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yıllık tecrübe
ve deneyim26

Batı Makine ambalaj
sanayinde kullanılmak
üzere otomatik kulp
punta hattı üretti.  Batı
Makine Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, aynı anda
teneke kulp takan ve değişik çapta delik
delebilen makinenin dakikada 50 adet
ürünü kullanıma hazır hale getirdiğini,
böylece10 kişinin yapacağı işi tek başına
gerçekleştirdiğini bildirdi. n 6

Yeni makine 
üretti

Sarıyer Belediyesi,
Kastamonulular
Dayanışma Derneği (Kas-
Der) ve Kastamonu
Üniversitesi iş birliğinde
“Çanakkale Zaferi’nin
106.yılında İstiklal Yolu’ adlı panel
düzenlendi. KAS-DER Başkanı Remzi Şen,
“Çanakkale, sadece Türk tarihinin değil,
dünya tarihinin de geleceğini etkileyen,
değiştiren bir zaferin adıdır” dedi. n 2

Çanakkale Zaferi
İstiklal Yolu’yla
kesişti

Topçuoğlu Mermer
Yönetim Kurulu Üyesi
Beytullah Topçu, 27
yıldır faaliyet gösteren
firmalarının Türkiye
genelinde tüm projelerde
yer aldığını bildirdi. n 4
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www.istamonu.com Rütbeleri vatan
aşkıydı

Çanakkale
Savaşlarında şehit olan
Kastamonulu 2 bin 226

askerin 2 bin 43’ünün
rütbesi bulunmuyordu. 

Geçtiğimiz hafta köşe yazımda,
bölgenin ticaret ve sanayi yapısının
ülke ekonomisine daha fazla katkı
yaratır yönde biçimlenmesi, üyelerinin
mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda

yürütebilmeleri ve karşılaştıkları
sorunların çözümlenebilmesi
amacıyla kurulan ticaret ve

sanayi odalarının yörelerine
katkılarına, Kastamonu-
Gaziantep örneğinden hareketle

mercek tutmuş, Kastamonu’-
da olan sorunun diğer çevre
illerde de baş göstermesine
dikkat çekmiştim. 

BÖLGENİN GERİ
KALMASINA
SEBEP TİCARET
ODALARIDIR (2)

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

Esma Yıldız’ın kurucusu olduğu
Çağdaş CNC Kalıp ve Değişim
Çelik firmaları ithal ettiği çeliğe
katma değer kazandırarak
başta otomotiv olmak üzere
beyaz eşya, plastik ambalaj,
makine ambalaj ile gıda
sektörüne ürün tedarik ediyor.

Çağdaş CNC Kalıp firmasının detay
işçilikli olan kalıp setlerini hazırladığını
bildirirken, Değişim Çelik’in vasıflı çelikleri
Avrupa’dan ithal ederek kendi kesim
makinelerinde yaptığı ebatlama işlemi
sonrası satışını gerçekleştirdiğini kaydeden
Esma Yıldız, ağırlıklı olarak otomotiv
sektörüne hizmet verdiklerini ifade etti.

Yıldız, Türkiye’nin yerli otomobil projesi
TOGG’un da tedarikçileri arasında
olduklarını belirtti.

Çeliğe katma değer
kazandırıyor

n 2

Mobilya üretimini
hızlandırıyor

En fazla artış Kastamonu’da

Temelleri 1980 yılında İnebolulu
iş adamı Salim Batur tarafından
atılan Onursal Konveyör, geliştirdiği
taşıma bantlarıyla mobilya
sektöründe faaliyet gösteren

fabrikaların üretim hızını artırıyor.
Yurt içi ve yurt dışında faaliyet
gösteren firma doğrudan satışın yanı
sıra fabrika kurulum süreçlerine de
destek sağlıyor. n 5

Türkiye’de 
sınır tanımıyor

Düşmemek
için 

direniyor
Ligin bitimine 9 maçı

kalan GMG Kastamonu-
spor, 20 takımın

mücadele ettiği 2.Lig
Kırımızı Grupta 17.

sırada yer alıyor. n 7

Devlet Övünç 
Madalyası verildi

İstanbul’da 
Çatalzeytin zirvesi

Avni Çakır Ahmet Demir Ahmet H. Topal

n 3n 3

6

Esma Yıldız
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

NE ZAMAN ADAM OLURUZ?
Onur; dalkavuklara, yalancılara, talancılara, katillere, 
Paye olarak dağıtılmadığı zaman.
Doğruluğun topal ayakla dolaşmaya çalıştığı
zamanlarda,
Yalanın koşar adım cirit atmadığı zaman…

ÖZÜRLÜ

Çok konuşan insanı âlim, fazıl sayarız,
Düşünme özürlüdür çok konuşan insanlar.
Kimler ki, az konuşup sabırla dinliyorsa,
İlgiye, itibara, saygıya değer onlar.

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

Çanakkale Zaferi 
İstiklal Yolu’yla kesişti

Geçtiğimiz hafta köşe
yazımda, bölgenin
ticaret ve sanayi

yapısının ülke ekonomisine
daha fazla katkı yaratır
yönde biçimlenmesi,
üyelerinin mesleki
faaliyetlerini uygun
koşullarda
yürütebilmeleri ve
karşılaştıkları
sorunların
çözümlenebilmesi
amacıyla kurulan
ticaret ve sanayi
odalarının
yörelerine katkılarına, Kastamonu-Gaziantep
örneğinden hareketle mercek tutmuş,
Kastamonu’da olan sorunun diğer çevre
illerde de baş göstermesine dikkat çekmiştim. 

Gaziantep, Bursa, Kayseri, Kocaeli,
Mardin, Trabzon, Malatya, Van, Aydın ve
Kahramanmaraş gibi iller 1927 yılındaki ilk
nüfus sayımında Kastamonu’dan daha az
nüfusa sahiplerken nasıl oldu da bugün 1
milyonu bulan ve aşan nüfusa eriştiler?
Kastamonu nasıl oldu da 94 yıldır aynı
nüfusla kaldı ve neden göç verdi? sorusuna
cevap arıyorum gerçekten. 

Bana göre Kastamonu başta olmak üzere
Batı Karadeniz’de bulunan diğer illerin en
büyük sorunu, ticaret odalarının stratejik
planlama yapamamasıdır.  

Odaların sektörel ve bölgesel bazda ticari
ve ekonomik sorunlar ile beklentileri
belirleyecek, çözüm önerilerini geliştirecek
süreci yaratamamış olmalıdır bugünü
kangrene çeviren ve çıkmaza sokan. 

Mesela ticaret odaları şunları yapmış
mıdır?

Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından
“Eğitim Akademisi” kurulmuş mudur? 

Bölgede bulunan ticaret ve meslek
liselerinde eğitim gören öğrencilerin staj ve
mesleki yeterlilik, beceri ve yetenekleriyle
ilgili bölgeye has durum ve üretim alanlarına
göre çalışmalar, yönlendirmeler yapmışlar
mıdır? 

Bilişim Teknolojileri üzerine “Gelişim
Planı”, durum analizi yapma gereği
duymuşlar mıdır?

Ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik
mekanizmalarını araştırıp, üyelerini
bilgilendirecek ve gerektiğinde danışmanlık
hizmeti vererek faydalanmalarını sağlamışlar
mıdır?  

Her yıl bölgesel ve ulusal makro verileri
içeren büyüme, sektörel gelişme, yeni iş
alanları gibi konularda araştırma yaparak,
verileri kullanıma sunmuşlar mıdır?

Bölgesel kalkınma konusunda
sürdürülebilir, projeler üreterek, özellikle
bölgenin lokomatif sektörü olan turizmin 12
aya yayılması için paydaşlarla çalışmalar
yapmışlar mıdır? 

En önemlisi de bölgeden, büyükşehirlere
göç eden iş adamlarıyla fikir ve düşünce
toplantılarını benimseyerek, baba ocaklarının
nimet olduğunu, kendilerine ne gibi
fırsatların sunulacağını ifade etmişler midir?    

Konuya şöyle bakış açısıyla devam etmek
gerekirse “Büyük adamlar” kimlerdir, nasıl ve
hangi şartlarda ortaya çıkarlar? Onları
“büyük” yapan nedir? “Büyük adamlar”
tarihsel olaylara ne derecede etki etmişlerdir?
sorularını sorarken, büyük adam kavramı
bugünü değil, yüz yıl öteye yatırım yapacak
anlayışa sahip olmaktır her halde. 

Bakın memlekette kimsenin farkında
olmadığı bir şey var. Köyler boşalıyor. Her yer
ormanlaşmakla kalmıyor, toprak
değersizleşiyor. Tüm bunlar olup biterken,
Ticaret Odalarının “yerinde istihdamı ve
üretimi” konuşamadıkları gibi, konu üzerine
stratejik planlama yaparak, devlet organlarını
harekete geçiremediklerini görüyoruz. 

Önüne gelen her fikri ve düşünceyi “o
benim işim mi, bu bizim işimiz mi?” gibi
safsatalarla geçiştirince geldiğimiz nokta belli.
Bu zihniyetle az gideriz, uz gideriz de bir arpa
boyu yol gidebilir miyiz orası muamma işte.

“Alt yapı, üst yapıyı belirler” azizim. Alt
yapısını kuramadığımız şeyin üst yapısı
olmaz. Bugün konuştuğumuz üst yapı,
geçmişin olmayan alt yapısındandır. Büyük
vebal taşıyorsunuz benden söylemesi! 

BÖLGENİN GERİ KALMASINA SEBEP TİCARET ODALARIDIR (2)

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Örnek M. Selimiye C. No: 2 Ataşehir / İST0532 467 17 21 www.asyildizyapi.com info@asyildizyapi.com

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon
AkzonobelRuh ve Sinir Hastanesi

l Asma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon hizmetleri

lDış cephe ve bina restorasyonu
lProje ve uygulama ofisi

Çanakkale Savaşlarında şehit olan
Kastamonulu 2 bin 226 askerin 2 bin
43’ünün rütbesi bulunmuyordu. 

Çanakkale Savaşlarında Bursa,
Balıkesir ve Konya’dan sonra en çok şehit
veren il olan Kastamonu olarak kayıtlara
geçiyor. 

Millî Savunma Bakanlığı Arşiv
Müdürlüğü’nün yayınladığı Çanakkale
Şehitleri Listesinde Kastamonu’dan 2 bin
226 askerin şehit verildiği bildiriliyor.

İstamonu Muhabirinin derlediği verilere
göre şehit olan Kastamonulu askerlerin, 2
bin 43’ü erdi. Şehitler arasında rütbesi
bilinmeyen 48 asker bulunurken; 1 yarbay,
5 yüzbaşı, 9 üst teğmen, 9 teğmen, 1 yedek
subay, 5 yedek subay adayı, 4 başçavuş, 36
çavuş, 65 onbaşı yer aldı.

Çanakkale’den dönmediler

3 Kasım 1914 ile başlayıp, 9 Ocak 1916
tarihinde sonuçlanan ve Gelibolu Tarihî
Alanını ele geçirmeyi hedefleyen Çanakkale
Muharebelerinde Kastamonu’dan en çok
şehit veren ilçe Araç olarak kayıtlara geçti.

Çanakkale şehitleri arasında Cide’den
352, Taşköprü’den 296, Tosya’dan 234,
Daday’dan 204, Merkez’den 127,
İnebolu’dan 126, Küre’den 107, Azdavay’dan
65, Devrekani’den 51, Pınarbaşı’ndan 38,
Şenpazar’dan 32, Doğanyurt’tan 23, Ağlı’dan
20, Çatalzeytin’den 16, İhsangazi’den 15,
Hanönü’nden 12, Abana’dan 9, Bozkurt’tan
6, Seydiler’den 1 asker yer aldı. 

Listede şehit olan 123 Kastamonulunun
ise kayıtlı olduğu ilçe nüfusu belli değil. 

Rütbeleri 
vatan aşkıydı

“Alt yapı, üst yapıyı
belirler” azizim. Alt

yapısını kuramadığınız
şeyin üst yapısı olmaz.

Bugün konuştuğumuz üst
yapı, geçmişte

oluşturamadığınız alt
yapının kangren halidir.
Bakın köyler boşalıyor.

Git gide ormanlaşıyoruz.
Yetmiyor, topraklarımız

değersizleşiyorken,
“yerinde istihdam”
üzerine fikir beyan

edecek gücünüz dahi yok.
Büyük vebal taşıyorsunuz

benden söylemesi!

Kastamonu unvanı hak ediyor

Yakalandığı Covid-19
nedeniyle etkinliğe
katılamayan Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç
evinden canlı yayına
bağlanarak, “Şehit Şerife
Bacı’nın yurdu Kastamonu

üstlendiği rol ile adının başına bir sıfat almayı
hak ediyor. Çanakkale Zaferi’nin 106.yıl
dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz
programımız aynı zamanda Kastamonu’nun
hakkı olan unvanın verilmesi konusunda bir
çağrımız olsun” dedi.
Kastamonu için şeref madalyası

“Çanakkale, sadece Türk
tarihinin değil, dünya
tarihinin de geleceğini
etkileyen, değiştiren bir
zaferin adıdır” diyen KAS-
DER Başkanı Remzi Şen
şöyle konuştu: “Çanakkale;
Milli Mücadele ve Kuvayı

Milliye ruhunun mayasıdır, özüdür.
Emperyalizm altında ezilen devletlerin
umududur. Tarihin en eski milletlerden biri
olan Türk milletinin ateşlerden geçerek, kan
içinde, kandırılmamak, ezilmemek,
sömürülmemek üzere ayağa kalkışının
adıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih
sahnesine çıktığı yerin adıdır. Çanakkale’de
en fazla şehidi veren il Kastamonu’dur. Bu
Kastamonu için bir şeref madalyasıdır.
Kastamonulular tıpkı Çanakkale Savaşı’nda
olduğu gibi Kurtuluş Savaşı’nda da canını
dişine takarak vatanı için savaşmıştır.”

Sarıyer
Belediyesi,

Kastamonulular
Dayanışma

Derneği (Kas-
Der) ve

Kastamonu
Üniversitesi iş

birliğinde
“Çanakkale

Zaferi’nin
106.yılında
İstiklal Yolu’ 

adlı panel
düzenlendi.

Başkanlardan zafer mesajı
Panel öncesi, zaferin yıldönümü için

hazırlanan belgesel yayınlandı.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan’ın yanı sıra Kastamonu Abana
Belediye Başkanı Yunus Akgül,
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah

Çatal, Cide Belediye Başkanı Mehmet
Eşref Mutlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı
Şenol Yaşar ve Sarıyerli Gazeteci – Yazar
İbrahim Balcı ile KAS-DER Eski Başkanı
Yavuz Ballık ise gönderdikleri
mesajlarla 18 Mart zaferini kutladı. 

İTÜ Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Dr.
Süleyman Şenel’in moderatörlüğünü
yaptığı panelde; Çanakkale zaferinin
antropolojik, folklorik, müzikolojik
yönlerine vurgu yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mehmet Serhat Yılmaz, Kastamonu’nun
Çanakkle’den sonra Milli Mücadele’ye
verdiği destekle Anadolu’da
kurulabilecek basın müzesine ev
sahipliği yapabileceğine işaret etti.

Kastamonu Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim

Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan
Çelebi, Çanakkale Zaferinin Türk ordusu
için büyük moral kaynağı olduğunu ifade
etti.

İstanbul Üniversitesi Kadın
Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu
Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Bilim
Kurulu Asli Üyesi Prof. Dr. Birsel
Küçüksipahioğlu, Millî Mücadele’de
Kastamonu kadını hakkında bilgi aktardı.

Dr. Mustafa Eski Millî Mücadele’de
Kastamonu basının önemini anlattı.

Günay Ozanoğlu ise babası İhsan
Ozanoğlu’nun derlediği Çanakkale
Türküsü’nün Kastamonu ağıtı olduğunu
ifade etti.

Etkinlikte
TRT İstanbul

Radyo 
THM

Sanatçısı
Arzu Akmeşe

ve emekli
TRT

sanatçısı
Erol Öker

sahne aldı.
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GÜNCEL

Kastamonu Valisi Avni Çakır,
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Hamdi Topal, Çatalzeytin
Kaymakamı Mubin Demirkıran, Çatalzeytin
Belediye Başkanı Ahmet Demir ve
Çatalzeytinli iş adamlarının katılımıyla
İstanbul’da Çatalzeytin Zirvesi
gerçekleştirilecek.

Esenler’de 25 Mart Perşembe günü
saat 10:00’da sınırlı sayıda katılımcıyla
düzenlenecek programının ana gündemini
yeniden yapılması planlanan Çatalzeytin
Meslek Yüksek Okulu oluşturacak.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz’in sunumuyla
gerçekleşecek zirve Kastamonu Valisi Avni
Çakır’ın İstanbul’da katılacağı ilk program
olma özelliğini taşıyor. 

İstanbul’da 
Çatalzeytin 
zirvesi

MHP 13. Olağan Kurultayında mevcut
genel Başkan Devlet Bahçeli delegelerin
güven oyunu alarak yeniden göreve geldi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan
kurultayın divan başkanlığını genel başkan
yardımcısı Semih Yalçın yaparken, divan
katipliğinde ise Kastamonu Belediye
Başkanı Galip Vidinlioğlu bulundu.

Kurultayda genel başkanlık
seçimlerinin yanı sıra Merkez Yönetim
Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu
belirlendi. MHP’nin bir önceki Kastamonu
İl Başkanı Yüksel Aydın Merkez Yönetim
Kurulu yedek listesinde yer aldı.

Merkezi 
yönetimde 

Küçükçekmece
Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı mütevelli heyetinde
sivil toplum kuruluşu
temsilcisi üyesi yeniden Satı
Külfetoğlu oldu.

İki adayın girdiği
seçimde oy çokluğu ile
seçilen Kas-Der Küçükçekmece Şube
Başkanı Satı Külfetoğlu, mütevelli
heyetindeki ikinci dönemine adım attı.

Küçükçekmece’de
yeniden mütevellide

2009-2014 yılları
arasında Şenpazar Belediye
Başkanlığı yapan Suat
Saygın, Türkiye Belediye
Başkanları Birliği
Kastamonu il temsilcisi olarak atandı.

Saygın yaptığı açıklamada “Tüm
belediye başkanları arkadaşlarımızla fikir
alışverişinde bulunarak ilçelerimize ve
ilimize yararlı çalışmalar yapacağız.” dedi.

Yerel yönetim faaliyetlerinin
etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini
sağlamak, belediye başkanlarının özlük ve
sosyal haklarının düzenlenmesi ile ilgili
konularda çalışma yapan birliğin 2012’den
itibaren faaliyetlerini sürdürdüğünü
anımsatan Suat Saygın, bin 547 üyenin
731’inin mevcut belediye başkanı olarak
görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Başkanlar 
Birliği’nde

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

2016 yılında Kayseri’deki terör
saldırısında yaralanan Dadaylı
Gazi Ferdi Çatal, üstün görev
anlayışı içinde feragat, fedakârlık,
başarı ve yararlılık dolu
çalışmalarıyla Türkiye
Cumhuriyeti ve Türk Milleti
adına haklı gurur kaynağı
olmasından dolayı, Madalya ve
Nişanlar Kanunu ile ilgili
yönetmelik ve
Cumhurbaşkanı’nın takdiri gereği
verilen Devlet Övünç
Madalyasını 18 Mart kapsamında
düzenlenen törenle aldı.

Vali Avni Çakır,
Kurşunluhan’da düzenlenen
törende, Gazi Ferdi Çatal’a Devlet
Övünç Madalyası’nı taktı ve
beratını verdi.

Devlet Övünç 
Madalyası verildi Avni Çakır Mubin Demirkıran

Ahmet Hamdi Topal Ahmet Demir

Kastamonu İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü, Kurtuluş Sa-
vaşı’nda İnebolu Limanı’na ge-
len silah ve cephanenin Anado-
lu’ya sevk edildiği güzergahta
6-9 Haziran tarihlerinde Ata-
türk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü
gerçekleştirileceğini, başvuru-
ların mail yoluyla alınacağını
duyurdu. Yapılan açıklamada,
“18-21 Şubat tarihlerinde plan-

lanmasına rağmen hava muha-
lefeti nedeniyle iptal edilen ‘Şe-
rife Bacı’nın Şehit Oluşunun
100. Yılında 100 Şerife Bacı Yü-
rüyor’ yürüyüşüne kayıt yaptı-
ran katılımcıların 6-9 Hazi-
ran’da Kastamonu’dan İnebo-
lu’ya yapılacak Atatürk ve İstik-
lal Yolu Yürüyüşü için yeniden
kayıt yaptırmaları gerekmekte-
dir.” ifadelerine yer verildi.

İstiklal Yoluna çağrı
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HABER
Metabolizmayı etkileyen faktör: Troid

Tiroid bezi, boyunun ortasında Adem
elması olarak adlandırılan kıkırdağın
altında bulunan kelebek

şeklinde küçük bir iç salgı bezidir.
Tiroid bezinde tiroksin (T4) ve
tiriiyodotironin (T3) olmak üzere 2
hormon salgılanır. Bu hormonların
salgılanması ise iyot minerali
sayesinde olur. Tiroid hormonları
hücrelerde kullanılan oksijen
miktarını, üretilen protein
miktarını ve diğer hormonlara
cevapları ayarlar, bir nevi
organların performanslarını etkiler.
T3 ve T4 hormonları aynı zamanda
metabolik süreçleri etkiler ve
metabolizma hızını da kontrol ederler.

Tiroid hastalıkları 2 çeşitte tanımlanabilir.
Hipotiroidizm; tiroid hormonları yetersiz
salınır, metabolizma çalışma hızı yavaşlar bu
nedenle yakılan enerji miktarı azalır ve kilo
artışı görülmeye başlar. Haşimato tiroidi de bir
hipotiroidizm çeşididir. Hipertiroidizm; tiroid
bezi daha aktif çalışır ve aşırı bir hormon
üretimi olur bu nedenle de yakılan enerji artar
ve kilo kaybı görülür. Bu hastalıklar arasında
en yaygın görüleni hipotiroidizmdir. Guatr ise
normal olan tiroid bezinin herhangi bir
nedenle büyümesidir.

Tiroid hastaları doktor kontrolünde
uyguladıkları ilaç tedavisinin yanı sıra
yaşamları boyunca beslenmelerine de dikkat
etmek durumundadırlar. Tüketecekleri
yiyeceklerin çeşit ve miktarı hormon
seviyelerini etkileyebilmektedir.

Bu nedenle, Tiroid diyeti programında
dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır.
Bunlar;

Hipertiroidizm teşhisi konulduğunda kilo
artışının olması kilo kaybına göre daha zordur.
Hipotiroidizm teşhisinde ise metabolizma
yavaş çalıştığı için kilo kaybının gerçekleşmesi
de yavaş olur. Her iki tiroid hastalığında da
uygulanacak diyet planları uzun sürelidir ve
bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. İdeal
vücut ağırlığı; metabolizma hızında ve tiroid
hormonlarının normal aralıkta bulunmasında
etkili olur.

Tiroid hastalığının türüne göre beslenme
planları ve düzenleri farklılık gösterir. Bu
yüzden mutlaka bir diyetisyene başvurulması
gerekir.

Tiroid ilaçlarıyla aynı öğünde demir ve

mide ilaçları kullanılmamalıdır, ilacın emilimi
etkilenmektedir.

Su tüketimi tiroid hastaları için
daha fazla önem taşımaktadır. Bu
nedenle su tüketiminizi asla ihmal
etmeyin, günde en az 2-2,5 litre
(10-12 su bardağı) su içmeye
çalışın.

Lif içeriği yüksek besinler
(sebzeler, meyveler, kuru baklagiller
ve tam tahıllı ürünler gibi )
tüketilmelidir. 

Antioksidandan zengin sebze ve
meyvelerin (maydanoz, dereotu,
greyfurt, portakal gibi) tüketimi
tiroid bezi ve bağışıklık sistemi

sağlığına yararlı olur.
Guatrojenik besinlerin (brokoli,

karnabahar, lahana, turp gibi) tüketilmemesi
önerilir. Bu besinler iyot emilimini
engelleyebilir ve tiroid bezlerinin büyümesine
neden olabilir. Bu besinler özellikle ilaçlar
alındıktan hemen sonra tüketilmemelidir.

Soya fasulyesi ve soya ürünlerinin
tüketilmesi önerilmez.

Kafein kaynaklarının (çay, kahve) tüketimi
sınırlandırılmalıdır. Günde en fazla 300
miligram kafein tüketebilirsiniz.

İyot tüketimi hipotiroidizm hastaları için
önemlidir. Bu hastaların iyot kaynaklarını
daha fazla tercih edebilirler. Fakat aşırı
miktardaki iyot tüketiminin faydadan çok
zararının olabileceği unutulmamalıdır. İyot
kaybının olmaması için yemeklere piştikten
sonra tuz atılmalıdır. 

Omega-3 yağ asitleri (balık gibi), selenyum
(hindi eti, tavuk göğsü, keten tohumu gibi),
çinko (yumurta gibi) ve tirozin
(et,süt,baklagiller gibi ) kaynakları tiroid
hormonlarının dengelenmesi için
tüketilmelidir.

Diyetin yanında egzersiz de mutlaka
yapılmalıdır. Hem metabolizmanın hızlanması
hem tiroid hormonuna karşı
doku duyarlılığının artması,
hem de kas artışı için düzenli
egzersiz en azından haftada 5
gün 60 dakika yürüyüş
yapmalısınız.

Sizin için kapsamlı bir beslenme planı
hazırlamamı isterseniz online diyet programı ile
yardımcı olabilirim.

Tuba Sönmez

dyt.tubasnmz@gmail.com

Babaları merhum Feyzi Topçu tarafından
1994 yılında kurulan şirketi kardeşleri Kamil,
Seyfullah, Abdullah ve Emirhan ile birlikte
yönettiklerini anımsatan Çatalzeytinli iş adamı
Beytullah Topcu, inşaat sektörüne hızla ve
güvenle hizmet verdiklerini söyledi.

Mermer kullanımı sıklaşacak

Doğal taş kullanımın sağlık
açısından önem taşıdığını kaydeden
Topçuoğlu Mermer Yönetim Kurulu
Üyesi Beytullah Topçu, “Renk
çeşitliliği ve maliyet gibi çeşitli
sebeplerle inşaat sektöründe
mermer kullanımından
uzaklaşıldı. İnanıyoruz ki yakın
gelecekte geri dönüş olacak.” dedi

Depolama alanıyla birlikte
yaklaşık 2 bin metrekare alanda
faaliyet gösteren firmanın bünyesinde
15 kişinin istihdam edildiğini belirten
Topcu, “Satış, uygulama yanında tavandan
tabana kadar mermer ve granitle ilgili tüm
çalışmalarda yer alıyoruz. Mutfak, banyo,
merdiven, basamak, denizlik, eşik, döşeme,
süpürgelik kaplaması, asansör sövesi gibi
inşaatta gerekli olan her alanda işçilik

becerisine sahibiz.” dedi.
Satış ve uygulamada geniş alana hitap eden

firmanın kamu kurumlarına da çözüm ortağı
olduğunu vurgulayan  Beytullah Topçu,
mermere geri dönüşün gerçekleşeceğini
öngördüklerini kaydederek şunları söyledi:
“Yeryüzündeki en sert minerallerden oluşan

doğal kuvars taşının depo satışını
gerçekleştirmekteyiz. Mermere oranla

daha hafif oluşu, leke yapmayışı,
kolay çizilmeyişi, renginin düz ve
damarsız olması kuvarsı daha çok
talep edilmesini sağlıyor. Dünya
doğal taş rezervlerinin yüzde
40’ına sahip olan Türkiye, bu
konuda 7 büyük üreticiden biri.
400’e varan renk ve doku kalitesine

sahip mermer çeşitleri ile
uygulanmaya başlanan modern ocak

üretim yöntemleri ve son teknikler
sayesinde dünyadaki pazar şansı da giderek

artıyor. Hatta Türkiye artık mermerin anavatanı
olarak bilinen İtalya’ya bile ürün satışının
olması bizim bu işi ne derece önemsediğimiz
anlamına da geliyor. Bundan 5-10 yıl sonra
mermere dönüşün kaçınılmaz olduğunu
düşünüyoruz.”

Türkiye’de 
sınır tanımıyor
Topçuoğlu Mermer Yönetim Kurulu Üyesi Beytullah Topçu, 27 yıldır faaliyet
gösteren firmalarının Türkiye genelinde tüm projelerde yer aldığını bildirdi.
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Çağdaş CNC Kalıp firmasının detay işçilikli olan
kalıp setlerini hazırladığını bildirirken, Değişim
Çelik’in vasıflı çelikleri Avrupa’dan ithal
ederek kendi kesim makinelerinde
yaptığı ebatlama işlemi sonrası
satışını gerçekleştirdiğini kaydeden
Esma Yıldız, ağırlıklı olarak
otomotiv sektörüne hizmet
verdiklerini ifade etti.
TOGG’un tedarikçisi

Türkiye’nin yerli otomobil
projesi TOGG’un da tedarikçileri
arasında olduklarını belirten Yıldız
şunları söyledi: “Çelik malzemenin
hem ithalatını yapıp hem de işleme
kapasitesine sahip olan tek firmayız. Tüm
sektörlere hitap ediyoruz ancak ağırlığımız
otomotiv sektöründe; kendimizi bu alanda geliştirip
işçiliğimizi ve kapasitemizi daha uygun hale getirdik.
Otomotiv sektöründe neredeyse her projenin içerisinde
bulunuyoruz. Şu an Türkiye’de TOGG’un ve Ford’un
projelerini gerçekleştiriyoruz.” 

Sektörün en büyük sorunun kalifiye personel

olduğunu ifade eden Yıldız,
“Sektörümüzde kalifiye
eleman bulmak ve
yetiştirmek başlı başına bir

sorun. Ekip işi yapıyoruz.
Ekibi oluşturmak ve

muhafaza etmek çok zor.”  diye
konuştu.

Kadın her şeyi başarabilir

Kadın olmanın ağır sanayide faaliyet göstermesine
engel olmadığını vurgulayan Esma Yıldız, şu
değerlendirmeyi yaptı: “Biz kadınlar istersek her şeyi
başarabiliriz. Erkek egemen bir işi yapınca ister istemez
daha sert bir yapıda oluyorsunuz.  Benim tüm hayatım
iş.  Mühendis ve satış kadromuzda kadın personel

istihdamına öncelik veriyorum ancak personelin
çoğunluğu erkek.   Çoğu insanın zorlandığı ağır
sanayide kadın olarak dimdik ayakta ve üst sıralarda
durabilmek gurur verici.” 
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Halka açık olmayan
A.Ş’lerin hamiline

yazılı pay senetlerin
basım ve devri

Yaşar 

Kızılkum

yasarkizilkum@ymmiletisim.com

Halka açık olmayan anonim
şirketlerin hamiline yazılı pay
senetlerinin basım ve devrinde

Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim
zorunluluğu getirilmiştir

Söz konusu kanun teklifi; Meclis
Genel Kurulu’nda kabul edilerek,
31.12.2020 tarih ve 31351(5. Mükerrer)
sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

1 Nisan 2021 tarihi itibariyle
yürürlüğe girecektir.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra
yapılacak hamiline yazılı pay senedi
basım ve devirleri

Kanun’un yürürlük tarihinden sonra
basılacak hamiline yazılı payların; pay
sahiplerine teslimi öncesinde MKK’ya
bildirimi zorunluluğu getirilmiştir (7262
SK madde 31),

Kanun’un yürürlük tarihinden
sonraki dönemlerde gerçekleşecek
hamiline yazılı pay senetlerinin
devirlerinin, MKK’na bildirim yapılması
şartı ve zilyetliğin devri ile Şirket ve
üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade
edeceği düzenlenmiştir (7262 SK madde
32)

Kanunun yürürlük tarihi öncesinde
tedavülde bulunan hamiline yazılı pay
senetlerine ilişkin düzenlemeler

TTK’na eklenen Geçici 14’üncü
madde hükmü aşağıdaki şekildedir (7262
SK Madde 34):

“Geçici Madde 14 – (1) Hamiline
yazılı pay senedine sahip olanlar,
31/12/2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt
Kuruluşuna bildirilmek üzere pay
senetleri ile birlikte anonim şirkete
başvurur. Başvuru üzerine anonim şirket
yönetim kurulu, beş iş günü içinde
hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip
oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi
Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri
anonim şirkete başvurmazsa bu
Kanundan doğan paya bağlı haklarını
gerekli başvuru yapılıncaya kadar
kullanamaz.

(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda
veya bildirimde bulunmayanlar 562 nci
maddenin on üçüncü fıkrası uyarınca
cezalandırılır.”

Cezai Müeyyideler
TTK’nun 562’nci maddesine eklenen

13’üncü fıkra ile; Kanun’un yürürlük
tarihinden sonra;

Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip
oldukları paya ilişkin bilgilerini, senetler
pay sahiplerine dağıtılmadan önce
MKK’na bildirmeyenler için 20 bin lira, 

Hamiline yazılı pay senetlerinin
devirlerini MKK’na bildirmeyenler için 5
bin lira, 

İdari para cezası uygulanacağı hükme
bağlanmıştır (7262 SK madde 33),

Bu düzenlemelere göre;
1 Nisan 2021 tarihinden itibaren

gerçekleştirilecek hamiline yazılı pay
senedi basım işlemlerinde; pay sahipleri
ve sahip oldukları paya ilişkin bilgileri
MKK’na bildirmeyen şirketler açısından
20 bin lira idari para cezası uygulanması,

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren
gerçekleştirilecek hamiline yazılı pay
senedi devir işlemlerinde; pay senedi
devrini MKK’na bildirmeyenler
açısından 5 bin lira idari para cezası
uygulanması,

Halihazırda hamiline yazılı pay
senedine sahip olanların ise; 31.12.2021
tarihine kadar MKK’na bildirilmek üzere
ilgili anonim şirketlere başvurmamaları
yahut ilgili pay sahipleri süresinde
başvurdukları halde ilgili anonim şirket
yönetim kurulu tarafından MKK’na
bildirim yapılmaması halinde de
yukarıdaki iki maddede belirtilen idari
para cezaları uygulanacaktır.

Gerek Kanun’un yürürlük tarihinden
sonra gerçekleştirilecek pay senedi basım
ve devir işlemleri, gerek Kanun’un
yürürlük tarihinden önce tedavülde
bulunan hamiline yazılı pay senetleri
açısından, yukarıda belirtilen sürelerde
MKK’na bildirimde bulunulmaması
halinde, ilgili pay sahipleri; paya bağlı
haklarını kullanamayacaklardır.

Esma Yıldız’ın kurucusu olduğu
Çağdaş CNC Kalıp ve Değişim Çelik
firmaları ithal ettiği çeliğe katma
değer kazandırarak başta otomotiv
olmak üzere beyaz eşya, plastik
ambalaj, makine ambalaj ile gıda
sektörüne ürün tedarik ediyor.

Çeliğe katma değer
kazandırıyor

Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren
firma doğrudan satışın yanı sıra fabrika
kurulum süreçlerine de destek sağlıyor. 

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesindeki 2
bin 500 metrekare alanda üretim yapan
tesisisin yönetimini iki oğluyla birlikte
sürdürdüğünü bildiren Salim Batur,
geliştirdikleri konveyör sistemleri ile mobilya
sektöründe dünya standartlarında üretim
yapılmasını sağladıklarını kaydetti.

İş hayatın tornacılık ve kalıpçılıkla
başladığını anımsatan Batur şunları söyledi:
“İlk olarak kalıp imalatı yapan bir atölye de
ticarete adım attım. Bu alanda Bayrampaşa
ardından da Beylikdüzü’nde faaliyet gösterdik.
Daha sonra taşeronluğunu yaptığımız bir
firmada konveyör sistemlerini gördüm. 1980
yılında kurduğum Onur Makine çatısı altında
üretime başladık. Kurumsal yapıya
geçtiğimizde Onursal Konveyör markasını
kullanmaya başladık. Ürettiğimiz dağıtıcı
konveyörler ile mobilya sektöründe rahat ve
seri bir taşıma sistemi oluşturuyoruz. İstihdam
ettiğimiz 22 personelimiz bulunuyor. Aile
şirketiyiz aynı zamanda. Oğlum Onur üretim,
Tolga da muhasebe departmanın başında. Ben
de pazarlama ve fabrika kurulum süreçlerini
yönetiyorum. Türkiye geneline ve yurt dışına
çalışıyoruz. Arap ülkeleri, Azerbaycan,
Romanya, Polonya, Bulgaristan başta olmak
üzere çok sayıda ülkeyle bağlantımız
bulunuyor.” 

Malkan Makine Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Alkan, firmasının
kuruluşunun 50'nci yıl dönümü
dolayısıyla “Tornacı Çıraklığından 5
Kıtaya İhracat” isimli kitap
yayınladı. Kitapta Bozkurtlu iş

adamı Mustafa Alkan’ın özel
yaşamından ve 1971 yılında kurduğu
firmasının geçmişten günümüze
yaptığı yatırımlar aktarılıyor.
Kitapta, İTO Yönetim Kurulu
Başkanı Şekip Avdagiç, Kiğili

Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah
Kiğili, Gürmen Giyim Yönetim
Kurulu Başkanı Remzi Gür, CSS
Sarar Giyim’in aralarında
bulunduğu çok sayıda kişinin
görüşleri de veriliyor.

Mobilya üretimini 
hızlandırıyor
Temelleri 1980 yılında İnebolulu iş adamı Salim Batur tarafından atılan Onursal Konveyör, geliştirdiği
taşıma bantlarıyla mobilya sektöründe faaliyet gösteren fabrikaların üretim hızını artırıyor.

1983 yılında İstanbul’da doğan Esma
Yıldız aslen Cideli’dir. İstanbul
Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü
mezunudur. 2006’da faaliyetlerine
başlayan Değişim Çelik ve Çağdaş CNC
ve Kalıp AŞ.  firmalarının kurucusudur.
Hadımköy’de 3 bin metrekare kapalı
alanı bulunan tesislerinde 55 personel
istihdam edilmektedir.

Esma Yıldız

50. yıla özel kitap
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DEVA Partisi Ağlı İlçe Başkanlığı’na Murat
Saraç getirildi. Saraç, “Ağlımıza hizmete yeni
bir oluşum ile devam etmek adına yeniliklerin,
yeni projelerin, demokrasi ve atılımın yeni adı
ülkemizin genç ve dinamik partisi Demokrasi
ve Atılım Partisi’nin Ağlı kurucu başkanı olarak
göreve başladım. Cumhuriyet tarihimizin en
uzun ve en parlak bakanlık dönemini geçirmiş
ve ülkemize çok büyük hizmetlerde bulunmuş
partimizin genel başkanı sayın Ali Babacan ve
teşkilatlarımızla, her zaman olduğu gibi ilk
önceliğimizin halka hizmet olacağı, yeni
partimizin ülkemize ve milletimize hayırlı
olmasını temenni ederim” dedi.

Ağlı DEVA 
Saraç ile kuruldu

İnebolu Kültür ve Sanat Derneği, Oğuz Atay
adına öykü yarışması düzenleyecek. İnebolu’da
12 Ekim 1934 yılında doğan Oğuz Atay adına
'Birinci Oğuz Atay Öykü Ödülü' yarışmasını
düzenleyecek dernekten yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi: “Amacımız; Oğuz Atay'ın
öykücü kimliğine dikkat çekmek ve
edebiyatımıza yeni eserler kazandırmak. Öykü
ödülünde sınırlama koymadık, konu serbest.
Her yaştan herkes katılabilir. Ödüllerimiz tek
kategoride olup ilk üçe ödül verilecektir. Ödül
olarak plaket ve Oğuz Atay kitap seti
verilecektir. Ayrıca ödül alan ilk üç öykü ile
yayınlanmaya değer görülen öykülerle bir anı
kitap bastırılacak ve dereceye girenlere 10'ar
adet verilecektir. Ödül töreni Oğuz Atayın
doğum tarihi 12 Ekim'de doğduğu kent
İnebolu’da yapılacaktır. Yazmayı sevenleri Oğuz
Atay Öykü Ödülüne katılmaya davet ediyoruz.”

Oğuz Atay adına
ödüllü yarışma
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İnovasyona önem
verdiklerini vurgulayan Batı
Makine Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Yılmaz,
otomatik kulp punta hattının
arge ve tasarımının da firma
bünyesinde
gerçekleştirdiklerini bildirerek
tüm üretimlerinin özel
olduğunu kaydetti.

Üretimlerinin yüzde 70’ini
ihraç ettiklerini ifade eden
Mehmet Yılmaz, “41 yıllık
köklü bir firmayız, entegre

otomasyon çözümleri
sunuyoruz. Otomasyondaki
gücümüzü de kalıptaki
tecrübemizden alıyoruz.
Dünyayı takip ediyoruz. Hem
yurt içinde hem de yurt
dışında sağladığımız bir güven
var. Farklı sektörlere hitap
ediyoruz bu sebeple
ürettiğimiz her makine yeni
bir proje. Dünya üzerinde hali
hazırda sadece üretimini bizim
gerçekleştirdiğimiz 10’u aşkın
makine buluyor” dedi.

Divan başkanlığını gazetemiz genel
yayın yönetmeni Hüseyin Karadeniz,
katip üyeliklerini Sadık Çetin ve Mehmet
Çetin’in yaptığı Daday Karaağaç Köyü
Derneği 1. Olağan Genel Kurulu

Eyüsultan Kastamonu Sokağındaki
dernek merkezinde gerçekleşti. 

Tek liste halinde gidilen genel
kurulda delegelerin güven oyunu
alarak yeniden göreve gelen
kurucu başkan Mithat Çetin, 5
mahallesi bulunan köylerine
yatırımların yapılması için
çaba göstereceklerini

kaydederek, “Ata
toprağımıza sahip çıkmak
için yola koyulduk. El
birliğiyle ile daha çok

hizmetin köyümüze
ulaşmasını sağlamayı

hedefliyoruz. Öncelikli olarak ulaşım
sorununu odak aldık, köyümüzün ve
köylümüzün kalkınması için
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Mithat Çetin’in asil yönetim
listesinde Aydın Pehlivan, Nusret Koç,

Sadık Çetin, Şevket Çelik, Mehmet
Pehlivan, Ferit Ergin yer alırken, yedek
listede Ayşe Terzi, Murat Çetin,
Muammer Çetin, Mustafa Selalmaz,
Şevket Çetin, Mustafa Çetin, Osman
Çetin bulundu.

Geçtiğimiz yıl kurulan Daday Karaağaç Köyü Derneği birinci olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
Tek liste halinde gidilen genel kurulda kurucu başkan Mithat Çetin delegelerin güven oyunu aldı.

YIL: 9 SAYI: 347 19 MART 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

Batı Makine ambalaj sanayinde
kullanılmak üzere otomatik
kulp punta hattı üretti.  Aynı
anda teneke kulp takan ve
değişik çapta delik delebilen
makine dakikada 50 adet
ürünü kullanıma hazır
hale getiriyor. Makine,
10 kişinin yapacağı işi
tek başına
gerçekleştiriyor.

Yeni makine
üretti

Mehmet Yılmaz

Karaağaç yönetimi oluştu

En Fazla Artış Kastamonu’da
Kastamonu Kovid-19 vaka sayılarında en fazla

artış yaşanan il oldu. Geçtiğimiz haa yüz binde
118, 23 olarak açıklanan Kastamonu’da vaka sayısı
197,41’e yükseldi. Vaka sayıları bir önceki haaya
göre 100 bin kişide 79,18 oranla en fazla artan il
Kastamonu oldu.  Kastamonu’yu 75,35’le
Çankırı'da, 74,98’le Yalova, 72,87 ile İstanbul ve
70,38’le Erzincan takip etti.

100 binde vaka sayısı bakımından 100-200
aralığında yer alan iller arasında Kastamonu’nun
yanı sıra Bolu, Niğde, Gümüşhane, Iğdır, Ankara,
Kütahya, İzmir, Artvin, Bilecik, Eskişehir, Antalya,
Çankırı, Erzincan, Sakarya, Çorum, Malatya,
Kırklareli, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli, Amasya,
Kayseri ve Osmaniye bulunuyor.

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu
Avrupa Gold Düğün Salonu; Kadir
Akdoğan Cd. No: 69 /71
Gaziosmanpaşa / İstanbul adresinde
26.03.2021 tarihinde Cuma günü saat
17:00’ de yapılacaktır. 

Yeterli çoğunluk sağlanamadığında
aynı adreste 02.04.2021 Cuma günü
saat 17:00’de yapılacaktır. 

Genel kurul üyelerimize duyurulur. 
Gündem:
1. Katılan Üyelerce Hazirun

Listesinin İmzalanması
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3. Divan Heyetinin Seçilmesi
4. Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet

Raporlarının Okunması
5. Yönetim Kurulunun İbrası
6. Dernek Organlarının Seçilmesi
7. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler

ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8. Kapanış.

GENEL KURUL İLANI

Mithat Çetin
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A2 takımı 
kuruldu

Hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele
eden Araç Belediyespor, ligin 21’inci haftasında
Mudanya Belediyesi Spor Kulübü’nü konuk etti.
Araç Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma,
Araç Belediyespor’un 32-26’lık üstünlüğüyle
sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da 14-9
Araç’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Araç Belediyespor’da Gamze Yılmaz,
Zeynepnur Ulukoz, Burçak Danacı 7’şer;
Özgecan Uçar 5, Gizem Aydın ve Cansu
Erdoğdu 2’şer; Ceyhan Coşkunsu ve İrem
Erkara ise 1’er golle skora katkı sağladı.

Araç Belediyespor, bitime 4 maç kala
Süper Lig yolunda avantaj elde ederek ikinci
sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Yerini
sağlamlaştırdı
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi’ndeki
temsilcimiz Kastamonu Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü, ligdeki 18’inci
haa karşılaşmasında Antalya
temsilcisi Muratpaşa Belediyespor’u
konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda
oynanan karşılaşmayı Kastamonu
Belediyesi GSK 43-30 kazandı.
Karşılaşmanın ilk devresi ise 17-15
yine ekibimizin üstünlüğü ile sona
erdi. Karşılaşmanın en skorer
oyuncusu 8 gol ile Elif Sıla Aydın oldu.
Galibiyete Ana Kojıc 6, Ceren Coşkun,

Alena Ikhneva, Amanda Kurtoviç,
Beyza İrem Türkoğlu 5’er, Serpil
İskenderoğlu 4, Nina Zulic 3, Betül
Yılmaz ve Kübra Sakıkaya 1’er golle
destek verdi. Avrupa Kupasına veda
eden, Süper Lig’deki şansını mucizelere
bırakan temsilcimiz sadece Türkiye
Kupası’ndaki avantajını sürdürüyor.

2021 Dünya Şampiyonası
Avrupa Elemeleri Play-Off
müsabakalarına hazırlanan A
Bayan ve 2021 Avrupa
Şampiyonası’na hazırlanan Genç
Bayan Milli Takımı hazırlık
kapında Kastamonu Belediyespor
Kadın Hentbol takımı baş
antrenörü Serkan İnci, antrenör

olarak görev aldı. 
Öte yandan Kastamonu

Belediyesi GSK’da forma giyen
Merve Durdu, Betül Yılmaz, Beyza
İrem Türkoğlu, Elif Sıla Aydın ve
Kübra Sarıkaya A Milli; Buse
Zahire Şencan ve Birgül Tuzsuz ise
Genç Milli takım kampına katkı
sundu. 

Ligin bitimine 9 maçı kalan
GMG Kastamonuspor, 20
takımın mücadele ettiği
2.Lig Kırımızı Grupta
17.sırada yer alıyor.
Temsilcimiz, düşme hattına
girmemek için mücadele
veriyor.

Galibiyet ortalığı karıştırdı

Ligin 28.  haasında Karabükspor’a
konuk olan GMG Kastamonuspor,
karşılaşmayı 77. dakikada Metincan
Cici’nin attığı gol ile 1-0 kazandı. Maçın
bitiş düdüğü sonrası her iki takım
arasında arbede çıktı.  Kaptan Faruk Öcal
ve Karabüksporlu Furkan Övün kırmızı
kart görerek forma dışı kaldı.

Cici’nin golü yetmedi

Ligin 29. haasında ilk devre 2-0’lık
mağlubiyet aldığı Turgutluspor’u Gazi’de
konuk eden GMG Kastamonuspor
beraberliğe razı oldu.

Metincan Cici’nin 20. dakikada attığı
gol ile soyunma odasına 1-0’lık galibiyetle
giden kırmızı siyahlılar rakibin
83.dakikada eşitliği sağlamasıyla maçı 1 -
1’lik skorla tamamladı.

Ligde 30 puanla 17. sırada yer alan
temsilcimiz, 24 Mart’ta Etimesgut
Belediyespor deplasmanına çıkacak.

GMG Kastamonuspor
Kulüp Başkanı Enes Ege
Aygün, lig bitimine kadar
sahaya girme cezası
nedeniyle Turgutluspor
karşılaşmasını tribünden
izleyemese de taraarın
arasında Beleş Tepe olarak
adlandırılan alandan takip
etti. Başkan Aygün,
taraarlarla birlikte
tezahüratlara da eşlik
ederek takıma destek
verdi.

HESAP ADI: 

Kastamonu Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü

Düşmemek 
için direniyor

İstanbul Kastamonuspor Kulüp Başkanı
İlker Dilek, 26. Dönem Kastamonu Milletvekili
ve Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Demir’i ziyaret etti. Dilek, kulübün faaliyetleri
hakkında bilgi aktarırken Murat Demir,
Kastamonuların daha çok destek sağlaması
gerektiğini vurgulayarak “Kurumsal yapısı ve
gençlerin geleceğine katkı sağlayan projeleri
hayata geçirmesiyle birçok oluşuma rol model
olan İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor
Kulübümüzü kutluyorum. İstanbul gibi bir
metropolde değerli projelere Kastamonu
ismiyle imza atan kulübümüze, Kastamonu
sivil toplum kuruluşları ve Kastamonulu iş
adamlarımızın daha çok destek vermesi
gerektiğini düşünüyorum. Kastamonu ismi adı
altında faaliyet gösteren kulübümüze
Kastamonulular olarak hak ettiği değeri
göstermeliyiz” dedi.

Demir: Daha çok
desteklemeliyiz

Maçı Beleş 
Tepe’den izledi

GMG Kastamonuspor’da A2
takımı kuruldu. Teknik Direktör Levent Eriş’in
öncülüğünde Gençlerin gelişimi için kurulan A2
takımında, özel idman programları uygulanıyor.
Takımda A takım kadrosunda yer alan genç
oyuncular, A takımda süre bulamayan gelecek
vadeden oyuncular ve diğer takımların alt
yapısından GMG Kastamonuspor alt yapısına
transfer edilen oyuncular yer alıyor.

Üstünlüğünü
korudu

Çifte görevdeler
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Yıl: 9 19 Mart 2021

Türkiye'nin her yerindeyiz
0216 

479 03 63

0532 

342 60 59

Beytullah Topçu
Beykoz-İstanbul 
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