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Türk demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren
firmamız, tüm yassı / uzun / boru & profil

çelik ürünlerinin yurt içine yayılmış
müşterilerine uluslararası kalite ve standartlara
en uygun şartlarda ve tam zamanında tedariki

misyonuyla çalışmaya devam etmektedir.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis, yeni mahsul ürünlerin çıkma
tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte ramazan
ayında pirinç ve bakliyat fiyatlarının
düşmesinin beklendiğini söyledi. 

Ramazan kumanya dağıtımına dikkat
edilmesi gerektiğini vurgulayan Reis, iş
insanlarına kendi mutfakları için tercih
ettikleri ürün seçimlerindeki hassasiyeti
dağıttıkları ramazan kumanyalarında da
göstermelerini istedi. n 5

Fiyat düşüşü
devam edecek

Cide Dernekler Federasyonu
(CİDEFED) 6. Olağan Genel Kurulu’unda
güven oyu alan Cide Dernekler
Federasyonu Başkanı Mehmet Yılmaz,
ihtiyaç sahipleri için 2 milyon lira kaynak
aktardıklarını bildirdi. n 3

2 milyon lira
kaynak aktardık

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Gemi
İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4.
Sınıf öğrencisi olan Sarp Gürenli (22),
eğitimiyle birlikte ticari faaliyetlerini
sürdürüyor. Gürenli, hazır giyim
sektöründe oluşturduğu markayı
piyasaya sunmak için de gün sayıyor. n 6

Üniversitede 
kendi işini kurdu

Kastamonular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) 20. Olağan
Genel Kurulunda 30 kişilik
yönetim 37’ye yükseltildi.

Remzi Şen
başkanlığındaki as
yönetim kadrosunda ilk
kez yer alan 12 ismin
5’i kadınlardan
oluştu. n 3

As kadro 37 kişi 
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Harun Ünlü adına şiir yarışması

Pınarbaşı’nda 300 yatak kapasiteli
tesisin lansmanın yapılması sonrası
konaklama alanında faaliyet gösteren tüm
işletmelerin hizmet kalitelerini artırmaya
başladığını da kaydeden Pınarbaşı Belediye
Başkanı Şenol Yaşar, ilçenin kamp merkezi
olma hedefine temeli yeni atılan 5 milyon
300 bin lira yatırım bedelli spor salonu ve
sentetik çim sahanın hizmete girmesiyle
ulaşacağını da kaydetti. Yaşar, uluslararası
platformlarda da tanıtım atağına
başlayacaklarını ifade etti. n 2

Tuzla’da demir çelik ve
dağıtım merkezi olarak
hizmet veren Deha
Grup’un Taşköprü
Organize Sanayi
Bölgesinde fabrika kurma
çalışmaları devam ediyor.
Firmanın kurucu
ortaklarından Fuat Alper
Gökçınar, Taşköprü’deki yatırımlarıyla İç
Anadolu ve Karadeniz’de daha etkin
olmayı hedeflediklerini bildirdi. n 5

Taşköprü Sarımsağı Avrupa
Birliği tescilli ürünleri arasında yer
aldı. Taşköprü Belediye Başkanı

Abdullah Çatal, yıllık ortalama 20
bin ton sarımsak üretimi
yapıldığını belirtti. n 5

Kastamonu
Tanıtım Ajansı’nın
hazırladığı
Kastamonu Cep
Dergi’nin ilk
sayısı çıktı. n 3

İlk sayısı
çıktı AB’ye girdi

Değişen tatil anlayışıyla
birlikte insanların izole bir
hayatı tercih ettiğini
vurgulayan Belediye Başkanı
Şenol Yaşar, “Pınarbaşı doğa
ile iç içe vakit geçirmek
isteyenlerin vazgeçilmez
adresi konumuna gelecek,
adete harikalar diyarı olacak”
dedi.

Anadolu’da daha etkin olacak

Prof. Dr. 
İhsan 
ÇAPCIOĞLU

Salgın döneminde
Ramazanla 

hayat bulmak

Abdullah Çatal

n 4

n 3

Harikalar 
diyarı olacak

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar,
“Pınarbaşı kabuğunu kırmaya başladı. En büyük

eksiğimiz tanıtım. Bireysel çabalarımla her daim
ilçemizin adını duyurmak için çalışıyorum.

Pınarbaşı’na doğa turizmi konusunda tecrübesi olan
bir belediyenin kardeş belediye olmasını isterim.  Bu
konuda uluslararası çalışmalarımız da olacak” dedi.

İsteğimiz; tecrübeli
kardeş belediye ve

uluslararası tanıtım
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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

www.aygunlergrup.com.tr

İstanbul Cd.  No.47/49 Küçükköy 
G.O.Paşa / İSTANBUL
Tel: 0212 609 30 00 GSM: 0543 497 97 24
kucukkoy@aygunlergrup.com.tr

Küçükköy Şube

Sultangazi Merkez Şube

l Konsept Ürünler
l Oturma Grubu ve Kanepeler
l Ev Tekstili, Yatak ve Bazalar

l Halı, Bahçe Mobilya,
Aksesuarlar
l Kampanyalı Ürünler
l Yeni Ürünler

HAYALLERİNİZİ
ERTELEMEYİN

1. Cebeci Yolu No:4/A  Sultangazi / İST
Tel: 0212 668 60 69
Faks: 0212 668 60 70
cebeci@aygunlergrup.com.tr

Cebeci Şube

Eski Edirne Asfaltı Lastikçi Durağı No:600 Sultangazi / İSTANBUL    Tel: 0212 668 34 64 Faks: 0212 475 04 02 sultangazi@aygunlergrup.com.tr

Kastamonu’nun
yöresel lezzetlerinden
olan yaklaşık 400 yıllık
tarihe sahip coğrafi
işaretli Kastamonu
simidine, yüzde 20 zam yapıldı. Günlük 10
bin adet üretilen simidin fiyatı 1,25
liradan 1,5 liraya yükseldi. 

15 Nisan 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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2şiir
şair

İstanbul’dan bir görüntü
Kimi gökdelenlerde
Kimi yerdelenlerde,
Bütün telaş;
Aradakilerde.

İz

Öndekilerin izine bakıp yürürsen eğer,
Ne kadar ilerlersen geride izin kalmaz.
Söylenmiş olanları ezberleyip söylersen,
Hatırlanmana değer iki çift sözün kalmaz.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AK
Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Sinan Yılmaz ve
Güven Sigorta Acentesi sahibi Selahattin
Mildan ile birlikte İstamonu Gazetesi’nin
Kağıthane’de bulunan çalışma ofisini ziyaret
etti.

Kamp merkezi olmayı 
hedefliyoruz

Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin
Karadeniz’in sorularını yanıtlayan Pınarbaşı
Belediye Başkanı Şenol Yaşar şunları söyledi:
“Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla inşa
edilecek ve toplam yatırım tutarı 5 milyon 300
bin lira olan kapalı spor salonu ve sentetik çim
sahanın temelini attık. Ramazan ayında çim
sahayı olimpik ölçülerde, Kurban Bayramı’nda
da kapalı spor salonunu bitmiş halde teslim
alacağız. Amacımız okullardaki beden eğitim
öğretmenleriyle iş birliği içinde köydeki
gençleri de işin içine katarak herkesi becerisi
dahilinde sporla ilgilendirmek. Futbol,
basketbol, voleybol gibi branşlarda takım ortaya

çıkarıp Pınarbaşı’nı sportif anlamda iyi bir yere
taşımak istiyoruz. 2. 3. Lig takımlarının kamp
süreçlerini Pınarbaşı’nda geçirebileceği seviyeye
ulaştık. Süer Holding tarafından lansmanı
yapılan 300 yataklı tesis faaliyete geçtiğinde
talepler daha da artacak. Hedefimizde 1. Lig ve
Süper Lig takımlarının ilçemizde kamp
yapmasını sağlamak. Spor Toto ile iş birliği
içinde yeni antrenman sahası ve tesisi
kazandırmak planlarımız dahilinde. Kamp
alanı için arazi talebini karşılamak için
kaymakamlığımızla birlikte elimizden geleni
yapmaya hazırız.” 

Horma’da mevcut yapılar 
bozulmayacak

“Horma Kanyonu’nun işletmesi geçtiğimiz
yıl temmuz ayında belediyemize devroldu.
Ağustos ayında biletli olarak 40 bin ziyaretçiyi
ağırladı kanyon.  18 yaş altı – 65 yaş üstü bu işe
dahil edildiğinde yaklaşık 80 bin kişinin ilçeyi
ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. Salgın sonrası
normalleşmeye geçtiğimizde insanların tatil
anlayışlarını da değişeceğini göz önünde
bulundurarak bu sayı ilk etepta 300 ila 500 bine
daha sonra milyonlara ulaşacak kapasitede.
İlçedeki konaklama tesislerimiz hizmet
kalitelerini artırmak için çalışmalara başladı.
Turizm tesislerinde yeni talepler gelmeye
başladı. Meclis toplantısında Horma’nın doğa
turizmi anlamında birden çok alana ihtiyacı
olduğu, çok fazla misafir ağırlayacağı
düşüncesiyle, mevcut yapıları bozmadan restore
edilmek suretiyle konaklama, restoran ve kafe
şeklinde düzenlenmesi konusunda karar aldık.”

Harikalar diyarı
Değişen tatil anlayışıyla birlikte
insanların izole bir hayatı tercih
ettiğini vurgulayan Belediye
Başkanı Şenol Yaşar, Pınarbaşı’nın
doğa ile iç içe vakit geçirmek
isteyenlerin vazgeçilmez adresi
olacağını söyledi.

Zamlandı 
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GÜNCEL

Kastamonu Tanıtım Ajansı’nın
hazırladığı Kastamonu Cep Dergi’nin ilk
sayısı çıktı. Nisan ayında yayınlanan 216
sayfalık cep dergi doğa, kültür, tarih,
gezi, ekonomi başlıklarında özel içerikler
sunuyor. Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın
röportajın yer aldığı ilk sayıda bezirhane,
Kastamonu Kuş Cenneti Ezine, İnebolu
Güneş Saati, Kerempe Deniz Feneri
hakkındaki bilgilerin yanı sıra özel köşe
yazıları bulunuyor.

Kastamonu Tanıtım
Ajansı Sahibi Adem
Salcıoğlu, periyodik
olarak yayınlanacak cep
derginin alanında bir ilk
olduğunu vurgulayarak
ekol çalışmaları
meydana getirme
hazırlığının devam

ettiğini söyledi. 
Kastamonu Cep Dergi’ye özel

internet sayfası ve mobil uygulama
çalışmanın devam ettiğini kaydeden
Adem Salcıoğlu, “İlk sayısı yaklaşık
olarak 10 bin kişiye ulaşan Kastamonu
Cep Dergisi her ay yeni sayısıyla
okurlarının karşısına çıkacak.” dedi.

İlk sayısı çıktı

Özgür Sanatçılar Derneği 2019 yılında
vefat eden gazetemiz köşe yazarı Harun
Ünlü adına şiir yarışması düzenleyecek.

Serbest yazılmış şiir dalında
gerçekleşecek yarışmaya başvurular 1
Ağustos tarihine kadar kabul edilecek.
Yarışmanın sonuçları 23 Ekim’de
düzenlenecek ödül töreninde belli olacak. 

Özgür Sanatçılar Derneği, Özgür Sanat
Dergisi ve İzan Yayıncılık tarafından
düzenlene şiir özendirmesi yarışmasında
birinci olana 2 bin lira ve kitap basımı,
ikinci, üçüncü ve özendirme ödülü
kazananlara sadece kitap basımı ödülü
verilecek.

18 yaşını doldurmuş olma şartının
olduğu yarışma hakkında katılımcılar
eserlerini Özgür Sanatçılar Derneği
Adakale Sok. 25/23 Ankara adresine iadeli
taahhütlü posta veya kargo ile12 punto da
yazılmış 6 kopya  ve kopyanın yer aldığı CD
ile göndereceklerdir.

Daday Kayı Köyü
Derneğinin olağan genel
kurulunda mevcut başkan
Mustafa Umur delegelerin
güven oyunu aldı.

Daday Kayı Köyü Derneği
olağan genel kurulu divan
başkanlığını AK Parti MKYK
üyesi Mehmet Umur’un yaptığı toplantı ile
gerçekleşti. Tek liste halinde gidilen genel
kurulda mevcut başkan Mustafa Umur,
delegelerin güven oyunu alarak yeniden
göreve geldi. Umur’un yönetim asil
listesinde Hikmet Terzi, Cevdet Güngör,
İbrahim Kadiroğlu, Ramazan Esgiyusuf
bulunurken, yedeklerde Necati Umur, Nuh
Terzi, Recep Çorbacı, Hasan Umur,
Erdoğan Terzi yer aldı.

Harun Ünlü adına
şiir yarışması

Umur güven 
tazeledi

Remzi Şen başkanlığındaki as yönetim
kadrosunda ilk kez yer alan 12 ismin 5’i
kadınlardan oluştu.

Alina Şanlı, Arzu Akça, Emel Tığlı, Gülay Gür
ile Zehra Tan’ın yeni dahil olduğu kadroda Av.
Nüket Aydın, Nevin Çalışkan ve Canan
Yurdakul’un bulunmasıyla birlikte kadın yönetim
kurulu üye sayısı 8’e yükseldi.

Altan Aygün, İbrahim Aslan, Mustafa Yiğit,
Serkan Acar, Tamer Köseoğlu, Yaşar Kartal ve
Yılmaz Cesur ilk kez yönetim listesine dahil oldu.

Bir önceki dönem yönetim kurulu üyeleri
Muzaffer Taş, Feyyaz Eskioğlu, Onur Gemici ve
Salim Ertürk disiplin kurulu üyesi olurken, Ercan
Ersoy denetim kuruluna geçiş sağladı.

İcra kurulu belirlendi

Genel Başkan Remzi Şen’in yönetimindeki
kadroda icra kurulu üyeleri de belirlendi. 

17 kişilik icra kurulunda Orçun Şekercioğlu
ve Kubilay Salihvatandaş başkan vekili, Murat Bal
genel sekreter, İsmet Çetinkaya genel muhasip
görevine getirildi. 

Genel başkan yardımcılarının görev dağılımı
ise şöyle oldu: n Rahmi Sezer Siyaset ve
Bürokrasiden Sorumlu n Mehmet Çamur
Teşkilatlanmadan Sorumlu n Canan Yurdakul
Tanıtım ve Medya Sorumlusu n Nihat Sezer
Sosyal Politikalar Sorumlusu n Orhan Ortakçı
Yerel Yönetimler Sorumlusu n Kudret Kayran
Ekonomik İlişkiler Sorumlusu n Yılmaz Cesur
Çevre, Kültür ve Sanat Sorumlusu n Prof. Dr.
Zehra Tan Ar-Ge ve Eğitim Sorumlusu n Av.
Nüket Aydın Kadın Kolları Sorumlusu n
Gökhan Yüksel Gençlik Kolları Sorumlusu n
Ulaş Çoban STK ve Halkla İlişkiler Sorumlusu n
Ekrem Uygun Organizasyon ve Etkinlik
Sorumlusu n Saffet Sarıkaya İdari İşler
Sorumlusu.

As kadro 37 kişi
Kastamonular Dayanışma Derneği
(Kas-Der) 20. Olağan Genel
Kurulunda 30 kişilik yönetim
37’ye yükseltildi.

Remzi Şen 
Genel Başkan

Kubilay Salihvatandaş 
Genel Başkan Vekili

Orçun Şekercioğlu 
Genel Başkan Vekili

Alina Şanlı

Altan Aygün Mustafa Yiğit Tamer Köseoğlu Yılmaz Cesur

Arzu Akça Emel Tığlı

Cide Dernekler Federasyonu
(CİDEFED) 6. Olağan Genel Kurulu
Eyüpsultan’da bulunan Yunus Gösteri
Merkezinde gerçekleşti. Tek liste halinde
gidilen genel kurulunda mevcut başkan
Mehmet Yılmaz delegelerin güven oyunu
alarak yeniden göreve geldi.

İkinci dönemine adım atan Başkan
Yılmaz, burada yaptığı konuşmada
faaliyetleri hakkında bilgi aktardı.

Korana virüs salgını esnasında ve

öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya
öncelik verdiklerini kaydeden Yılmaz,
“İstanbul ve Cide’nin yanı sıra İdlib’e
gerçekleştirilen yardım kampanyalarına 3
yılda yaklaşık 2 milyon lira kaynak
aktardık.  Her daim mazlumların ve
mağdurların yanında olmaya özen
göstereceğiz. Memleketimizin ihtiyaçlarına
çözüm bulup, hemşerilerimizin
İstanbul’daki sesinin daha gür çıkması için
çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Cide Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Yılmaz, ihtiyaç
sahipleri için 2 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Yılmaz: ‘2 milyon lira
kaynak aktardık’

Divan Başkanlığını İshak Aslan’ın yaptığı genel kurulun katip üyeleri
Nuri Şahbat ve Hüseyin Karadeniz oldu.

Genel kurula katılanlar arasında 26. Dönem Kastamonu Milletvekili
Murat Demir, Üsküdar Belediyesi Başkan Danışmanı Esat Kalay, Tuzla
Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Şenol, Cide MHP İlçe Başkanı Şaban
Yıldırım, Cide Belediyesi Meclis Üyesi Güner Durası, AK Parti Eyüpsultan
Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şengül, iş adamları Mehmet Aslan, Ayhan
Sekmen ve İzzet Yılmaz’ın aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Yılmaz’ın başkanlığında 2023 yılına kadar faaliyet gösterecek
Cide Dernekler Federasyonu yönetiminde şu isimler yer aldı:
Asil Yönetim İbrahim Recep Sargın, Ersin Çakır, Hayati Bal, Ali Rıza
Yıldırım, Ercan Yıldırım, Sedat Konuk, Mehmet Zengin, Yaşar Ak,
Sercan Sevim, Muzaffer Olkan
Yedek Yönetim Talip Er, Recep Aslan, Hüseyin Çelen, Ahmet Sarğın,
Ramazan Çaylan, Selçuk Görgülü, Rıfat Güney, Mustafa Kurban, Yusuf
Yıldırım, Mehmet Erkan, İshak Yılmaz.
Denetleme Asil İshak Aslan, Hasan Çolakoğlu, Mevlüt Bat.
Denetleme Yedek Yaşar Kut, Mustafa Bora, Bayram Demirtaş

Abana’yı Tanıtma ve Turizm
Derneği’nin yeni başkanı Semih
Yüksel oldu. Abana Belediyesi’nde
basın danışmanı olarak görev yapan,
Anadolu Ajansı  ve TRT Haber
Muhabiri olarak görev alan Semih
Yüksel’in yönetiminde  Asiye Coşkun,
Cengiz Kaya, Mert Uçar ve Hasan Topcu
yer aldı.

Başkan Semih Yüksel, Abana için
mesleki tecrübesini aktarma gayesi
taşıdığını kaydederek şunları
söyledi: “Turizm Derneği, ilçemizin

tarihinde önemli bir yere sahip.
Dolayısıyla derneğimizin Abana için ne

denli önemli olduğunun farkındayız.
Yıllardır hem mesleki hem de görev aldığım
sivil toplum kuruluşlarından edindiğim

tecrübe ve birikimle, bu görevi en iyi şekilde
yapabilme sorumluluğuyla başkanlık
görevine talip oldum. Aynı şekilde Abana
için çok faydalı olabilecek bir yönetim
kurulu ile bu yola çıktık. Bugüne kadar
derneğin faaliyetlerinde bulunan başkan ve
üyelere yapmış oldukları çalışmalar için
teşekkür ediyor, yeni yönetimimizin ilçemiz
için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Abana Turizm Derneğinde yeni dönem
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Salgın döneminin olağanüstü koşullarında toplum
ruh sağlığına iyileştirici katkılarda bulunmak
amacıyla hutbe ve vaazlarda dua, tedbir, tevekkül

ve infak vurguları ön plana çıkarılmaktadır. Bu süreçte
ibadet alışkanlıklarının zorunlu olarak bireyselleşmesi,
manevi motivasyonu düşürücü sonuçlara yol açmıştır.
Salgın döneminde Türkiye’de dinî hayatın değişen
profiline ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma olan
“Pandemi Döneminde Türkiye’de Dini Hayat: Din
Görevlileri Örneğinde Din Hizmetlerine Genel Bir
Bakış” başlıklı çalışmada, camilerin özellikle ramazan ve
bayram gibi toplumsal yönü ağır basan zamanlarda
kapalı tutulmasının “toplumsal coşku, birliktelik ve
maneviyatın yeterince hissedilememesine” neden
olduğu belirtilmektedir. Dinî açıdan özel önemi olan
günlerde cemaatle yapılan ibadetlerin dinî bir
gerekliliğin yanında toplumsal bir alışkanlık olarak
algılandığına ve bu alışkanlığın bir süreliğine de
olsa askıya alınmasının maneviyat odaklı
“toplumsal iyi oluş hali” açısından
önemli bir boşluğa ya da eksikliğe
neden olduğuna dikkat çekilmektedir.
Ramazan ayında kapalı kalan camiler,
özellikle yaşlılar açısından bir yaşam
merkezi ve âdeta ikinci bir ev
konumundadır. Camilerin ibadete
kapatılmasının onları yalnızlığa ve
üzüntüye sevk etmesi,
cemaatten ve
arkadaşlarından uzak
kalmalarının evde
yalnızlaşmalarına neden
olması anlaşılabilir bir
durumdur. Özellikle tek
başına yaşayan yaşlılarda
ev içinde hapsolma,
kendilerini bedenen ve ruhen hasta hissetmelerine yol

açabilmektedir. Ancak bu dönemde özellikle, namaz
kılma, oruç tutma ve Kur’an okuma gibi ibadetlere ilgide
bir artış yaşandığı görülmektedir. Din görevlileri, bazı
cemaat üyelerinin bu dönemde tek başına da olsa
camiye gelerek namazlarını burada kılmayı tercih
ettiklerini ifade etmişlerdir. Önceden sadece Cuma
namazına katılan cemaat üyelerinden bir kısmının artık
vakit namazlarına da geldiği, ramazan orucu
tutmayanların hem oruç tutmaya başladığı hem de vakit
namazlarını camide kıldığı ve cemaat sayısında gözle
görülür bir artış kaydedildiği anlaşılmaktadır. Evde
ailece ibadet etme, özellikle cemaatle namaz kılma
fırsatının oluşması ve Kur’an okuma bilmeyenlerin
öğrenmesi gibi örneklerde dini duyguların aile
ortamında paylaşılması, salgın sürecinin dini hayata
kattığı olumlu alışkanlıklar arasındadır.

“Kosova Toplumunda Covid-19 Korkusu, Anksiyete
ve Bireysel Dindarlık Üzerine Bir Araştırma” başlıklı
çalışmada, ibadetlere devam oranı arttıkça, depresyon
ve anksiyetede düşüş yaşandığı tespit edilmiştir. Esasen
salgın dönemine rastlayan ramazan ayında, ramazan
öncesinde olduğu gibi dinî toplumsal hareketliliğin en
aza indirilerek bulaş riskinin azaltılması amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, teravih ve bayram namazlarının bir
süreliğine askıya alınması, ramazan ayının zorunlu

sosyal izolasyon sürecinde evlerde sessizce
karşılanması, cenaze namazlarının kısıtlanması ve

taziyelerin yasaklanması gibi uygulamalarla,
dini hayatta bazı tedbirlerin alınması zorunlu

hale gelmiştir.
11 Mayıs 2020 itibarıyla kontrollü sosyal

hayata geçiş kapsamında açıklanan
normalleşme takvimi ile dinî hayata ilişkin
yeni adımlar atılmıştır.16 “Cami ve
Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi

Genelgesi” kapsamında 29
Mayıs’ta tedbirler dâhilinde

öğle, ikindi ve cuma
namazları, 23 Haziran’da
ise sabah, akşam ve

yatsı vakitleri de
dâhil edilerek
cemaatle 5 vakit

namaz camilerde
yeniden kılınmaya başlanmıştır. Camide cemaatle

namaza devam eden insanların; yeni normal döneme
geçişle birlikte ibadethanelerin ve kursların yeniden
açılışını büyük bir sevinç ve mutlulukla karşıladıkları,
kapalı kaldığı zaman diliminde bu mekânlara özlemin
gittikçe arttığı anlaşılmaktadır. Bu sürecin, camilerin ve
Kur’an kurslarının fonksiyonunun daha iyi
anlaşılmasına sebep olduğu, insanların camiye gelerek
nefes aldıkları, moral buldukları, psikolojik olarak
rahatladıkları ve manevi huzursuzluktan kurtuldukları
gözlenmiştir. Kısıtlamalar dâhilinde de olsa ibadetleri
cemaatle yeniden eda edebilmek, bir nebze de olsa
normalleşmenin ilk adımı olarak görülmüştür.

Salgın döneminde ramazanın dinî ve toplumsal
hayatı yeniden canlandırıcı etkisinin örneklerine farklı
kültürlerde de rastlanmıştır. Söz gelimi, Endülüs’te 500
yıl sonra yeniden ezanın okunması, billboardlarda ayet
ve hadislere yer verilmesi, Batılı liderlerin ramazanda
camileri ziyaret etmesi, Justin Trudeau, Boris Johnson,
Angela Merkel ve Donald Trump gibi liderlerin
ramazan mesajları, söz konusu gelişmeler arasında
sayılabilir. Ayrıca Müslüman doktor ve psikologların,
hastalarının morallerini yükseltmek için manevi
tavsiyelerde bulunması ilginç örnekler arasındadır.
Ülkemizin İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelere
salgınla mücadele kapsamında tıbbi malzeme
göndermesi, yine bu çerçevede değerlendirilebilir. Salgın
sürecinde ABD Başkanı Trump’ın, “Mabetler bir an
önce açılmalı, duaya ihtiyacımız var.” sözü de bu
kapsamda oldukça dikkat çekicidir.

Dinin sığınma, motivasyon ve rehabilitasyon aracı
olma özelliği, özellikle salgın dönemlerinde daha çok
işlevselleşen boyutunu oluşturmaktadır. Bu süreçte
Covid-19 tedavisi gören kişilerde söz konusu boyutun
daha çok ön plana çıktığı söylenebilir.

İnananların tıbbi tedavi ile birlikte Covid-19
rahatsızlığından kurtulmak için başvurdukları başa
çıkma yöntemleri arasında “dinî başa çıkma”nın, diğer
yöntemler arasında öncelikle tercih edildiği
anlaşılmaktadır. Bu süreçte hastalıkla başa çıkmada
kullanılan dinî içeriklerin hastaları manevi açıdan
rahatlattığı, moral ve motivasyonlarının artmasına
katkıda bulunduğu görülmektedir. Esasen özellikle
ramazan ayının yaygınlaştırıp güçlendirdiği değerler,
Covid-19 tedavisi gören hastalara iyileşme umudu,
zorluklara karşı sabır ve dayanma gücünü artırıcı

destekler oluşturmaktadır. 
Sonuç olarak;
Din görevlisi katılımcılarla gerçekleştirilen

“Pandemi Döneminde Türkiye’de Dini Hayat: Din
Görevlileri Örneğinde Din Hizmetlerine Genel Bir
Bakış” adlı araştırmada salgın döneminde hastalar
arasında tövbe-istiğfar eden, dua ve ibadete yönelen,
namaza başlayan ya da daha fazla önem veren ve
çevrelerinden helallik isteyenlerin sayısının arttığı
gözlenmiştir. Din görevlileri, hastaların özellikle ölüm
ve ölümden sonraki hayata ilişkin sorular sorduklarını
ve kendilerinden manevi destek talebinde bulundukları
belirtmişlerdir. Bu dönemde hastalanan ve vefat
edenlerin sayısında ciddi artış olması nedeniyle,
görevlilere manevi rehberlik ve destek konularında
önemli roller düştüğü anlaşılmaktadır. Ramazanda cami
merkezli din hizmetlerini, zorunlu olarak çevrim içi
platformlara taşıyan din görevlileri, cami cemaatlerinin
ve kursiyerlerinin genel durumunu yakından takip
etmekte, onlarla iletişimlerini telefon görüşmeleriyle,
canlı sohbetlerle, WhatsApp grupları üzerinden
bilgilendirmelerle ve ziyaretlerle sürdürmektedir.

Din görevlilerinin, vefa destek gruplarında ve
filyasyon ekiplerindeki deneyimleri incelendiğinde,
ramazan ayında maneviyatın iyileştirici rolü daha iyi
anlaşılmaktadır. Bu süreçte inanca bağlılığı güçlü
bireylerin Yüce Allah’a daha çok yöneldikleri,
teslimiyetçi tutum ve davranışlar sergiledikleri ve
ibadetlerini daha özenli yerine getirdikleri
gözlenmektedir. Esasen maneviyat, her koşulda güvenli
bir limandır; salgın hastalık gibi bilimin tedavide
yetersiz kaldığı durumlarda güvenli bir sığınak, rehber
ve destek işlevi görebilmektedir. Dinî inançlar, sıkıntılar
karşısında manevi birer reçete gibidir. Dinin, insanların
inanç, dua, şükür ve tevekkül gibi yollarla Yüce Allah ile
güvenli bağ kurdukları güçlü bir bağlantı noktası
oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle bilimin, tıbbın
ve teknolojinin salgın dönemlerinde dinden destek
alması ve sorunlara karşılıklı iş birliği içinde birlikte
çözümler araması gerekmektedir. Zira toplumsal
istikrarın sağlanması ve hayatın güvenli bir biçimde
sürdürülebilmesi için din ve bilimin uzlaşıya dayalı
birlikteliğine her zamankinden çok ihtiyaç
duyulmaktadır.

Kaynak: DİP yayınları – Şifa Ayı Ramazan

Âyet-i Kerime
Kitab'a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru

kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe
çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz.

(A'râf, 7/170)

Hadîs-î Şerif
Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm

sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise nefsini
heva hevesine tâbi kılan, sonrasında da
Allah’tan dileklerde bulunup duran ve bunu
yeterli görendir. (Tirmizî, "Kıyâmet", 25)
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RAMAZAN

Salgın dönemine rastlayan 2020
Ramazan ayında olduğu gibi,
2021 Ramazan ayında da
ibadetlerin cemaatle eda edilmesi
mümkün olamamaktadır. 

Salgın 
döneminde 
Ramazanla 
hayat bulmak

Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
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Taşköprü Sarımsağı Avrupa Birliği
tescilli ürünleri arasında yer aldı. Taklit ve
çağrıştırmaya karşı AB tarafından koruma
altına alınan Taşköprü Sarımsağı, tescil
belgelerinde ve ürün şartnamelerinde yer
alan yöntemlerle sadece bölgesinde
üretilebilecek. Öte yandan Taşköprü
Sarımsağının tescillenmesiyle Türkiye'nin
Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli
ürün sayısı 7'ye ulaştı. AB'nin coğrafi işaret
listesinde Türkiye’den Antep Baklavası/
Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya
Kayısısı, Aydın Kestanesi, Taşköprü
Sarımsağı, Milas Zeytinyağı ve Bayramiç
Beyazı bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, twitter hesabından,
"Taşköprü'nün dünyaca ünlü 'Beyaz Altın'ı
Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliğinden
coğrafi işaret tescili aldı. Emeği geçen
herkesi tebrik ediyorum." paylaşımında
bulundu. Bölgede 4 bin çiftçinin geçimini
sarımsakla sağladığını belirten Taşköprü
Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, "Yıllık
ortalama 20 bin ton sarımsak üretimi
yapılmaktadır. Sarımsak üretimi için
kullanılabilecek yeni alanlar açılmaya
başlandı. Dünyaca ünlü Taşköprü
sarımsağımızın AB nezdinde de hak ettiği
konuma gelmesinden ilçem ve
hemşehrilerim adına memnuniyet
duyuyorum” ifadesini kullandı.

AB’ye girdi

Türkiye 
6’ncısı oldu  

Demir çelik ve dağıtım merkezi olarak hizmet
veren firmanın 2017 yılında faaliyetlerine
başladığını anımsatan Taşköprülü iş adamı Fuat
Alper Gökçınar, faaliyetleri hakkında şunları
söyledi: “Yılda 25 bin ton vasıflı çelik soğuk çekim
uzun mamul üretimini gerçekleştirme
kapasitesine sahibiz. Ürettiğimiz ürünler başta
makine ve imalat sanayi olmak üzere; otomotiv
yedek parça, demiryolları, denizcilik, ziraat
ve savunma sanayi gibi birçok endüstriye
hammadde olarak kullanılıyor.
Üretimimiz dışında kalan diğer
demir çelik ürünlerinin ise
temsilciliğini yapmakta olduğumuz
çok sayıda fabrikanın desteği ile
stoklarımıza ekleyerek
müşterilerimize ulaştırılmasını
sağlıyoruz. Hem Türkiye’de hem de
dünya çapına sektörün önemli
firmalarının distribütörü, dağıtımcısı
ve stokçusu olarak hizmet veriyoruz.
Yerli ve ithal çeşitlerimizle projelere özel
ölçüde ürünlerin de talep doğrultusunda
tedarikini sağlıyoruz.” 

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinde üretim

tesisi kurma hazırlığında olduklarını
kaydeden Gökçınar şöyle devam etti:

“Hem memleketimize hem de
işimizi geliştirmeye katkı sunmak
amacıyla Taşköprü OSB’de yatırım
yapacağız. Tüm üretimimizi 10 bin
metrekare alanda kurulacak
Taşköprü’deki tesisimize taşımayı
planlıyoruz. Tuzla’da ise

faaliyetlerimiz showroom, dağıtım
ofisi, dağıtım deposu lojistik merkezi

olarak devam edecek. İstanbul’dan
Trabzon’a kadar Türkiye’de güçlü bir pazar

ağımız var. Kastamonu’nun, İç Anadolu ve
Karadeniz bölgesindeki işçilik ve lojistik açısından
avantaj kapısı olacağını düşünüyoruz.” 

Son zamanlarda artan yağış miktarı ile
tarımsal faaliyetlerde rekoltenin yükselmesinin
beklendiğini ifade eden Reis Gıda Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Reis şunları söyledi:
“Ülkemizde yağışların azaldığı sonbahar ve kış
aylarının ardından şubat ayındaki kar yağışları,
mart ayındaki yağmurların geçen yılın ve
normalin üzerinde gerçekleşmesi ile üreticinin
yüzü güldü ve bitki gelişimine de olumlu katkı
sağladı. Sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
yağışlar normaline göre yüzde 14 azalış gösterdi.
Yaşanan kuraklık nedeniyle endişe içinde olan
üretici yağışlarla bir nebzede olsa rahatladı.
Ancak tarımın açık alanda yapıldığını ve iklim
koşullarına bağlı olduğunu unutmamak gerekir.
Ülke genelinde bu dönem geçen yıla göre buğday
üretiminde artış olacağı tahmin edilmektedir.
Üretim bölgelerinden alınan verilere göre
mercimek ekilişinde bir önceki yıla göre yüzde
10’luk alansal artış gerçekleşmiştir. Çeltik ve
fasulye üreticilerinin almış olduğu tohum
miktarına göre ekilişlerde bir önceki yıla göre

artış beklenmektedir. TMO’nun
değerlendirmesine göre nohut ekilişinde

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 15’lik
azalış olduğu gözlenmiştir. Diğer bölgelerde bir
önceki yıla yakın üretim gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.”

Nohut fasulyenin önüne geçti

Ramazan kumanyaları hakkında da bilgi
paylaşan Mehmet Reis şöyle devam etti: “2016
yılında nohutta başlayan küresel fiyat artışı 2018
yılı ortalarına kadar sürdü. Ülkemizde de o
yıllarda nohut fiyatlarının yüksek olmasından
dolayı kumanyalarda kuru fasulye tercih
edilmişti. 2019 yılı dahil olmak üzere rekolte
artışına bağlı olarak düşen fiyatıyla nohut bu
yılda kumanyalarda kuru fasulyenin yerini aldı.
Ramazan kumanyası dağıtımında dikkatli
olunması gerekiyor. Çünkü erzak kolilerinin
içerisinde yer alan ürünlerde zaman zaman geç
pişme ve kalite sorunu yaşanmaktadır. İş
insanlarından özel ricamız kendi mutfakları için
tercih ettikleri ürün seçimlerindeki hassasiyeti
ramazan kumanyalarında da göstermeleridir.”

Ülke genelinde 81 il ve 750 bin ilçede hayata
geçirilen Anadolu Masal Evi Projesi,
Kastamonu’da da hayat buldu. Milli Eğitim
Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın katılımıyla
202 yıllık Hacı Tahir Efendi Konağı, Kastamonu
Anadolu Masal Evi olarak dizayn edilerek
açıldı. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul
çağındaki çocukların yeni eğitim alanlarından
biri olarak hayata geçirilen Masal Evi’nde
öğretmenler, çocuklara geleneksel masallar
anlatırken, çocuklar ise ebru, taş baskı,
dokuma, masal anlatıcılığı gibi atölyelerde
eğitimler alarak hem kaybolmaya yüz tutmuş
masallar canlandırılacak hem de çocuklar
çeşitli etkinlikler yaparak el becerileri
geliştirilmiş olacak.

Hacı Tahir Efendi Konağında yapılan açılışta
konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa
Safran, “Kastamonu, her şeyiyle kadim bir
şehir. Böyle kadim bir şehre eğitim-öğretim

alanında ciddi olarak her türlü katkıyı vermek
için ant içmiştik. Bu 202 yıllık güzel konak hem
tarihi, hem kültürel değerlerimizi ifade ettiği
için de en azından bu değerlerimizin
çocuklarımıza ulaştırılmasında yardımcı
olması amacıyla masallarımızla kültürümüzün
geçmişten günümüze devamlılığını arz etmesi
bakımından burayı Masal Evi olarak açtık.
Bakanlık olarak Kastamonu’nun kadim
kültürüne her türlü desteği veriyorduk,
vermeye de devam edeceğiz.” dedi. 

2 asırlık konak masal evi oldu
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1,372 8,112 9,776t 462,95
t t t

Tuzla’da demir çelik ve dağıtım
merkezi olarak hizmet veren Deha
Grup’un Taşköprü Organize Sanayi
Bölgesinde fabrika kurma
çalışmaları devam ediyor. Firmanın
kurucu ortaklarından Fuat Alper
Gökçınar, Taşköprü’deki
yatırımlarıyla İç Anadolu ve
Karadeniz’de daha etkin olmayı
hedeflediklerini bildirdi.

Anadolu’da daha
etkin olacak

YIL: 9 SAYI: 350 15 NİSAN 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

Taşköprü nüfusuna kayıtlı Fuat
Alper Gökçınar, Hakan Altun ve Engin
Deliktaş ile ortak olduğu Deha Grupta
Yönetim Kurulu Üyesi. 2004 yılında
Yıldız Teknik Üniversitesi Meteoroloji
Malzeme Mühendisliği bölümünden
mezun oldu. 2017 yılında iki ortağı ile
birlikte Deha Grup firmasını kurdu.
Tuzla OSB’de 2 bin 200 metrekare
kapalı alanı bulunan tesislerinde 21
kişinin istihdam ediliyor. Firmanın
Taşköprü OSB’de  6  bin metrekare
alanda faaliyet gösterecek fabrika
yatırımı bulunuyor. 

Yağış yüzleri güldürdü
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, yeni mahsul ürünlerin çıkma tarihlerinin yaklaşmasıyla
birlikte ramazan ayında pirinç ve bakliyat fiyatlarının düşmesinin beklendiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
düzenlenen “İstiklâl Şairimize İstikbalden
Mektup” adlı yarışmada Daday Şehit Ümit
Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi 11.
sınıf öğrencisi Elif Derya Dolaşan, Türkiye
6’ıncısı oldu. 446 öğrenci arasında
dereceye giren Dolaşan, ödülünü Gençlik
ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus
Ersöz’ün elinden aldı.
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HABER

Siber güvenlik ve mühendislik
danışmanlığı ile makine imalatı
alanında hizmet veren gösteren iki
firmanın kurucusu olan Gürenli, hazır
giyim sektöründe oluşturduğu markayı
piyasaya sunmak için de gün sayıyor.

Hedefinin uluslararası çalışmalar
gerçekleştirmek olduğunu söyleyen
Dadaylı girişimci Sarp Gürenli, küçük
yaşta ilgi duyduğu yazılım bilgisini
geliştirmesi sonrası ticarete adım atma
kararı aldığını belirterek faaliyetleri
hakkında şunları söyledi: “İlk okulda
ilgi duyduğum yazılım bilgisini
geliştirerek lisede şirketlere profesyonel
hizmet vermeye başladım. 2017 yılında
gelen bir proje kendi iş planımı
oluşturmamda önemli rol oynadı. O işi
teslim edince, yeni müşterilerin
talepleri oldu. İlk başta Amerika
merkezli bir şirket kurdum. Geçtiğimiz
yıl Türkiye’ye taşıdık şirketi. Genelde
ajanslarla çalışıyoruz. Telif hakkı, siber
güvenlik ve anti virüs programları
üzerine çalışmalar yürütüyoruz. .
Bizden hizmet almak isteyen firmalara
web master, web site tasarımı gibi
hizmetler sunuyoruz.500’ün üzerinde
müşterimiz var.  İtibar yönetimine
ihtiyacı olan firma ve kişilere de destek
sağlıyoruz. Mesela; hakkınızda olumsuz
bir haber oluşturuldu, gazete
yayınladıysa hukuk danışmanlarımızla
çözüm üretiyoruz. Youtube da
yayınlandıysa direkt Youtube ofisinden
olayı çözüp sonuca ulaştırıyoruz.
Bunun yanında geçtiğimiz sene
açtığımız firma ile mühendislik
danışmanlığı faaliyetlerini sürdürmekle
beraber birtakım makine imalat işleri
de yapıyoruz. İleri mühendislik
çözümleri oluşturduğumuz için farklı
sektörlerle farklı noktalarda
çalışabiliyoruz. Ar-ge yapan, ürün
geliştiren hemen hemen her firmaya
hitap ediyoruz. Uzmanlık alanımız
hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve
sonlu eleman analizleri. Bunlar
sayesinde müşterilerimiz ürünlerini
optimum hale getirip daha yüksek kar
elde edebiliyorlar. Prototip
maliyetlerinden de kısmış oluyorlar. Bu
sağladığımız avantajlar firmalara cazip
geliyor. Öbür yandan biz çoğu firmanın
aksine açık kaynak kodlu programlar
kullanıyoruz. Lisanslı programlara
girmediğimiz için daha uygun
maliyetler çıkıyor. Yani bizimle çalışan
müşteriler sadece emeğimize ödeme
yapıyor.  Gelecekte ar-ge aşamasında
olan yazılım modüllerini kullanıma
açmak bulunuyor. Pazarlama alanında
yapay zekaya dayalı birtakım veri
öngörmeleri oluşturuyoruz. Onların
doğrudan son kullanıcının
kullanabileceği araçlar haline getirmeyi
planlıyoruz. Şirket bazında ise globale
şubelerle beraber yayılmak istiyoruz.
Yakın zamanda Amerika’da tekrardan
bir şube açmamız söz konusu. Şu anda
düzenli çalıştığımız 5 kişilik ekibimiz
var ama aldığımız proje ve işlerle
beraber sözleşmeli çalıştığımız ayrıca
10 kişi bulunuyor. “

Hazır giyim sektörün de yeni bir
marka oluşturma hazırlığında
olduğunu bildiren Gürenli “Öte
yandan tekstil alanında 3 ortak bir
marka tasarladık. Önümüzdeki aylarda
markamızı çıkaracağız. Ağırlıklı olarak
giyim ürünleri üreteceğiz, üniseks
ürünler olacak. Ortaklarımızdan bir

tanesi Amerika’da yaşamını
sürdürüyor, ana pazar hedefimiz de
orası. Fiziksel satış yapmakla beraber
online olarak da bir mağazamız
olacak.” dedi.

Sarp Gürenli, Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği Bölümünden
mezun olunca bu alandaki projelerini
hayata geçirme hedefi taşıdığını
kaydederek şunları söyledi: “Üniversite
bitince yurt dışında yüksek lisans
hedefin bulunuyor. Kendi alanım olan
gemi inşa alanındaki projelerimi hayata
geçirmek istiyorum. Bu alanda
şimdiden Fransa ve İtalya’daki
potansiyel alıcılarla görüşmeler
yapıyorum.”

Gürenli, ticaretteki cesaretinin baş
faktörünün ailesi olduğunu
vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Kastamonu’daki anılarım bugün ben
olmamı sağlayan insanlardan bir
tanesi. Dedem çok başarılı bir peyzaj
mimarı ve ziraat mühendisiydi. Büyük
projelerde yer aldı. Geçmişten gelen
aktarım benim bugün yaptığım işler
için rol model oldu. Annem
vizyonumu çok açtı. Annem ve babam
iktisat mezunu, ailede iki yönetici
olması becerilerimi geliştirildi.
İstanbul’da devlet okullarında okudum
hep. Çok değerli hocalarla çalışma
fırsatım oldu. Bu birikim sebebiyle 22
yaşında hem okulumu okuyorum hem
staj yapıyorum hem de kendi şirketimi
kurdum. Doğru planla her şey oluyor.”

Kadınlar Hentbol 1 Ligin
bitimine 3 hafta kala Süper Lige
çıkmayı garantileyen Araç
Belediyespor, Yozgat karşısındaki
son maçını da galibiyetle
tamamladı. Araç Belediyespor,
Kadınlar Hentbol 1. Ligindeki son
maçında kendi evinde Yozgat Aile

ve Sosyal Politikalar GSK’yı konuk
etti. İlk devreyi 20-16 önde
kapatan temsilcimiz, rakibini 42-
32’lik skorla mağlup etti.

Ligdeki son maçını da
galibiyetle tamamlayan ekibimiz
2021-2022 sezonuna Süper Lig’de
devam edecek.

Süper Lig’e galibiyetle girdi

Üniversitede
kendi işini
kurdu Yıldız Teknik

Üniversitesi’nde Gemi
İnşaat ve Gemi
Makineleri Mühendisliği
4. Sınıf öğrencisi olan
Sarp Gürenli (22),
eğitimiyle birlikte ticari
faaliyetlerini sürdürüyor.

Ramazan ayında da sağlıklı beslenelim

Dünyanın birçok
yerinde milyonlarca
Müslüman ramazan

ayında dini görevlerini yerine
getirmek için oruç
tutmaktadır. Bu ay boyunca
güneşin doğuşu ve batışı
arasında yiyecek ve içecek
tüketimi yasaklanır.

Ramazan ayında öğün
sayısının düşmesi ve öğünler
arasında 15-16 saatlik
aralıkların bulunması
metabolizmayı etkilemektedir.
Normal zamanlarda alınan günlük
enerjinin ani düşmesi ve su tüketiminin
azalması metabolizma çalışma hızının
yavaşlamasına etki etmektedir. Bu durum
kişilerde kan şekerinin düşmesi,
yorgunluk, halsizlik, huzursuzluk,
sinirlilik, ellerde uyuşukluk ve uyku hali
gibi durumlar yaratabilir, Kan şekerinin
erken düşmesi, tansiyon düşüklüğü gibi
çeşitli sağlık sorunlarının yaşanmaması
ve orucun daha rahat tutulabilmesi için
ramazan ayında beslenme düzenine özen
gösterilmelidir. Bu ayda nefis terbiyesi ve
porsiyon kontrolünü öğrenmek için
harika bir fırsat. Beslenme şeklinden
saatlere, yenen yemeğin çeşidinden
hareket miktarına kadar birçok şeyin
değiştiği Ramazan’da kişilerin yeni
döneme uygun alışkanlıklar geliştirmesi
önemlidir. 

Ramazan’da Sağlıklı 
Beslenme Önerileri

Ramazan ayında öğünler sahur ve iftar
olmak üzere 2 ana öğün ile iftardan 2-2,5
saat sonra da 1 ara öğün şeklinde
düzenlenmelidir.

Ramazan ayında da 
aç kalarak zayıflanmaz! 

Kilo problemi olan bazı bireyler
yalnızca iftarda bir şeyler tüketmektedir.
Böyle bir beslenme şekli sonrası birey kilo
vermek yerine kilo bile alabilir. 

Zayıflamak isteyen bireyler ramazan
ayı boyunca tükettikleri besin çeşitlerine
ve porsiyon ölçülerine dikkat ettiği sürece
kilo verebilirler. Aynı zamanda su içilmesi
de önemli bir unsurdur.

Bu dönemde günlük almamız gereken
enerji ve besin öğelerinin oranları
değişmemektedir.

Uzun süre aç kalan mideyi yormamak
için yemekler yavaş ve iyice çiğnenerek
yenilmelidir. Yavaş yiyemiyorum diyenler
için önerim çatal ile yenilen yemekleri
çatal ile yerseniz sindiriminiz daha kolay
olur.

Oruçken aşırı ve uzun süreli
hareketten kaçının… Gün içinde açken
ne kadar çok ve yoğun hareket ederseniz
vücudunuzu o kadar çok yormuş
olursunuz. Su ve kas kaybını

hızlandırırsınız.

Mutlaka sahura 
kalkmalısınız!

Sahurda proteinden zengin
gıdalar (süt, yoğurt, peynir,
yumurta gibi) ile hafif kahvaltı
veya çorba, sebze yemeği gibi
hafif yiyecekler tercih
edilmelidir. Protein içeriği
yüksek olan besinler midenin
boşalma süresini uzatarak
acıkmayı geciktirdikleri için
sahurda tüketilmeleri

uygundur.  
Özellikle sahur öğününde kişiyi

susatacak tuzlu besinler, kızartmalar,
hamur işleri, tatlılar, çok tuzlu ve
baharatlı yiyecekler, salamura, konserve
ve şarküteri ürünleri tercih edilmemelidir.

Dereotu, maydanoz, nane gibi
yeşillikler hem nefes tazelediği hem de
vücudun arındırıcı gücünü artırdığı için
Ramazan’da bolca tercih edilmelidir. 

Günde minimum 2 litre (10 su
bardağı) su içmelisiniz. Bunun yarım
litresini sahurda tamamlayın. Yeteri kadar
da su içilmezse ödem oluşur ve
şişkinliğiniz artar. Aşırı çay ve kahve
içmeyiniz.

Sahur yemeğinden en az 30 dakika
sonra yatmalısınız.

Orucunuzu zeytin veya hurma ile
açtıktan sonra çorba ile başlayıp, 10-15
dakika sonra yemeğe devam edebilirsiniz.

Kan şekeri dengelenmesini sağlayan
besleyici çorbalar oruç açmak için en
ideal yemeklerdendir. Karışık sebze
çorbaları, tavuk veya et suyuna az
şehriyeli bol maydanozlu çorbalar ve
tarhana ilk seçimlerimizden olmalıdır.
Mercimek, ezogelin gibi klasik
mutfağımızdaki çorbalara da sebze
ekleyerek kalorilerini azaltıp içeriklerini
zenginleştirerek tüketebilirsiniz.

10-15 dakika aradan sonra ana
yemeğiniz sebze, kurubaklagil, et, tavuk,
balık gibi tercihlerden oluşmalıdır. Sulu
yemeklerde dana eti, kıyma veya tavuk eti
bulunuyorsa yemekler hazırlanırken
ekstra yağ eklenmemeli; etin kendi yağı
ile pişirilmelidir.

Günlük besin değeri ihtiyacının
karşılanması için ana yemeklerin yanında
yoğurt, cacık, ayran ve salata gibi besinler
de iftar menüsünde bulunmalıdır. Birkaç
saat sonrasında ara öğün olarak meyve,
süt gibi besinler tüketilmelidir.

Gazlı içecekler, meyve suları yerine
şekersiz kuru veya yaş meyve
kompostoları, soğuk bitki çayları, ayran
veya maden suyu hazırlayın.

Sahurda tam tahıllı ekmek yiyip,
iftarda pide yiyebilirsiniz. Çünkü sahur
öğününün sizin metabolizmanızı bütün
gün canlı tutmak gibi bir görevi var. Tam
buğday ekmeği daha uzun sürede ve

yavaş yavaş enerjiye dönüştüğü için, daha
uzun süre metabolizmanızı canlı ve hızlı
tutmuş olursunuz.

Genel sağlık için de haftada 2 kez balık
tüketilmesi gerektiğini unutmayın. 

Salatalarınıza keten tohumu (ıslatıp
kullanmanızda fayda var), ceviz, çörek
otu veya meyve ekleyebilirsiniz.

İftardan sonra aşırı şerbetli ağır hamur
tatlıları yerine meyve, haftada 1-2 kez
sütlü tatlılar (güllaç, muhallebi, sütlaç,
puding) veya dondurma tercih
edilmelidir. 

Canınız her gün tatlı istiyorsa hurma
veya meyveli yoğurt tüketebilirsiniz. Veya
@dyt.tubasonmez instagram hesabımı
takip edip sağlıklı tariflere ulaşabilirsiniz.

Ramazan ayında yemeklerin pişirme
yöntemleri de çok önemlidir. Özelikle
ızgara, haşlama, buğulama veya fırında
pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.
Kızartılmış veya kavrularak hazırlanmış
yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

Ramazanda iftar yemeğinden hemen
sonrasında televizyon veya bilgisayar
karşısına geçmek, koltukta dinlenmek
yerine, biraz hareket etmek kısa mesafeli
yürüyüşler yapmak sindirim için yararlı
olur.

Dışarıda iftar yemeklerinden kaçının.
Çok hızlı servis edilen, fazla kalorili
yemekler ciddi sağlık ve kilo tehdidi
oluşturacaktır.

Ramazan ayında en sık karşılaşılan
sorunlar, mide asidinin yemek borusuna
kaçması olarak tanımlanan reflü ve
kabızlıktır. Reflüyü önlemek için kahve,
kakao, çikolata gibi aşırı kafein alımından
kaçınmak; yağlı yiyeceklerden uzak
durmak ve yemeği yer yemez yatmamak
alınacak pratik önlemlerdir.

Kabızlık gibi sindirim problemlerinin
yaşanmaması için kefir, kuru kayısı, kuru
erik, kuruyemişler ve zeytinyağı eklenmiş
mevsim salataları tüketilebilir. Kabızlığı
önlemek için düzenli lif oranı yüksek
gıdalar tüketmek (kuru baklagiller,
kepekli tahıllar, sebzeler), sıvı alımına,
probiyotik kullanımına(besin-takviye) ve
harekete dikkat etmeniz şart…

Hamileler ve emziren anneler,
diyabetli bireyler, 65 yaş üstü bireyler,
kronik ilaç kullanan bireyler, gelişme
çağındaki çocuklar, diyaliz hastaları ve
sindirim sistemi problemi olan bireyler
mutlaka bir hekime danıştıktan sonra
oruç tutmalıdırlar.
Hamileler, emziren
anneler de lütfen bu
sofralar size de çok kilo
aldırmasın.

Sağlıklı, mutlu ve
hayırlı Ramazanlar.

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

Tuba Sönmez

dyt.tubasnmz@gmail.com

1999 yılında İstanbul’da
doğan Sarp Gürenli aslen
Dadaylıdır. Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde Gemi İnşaat
ve Gemi Makinelerin
Mühendisliği 4. Sınıf öğrenci
olan Gürenli, 2017 yılından
itibaren ticaretin içindedir.
Güren Tasarım ve Mühendislik
firmasının kurucusudur. Siber
güvenlik, yazılım, web site
konusundaki çalışmalarının
yanında mühendislik
danışmanlık ve makine imalatı
alanında da faaliyetleri
bulunuyor. Hazır giyim
sektöründe ortaklık yapısı
içinde marka oluşturma
hazırlığındadır.
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Süper Lig’de mücadele eden
Kastamonu Belediyesi GSK, sezonun 15.
haftasında Konyaaltı Beldiye SK’yı 28-
38’lik skorla mağlup etti. Akdeniz
Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleşen
karşılaşmanın ilk yarısı temsilcimizin 11-
17’lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Ligin
bitimine iki hafta kala temsilcimiz, ikinci
sıradaki yerini koruyor.

Galibiyetle döndü

Şampiyon Eyüpspor karşısında
kalesini gole kapatmayı başaran
GMG Kastamonuspor, altın
değerinde bir puanın sahibi oldu.

Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup’ta 33. haa
mücadelesinde GMG Kastamonuspor, şampiyon
Eyüpspor’a konuk oldu.  Golsüz beraberlikle
sonuçlanan karşılaşma sonrası puanını 33’e
yükselten temsilcimiz küme düşme hattıyla olan
puan farkını, Elazığ ile olan ikili averaj
üstünlüğüyle 8’e yükseltti. Eyüpspor ise ihtiyacı
olan 1 puanı alarak ligde bitime 5 haa kala
şampiyonluğunu ilan eden ilk takım oldu.

Kastamonusporlu Ömer Gür 190 gün sonra
sahaya döndü. Bu sezonun ilk maçı olan
Karacabey karşısında rakibinin sert müdahalesi
sonucu bacağı kırılan Ömer Gür, uzun süren
tedavisi sonrasında Eyüpspor karşısında yeniden
sahalara dönüş yaptı. 32 hafta aranın ardından
yeniden kırmızı siyahlı formayı giyen Ömer Gür,
oyunun 77’nci dakikasında Canpolat Sarıdemir’in
yerine oyuna dahil oldu.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 2020-2021
Sağlık Çalışanları Sezonunda mücadele edecek
Dudulluspor’un rakipleri belli oldu. 

16 takımın mücadele edeceği ligde
Dudulluspor Kadın Futbol Takımı C Grubunda yer
alırken rakipleri ALG Spor,
Kireçburnu, Fomget Gençlik ve
Spor takımı oldu. 

Dudulluspor Kulüp Başkanı
Ali Yazlı, “Geçtiğimiz sezon ilk
döneminde Kadınlar 2.Lig’inden
1. Lige yükselen takımımızın,
rakiplerini eleyerek başarı
grafiğini yükseleceğine
inanıyoruz” dedi.

Rakipleri belli oldu

Sahaya döndü

Kaleyi şampiyona kapadı
Ligin bitmesine 5 hafta kala 2.

Lig Kırmızı Grup'ta
şampiyonluğunu ilan ederek TFF

1. Lig'in yeni üyesi olan Eyüpsporlu
futbolcuları, GMG Kastamonuspor

oyuncuları mücadele öncesinde
sahaya çıkarken alkışladı.
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