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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.

İnşaat sektöründe 16 yıldır
faaliyet gösteren İnebolulu iş adamı
Hüseyin Doğan, mobilya sektörüne
adım attı. Marka olarak da
İnebolu’nun milattan sonra 2.
yüzyıldan Selçuklular dönemine
kadar kullanılan ismi Ionopolis’ten (İyonya Kenti)
esinlenerek İanapoli’yi tercih etti. n 5

Mobilyada İnebolu
markası: İanapoli

Araçlı hemşerimiz İsmail Karcıoğlu
Sultangazi’nin nüfusu en büyük dördüncü
mahallesi olan İsmetpaşa’da 11 yıllık muhtarlık
kâtipliğinin ardından mührü devraldı. n 2

11 yıl katiplik yaptığı
mahalleye 
muhtar oldu

AK Parti Ümraniye İlçe Teşkilatı
genel kurul sonrası ilk şehir dışı
gezisini Kastamonu’ya gerçekleştirdi.
İkinci dönemine adım atan Avukat
Mahmut Eminmollaoğlu’nun
yönetiminde yer alan Yunus
Kökden’in önerisiyle gerçekleşen programda
Araç, Pınarbaşı, Azdavay ve Seydiler ilçeleri
ziyaret edildi. n 3

İlk adım Kastamonu 

Çatalzeytin’de yeni kurulan Halk
Kütüphanesine Gün Medya Gurup Onursal
Başkanı Cengiz Aygün’ün adı verildi. n 4

Kütüphaneye 
adı verildi

Lige 
1 puan 

2 kayıpla
döndü

Kurduğu parcayildizi.com.tr e- ticaret sitesi
aracılığıyla her marka otomobile göre yedek parça

ve aksesuar ihtiyacına cevap sunduklarını
kaydeden İnebolulu girişimci Tolga Tonba, 3 bin

metrekare depolama alanında geniş ürün
skalasına sahip olduklarını vurguladı.

ÖNCE EĞİTİM

Çocukluk yıllarından itibaren babası Muharrem
Tonba’nın yanında yedek parça konusunda bilgi

edinmesinin yanı sıra pazarlama ve yönetim
alanında tecrübe kazandığını aktaran Tolga

Tonba, İngiltere’deki e- ticaret eğitimi sonrası
2019 yılında kendi işini teknolojiye entegre ederek

kurduğunu belirtti. n 5

Hububat ve kuru baklagilde azalan talebin korana virüs
salgını sonrası artığını bildiren Reis, bu alandaki tohumluk
satışların da çoğaldığını kaydetti. Yeni sezonda rekolte ve
verimde artış yaşanmasının beklendiğini ifade eden Reis,
bitkisel kaynaklı beslenme tercihleri ile hem bireysel hem
de dünya sağlığının korunabileceğine işaret etti. n 2
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Baba mesleğini
dijitale taşıdı

İngiltere’de e-ticaret ve işletme yönetimi eğitimini
tamamlayan Tolga Tonba, 40 yıllık baba mesleği olan
otomotiv yedek parça satışını dijitale taşıdı.

“parcayildizi.com.tr aradığınız ekipman ya da yedek parçanın orijinal, ithal veya muadil
seçeneğini sunan, marka bilgisi vererek seçme şansı tanıyan, garanti süreci hakkında bilgi aktaran

bir canlı destek ile teknik bilgileri alabileceğiniz bir güvenli alışveriş hizmeti sunan platform.”  

Tolga Tonba

Hububat ve kuru
baklagile talep arttı

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Yorgun
Reis, korana virüs salgınıyla birlikte sağlıklı
beslenme ve sağlıklı gıdanın dünyanın artık
ortak dili haline geldiğini söyledi. 

tüm Türkiye’de
Sektöre çırak olarak adım atan

Çatalzeytinli mermer ustası Sinan Topçu,
iki kardeşiyle birlikte 2005 yılında
kurduğu Taş Adam Mermer firmasını
kurduğunu belirtti. Firma mermer başta
olmak üzere doğal taşların tasarım ve
uygulamasını gerçekleştiriyor. n 4

18 yıl sonra
başkan oldu

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe
Başkanlığı 7. Olağan Kongresi’nde genel

merkez tarafından aday gösterilen
Kastamonulu Fatih Aydemir başkan

olarak delegelerin güven oyunu aldı.  n 2

Fatih Aydemir

n 7
İnebolu’nun Kahramanlığı Beyoğlu’nda

n 3
1-1
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Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon
AkzonobelRuh ve Sinir Hastanesi

lAsma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon hizmetleri
lDış cephe ve bina restorasyonu

lProje ve uygulama ofisi
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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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HABERLERİN
SÖYLETTİĞİ

Hava kirliliği kör ediyormuş…
-İnanmam…
Asıl körlük önceden var ki,
Hava kirliliğini hala göremiyoruz.

KÖTÜ VE İYİ

Arkadaşın kötüsü, seni her daim öven,
Yüz yüze pohpohlayıp arkadan sayıp söven.
Arkadaşın iyisi, kusurunu sayandır,
Yanlış yola sapınca seni durdurup döven.

Yeni sezonda rekolte ve verimde artış
yaşanmasının beklendiğini ifade eden Işılay Reis,
“Hububat ve bakliyatlar insanların temel besin
kaynağı olmasının yanında toprağa verdiği azot
sayesinde toprağı besliyor ve güçlendiriyor.
Ülkemiz baklagillerin gen merkezidir ve ekolojik
şartları baklagil üretimi için uygundur. Son
yıllarda Türkiye’nin baklagil arz ve kullanımı
incelendiğinde artış, dünya ortalamasının altında
seyretmekteydi. Ancak salgınla beraber besleyici
özelliklerinin yanında daha uzun süre muhafaza
edilebilen kuru gıda ürünlerinde önemli ölçüde
talep artışı gözlendi. Türkiye 2020 sezonda,
hububat ve kuru baklagillerde üretim miktarını bir
önceki yıla göre artırarak tamamladı. Ekim ayında
başlayan 2020-2021 üretim sezonu ekilişleri için
buğday, mercimek başta olmak üzere tohumluk
satışların geçen yılın üzerinde olduğu
gözlemleniyor. Uygun iklim koşulları yaşanırsa
2021 yılında da rekolte ve verimlilikte artış
öngörülüyor.” dedi.

Bitkisel beslenmeye önem verilmeli

Bitkisel kaynaklı beslenme tercihleri ile hem
bireysel hem de dünya sağlığının korunabileceğine
işaret eden Işılay Yorgun Reis, “Uzun yıllardır fast-
food tarzı atıştırmalık yiyeceklere yönelim artmış
durumdaydı. Ancak yaşamış olduğumuz bu
süreçte bu yiyeceklerden uzak durularak sağlıklı
beslenmeye önem verildi.  Kötü beslenme
alışkanlıkları devam ederse 2050 yılında 4
milyardan fazla insan yani nüfusun yüzde 45’i aşırı
kilolu ve nüfusun yüzde 16’sı olan 1,5 milyar kişi
de obez olacak. Bugün aşırı kiloluların nüfusa
oranı yüzde 29 ve obezlerin oranı da yüzde 9.
Bilim insanları çağımızın hastalığı kanser ve
obeziteye karşı mücadele için yerli tohumlardan
üretilen ürünlerin tüketilmesini ve sağlıklı
beslenmemizi öneriyor. Bakliyat tüketiminin
obeziteyi önlediği ve kansere yakalanma riskini
azalttığını ifade ediyor. Bakliyatlar önemli protein
kaynaklarından biri olmasının yanında yüksek lif,
demir, çinko, magnezyum mineralleri, B12 ile E
vitamini, folik asit içerikleri sayesinde
vücudumuzun hastalıklara karşı etkin bir savunma
sistemine destek olabilmeleri nedeniyle içinde
bulunduğumuz salgın sürecinde ayrı bir önem
kazandı. Özellikle protein ihtiyacını karşılamak
için hayvansal kaynaklı besinlerin yerine besin
tercihlerimizde yüksek kaliteli bitkisel proteine
sahip hububat ve bakliyatlara daha fazla yer
verebiliriz.” diye konuştu.

Bakliyat Köyü projesinin 
bölgesi genişletilecek

Reis, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin
sağlanması, yerli üretime teşvik, ata mirası
tohumlarla sofra kültürünün korunarak gelecek
nesillere aktarılması amacıyla 2020 yılında Bakliyat
Köyü projesini hayata geçirdiklerini anımsatarak
şunları söyledi: “ Bakliyatın gelecek için öneminin
daha iyi anlaşılabilmesi ve farkındalığının
oluşturulması adına Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda
ve Tarım Örgütü FAO tarafından ilk kez 2016 yılı,
'Uluslararası Bakliyat Yılı' ilan edilmiş ve her yıl 10
Şubat tarihinde kutlanmasına karar verilmiştir. Biz
de bu kapsamda 2020 yılında farkındalığı
artırmaya destek olmak için Bakliyat Köyü
projesini hayata geçirdik. Projemizin bölgelerini
genişleterek daha fazla üreticiye ulaşmayı
hedefliyor, genciyle, yaşlısıyla üreticiyi köyünde

tutacak üretim modellerinin geliştirilmesine katkı
sağlıyoruz. Bunun yanında çocuklarımıza yerli
tohumlardan doğal şartlarda üretilen proteince

zengin olan bitkisel ürünleri sevdirmeyi, sağlıklı
beslenmeyi ve geleneksel sofra kültürümüzün
korunmasını amaçlıyoruz.”
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Yapı & Dekorasyon
EBAT PLASTİK STREÇ FİLM AMBALAJ

l Çember ve Tokalar
l Ambalaj İçeriği
l Fitil Çeşitleri
l Ahşap Kapı Fitilleri
l Cam Fitilleri
l Alüminyum Kapak
Stop Fitilleri

l Karton Bardak
l Profiller
l Sert Profiller
l Streç Film
Çeşitleri
l Dilimli Streç
Film

Hububat ve kuru
baklagile talep arttı

Reis Gıda Yönetim
Kurulu Üyesi Işılay

Reis, hububat ve
kuru baklagilde
azalan talebin

korana virüs salgını
sonrası artığını
bildirirken, bu

alandaki tohumluk
satışların da

çoğaldığını kaydetti.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay
Yorgun Reis, korana virüs salgınıyla birlikte
sağlıklı beslenme ve sağlıklı gıdanın
dünyanın artık ortak dili haline geldiğini
belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Salgın
süreci bir ülkenin kendi öz kaynaklarının
yeterliliğinin tarımın ve gıdanın ne kadar
değerli olduğunu bize gösterdi. Tarımsal
üretim, bir ülkenin gücüdür ve ulusal
güvenlik kadar stratejiktir. Tüm dünya
ülkeleri, gelecekte güvenilir gıdada
ulaşılabilirliğin sekteye uğramaması için
bakliyat üretiminden tüketimine kadar tüm
süreçlerde var olan sistemlerini
güçlendirmeye başladı.  Globalleşen
dünyada, gıda arzının sürekliliği için

devletlerin temel gıda ürünlerinde güvenlik
stoku oluşturulması, yerel üretimin
artırılması ve ithalatın azaltılması gündeme
gelmiştir. Gıda ürünlerine yönelik talebin
ithalatla mümkün olamayacağı, ancak üretim
yaparak karşılanacağı sonucuna varılmıştır.
Ülkemizin ve dünyanın nüfusu giderek
artıyor.  2050 yılına geldiğimizde Türkiye
Nüfusunun 100 milyon, dünya nüfusunun ise
10 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Geleceğin nüfusunu beslemek için tarımsal
ürünlere olan talebin yüzde 70 oranında
artacağı ifade ediliyor. Artan nüfusun
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gıda
üretiminin önümüzdeki 30 yıl içerisinde
artması gerekmektedir.”

Beslenme ve sağlık dünyanın 
ortak dili haline geldi

AK Parti Gaziosmanpaşa 7. Olağan
Genel Kurulu Gaziosmanpaşa Belediyesi
Spor Kompleksinde yapıldı. Tek liste
halinde gidilen genel kurulda Bozkurtlu
iş adamı Fatih Aydemir bayrağı yine
Kastamonulu olan Serkan Acar’dan
devraldı. Fatih Aydemir’in yönetimine
Gülsüm Şahin, Necati Gürsu, Sevgi
Bıyıklı ve Ayşe Kayran asıl listeden Yunus
Abdülkadir Artan ve Yıldız Çolar yedek
listeden giren Kastamonulular oldu. 

Gaziosmanpaşa’da partisinin 18 yıl
önce kurucu gençlik kollarını
başkanlığını üstlenen Aydemir, 2004-
2014 yılları arasında ise belediye meclis
üyeliği yapmıştı.

Aydemir 
dönemi başladı

Araçlı hemşerimiz İsmail Karcıoğlu
Sultangazi’nin nüfus bakımından en
büyük dördüncü mahallesi olan
İsmetpaşa’da 11 yıllık muhtarlık
kâtipliğinin ardından mührü devraldı.2019
Mahalli İdareler Seçimlerinde göreve
gelen Karcıoğlu, yerel yönetimin en eski
teşkilatı olan muhtarlığın çalışmalarına
daha çok destek olunması gerektiğini
ifade etti. 

Nüfusu 54 bini aşkın olan mahallenin
sakinlerinin sorunlarıyla birebir
ilgilenmeye çaba sarf edildiğini kaydeden
Karcıoğlu, “Muhtarlık Osmanlı
Devletinden kalan en eski yerel yönetim
kurumlarından. Ancak günümüzde
maalesef gerekli ilgiyi göremiyor.
Belediyenin, kaymakamlığın ya da diğer
ilçe müdürlüklerinin mahallede yapacağı
çalışmalardan, kamulaştırma
işlemlerinden en son haberimiz oluyor.
Geldiğimiz noktada belediyelerin ve
kaymakamlıkalrın en büyük destekçisi
muhtarlıklar. İstanbul’daki 39 ilçenin
32’sine ilçe idaresi tarafından sekreter
veriliyor. Sultangazi’de yer alan 15
mahallenin 10 tanesinin sekreteri yok.
Daha çok özen gösterilerek muhtarlık
kurumunun etkinliği artırılmalı.” dedi.

11 yıl katiplik 
yaptığı mahalleye
muhtar oldu

Araç ilçe nüfusuna kayıtlı olan İsmail
Karcıoğlu, 1978 yılında Samatya’da doğdu.
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
mezunu olup evli ve iki çocuk babasıdır.
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Bezmi Alem Valide Sultan Camii (Dolma Bahçe Camii)
karşısında bulunan İnebolu Sokağı'nda yer alan ilçenin Kurtuluş
Savaşındaki kahramanlığını anlatan tanıtım tabelası yenilenerek
törenle tekrar yerine asıldı.

Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İnebolu
Belediye Başkanı Mustafa Hüner Özay ve çok sayıda davetli
katıldı. İnebolu’nun Kurtuluş Savaşı’nda göstermiş olduğu
kahramanlıkların yad edildiği programda şehitler için Kuran-ı
Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dua edildi.

Cephaneler İnebolu’dan Anadolu’ya sevk edildi
Burada konuşan İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Hüner

Özay, “Tarihte İstanbul’daki cephanelerin Anadolu’ya ulaşması
için Anadolu’ya giriş kapısı arandı. İnebolu Anadolu’ya giriş kapısı
olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından onaylandı.
Cephaneler İnebolu üzerinden Anadolu’ya sevk edildi. Gazi
Mustafa Atatürk’ün dediği gibi “Gözüm Sakarya’da Dumlupınar’da
kulağım İnebolu’da” bu söz İnebolu’nun tarihte ne kadar önemli
olduğunu bizlere gösteriyor.” diye konuştu.

AK Parti Ümraniye İlçe Teşkilatı genel
kurul sonrası ilk şehir dışı gezisini
Kastamonu’ya gerçekleştirdi.İkinci
dönemine adım atan Avukat Mahmut
Eminmollaoğlu’nun yönetiminde yer alan
Yunus Kökden’in önerisiyle gerçekleşen
programda Araç, Pınarbaşı, Azdavay ve
Seydiler ilçeleri ziyaret edildi.

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Mahmut Eminmollaoğlu genel kurul

sonrası ilk şehir dışı gezisinin
Kastamonu’ya
gerçekleştirildiğini
anımsatırken, şehrin
doğasına hayran kaldığını
bildirdi.

AK Parti Ümraniye İlçe
Yönetim Kurulu Üyesi
Kastamonulu Yunus Kökden ise
elde edilen makamların memleket

tanıtımına katkı sağlaması için
fırsat olduğunu dile getirerek,
“Ümraniye ile Kastamonu
arasında uzun süreli bir bağ
kurmak için ilk adımı attık.
Bundan sonra büyükşehrin
fırsatlarından

memleketimizin de istifade
etmesi için çaba göstereceğiz”

dedi.

Kabataş, Beyoğlu konumundaki en çok
ziyaret edilen yerlerden İnebolu Sokak’ta yer
alan İnebolu’nun tanıtım tabelası yenilendi.

İnebolu’nun
Kahramanlığı
Beyoğlu’nda

İnebolu’nun
Kahramanlığı
Beyoğlu’nda

İnebolu’nun
Kahramanlığı
Beyoğlu’nda

İnebolu’nun
Kahramanlığı
Beyoğlu’nda

İnebolu’nun
Kahramanlığı
Beyoğlu’nda

İnebolu’nun
Kahramanlığı
Beyoğlu’nda

İnebolu’nun
Kahramanlığı
Beyoğlu’nda

İnebolu’nun
Kahramanlığı
Beyoğlu’nda

İnebolu’nun
Kahramanlığı
Beyoğlu’nda
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GÜNCEL

Yapılan araştırmalar göre besinlerle gelen
kolesterolün, vücut kolesterol seviyesine
çok az tesir ettiğine işaret etmektedir. Yani

sadece beslenme
alışkanlıklarımızı değil
yaşam tarzımızda da
değişiklikler yapmalıyız.

Kolesterol nedir?
Lipit yani yağ çeşidi

olan kolesterol, her insanda
bulunması gereken tatsız
ve kokusuz bir maddedir.
Kolesterol kanda
lipoprotein adı verilen
maddeler ile taşınır ve
vücutta en çok bulunduğu yer kan ve hücre
zarlarıdır. Et, süt, tereyağı gibi hayvansal gıdalar ve
yağ çeşitleri kolesterol içermektedir. Sebze, meyve
gibi bitkisel kaynaklarda ise bulunmamaktadır.

Kolesterol Çeşitleri Nelerdir?
Vücudumuzda lipid türü olarak bulunur; iyi

huylu (HDL) kolesterol ve kötü huylu (LDL)
kolesterol olarak 2 çeşide ayrılmaktadır.

HDL Kolesterol: Yüksek Yoğunluklu
Lipoprotein anlamına gelir. Damarları süpürge
gibi temizler. Türk toplumunda genetik olarak
düşük olduğu bilinmektedir. Yükseltmek için en
iyi yol sigara içmemek ve egzersiz yapmaktır.
Vücutta taşınan toplam kolesterolün yüzde 10-15’
ini oluştururlar. Görevleri kolesterolü dokulardan
karaciğere götürmektir.

LDL Kolesterol: Düşük Yoğunluklu
Lipoprotein anlamına gelir. Damarlarda birikerek
tıkanma riskini arttırır. Vücutta taşınan toplam
kolesterolün %60-80’ ını oluştururlar.
Kolesterolümüzdeki yükselmeye 

neden olan asıl faktörler
Vücut ağırlığındaki önemli değişiklikler,
Psikolojik stres,
Sigara kullanımı,
Alkol tüketimi,
Hareketsiz yaşam,
Kafein tüketimi,
Düzensiz ve yetersiz uyku,
Doymuş yağdan zengin olan kırmızı et, sosis,

salam, sucuk, tam yağlı peynirler, tereyağı,
kaymak, kek ve poğaça gibi hamur işlerinin
tüketiminin fazla olması,

Hipertansiyon, diyabeti karaciğer ve böbrek
hastalıkları gibi bazı sağlık sorunlarının varlığı ve
kadınların erken menopoza girmesi,

Ailede koroner kalp hastalığının bulunması,
Besleyici özelliği bulunmayan ve işlemlerden

geçirilmiş besinlerin sürekli kullanılıyor olması
gibi vücutta yıpranma ve serbest radikal birikimi
oluşturan faktörlerdir.

Kolesterolün Yükselmemesi İçin 
Öneriler

Yemekler tereyağı ve margarin gibi katı yağlar
yerine; zeytinyağı, mısırözü yağı ve ayçiçeği yağı
gibi sıvı yağlar ile yapılmalıdır.

Yağ içeriği yüksek besinlerden uzak
durulmalıdır.

Et, tavuk veya kıyma ile hazırlanan sebze ya da
bakliyat yemekleri ilave yağ eklenmeden etin
kendi yağı ile pişirilmelidir.

Yapılan araştırmalarda ceviz ve fındık
tüketiminin yüksek kolesterolün düşürülmesinde
etkili olduğu bulunmuştur. Bu yüzden günde 2-3
adet ceviz içi veya 15-20 adet fındık tüketilebilir.

Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinin tam
yağlı olanlarının yerine yarım yağlı veya light
olanları tercih edilmelidir.

Kaşar peynirinin yağ içeriği daha yüksektir. Bu
yüzden beyaz peynir veya lor peyniri tercih
edilmesi daha sağlıklı olur.

Salatalara zeytinyağı yerine bazı öğünlerde
ceviz veya avokado eklenebilir. Avokado yağ
içeriği yüksek bir besindir. Bu yüzden tüketim
miktarına dikkat edilmelidir. Çeyrek avokado 1
yemek kaşığı zeytinyağı yerine tüketilebilir.

Paketli ürünler tüketilmeden önce içeriğinde
doymuş yağ bulunup bulunmadığı ürün
etiketinden kontrol edilmelidir.

Kafe veya restaurant gibi yerlerde et yemeği
tercih edilecek ise kuyruk yağı içermemesine özen
gösterilmelidir.

Sebze veya bakliyat yemeklerinin suyundan
yemeğin içerisinde fazla yağ bulunduğu
anlaşılabilir. Böyle bir durumda yemeğin suyu
tüketilmemeli, yemek çatal ile yenmelidir.

Et, tavuk, balık gibi besinler kızartma yerine
haşlama, buğulama veya fırında pişirme yöntemi
ile hazırlanmalıdır.

Daha fazla posalı besinler tüketiniz.
Günde en az 2 litre su içilmeli.
Günlük fiziksel aktivitenizi arttırınız.
Sigara içmeyin, ortamında dahi

bulunmayın. Kendinizle, yaşamla,
ailenizle, eşinizle, dostlarınızla barışık
olun. Stresten uzak durun.

Kolesterole karşı yaşam
tarzınızı değiştirmelisiniz

Diyetisyen
Tuba Sönmez

dyt.tubasnmz@gmail.com

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız ise “Milletlerin tarihlerinde
önemli zamanlar, mekanlar ve
şahsiyetler vardır. Beyoğlu Galata
rıhtımı Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve
arkadaşlarının Milli
Mücadeleyi başlattıkları
yerdir. Daha sonra bu
milli mücadele
sürecinde Anadolu’ya
silah sevkiyatının yapılması önemliydi.
Düşmanlar İstanbul’u işgal edilmişti.
Bütün çıkış noktaları tutuluyordu.
Bunun üzerine Milli Mücadeleyi
başlatanlar İstanbul’dan İnebolu’ya
sevkiyatın yapılabilmesi için iskeleler
çok çok önemliydi. İşgal güçleri

Anadolu’ya silah sevkiyatı yapılamasın
diye iskeleleri kontrol ediyordu. Her
bir limana şifreler verildi. Şu an
bulunduğumuz yere de İnebolu şifresi

verilmişti. Beyoğlu’nda
set üstü diye bildiğimiz
yerin İstiklal
Mücadelesine olan
katkısı unutulmasın
diye İnebolu tabelasını
asıyoruz. Gençlerimiz

bu tarihi mekanı bilsinler.  Milli
Mücadele’nin önemli bir noktası olan
bu yeri bilsinler. Şerife bacıyı
hatırlasınlar. İstanbul ve İnebolu için
önemli bir hatırayı canlı tutmak için
tabelamızı yeniledik” ifadelerini
kullandı.

Milli Mücadelenin başladığı yer

İlk adım Kastamonu

Yaşanan kuraklık ve artan talepler
doğrultusunda içme suyu talebinin
karşılanmasında sıkıntı
yaşandığını kaydeden Hanönü
Yeniboyundurcak Köyü Dernek
başkanı Ertan Çoban, kaynak
sularının kullanımı için
girişimlerin başlatılması gerektiğini
söyledi.

Yağışların azalması sonucu ülke
genelindeki içme suyu sıkıntısının
köylerinde de olduğunu kaydeden
Ertan Çoban,  bu konuda
yetkililere çağrıda bulunarak
şunları söyledi: “Köylerimizde atıl

durumda bulunan kaynak sularının
bir arada toplanması ve dağıtımıyla

yaşanan su sıkıntısını bir nebze olsun

giderebiliriz. Yaşanan su sıkıntısı
mağduriyetini gidermek amacıyla
köylülerimizin kendi imkanlarıyla sondaj
çalışması yaptığını biliyoruz.  İl Özel İdaresi,
muhtarlıklar, dernekler başta olmak üzere
tüm resmi kurumların birlikte sürdüreceği
ortak çalışmalara ihtiyaç var. Biz de bu
konuda elimizden gelen desteği sunmaya
hazırız.” dedi.

Susuzluk için ortak çalışmaya ihtiyaç var
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Sektöre çırak olarak adım atan Çatalzeytinli
mermer ustası Sinan Topçu, iki kardeşiyle birlikte
2005 yılında kurduğu Taş Adam Mermer firmasının
istihdam ettiği 11 kişilik kadrosunun yanı sıra proje
bazlı 40 kişiye ulaşan ekibiyle Türkiye’nin her
noktasındaki uygulama projelerinde yer alabilecek
kapasitede olduğunu bildirdi.

Otel, hastane, villa ve konut ağırlıkta olmak
üzere geniş bir çalışma alanına sahip olduklarını
vurgulayan Topçu, faaliyetleri hakkında şunları
söyledi: “Merkezimizin bulunduğu Çorlu’da yer
aldığımız birçok projenin yanı sıra Tekirdağ ve
İstanbul çalışma alanımızın çoğunu oluşturuyor.
Türkiye’nin her noktasına ve yurt dışına kapsam fark
etmeksizin uygulama ekibimizi yönlendirebilecek,
sorunsuz şekilde iş teslimi yapabilecek tecrübe ve
kapasiteye sahibiz. Wyndham Grand İstanbul
Kalamış Marina Hotel’in 25 bin metrekare alanının
tamamının mermer ve granit işlemlerini, Ataşehir
Büyükhanlı İş Merkezi’nde 7 bin metrekare mermer
uygulaması gibi birçok projeyi tamamladık.
Yunanistan ve Bulgaristan’da devam eden
projelerimiz var. Azerbaycan Quba Rixos Hotel’in
tüm genel mekanlarını, başkanlık makamındaki
sabit mobilyaların mermer tezgahları tarafımızdan
yapıldı.  Birçok hastane, villa ve konut projesinde de
yer alıyoruz. Kapsam fark etmeksizin her projeye
uygun çalışma kapasitemiz mevcut.” 
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HABER

Çatalzeytin’de yeni kurulan Halk
Kütüphanesine Gün Medya Gurup Onursal
Başkanı Cengiz Aygün’ün adı verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan
Cengiz Aygün, belediye
başkanı ve meclisine teşekkür
ederek, “Sevgili belediye
başkanımız Ahmet Demir’in
talebi ile Çatalzeytin’de
yaptırılması bize nasip
olan halk
kütüphanesine adımın
verilmesinden onur
duydum” dedi.

Kütüphaneye 
adı verildi

Seydiler’de çiçilik yapan aile, yuttuğu
demir materyaller nedeniyle doğum
esnasında annesi ölen ‘Garip’ isimli
prematüre buzağıya evlerinde özenle
bakıyorlar. Annesi öldükten sonra
sezaryenle doğan buzağıyı temizledikten
sonra eve aldıklarını ve balkona yaptıkları
yerde çocuk bakar gibi baktıklarını anlatan
çiçi Yılmaz Sancak, “Şu anda herhangi bir
katı gıda yemediği için ağızdan biberonla
süt veriyoruz. İnşallah buzağımız hayata
tutunacak.” dedi.

Evde bakıyorlar

Merkezi Çorlu’da bulunan Taş Adam
Mermer 16 yıldır, mermer başta
olmak üzere doğal taşların tasarım
ve uygulamasını gerçekleştiriyor.

Taş Adamlar 
tüm Türkiye’de

1977 yılında Çatalzeytin’de
doğan Sinan Topçu, mermer
sektörüne 1990 yılında çırak
olarak Kumburgaz’da adım attı.
1993 yılından kendi işini kurduğu
2005 yılına kadar babası ve
amcasıyla birlikte sektörde yer
aldı. Günümüzde kardeşleri Cihan
ve Ali Topçu ile birlikte Taş Adam
Mermer markası altında ticari
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sinan Topçu Cihan Topçu Ali Topçu
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Kurduğu parcayildizi.com.tr e- ticaret sitesi
aracılığıyla her marka otomobile göre yedek parça
ve aksesuar ihtiyacına cevap sunduklarını
kaydeden İnebolulu girişimci Tolga Tonba, 3 bin
metrekare depolama alanında geniş ürün skalasına
sahip olduklarını vurguladı.

Çocukluk yıllarından itibaren babası
Muharrem Tonba’nın yanında yedek parça
konusunda bilgi edinmesinin yanı sıra pazarlama
ve yönetim alanında tecrübe kazandığını aktaran
Tolga Tonba, İngiltere’deki e- ticaret eğitimi sonrası
2019 yılında kendi işini teknolojiye entegre ederek
kurduğunu belirtti.

Tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz

Geniş ürün skalası, satış ve satış sonrası
destekleriyle Türkiye genelinde aynı gün siparişin
kargoya verildiğini bildiren Tonba şunları söyledi:
“Sürdürülebilirlik ve ulaşılabilirlik temel
prensibimiz. Bünyemizdeki depolama alanı 3 bin
metrekare. Bu avantaj ile tüm marka otomobillerin
yedek parça ve aksesuarlarını hızla
ulaştırabiliyoruz. Saat 15:00’e kadar verilen siparişi
aynı gün kargoya veriyoruz, 250 lira ve üzeri

siparişlerde ise hiçbir ulaştırma bedeli talep
edilmiyor.”

Çevrimiçi destek sunuyoruz

Ürün hakkındaki eksiksiz bilgiye
yapılan detay açıklamayla satın
almadan önce sahip olunmasının
yanı sıra satış uzmanlarının da
anlık çevrim içi cevap verdiğini
aktaran Tolga Tonba şöyle devam
etti: “Ekip arkadaşlarımız
kullanıma açılan yedek parça
data kataloglarını kusursuz
kullanıyorlar. Bunun yanı sıra
gerekli olan bu data ve katalog
programları daimi olarak güncel
verilere sahip. Yani dün üretim
bandından çıkmış aracınızın yedek parça

referans bilgilerine sahibiz.
parcayildizi.com.tr aradığınız

ekipman ya da yedek
parçanın orijinal,

ithal veya muadil
seçeneğini sunan,
marka bilgisi
vererek seçme
şansı tanıyan,
garanti süreci
hakkında bilgi

aktaran bir canlı
destek ile teknik

bilgileri
alabileceğiniz bir
güvenli alışveriş
hizmeti sunan
platform.”
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1,527 t 7,056 t 8,510 t 411,06 t

Köylü milletin
efendisidir (1)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Gözleri akşam güneşi altında çift süren bir
köylüye takıldı. Yaşlı bir adamdı bu.
Sabanın sapına iyice yapışmış, toprakları

yavaş yavaş deviriyordu. Fakat çiftin bir yanında
öküz, bir yanında merkep vardı. Eşit güçlerle
çekilmediği için sapan yalpa yapıyordu. 

Atatürk, şoföre durmasını söyledi. 
İndiler. Köylüye seslendi: “Kolay gelsin Ağa!”

Köylü bu sese başını çevirmeden karşılık verdi: 
“Kolay gelsin.” 
“İşler nasıl Ağa? Bu yıl mahsulden yüzünüz

güldü mü?” 
Köylü isteksiz konuştu: 
“Tanrı’nın gücüne gitmesin bey, bu yıl yufkaydı

mahsul. 
Kabahatin acığı bizde, acığı yukarda! Biz geç

davrandık, yukarsı da rahmeti esirgedi.”
“Bakıyorum, sabanın bir yanında öküz, bir

yanında merkep koşulu. Öküzün yok mu senin?”
“Var olmasına vardı ya, hıdrellezde vergi

memurları sattılar.” 
“Hiç vergi memurları köylünün üretim aracını

satar mı? Olmaz böyle şey! Muhtara şikayet
etseydin…”

Köylü güldü:
“Muhtar başında deel miydi memurun, a bey?”
Atatürk dudaklarını dişleri arasında ezerek

konuştu:
“Kaymakama gitseydin.”
Köylü iyice güldü.
“Sen de benle gönül mü eyleyon beyim?” dedi.
Atatürk konuşmayı sürdürdü.
“E peki, İstanbul şuracıkta, geleydin valiye

anlataydın derdini… Onun işi bu değil mi?”
Köylü Atatürk’ün saflığına inanmış, iyiden iyiye

gülüyordu. 
Konuşmanın tadını çıkardığı için keyiflenmişti

de biraz. Kestirip attı:
“Bırak şu sağırı Allasen, biz onun buralardan

gelip geçtiğini çok gördük. Yakasına yapışsak acep
derdimizi duyurabilir miyiz?”

Atatürk sordu:
“Adın ne senin Ağa?”
“Halil… Köylük yerde sorsan, Halil Ağa

derler…”
“Demek varlıklısın?.. Ağa dediklerine göre.”
“Acık çiftimiz, çubuğumuz varken adımız

Ağa’ya çıkmış.”
“Peki Halil Ağa, bu senin işin beni bayağı

meraklandırdı. Benim bildiğime göre, bir çiftçinin
üretim aracı elinden alınmaz. Sen aldılar diyorsun.
Hadi kaymakam şöyle, vali böyle diyelim; e peki bir
başvekil İsmet Paşa var bilir misin?” 

“Bilmez olur muyum, beyim?”
“Tamam öyleyse, hemen her hafta İstanbul’a

geliyor. Florya Köşk’üne iniyor. Köşk de şuracıkta.
Bir gün kapıda bekleseydin de derdini dökseydin
ona… Herhalde çaresini bulurdu.”

“Sen benim konuşmamdan hoşlaştın, gönül
eyliyorsun. Ama bak şimci, tutalım gittim vardım,
beni o kapıya koymazlar ya… Tutalım ki kodular,
koskoca İsmet Paşa’mızı göstertmezler ya. Tut ki
gösterdiler, ya ona halimi nasıl yanacağım hele; o
sağırın sağırı! Heç işitmez beni.”

Nuri Conker, lafa karışmak istedi., Atatürk bir
hareketiyle onu durdurdu. 

“E peki, bakalım bu dediğime ne bulacaksın!”
dedi. “Atatürk koca yaz şuracıkta oturup
duruyordu. Gitseydin, çıksaydın önüne, anlatsaydın
halini. O da seni yüzüstü bırakacak değildi ya!..” 

Köylü iyice keyiflenmiş, gülüyordu. 
“Sen ne diyorsun bey?” dedi. “Mustafa Kemal

Paşa, Atatürk’ümüzün yüzünü görmek için
Peygamber gücü gerek… Hem, tut ki gördük. Yiyip
içmekten, işinden gücünden başını kaldırıp bizim
öküzün arkasından mı seğirtecek?”

Halil Ağa, sigarasının son nefesini ciğerlerine
doldururken, Atatürk’ten yeni aldığı sigarayı da
kulağının arkasına yerleştiriyor, çiftinin başına
gitmeye hazırlanıyordu. Konuşacak bir şey de
kalmamıştı. Atatürk köylünün omzuna elini
koyarak, “Senden hoşlandım Halil Ağa,” dedi. “Bir
gün köyüne de gelir, bir ayranını içerim. Açık
yürekli bir vatandaşsın. Ama yine de sana
söylüyorum, hakkını kimsede bırakma ara!...

Döndüler, arabaya bindiler. Halil Ağa, onları
uğurladı. 

“Meraklanma beyim, evelallah heç kimse bizim
hakkımıza el değdiremez. Fakat bu, Devlet Baba’ya
borçtur. Ödenmesi gerek…” 

Otomobil hareket etti. Atatürk’ün canı
sıkılmıştı. “Bir uygun yerden dönelim, tadı kaçtı bu
işin!...” dedi. 

Dönüş yolunda Atatürk konuşmuyor, sigara
üstüne sigara yakıyordu. Yüzünde ince bir keder
vardı. 

“Yahu çocuk, şu Halil Ağa’nın vergi borcundan
öküzünü satmışız, merkeple çift sürüyor, hala da,
‘Devlet Baba’ diyor. Ne mübarek millet, bu millet!... 

Köşke döndüklerinde Atatürk yaverine emretti:
“Şimdi,” dedi. “İstanbul’da ne kadar bakan,

milletvekili varsa hepsini telefonla bulacaksın!... Bu
akşam kendilerini yemeğe bekliyorum. Ayrıca Vali
Muhittin Üstündağ ile İsmet Paşa’yı bul, onlara da
haber ver.”

Yaver odadan çıktı. Atatürk, Nuri Conker’e
döndü: 

“Şimdi sen de arabayla çıkıp o Halil Ağa’ya
gideceksin. Ona benim kim olduğumu söyleme.
Tüccar, zengin bir adam filan dersin. 'Seni sevdi,
sana öküz alıverecek,' diye bir şeyler söyle, kandır.
Kuşkulandırmadan al getir buraya.”

O akşam Atatürk’ün sofrasında Başbakan İsmet
İnönü, bakanlar, milletvekilleri ve İstanbul Valisi
Muhittin Üstündağ’dan oluşan yirmi beş konuk
vardı. Atatürk, “Bu akşam soframıza efendimiz
gelecek,” dedi. “Kendisine nasıl davranacağınızı çok
merak ediyorum.”

Bir süre sonra içeri başyaver girdi ve Atatürk’ün
kulağına bir şeyler söyledi. 

Atatürk, “Buyursun!” dedi. Devam Edecek…

İngiltere’de e-ticaret ve işletme
yönetimi eğitimini tamamlayan
Tolga Tonba, 40 yıllık baba
mesleği olan otomotiv yedek
parça satışını dijitale taşıdı.

Baba mesleğini
dijitale taşıdı

YIL: 9 SAYI: 342 31 OCAK 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

Muharrem Tonba

Tolga Tonba

İnşaat sektöründe 16 yıldır
faaliyet gösteren İnebolulu iş
adamı Hüseyin Doğan, mobilya
sektörüne adım attı. Marka
olarak da İnebolu’nun milattan
sonra 2. yüzyıldan Selçuklular
dönemine kadar kullanılan ismi
Ionopolis’ten (İyonya Kenti)
esinlenerek İanapoli’yi tercih
etti.

Çorlu’da 2006 yılından itibaren
300 konut inşaatını tamamladığını ve
yenileme projelerinde yer aldığını
bildiren Hüseyin Doğan, korana virüs salgını
sonrası yeni bir alanda yatırım yapma kararı
aldığını kaydederek mobilya sektörüne
yöneldiğini kaydetti. Geçtiğimiz yılın son
çeyreğinde Bayrampaşa’da açtığı mağaza ile
İstanbul ve Trakya pazarında faaliyet
gösterdiğini bildiren Doğan, şube sayısını

artırıp e- ticaret ile Türkiye
genelinde İonopoli’nin marka

bilinirliğini artırma hedefinde
olduğunu vurguladı. Hüseyin
Doğan, mobilya ve inşaat
sektöründeki çalışmalarını eş
zamanlı sürdürmeye devam
edeceğini belirtti.

İnebolu Kabalar köyünde
1975 yılında hayata gelen Hüseyin

Doğan, 2006 yılında Çorlu’da ortağıyla
birlikte inşaat sektörüne adım attı. 2010
yılından itibaren inşaat sektöründe ticari
faaliyetlerini bireysel sürdürmektedir.
Mut İnşaat ile kentsel dönüşüm ve konut
ve yenileme projelerinde yer almaktadır.
2020 yılının son çeyreğinde İanapoli
markası ile mobilya sektörüne adım attı.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mobilyada İnebolu
markası: İanapoli

Hüseyin Doğan

Kastamonu’nun coğrafi işaretli
ürünü Taşköprü sarımsağının dikimi
bu yıl kuraklık korkusu nedeniyle 1
ay erken başladı. Normalde şubat
ayının 15’inden sonra başlayan

sarımsak dikimi ocak sonu itibarıyla
üreticilerin özel izinle getirdikleri
işçiler tarafından yapılmaya
başlandı. Dikim işleminin mart
ayında bitmesi hedefleniyor.

Toprakla
erken 

buluştu
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HABER

Fabrikanın kurulum aşamasından itibaren proje
ekibinde yer alan Çatalzeytinli endüstri mühendisi
Ensar Özden, “Projeye dahil olduğum bir yıl
içerisinde neredeyse yeni bir bilgi öğrenmediğim

gün yok. Birçok farklı üretim yönteminden planlama
metoduna kadar çok şey öğrendim Günsel projesi,
benim gibi genç mühendislere verdiği sorumlulukla
geleceğe dair önemli bir umut oldu.” dedi.

Proje ekibinde alışılanın aksine yeni mezun
mühendislere tecrübe kazandıktan sonra yetki veren
bir anlayışın hakim olmadığını kaydeden 25
yaşındaki Ensar Özden, “Günsel üretim ekibinde

planlamacı olarak çalışıyorum. Araçların üretilecek
parçalarının planlanması ve seri üretim için gerekli
makinelerin araştırılıp alınması gibi kritik görevlerde
yer aldım. Tamamen en başından bir fabrikanın,
özellikle de bir otomobil fabrikasının kurulumunda
yer almak çok az endüstri mühendisine nasip olur.
Fikirlerimize çok önem verilen bir ekipte çalışıyoruz.
Tutarlı bir fikir olduğunda muhakkak
değerlendirmeye alınıyor.” diye konuştu. Özden,
aracı sürüşe hazır hale getirmenin gururunu
yaşadıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korana
virüs salgınıyla ilgili güncel durumu sosyal
medya hesabından paylaştı.

İngiltere’nin yanı sıra Güney Afrika ve
Brezilya varyantı ile karşılaşıldığını
kaydeden Bakan Koca, “Riskli mutasyonlar
sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki
İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney
Afrika, bir de Brezilya varyantı ile
karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü
ve vakaların yeniden artışa geçtiği
bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden
mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Koca, “Vaka sayısının yeniden artışa
geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı
gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak,
bir araya gelmeleri, toplanmaları
sağlayacak her türlü ortamdan uzak
duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden
özellikle kaçınalım.” ifadelerine yer verdi.

3 ayrı mutasyonlu
virüs

Genç mühendislere
umut verdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’-nin (KKTC) yerli

otomobili Günsel, genç mühendislere tecrübe
edinebilmeleri için fırsat tanırken umut da verdi.

Sayıları 175’i bulan mühendis, tasarımcı ve
üretim personelinin yer aldığı GÜNSEL ekibi,
seri üretime geçilmesiyle birlikte kademeli
olarak artarak bini aşacak. Kıbrıs'ın simgesi
Muflon’dan esinlenilerek tasarlanan GÜNSEL
B9, saatte 100 kilometre hıza 8 saniyede
ulaşıyor. Hız limiti ise elektronik olarak saatte
170 kilometre ile sınırlandırıldı. Tek şarjla 350
kilometre yol kat edebilen araç, rejeneratif
fren sistemine sahip. GÜNSEL’in ikinci modeli
J9 ise SUV segmentinde yine yüzde 100
elektrikli olarak üretilecek.

Devrekani Tarıma Dayalı Organize
Hayvancılık Bölgesi parselinde vasıf
değişikliği işlemini Tarım ve Orman
Bakanlığı onaylandı.

Mera vasfı kaldırılan Hayvancılık
OSB için müteşebbis heyet katkı
paylarının yatırılmasının ardından da
kuruluş protokolünün bu yıl sonuna
kadar bakanlığa sunulması hedefleniyor.

Vasfı değişti

Ağlı’da yapılacak TOKİ
konutları 5 Mayıs’ta
ihaleye çıkacak. 4 katlı 6
blok olarak toplam 106
konutun projesi, alt yapı
ve çevre düzenlemesi işi
elektronik ihale ile yapılacak.

Mayıs’ta 
ihaleye çıkıyor
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SPOR

Transfer tahtasını açamayan GMG
Kastamonuspor altyapı futbolcuları Burak
Demir, Turgay Sa̧han Sȩn ve Mustafa
Berkan Aydeniz ile profesyonel sözleşme
imzaladı.

Kadınlar Hentbol 1.liginin 7.haftasında
oynanan Araç Belediyespor – ABB Ego
Spor Kulübü karşılaşmasında son
saniyelerde yaşanan kural dışı atışa
yapılan itiraz sonuç getirdi. Merkez
Hakem Kurulu raporu sonrasında Türkiye
Hentbol Federasyonu yönetim kurulunda
yapılan değerlendirme sonucunda ABB
Ego Spor Kulübü’nün temdit atışında,
kural dışı atışla elde ettiği gol sayısı iptal
edildi. Böylelikle maç 29-29 berabere
tescil edildi.

Profesyonelliğe
imza attılar

Araç 
hakkını aldı

GMG Kastamonuspor ilk yarı 1-1’lik skorla
berabere kaldığı Karacabey ile ikinci devrede
de aynı puanı paylaştı.

Karşılaşmanın 12.dakikasında Metincan
Cici’nin attığı penaltı ile 1-0 öne geçen
ekibimiz, Bursa temsilcisi Karacabey’in
20.dakikadaki atağına engel olamadı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 10. haanın
erteleme maçında Kastamonu Belediyesi GSK
ile Yalıkavak SK karşı karşıya geldi. Bodrum’da
oynanan ve şampiyonluğu doğrudan etkileyen
karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olurken,
temsilcimiz 27-25 mağlup geri döndü.

Kastamonu Belediyesi GSK bu mağlubiyetle
Süper Lig’de şampiyonluk şansını oldukça zora
soktu. Yalıkavak SK ise aldığı kritik galibiyetle
zirvedeki koltuğunu sağlamlaştırdı.
Karşılaşmanın ilk devresi ise 16-15
temsilcimizin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve EHF
Cup’ta henüz yenilgi yüzü görmeyen Yalıkavak
SK, Kastamonu Belediyespor karşısında aldığı
galibiyetle seriyi bozmadı. Bodrum temsilcisi

ligdeki galibiyetini 11’e çıkarırken, Türkiye
Kupasında 3 maçta 3 galibiyet, EHF Cup’ta ise 4
maçta 4 galibiyet aldı.

Bu sonucun ardından Yalıkavak, puanını
22’ye çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. İkinci
sırada bulunan Yenimahalle’nin 19 puanı
bulunuyor, üçüncü sıradaki temsilcimiz
Kastamonu Belediyesi GSK’nın ise 18 puanı
bulunuyor. Kastamonu Belediyespor, daha önce
de Yenimahalle karşısında bir mağlubiyet
almıştı.

Yalıkavak’ın tribüne belirtilenden fazla
seyirci alması, maçın başında salonunun
elektriklerinin kesilmesi ve hakemlerin kritik
anlarda oyunu durdurarak soğutması tepki
çekti.

Kadınlar Hentbol 1. Ligindeki
takımımız Araç Belediyespor, ikinci
yarıya galibiyet serisi ile başladı.
Maltepe Spor Kulübünü 33-22,
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar
GSK’yı 44-26, Oğuzeli Halk Eğitim
Merkezi Spor Kulübü’nü 44-35’lik
skorla mağlup eden temsilcimiz ligde
bir maç eksiği ile ikinci sıraya
yerleşti. Temsilcimiz puanını 25’e
yükseltirken, lig lideri Egospor
Kulübünün 26 puanı bulunuyor.

Galibiyet serisi devam ediyor

GMG Kastamonuspor ikinci
devrenin ilk karşılaşmasında
Karacabey ile berabere kaldı.
Karşılaşmada Hakkı Can Aksu
ile Teknik Direktör Levent Eriş
kırmızı kart gördü.

Lige 1 puan 2
kayıpla döndü
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Lig zora girdi

Misli.com 2. Lig Puan Cetveli ve Fikstür

İlk yarının 1-1’lik skoru, maçın
sonucunu belirledi. Karacabey
M.Fehmi Gerçeker Stadından GMG
Kastamonuspor 1 puan ve 2 kayıpla
döndü.

Karşılaşmanın 73. dakikasında
itirazdan dolayı teknik direktör Levent
Eriş, uzatma dakikalarında ise
savunma oyuncusu Hakkı Can Aksu

kırmızı kart görerek tribüne
gönderildi.

Bodrumspor karşılaşmasında Eriş
sahada olamayacak, Aksu ise forma
giyemeyecek.

Ligin sondan üçüncüsü olan
kırmızı siyahlılar 3 Şubat’ta
Bodrumspor, 7 Şubat’ta Kırşehir
Belediyespsor ile karşılaşacak.

1-1
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