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yıllık tecrübe
ve deneyim25

Bu yıl nisan ayında yayın hayatında 16.
yılına girecek derginin ülke genelinde seçkin
bir dağıtım ağına sahip olduğunu vurgulayan
Klass Magazin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın
Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu, “Hiçbir
zaman bu hedefimizden sapmadık. Cemiyet, iş
ve magazin dünyasının hep en iyilerini konu
aldık.   Ülke genelinde ayda 10 bin baskı
adedimiz bulunuyor. Dijital platformların yanı
sıra D&R, Carrefour, Migros, Macrocenter gibi
zincir market raflarından temin edilebiliyor.
Türkiye’de en çok sayfa sayısına sahip süreli
yayınız aynı zamanda. Üç yüzden bine kadar
sayfa sayımız çıkıyor.” dedi.

Modern kültürün yanı sıra gelenekselliğe de
büyük önem verdiğine dikkat çeken
Kapucuoğlu, sektöründe Kastamonu’yu vizyon
projeleriyle tanıtma amacını taşıdığını da
kaydetti. n 2

İÇDAŞ,
Çanakkale’nin
Çan ilçesinde
kömür ocağı
açacak. 8 milyon
lira değerindeki
proje
tamamlandığın-
da tesiste 105
bin ton kömür
üretilecek. n 5

www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Yerli
kömür
üretecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı (MEB),
Mustafa Safran imzasıyla yayınlanan genelge ile
diğer ülkelerde yaygınlaşan koronavirüs salgını
nedeniyle proje, toplantı gibi yurt dışı
görevlendirmeler dışında öğrenci ve personelin
yurt dışına çıkmaması, çıkanların da dikkatli
olması istendi. n 2

Sarfan’dan 
yurt dışına tedbir

Zincir mağazaları olan markaların Türkiye
genelindeki tüm mimari operasyonlarını
gerçekleştirdiklerini bildiren Rahmi Sezer, yurt
dışı çalışmalarında da yer aldıklarını kaydetti.
Sezer, faaliyetleri hakkında şu bilgileri aktardı:
“Atasun Optik, Deichman, Rossman, Diesel
markalarının Türkiye genelindeki tüm mimari
çalışmalarını sürdürüyoruz” n 5

Küreli iş adamı Rahmi Sezer’in kurduğu
üç şirket 2009 yılından itibaren
kurumsal markalar için mekanik, elektrik,
inşaat, mobilya imalat ve mimari

projelendirme hizmetleri sağlıyor.

İnsansız temizlik dönemi

En Klass 
Kastamonulu

2005 yılında kurduğu Klass Magazin’in Türkiye’nin 
en büyük ve seviyeli cemiyet dergisi olmasını sağlayan

hemşerimiz Muammer Kapucuoğlu, 15 yıldır 
yayın politikasından taviz vermediklerini söyledi. Mimaride 

vizyon çiziyor

Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) tarafından
düzenlenecek Kastamonu Enleri

Ödül
Törenine, Türk
Ekonomi Bankası
(TEB) sponsor oldu.
Bu yıl ilk kez 30

Mart’ta Swissotel’te gerçekleşecek törende spor,
sanat, iş dünyasından 37 kişiye ödül verilecek
olup program Millî Mücadele kahramanı Şehit
Şerife Bacı anısına düzenlenecek.

United Group
şirketleri arasında yer
alan entegre tesis
yönetimi kapsamında
profesyonel temizlik
hizmeti sunan UFS Tesis
Yönetimi, insansız
temizlik robotu Titiz’i
İstanbul Havalimanında
kullanmaya başladı.
Yüzde 600 oranında su
tasarrufu yüzde 50
oranında elektrik
tasarrufu sağlayan
insansız temizlik robotu
1 saatte maksimum hızda
3 bin metrekare alanı
temizleyebiliyor. n 4

Yerli otomobilin 
beyin takımında

Çatalzeytinli endüstri
mühendisi Ensar Özden
(25), Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin
(KKTC) yerli otomobili
Günsel’in üretim
kadrosunda yer aldı. n 4

Kastamonuspor’un
zirveyle farkı açıldı

GMG
Kastamonuspor
Uşakspor’a deplasmanda
3-1 mağlup oldu. 10 maç
sonra yenilgi yaşayan
temsilcimiz, zirvenin 5
puan gerisine düştü. n 7

GÜBRETAŞ
Genel Müdürü
Pınarbaşılı
hemşerimiz
İbrahim
Yumaklı, 'TKİ
HÜMAS'ın
buğdayda
verimi yüzde 33
arttırdığını
söyledi. n 5

Yılın programına 
TEB sponsor

Buğdayda
verim
yüzde 33
artacak

Muammer Kapucuoğlu Rahmi Sezer
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

Ankara’da ge

iği görevde yü

nan Eşref Küçük

müdürlüğü göre

KastamEyüp’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

ar 

2
şiir

şair

YEŞİL

Biri sararmadan yaprağının
Sürer diğerini,
Çam ağacı açıklar en güzel 
Ormanları korumanın gizini.

ENSTRÜMANSIZ
KÖÇEKÇE

Varsa sanat, yetenek, herkes bir şey çalıyor,
Kimi keman, kimi ud, kimi kanun, kimi ney.
Sessiz, sazsız ve sözsüz bir çalma daha vardır,
Hortumlamaktır dostlar, demek istediğim şey.

İnsanları küçük düşüren haber
anlayışının karşısında yer almayı
hedefleyerek derginin kuruluşunu
gerçekleştirdiğini bildiren
Muammer Kapucuoğlu,
“Türkiye’nin en büyük ve seviyeli
cemiyet dergisi olma hedefiyle işe
başladım. Hiçbir zaman bu
hedefimizden sapmadık. Cemiyet, iş
ve magazin dünyasının hep en
iyilerini konu aldık.  Nisan ayında
sektördeki 16. yılımıza adım
atacağız. Türkiye’nin bir numaralı
cemiyet dergisi olduğumuzun kabul
görmesi bizi memnun ediyor.” dedi.

Aylık çıkan derginin 20 kişilik
bir ekiple hazırlandığını belirten
Kapucuoğlu, geniş bir dağıtım ağına
ulaştıklarını kaydederek, “Ülke
genelinde ayda 10 bin baskı
adedimiz bulunuyor. Dijital
platformların yanı sıra D&R,
Carrefour, Migros, Macrocenter gibi
zincir market raflarından temin
edilebiliyor. Türkiye’de en çok sayfa
sayısına sahip süreli yayınız aynı
zamanda. Üç yüzden bine kadar
sayfa sayımız çıkıyor. Bu kapsamda
10. yılımızda bin sayfalık dergi
hazırlayarak Guinness Rekorlar
Kitabı'na girmek için başvuruda
bulunduk. Ancak dünyada sadece
Japonya’nın binden daha fazla
sayfada baskı yaptığını öğrendik.
Türkiye’de bu alanda da tekiz.” diye
konuştu.

Odak noktam işim ve 
ailem

Günün erken saatlerinden gece
yarısına kadar uzun bir mesai
sürecinin olduğunu ifade eden
Muammer Kapucuoğlu, işi ve
ailesinin hayatının odak noktasında
bulunduğuna dikkat çekerek şunları

söyledi: “Her sabah muhakkak saat
7’de uyanırım bir gün öncesinden
günün planı bellidir. Eğer spor
yapacaksam saat 10’da yoksa 9’da
işimin başındayım. Günümün
tamamı toplantılar, röportajlar,
çekimler ve özel davetlerle geçiyor.
Her gün işim gereği en az iki
programa katılım sağlıyorum. Eve
en erken gidiş saatim ise gece 11’i
buluyor.  Bu durum 15 yıldır böyle,
hayatımda sadece geçen ay umre
ziyareti için 1 haa işimden ayrı
kaldım, onun dışında bu süreç 5
günü geçmez. Eşimin ve
çocuklarımın beni görememe gibi
sıkıntıları var. Ancak bu durum
işimizin gereği. Odak noktam
sadece işim ve ailem.”  

Kastamonu’yu 
alanımda en iyi tanıtma

amacındayım
Modern kültürün içinde

geleneksel yapısını sürdürdüğüne de
işaret eden Klas Magazin Dergisi
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın
Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu
Kastamonu’yla ilgili şu
değerlendirmede bulundu: “18
yaşıma kadar Kastamonu’da
yaşadım. Üniversite eğitimim için
geldiğim İstanbul’da o dönemden
itibaren iş hayatının içerisindeyim.
Annem, kardeşlerim, dayılarım hala
Kastamonu’da yaşıyor. Hiçbir zaman
bağım kopmadı. Memleketime daha
fazla nasıl faydalı olabilirim
düşüncesiyle adımlarımı atıyorum.
Tüm kimliklerimizden sıyrılarak
bunun iyi ve pozitif bir şekilde
olması için mücadelemi veriyorum.
Kastamonu’ya alanımda bir nebze
olsun faydalı olabilirsem güzel
olacak.” 

MEB, yurt dışı görevlendirme konusunda bakan
yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla genelge
yayımladı. Genelgede Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Wuhan şehrinde ortaya çıkan "2019-nCoV" adlı yeni
koronavirüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde artmakta
olduğunun gözlendiği belirtilirken şu ifadelere yer
verildi: “Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından da
paylaşılan bilgilerde yeni virüsün hızla yayıldığı
belirtilmektedir. Ülkemiz tarafından ilgili
makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirleri
alınmakta olup bakanlığımıza bağlı okul ve
kurumlara da alınması gereken önlemlere ilişkin
bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda
öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve bakanlığımız
personelinin, bu süre zarfında tedbiren zorunlu
olmadıkça proje, uluslararası toplantı ve benzeri
etkinlikler kapsamında yurt dışına seyahat
etmemeleri; yurt dışında görevli bulunan veya
görevlendirilmeleri zarûri olan bakanlık
personelinin, sağlık önlemlerine azami düzeyde
riayet etmeleri; büyükelçiliklerimiz ve
başkonsolosluklarımız ile bulundukları ülkenin
resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri
önem arz etmektedir.”

Kas-Der tarafından 5 ve
6. sınıf öğrencileri
arasında düzenlenen bilgi
yarışmasının bölge
birincileri İstanbul
birincisi olmak için
Sultangazi Belediyesi Kültür
Merkezinde mücadele edecek.

Kas-Der tarafından 5 ve 6. sınıf öğrencileri
arasında düzenlenen bilgi yarışmasının bölge
birincileri belirlendi. Birinci bölgede Ümraniye,
ikinci bölgede Esenler, üçüncü bölgede ise Güngören
şubesi yarı finalin kazananları oldu. 16 şubede
toplamda 192 öğrencinin katıldığı yarışmanın lideri
14 Mart’ta Sultangazi Belediyesi Kültür Merkezinde
saat 16:30’da gerçekleşecek programda belli olacak.

33. şube Avcılar
Bu yıl sonuna kadar

İstanbul’un tüm ilçelerinde
şubelerini aktif hale
getirmeye planlayan Kas-
Der’in Avcılar Şubesi açılış
programıyla faaliyetine
başladı. Açılış programına
Devlet eski Bakanı Murat
Başesgioğlu, Taşköprü
Belediye Başkanı Abdullah
Çatal, Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli,
Kas-Der Genel Başkanı
Remzi Şen, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, şube
başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin
aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen,
yıl sonuna kadar İstanbul’un 39 ilçesinde şubelerin aktif
hale geleceğini bildirdi.

Cide ile Avcıların kardeş belediye protokolü
imzaladığını anımsatan Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli de “Kastamonu’nun en köklü sivil toplum
kuruluşu Kas-Der’in çatısı altında Kastamonuluların
Avcılar’da şubeleşmesinden son derece mutlu olduk.

Belediyemiz olarak tüm desteği vermeye hazırız.” dedi.
Derneğin kurucular kurulunda yer Avcılar

Belediyesi Özel Kalem Müdürü İnebolulu hemşerimiz
Şafak İnan ise ilçede yaşayan Kastamonuluların birliği
için faaliyet göstereceklerini kaydetti.

Kas-Der Avcılar Şube Başkanı Suat
Yardımcı ise şu ifadeleri kullandı: “Avcılar’da
kısa sürede çok hızlı hareket ederek Kas-
Der Avcılar Şubesi’ni açmayı başardık. Biz
Kastamonuluyuz ama kapımız herkese

açıktır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla hem-
şehrilerimiz için bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bize.” 

Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Orçun
Şekercioğlu, Ümraniye’de tüm Kastamo-
nu derneklilerinin bir arada faaliyet
göstereceği aynı zamanda yöresel ürün
satışı ve restoranın bulunacağı bir alan
hazırlığında olunduğunu bildirdi.

Kas-Der’in düzenlediği Şehit Şerife
Bacı Anma Programında konuşan Üm-
raniye Belediye Meclis Üyesi Orçun Şe-
kercioğlu “Ümraniye Kas-Der şubemizin ev
sahipliğinde köy derneklerimizin tamamının
konumlandırılacağı, yöresel bir restoranımızın ve

yöresel ürünlerimizin satışının olacağı
aynı zamanda tüm Kastamonulu hemşe-
rilerimizin hafta sonu ailesiyle vaktini
geçirebileceği bir alan Ümraniye Bele-
diye Başkanımız İsmet Yıldırım’ın müj-
desidir.” dedi.

Ümraniye’de geçtiğimiz yıl gerçek-
leşen Kastamonu tanıtım günlerinin bu

sene yeniden tertipleneceğini kaydeden
Şekercioğlu, Medine müdafisi olarak bili-

nen Taşköprülü Fahrettin Paşa’yı anma prog-
ramı düzenleyeceklerini de bildirdi.

Sarfan’dan 
yurt dışına tedbir

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

16’ncı yılına 
adım atıyor

Kastamonulu Muammer Kapucuoğlu tarafından
2005 yılında kurulan Klass Magazin Dergisi 16.
yayın yılına adım atmaya hazırlanıyor.

1973 yılında doğduğu Kastamonu’da ilk orta ve lise tahsilini
tamamlayan Muammer Kapucuoğlu, İstanbul Üniversitesi

İletişim Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında Kanal 6’da
televizyon muhabirliğiyle adım attığı sektörde ATV, Star’ına
aralarında bulunduğu ulusal kanallarda muhabirlik, editörlük ve
haber müdürlüğü görevini sürdürdü. 2005 yılında kurduğu Klass
Magazin Dergisinin aynı zamanda genel yayın yönetmeliğini
sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bilginin lideri 
Sultangazi’de 
belli olacak

Ümraniye’de Kastamonu’ya özel alan
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GÜNCEL

UFS Titiz'in Çin'in Şangay kentindeki 4 ayrı
terminalde 40 üzerinde temizlik robotuyla
hizmet verdiğini dile getirerek, İstanbul
Havalimanı yönetiminin talebiyle sayıyı
belirleyeceklerini ve farklı modellerin
havalimanında çalışabileceğini kaydeden UFS
Tesis Yönetim Şirketi Genel Müdürü Nazlı
Uzunlar, “İstanbul Havalimanında UFS Tesis
olarak 3 binden fazla çalışanımız var. Amacımız
sadece verimlilik değil.  Hedefimiz aynı
zamanda hayatı kolaylaştırmak ve iş yaşam
kalitesini artırmak.” dedi.

Uzunlar robotun
özellikleri hakkında şu
bilgiyi paylaştı:
“İstanbul
Havalimanı’nda
kullandığımız temizlik
robotu temizlik
esnasında bir canlı
görürse yörüngesini
değiştiriyor. Robot;
panelden, mobilden ya da internetten
yönetilebiliyor. Sadece uzaktan paneli kullanarak
robota temizliği tekrardan yaptırabiliyorsunuz.

Robot hayat kolaylaştırmak ve iş yaşam kalitesini
arttırmak için kolaylıklar sağlıyor. Temizlik
robotu özellikle havalimanları gibi yatay tesis
dediğimiz geniş alanlarda kullanılıyor. İstanbul
Havalimanı’nda kullanmaya başladığımız
temizlik robotu Şanghay, Hong Kong ve Pekin

Havalimanlarında da kullanılıyor. Ürün aynı
zamanda çevre dostu bir robot. Robot neredeyse
hiç temizlik kimyasalı kullanmadan temizlik
yapıyor. Türkiye’de ilk defa İstanbul
Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı, kullanım
alanlarının yaygınlaşacağını düşünüyoruz.”

United Group şirketleri arasında yer
alan entegre tesis yönetimi
kapsamında profesyonel temizlik
hizmeti sunan UFS Tesis Yönetimi,
insansız temizlik robotu Titiz’i
İstanbul Havalimanında kullanmaya
başladı.

Yemen Valisi Ebrehe, Kulleys adı verilen
muhteşem bir kilise yaptırdı San’a
şehrinde. İstiyordu ki herkes bu kiliseye

akın etsin, herkes bu
kiliseye hayran kalsın ve
herkes Kabe’den yüzünü
çevirsin…

Beklediği olmadı.
Hayal kırıklığı ise bir gece
kilisenin içine pislenmesi
ile nefrete ve hırsa
dönüştü…

Kabe yıkılmalıydı! On
binlerce asker topladı kısa
zamanda. Ve bir fil
ordusu kurdu. Mekke’ye
doğru yola çıkan ordu,
önüne ne gelirse dümdüz
ederek Taif ’e kadar geldi. Taif ’te iken,
Kureyş’in reisi Abdülmuttalip geldi. 

“Develerimi istiyorum” dedi.
Şaşırdı Ebrehe! Çadırının ardındaki on

binlerce askeri ve bu askerlerin önündeki
yüzlerce filden oluşan devasa orduyu gösterdi:

“Ben sizin Kabe’nizi başınıza yıkmaya
geldim, sen develerinin derdine mi düştün?”

“Ben develerin sahibiyim. Kabe’nin de bir
sahibi var ve onu koruyacak olan sahibidir!”
dedi umursamaz bir tavırla Abdülmuttalip.

Develerini aldı ve Mekke’ye vardı. Mekke
halkının bu ordu ile savaşması mümkün
değildi. Bütün ahali dağlara çekilip beklemeye
başladı.

Bir müddet sonra Mekke’ yi çevreleyen,
Kabe’yi sarmalayan tepelerde Ebrehe ve ordusu
belirmeye başladı. Mekke halkı karşı
tepelerden olan biteni izliyor, kimisi ağlıyor,
kimisi feryat ediyor, kimisi dizlerini
dövüyordu.

Abdülmuttalip ise yüzünde en ufak bir
hüzün, tedirginlik, korku, endişe emaresi
olmadan Ebrehe ve ordusuna bakıyordu.

Ebrehe’nin işaretiyle büyük fil Mahmud öne
sürüldü. Fakat bir sorun vardı! Mahmud’un
ciheti Mekke’ye dönünce donup kalıyor, başka
tarafa dönünce yıldırım hızıyla koşmaya
çalışıyordu. Önce bakıcısı zorladı, sonra
yardımcıları destek verdi, sonra onlarca asker
de katıldı onlara. Ne var ki koca fili Mekke’ye
döndürmek mümkün olmadı.

O esnada cam gibi berrak, deniz gibi mavi
gökyüzünde küçük karaltılar peydah olmaya
başladı. Gittikçe büyüdü karaltılar, büyüdü,
büyüdü… Binlerce Ebabil kuşundan oluşan bir
sema ordusu Ebrehe ordusunun tepesine
geldiğince, gagalardan ve ayaklardan aşağı
küçücük kum taneleri süzülmeye başladı. Ve
değdiği yeri delip geçti! Koca koca filler kum
zerrecikleriyle yere yığıldı, on binlerce asker
minik çakıl taşlarıyla helak oldu.

Ve Ebrehe ordusunda bir can pazarı
yaşanmaya başladı. Bir müddet önce zafer
naraları atan güruh acı acı inliyor ve Kabe’nin
tersine kaçışıyordu. Ebrehe yaralı bir şekilde
Yemen’e dönse de Ebabil gazabı onu da
öldürdü.

Bismillahirrahmanirrahim
Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını

görmedin mi? (1) Onların tuzaklarını boşa
çıkarmadı mı? (2) Üzerlerine balçıktan
pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline
getirdi. (3-5)

Mekke’de inen ve 5 ayetten oluşan Fil Suresi
işte bu kıssayı anlatmaktadır.

Biliyoruz ki, daha doğrusu bilmeliyiz ki ne
Ebreheler bitecek ne Ebrehe orduları. 

İnmemiştir hele Kur’an şunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için 

Sözleriyle Kur’an-ı Kerim’e bakış açımızı
ortaya koyarken,

Doğrudan
doğruya
Kur’an’dan alıp
ilhâmı,

Asrın idrakine
söyletmeliyiz
İslâm’ı.”

Diyerek de
olması gerekeni
ifade etmiştir.

Belli ki Milli
Şair’in şiirlerini
bazıları edebiyat

olsun diye okumamış hayatına da yansıtmış.
Ve belli ki birileri “İkra!” emrinin icabını,

“İlim Çin’de de olsa alınız!” hadisinin gereğini
yerine getirmek; Harezmi, Cezeri, Hezarfen,
Vecihi, Demirağ gibi ecdaddan aldığı ilhamla
çağın ebabillerine masmavi gökyüzünde kanat
takmak sevdasını yüreğine nakşetmiş…

On yıl kadar önce, bıyıkları bile yeni
terlemeye başlayan tıfıl bir çocuğun maket
uçak sevdasını izleyip, hedeflerini, hayallerini
söylediğinde bıyık altından gülenler şimdi
bıyık üstünden ağlıyor!

Çağın Ebabillerini, Kur’an’dan aldığı
ilhamla, ecdadın yolunda çizdiği rotayla Selçuk
Bayraktar isminde bir Türk Dahisi semalarda
kanatlandırıyor!

Vatan sana minnettar Selçuk Bayraktar…

Ebabil-i Selçuk

Ankara Kasta-
monu Dernekler Fe-
derasyonu tarafın-
dan bu yıl 16.’sı dü-
zenlenen Kastamo-
nu Tanıtım Günleri
19-22 Mart tarihle-
ri arasında Ankara
Altınpark Anfa
Fuar ve Kongre
Merkezinde ger-
çekleşecek.

Kastamonu
Valiliği ve Kastamonu Bele-
diyesi himayesinde düzenlenecek etkinlikte
dört gün süreyle Kastamonu'nun yerel değer-
lerinin tanıtımının yapılacağını vurgulayan An-
kara Kastamonu Dernekler Federasyonu Baş-
kanı Hasan Şen “Sevgi, huzur ve hoşgörü ken-
ti Kastamonu’nun Ankara’daki tanıtımına tüm
hemşerilerimiz davetlidir.” dedi.

Bursa Kastamonu Dernek-
ler Federasyonu (KASDERFED)
tarafından bu yıl 9.’su düzenle-
necek olan Kastamonu Günleri
4-8 Haziran tarihleri arasında
gerçekleşecek. Bursa KASDER-
FED Genel Başkanı İsmail Tiftik,
bu sene dokuzuncusu düzenle-

necek etkinlik kapsamında Kastamonu’da bir
dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtirken,
önümüzdeki günlerde esnaflarla da bir araya
geleceklerini kaydetti.

Bursa’da tanıtım
Haziran’da

Resmi faaliyetlerine altı ay
önce başlayan İnebolu Bayıralan
Köyü Derneği (Bayır-Der) ilk ge-
nel kurulunu gerçekleştirdi.
Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür
Merkezinde gerçekleşen kongrede seçime Hüseyin

Tunoğlu başkanlığında tek liste ile
gidildi. Başkan Hüseyin Tunoğ-
lu’nun yönetim listesinde Kamil
Tunoğlu, Burhan Gümüştaş, Re-
sul Tunoğlu, Osman Köprülüoğlu,

Mehmet Soysaloğlu ve Ahmet Karagülleoğlu yer aldı.

İnebolulu hemşerimiz Fatih Öznam (50),
eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun
genel başkanlığında kurulan Gelecek Parti-
si'nin Eyüpsultan ilçe başkanı olarak atandı.
Öznam’a mazbatasını partinin İstanbul İl Baş-
kanı İsa Mesih Şahin teslim etti.

Öte yandan Gelecek Partisinin İstanbul il
başkanlığı yönetiminde Kastamonulu biyofi-
zikçi Hayrunnisa Nur Kabuk ve yatırım danış-
manı Halil İbrahim Tur da yer aldı.

Eyüpsultan 
ilçe başkanı 

Erdal Arslan

erdal.arslan37@gmail.com

İnsansız 
temizlik dönemi

Yerli otomobilin 
beyin takımında

109 Türk mühendisi tarafından tasarlanarak
prototip üretimi tamamlanan KKTC yerli otomobili
Günsel’in B9 modeli geçtiğimiz şubat ayında
kamuoyuna tanıtımı yapıldı. 

Otomobilin seri üretime geçmesi için tesis ve
üretim ekipmanlarının planlamasını gerçekleştiren 6
kişilik kadroda görev yapan Ensar Özden, satış ağını
iki yıl içerisinde kurmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve
AR-Ge ekipleri ile otomotiv mühendisliği bölümü
tarafından prototip üretimi tamamlanan aracın
mühendis kadrosunda yer alan yüzü aşkın personelin
gençlerden oluştuğunu kaydeden Özden, “Günsel
tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandı.
Üretim ve planlama kadrosunda yer alan ekip
çoğunlukla 30 yaş altında.  Ocak ayından itibaren
projenin planlama bölümündeyim. Üretim tesisi ve
ürün planlamalarını 6 kişilik kadromuzla
gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarını yaparken
zorunlu bir sorumluluk yükleniyoruz. Genç
mühendisler olarak hem özgüven hem de tecrübe
kazanıyoruz. Verilen sorumlulukla kısa sürede
kendimizi daha çok geliştirdiğimize inanıyoruz.”
dedi.

Günsel B9 modelinin teknik özellikleri hakkında
bilgi aktaran Özden, “Alüminyum şasi ve kompozit

gövde üzerine inşa edilen elektrikli otomobil, tam
şarjla 350 kilometre yol kat edebiliyor. Aracın motoru
140 kW gücünde. Saate 100 kilometre hıza 8 saniyede
ulaşabilen aracın hız limiti ise elektronik olarak saatte
170 kilometre ile sınırlandırıldı. Rejeneratif fren
sistemi sayesinde 300 bin kilometreden sonra bile pil
kapasitesinin yüzde 90’dan fazlasını koruyan araç,
dört kişilik olarak tasarlandı. Bataryası yüksek hızlı
şarjla 20 dakikada doldurulabiliyor. Standart şarj
kullanılması durumunda ise bu süre 7 saat.
Üretilecek Günsel Süper Şarj istasyonlarında sadece
yarım saatte şarj edilebilecek olan araç, az enerjiyle
çok daha fazla mesafe kat etmeyi hedefliyor. Araç
prototipleri tamamen el işçiliği kullanılarak yapıldı.
Seri üretim için tesis kurulması ve kullanılacak
parçaların revizesi konusunda çalışmalarımız
sürüyor. Birkaç yıl içerisinde aracı pazara sunmayı
planlıyoruz.” diye konuştu.

Başkent’te 
16. buluşma

Aslen Çatalzeytinli olan Ensar Özden 1995
yılında İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde
doğdu.  Portekiz Coimbra Politeknik
Üniversitesinde 2018-2019 yılında erasmus
programına katıldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Bayıralan’da ilk kongre
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
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Petrole bakış

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Petrol
Petrol, kara ve denizlerdeki bitki

ve hayvanların çürüdükten sonraki
kalıntılarından oluşur. Bu
kalıntılar karada toprak altında ve
deniz yataklarında milyonlarca yıl
boyunca çürüdükten sonra geriye
yalnızca yağlı maddeler kalır.
Çamur ve büyük kaya katmanları
altında kalan yağlı maddeler de
petrol ve gaza dönüşür. Dolayısıyla
hiçbir bölgenin petrol bileşenleri
birbirinin aynı değildir.

Brent Petrol 
Brent petrol, Kuzey Denizi’nden

çıkarılan ve varili uluslararası
standart kabul edilen, kaliteli bir
ham petrol türüdür.

Benzin üretiminde
kullanıldığından pazar değeri son
derece yüksektir. Ayrıca denizden
(Kuzey Denizi) çıkarıldığı için
doğrudan deniz üzerinden başka
uzak bölgelere nakliyesi de kolay
ve ucuzdur.

Brent Atlantik havzası için önde
gelen küresel ham petrol fiyat
ölçüsüdür. Dünyanın uluslararası
ham petrol ticaretinin üçte ikisini
karşılayan bölümünün
fiyatlandırması için
kullanılmaktadır. Fiyatlar varil
olarak ifade edilir ve bir varil 159
litre petrol demektir.

Kaya Petrolü
Shale oil, kayaların arasında

küçük rezervuarlarda sıkışıp
kalmış olan petrolü ifade ediyor.
Bunun dünyada toplam rezervi 345
milyar varil olarak tahmin ediliyor
ve 42 ülkede bulunuyor. Bu 42
ülke arasında en yüksek rezerve
sahip üç ülke vardır. Bunlar: Rusya
(75 milyar varil), ABD (58 milyar
varil) ye Çin (32 milyar varil).
Çıkarılması çok zor olmakla
birlikte bildiğimiz ham petrolden
bir farkı yok. 

Oil shale ise bildiğimiz
petrolden çok farklı bir yapıdadır.
Bu, organik açıdan zengin, kerojen
denilen organik bileşimler içeren
kayaçları ifade ediyor. Bunlardan
petrol elde edebilmek için bu kaya
parçalarını çok yüksek derecede
ısıtıp ayrıştırmak gerekiyor. İşte bu
ikinci grup kaya petrolünün dünya
çapında yaklaşık 4,8 trilyon varil
rezervi olduğu ve bunun yüzde
85'inin ABD'de bulunduğu tahmin
ediliyor.

Mimaride 
vizyon çiziyor

Zincir mağazaları olan markaların Türkiye
genelindeki tüm mimari operasyonlarını
gerçekleştirdiklerini bildiren Rahmi Sezer, yurt
dışı çalışmalarında da yer aldıklarını kaydetti.

Sezer, faaliyetleri hakkında şu bilgileri aktardı:
“Vizyon Mimarlık, Avrasya Mimarlık, Efor
Mekanik ve Teknik Limited Şirketi olarak üç
firma ile farklı alanlarda hizmet veriyoruz.
Atasun Optik, Deichman, Rossman, Diesel
markalarının Türkiye genelindeki tüm mimari
çalışmalarını sürdürüyoruz.  Mağaza olacak boş
alanın tasarımlarını mimarlarımız
gerçekleştiriyor. Sonra uygulama ekibimiz
çalışmalarını sürdürüyor. En son mobilya
ekibimiz devreye giriyor. Baştan sona tüm
işlemleri tamamladıktan sonra mağazayı
kullanıma hazır halde teslim ediyoruz.” 

Firma bünyelerinde 50’yi aşkın kişiyi istihdam
etiklerini söyleyen Rahmi Sezer, çalışmalarının
kapsamına göre bu sayının şantiye ve teknik servis
ekibiyle birlikte 120’yi bulduğunu vurgulayarak,
“Bünyemizde 7 mimarımız, ofis bölümünde ise 14
personelimiz bulunuyor. Şantiyelerimizde ise 30
kişi firmamızın daimi personeli. Proje
partnerlerimizle birlikte çalışma ekibimiz 120’nin
üzerine çıkıyor.  Markaların yurt içi projelerinin
yanı sıra yurt dışı çalışmalarında da yer alıyoruz.
Şu an geldiğimiz konumdan çok memnunuz.”

GÜBRETAŞ Genel Müdürü
Pınarbaşılı hemşerimiz İbrahim
Yumaklı, 2025 yılına kadar
yurt içi ve yurt dışında en az
1,5 milyon litre tarımsal
üretimin kullanımına sunmayı
hedefledikleri organik toprak
düzenleyici 'TKİ HÜMAS'ın
buğdayda verimi yüzde 33
arttırdığını söyledi.

Şubat 2020'de imzaladıkları sözleşmeyle
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından
üretilen TKİ HÜMAS adlı ürünün 5 yıl
boyunca pazarlama, satış ve dağıtımı
konusunda GÜBRETAŞ’ın tek yetkili ve
başbayisi olduğunu hatırlatan Yumaklı, "Bu
ürünle ilgili yaptığımız sözleşmenin, sektöre
yeni bir soluk ve üreticilerin kullanım

alışkanlıklarına da önemli bir katkı sağlayacağı
kanaatindeyiz. En az 1,5 milyon litre TKİ
HÜMAS ürününü 2025 yılına kadar yurt içi ve
yurt dışında tarımsal üretimin kullanımına
sunmayı hedefliyoruz. 5 yıl boyunca satış ve
dağıtımını üstlendiğimiz bu ürün maliyetleri
azaltarak üreticimiz için girdi, topraklarımız
için organik madde zenginliği ve tarım sektörü
için katma değer yaratacaktır. Paydaşımız

TKİ'nin, gerektiğinde bu ürünün üretim
kapasitesini yılda 1 milyon litre gibi rakamlara
çıkarma kabiliyetine sahip olması da önemli bir
avantaj"  dedi.

Üzüm verimini yüzde 36 
civarında artırıyor

Ürünün, çeşitli bitkilerde denendiğini
anlatan Yumaklı, şu sonuçları paylaştı: “Manisa
Alaşehir’deki bir üzüm bağında yapılan
denemede, TKİ HÜMAS'ın uygulanan dozuna
göre üzüm verimini yüzde 36 civarında
artırdığı ve asmaların sürgün uzunluğuna etkisi
yönüyle de yüzde 100’e varan oranda katkı
sağladığı görülmektedir. Isparta’nın Eğirdir
ilçesinde 5 yaşındaki kiraz ağaçlarında yapılan
denemede ise ağaç başı verimin yüzde 80'e
varan oranda yükseldiği tespit edilmiştir. Kuru
şartlarda ekmeklik buğday deneme alanında
yapılan TKİ HÜMAS uygulamasında ise
kullanım miktarına bağlı olarak yüzde 33'e
varan oranda verim artışları elde edilmiştir."

İÇDAŞ, Çanakkale’nin Çan ilçesinde
kömür ocağı açacak. 8 milyon lira
değerindeki proje tamamlandığında tesiste
105 bin ton kömür üretilecek. Çan Helvacı
Kömür Ocağındaki üretim, açık işletme ve
yer altı işletmeciliği yöntemiyle
gerçekleştirilecek. Açık işletmede

ekskavatörler yardımıyla basamaklar
oluşturularak dekapaj yapılacak. Yer altı

işletmesinde ise geri dönümlü uzun ayak
yöntemiyle kömür üretilecek. Üretilecek
kömür katı yakıt ihtiyacında kullanılmak
üzere İÇDAŞ’ın Biga Değirmencik köyünde
yılda yaklaşık 3.5 milyar kWh elektrik üreten
Atmosferik Dolaşımlı Akışkan Yataklı
Termik Santrali’ne sevk edilecek.

Buğdayda verim yüzde 33 artacak

Küreli iş adamı Rahmi Sezer’in
kurduğu üç şirket 2009 yılından
itibaren kurumsal markalar için
mekanik, elektrik, inşaat, mobilya
imalat ve mimari projelendirme
hizmetleri sağlıyor.

Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı –
Kültür Sanat Komisyonu Başkanı
olan Rahmi Sezer, sivil toplum

kuruluşlarının etkisinden de bahsederek
şunları söyledi: “Doğduğumuz

büyüdüğümüz yerlere sivil toplum
kuruluşları aracılığıyla hizmet etmeye
çalışıyoruz. Gerek eğitim desteği gerekse
sosyal yardımlar aktarıyoruz. Bu güzel
bir duygu. İstanbul gibi bir büyük şehirde
hemşerilerimizle bir arada olmak güç
veriyor.” 

1969 yılında Küre’de doğan Rahmi Sezer,
1985- 1999 yılları arasında İstanbul’da

ticari faaliyetlerini sürdürdü. 1999’dan-
2001’e kadar Kastamonu’daki
çalışmalarının sonrası yeniden İstanbul’a
döndü. 2009 yılında kurduğu Vizyon
Mimarlık firmasının ardından ticari
faaliyetlerine Avrasya Mimarlık ile Efor
Mekanik ve Teknik Limited Şirketini de
ekledi.

Rahmi Sezer

Yerli kömür üretecek

İbrahim 

Yumaklı
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HABER

2.bölüm

Hayvanlardan bir tanesi
komşunun tarlasına girmek
üzereydi.

Kağan, hayvana
girmemesi noktasında
seslenirken bulunduğu
yerden hızla
komşunun tarlasına
doğru yöneldi. Önce
hayvanlarla
ilgilenmesi
gerekiyordu. Merakını
başka zamana
bırakmalıydı. Ne de
olsa akşama kalmaz ne
olduğu anlaşılırdı. 

Kağan, tüm
hayvanları tarlasının
içine aldıktan sonra
tarla sınırında bulunan kayanın
üzerine tekrar oturdu. Çocukluk
yıllarında hayvanları güttüğü
günler aklına geldi. O zamanlar
köyde çok fazla aile yaşıyordu.
Daha Anadolu’nun her yerine
traktörler ulaşmamıştı. Ulaştıysa da
zengin birkaç ailenin elinde vardı.
Bu nedenle de tüm işleri
hayvanlarla yapıyorlardı. Köydeki
herkesin binek atı vardı. Bir
köyden diğerine at sırtında veya at
arabasında giderlerdi. Ama çoğu
zaman da yürüyerek. Yürümek ata
binmekten eğlenceliydi. Bazı
köylere bir saatten fazla yürürlerdi.
Ormanların içinden geçerlerdi
yürürken. Bu onu çok mutlu
ederdi. Ormanların içinde
keşfedilmeyi bekleyen çok şey
olurdu. Bu, bazen bir bitki bazen
bir mantar. Bazı zamanlar geyik
dahi görürlerdi. Bu nedenle
yürümeyi çok severdi. Bir
keresinde köyün tüm çocukları
toplanmış Kızılca Çam Ormanına
gitmişlerdi. Ormandan sözde
mantar toplayacaklardı. Yirmiden
fazla çocuk annelerinin dokuma
önlüklerini önlerine geçirmiş
mantar toplamaya çalışıyorlardı.
Tüm gün ormanda gezmişler bir
tane bile mantar
toplayamamışlardı. Mantar
zamanının geçtiğinden habersiz
olan çocuklar akşam ezanı ile
yorgun argın eve dönmüşlerdi.
Bazı işleri yapmanın zamanı vardı.
Bu zamanı da doğru
değerlendirmek gerekiyordu.
Sonraki zamanlar bu zamanı geri

getirmiyordu.
Çocukluktaki arkadaşlarından

en çok Murat ve Orhun’u merak
ediyordu. Üniversiteyi
bitirdiği sene ikisi ile
de yolları ayrılmıştı.
Murat, doktor olmanın
verdiği heyecanla ilk
atandığı il olan
Erzincan’a gitmişti.
Görev beni bekliyor,
demişti. Sonra
Anadolu’nun birçok
ilini dolaşmıştı. Şimdi
ise son görev yeri olan
Bursa’da doktor olarak
çalışıyordu. O kadar
çok il gezmişti ama
memleketine sadece
annesinin cenazesinde

gelmişti. O gün de
konuşamamışlardı. Orhun ise
mühendis olmuştu. Onun hayali
hep büyükşehirde yaşamaktı.
Orhun köyü hiç sevmemişti. Köyde
yaşamanın kendisi için uygun
olmadığını, büyükşehirde yaşamak
istediğini daha ilkokul
sıralarındayken söylerdi. Ona göre
mutluluk şehrin pırıltılı
ışıklarındaydı. Köy yerinde öyle
miydi? Elektrik bile ilkokulun son
sınıfındayken gelmişti. Televizyon,
ortaokul yıllarında… Mütemadiyen
köy demek onun için yokluk
demekti. Hiçbir şey yoktu onun
için köylerde. Oysa sabahtan
akşama kadar o tepe senin bu tepe
benim koştururlardı. Oyun
oynamaktan hiç sıkılmazlardı.
Hiçbir oyun bulamasalar bir çalıyı
arkalarına takar toprak yollarda
arkalarında toz bulutu oluşturarak
koştururlardı. Ancak Orhun bu
kadar mutluluğun arasında
şehirlerin mutluluğunu arardı.
Büyükşehir özgürlüktü. Bu
özgürlüğe ulaşmalıydı.
Üniversiteyi bitirince İstanbul’a
yerleşti. Orada bir iş buldu.
Ailesini de oraya aldırdı. Dedesi on
yıl önce vefat ettiğinde gelmişti en
son köye. O günden bugüne
görmemişti. Babasından haberler
alıyordu ama Orhun’u hiç
görmüyordu. Büyükşehre gidince
mutluluğu yakalamıştır herhalde,
dedi içinden. İnsan kendini bir
hayale kaptırınca içinde
bulunduğu mutluluğun farkında
olmuyordu. Devam edecek…

Pencere (7)

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı
kasabasında 1992 yılında kadın ve çocukların da aralarında
bulunduğu 613 kişi Ermeniler tarafından katledilmişti. 28.
yılına girilen Hocalı Katliamında kadınların ve çocukların
yaşadığı sıkıntı ve insanlık dışı muamele Cideli hemşerimiz
Ayhan Ünal tarafından kurulan Umut Oyuncuları Türkiye
Azerbaycan Vizyon Tiyatrosunun koordinatörlüğünde
sergilenen “Cehennemde 8 Gün” isimli tiyatro oyunuyla
anlatıldı. Kağıthane Belediyesi Gültepe Kültür Merkezindeki
galaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sanatçı
Yaşar Alptekin’in yanı sıra Azerbaycan’dan çok sayıda davetli
katıldı.

“Hocalı tüm Türk Dünyasının derdi”

Oyunun ana karakteri Azerbaycan Devlet Sanatçısı
Kemale Kemal, İstamonu’ya verdiği demeçte Hocalı’da
yaşanan olayları tüm dünyaya aktarma hedefinde
olduklarını kaydederek, “Hocalı’yı kendi içimizde sık sık
hatırlıyoruz. Bizim acımız ve derdimiz aslında tüm Türk
Dünyasının derdi. Bu zamana kadar biz esaretten ne
namusumuzu ne toprağımızı temizleyemedik. Sonra
sesimizi, iddiamızı Azerbaycan’ın dışına ulaştırmayı
düşündük. Bunun için en güzel yerin ise Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Biz kendimizi Türkiye’de
yabancı hissetmiyoruz. Türkiye bizim büyük
kardeşimiz.”  dedi.

Umut Oyuncuları Türkiye Azerbaycan
Vizyon Tiyatrosu kurucusu Cideli hemşerimiz
Ayhan Ünlü ise “Hocalı Katliamı 1992 yılında

Azerbaycan’da Ermeni çeteleri tarafından yapılmış bir
soykırımdır. Bunun acısını bugün bile yaşıyoruz.
Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da oyunumuzu
sergileyerek sesimizi dünyaya duyurmak istiyoruz.”  diye
konuştu. Durdana Agayeva’nın hayat hikayesini kaleme alan
Yazar Dr. Aygün Hasanoğlu’nun Cehennemde 8 Gün adlı
eserinden esinlenerek tiyatroya uyarlanan oyunda bir
kadının Hocalı’da şahit olduğu ölüm, vahşet, zulüm ve
travmalar izleyiciye aktarılıyor.

Emedia Grup Medya’nın organizasyonunda
Azerbaycanlı ressamların eserlerinin yer aldığı “Hocalı’ya
Adalet” isimli sergi davetliler tarafından gezildi.

Öğretmen dizisi ilk bölümüyle
izleyicilerinin karşısına çıktı. İzle-
yicinin yoğun ilgilisiyle yayınlanan
dizi, sosyal medyanın en çok ko-
nuşulan konularından biri oldu.

Dizinin başrol oyuncularından
Zeynep Öğretmen’i canlandıran
Ceren Moray, yeniden gündeme
geldi. Son olarak Star Tv ekranla-
rında yayınlanan Avlu dizisinde
Azra karakterine hayat veren Mo-
ray yıldızı parlayan bir oyuncu ola-
rak dikkat çekiyor.

Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray babasının memleketi
Diyarbakır’da 1985 yılında dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl
sonra ailesi ile birlikte İstanbul 'a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro

eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun
bir süre Pera Güzel Sanatlar 'da eğitim
alan oyuncu, 2005 yılında Haliç
Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'nü kazandı
ve 2009 yılında üniversiteden mezun
oldu.

Rol aldığı yapımlar
Sinema: 2014 - Bi Küçük Eylül Meselesi
(Berrak),  2015 - Yok Artık! (Ebru), 2016
- Olaylar Olaylar (Merve)

Televizyon
2003- Serseri Aşıklar,  2004- Dayı (Simge), 2005- Nefes Nefese
(Ezgi), 2007 - 2008 - Doktorlar (Senem), 2007 - 2010 - Kavak
Yelleri (Sultan / Su), 2012 - İşler Güçler (Zehra Cengiz), 2014 - O
Hayat Benim (Efsun Demirci Atahan), 2016 - El Değmemiş Aşk
(Feryal), 2018 Avlu ( Azra Kaya)

Öğretmen’de Kastamonulu başrol

Hocalı Katliamının canlı şahidinin
anlatımlarından derlenen Cehennemde 8
gün isimli tiyatro oyununun galası yapıldı.

Cehennem’de 8 Gün
Hocalı’yı unutturmadı
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ergene
Velimeşespor mücadelesi sonrası GMG
Kastamonuspor teknik kadro ve futbolculara
men cezasının yanı sıra toplamda 89 bin 350
lira para cezası verdi.

PFDK’nın kararına göre taraftarın neden
olduğu çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezonda
üçüncü kez tekrarlanmasından dolayı 8 bin
lira, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından
dolayı 13 bin lira, taraftarlarının neden olduğu
saha olayları nedeniyle 6 bin lira, kulübünün
takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
nedeniyle 2 bin 850 lira GMG Kastamonuspor’a
ceza aldı.

Öte yandan kulübün teknik sorumlusu
Ahmet Yıldırım’a rakip takım teknik
sorumlusuna yönelik hakareti ve rakip takım
teknik sorumlusuna yönelik sportmenliğe
aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakada
soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş
yasağının yanı sıra 6 bin lira, kulüp idarecisi
Güney Kanat’a, rakip takım mensuplarına
yönelik hakareti nedeniyle 30 gün hak
mahrumiyeti ve 13 bin lira, kulüp idarecisi
Fatih Yiğit’e, rakip takım sporcularına yönelik

saldırıları nedeniyle 150 gün hak mahrumiyeti
ve 30 bin lira,  antrenör Bülent Üstüner’e
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi
müsabakada soyunma odasına ve yedek
kulübesine giriş yasağı ayrıca  3 bin lira, rakip
takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ile
rakip takım mensuplarına yönelik hakareti
gerekçesiyle kırmızı siyahlı futbolcu Yusuf
Türk’e 5 resmi müsabakadan men ve  6 bin
lira, rakip takım mensuplarına yönelik
hakareti nedeniyle Alican Karadağ’a 1 resmi
müsabakadan men ve   bin 500 lira ceza
verildi.

Aynı müsabakada Ergene Velimeşe Spor
Kulübü sporcusu Cabir Coşar’ın, rakip takım
idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle 2 resmi
müsabakadan men ve 600 lira,  kulüp idarecisi
Ersin Civan’a rakip takım antrenörüne yönelik
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün
hak mahrumiyeti ve 8 bin lira , kaleci
antrenörü Elvan Tok’a rakip takım
mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı
hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada
soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş
yasağı ve 3 bin lira para  cezası verildi.

Ergene bileti kesildi: 
89 bin lira + cabası

TFF 2. Lig Kırmızı
Grup 26. hafta
mücadelesinde

GMG
Kastamonuspor

Uşakspor’a
deplasmanda 3-1
mağlup oldu. 10

maç sonra yenilgi
yaşayan

temsilcimiz,
zirvenin 5 puan
gerisine düştü.

GMG Kastamonuspor eksik kadrosuyla çıktığı
Uşakspor deplasmanında ilk yarıyı golsüz beraberlikle
tamamladı. Rakibin 48,53 ve 90+3’deki gollerine
karşılık temsilcimizin tek golü 81. dakikada İlyas
Çakmak’tan geldi. Karşılaşma 3-1 Kastamonuspor
mağlubiyetiyle biterken 49 puanla 3. sırada kalan
temsilcimizin lider Bandırmaspor ile arasındaki puan
farkı 5’e yükseldi.

Kaleye kırmızı kart

Karşılaşmanın 90.dakikasında kalecimiz İsmail

Şahmalı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı
kaldı. Şahmalı önümüzdeki haa forma giyemeyecek.

10 hafta sonra mağlubiyet

Oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 7’de
mağlubiyet gören temsilcimiz, ikinci devre ilk 3 puan
kaybını Uşakspor deplasmanında yaşarken, 10 maç
sonra yenilgi gördü. GMG Kastamonuspor 8 Mart
Pazar günü saat 14:30’da 53 puanla 2. sırada bulunan
Ankara Demirspor’la Gazi Standında karşı karşıya
gelecek.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası
çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile
karşılaşan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol
Takımı, ilk maçta rakibine 29-38 yenildi.
Temsilcimizin turu atlayabilmesi için 7 Mart’ta
Macaristan’da oynanacak rövanş maçını 10 sayı farkla
kazanması gerekiyor.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A
Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı,
Atatürk Spor Salonunda Macaristan temsilcisi Siofok
ile ilk maçına çıktı. İlk devreyi 12-24 geride kapayan
temsilcimiz, oyun sonunda 29-38 yenildi.

Kastamonu Belediyespor, Siofok ile 7 Mart
Cumartesi günü deplasmanında karşılaşacak.
Temsilcimiz yarı finale yükselmek için rövanş
maçında rakibini 10 sayı farkla mağlup etmek
zorunda.

Azdavay Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor
Merkezi hizmete açıldı. Salı, perşembe ve
cumartesi günleri kadınlara, çarşamba, cuma ve
pazar günleri ise erkeklere özel derslerin olacağı
merkezin aylık abonelik bedeli ise 50 lira olarak
belirlendi.

Spor merkezi faaliyette

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından
Abana’ya 1 milyon liralık kaynak aktarıldı.
Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozge-
yik ile Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül
arasında tenis kortu, basketbol sahası, sente-
tik çim yüzeyli futbol sahası ve kondisyon
merkezi yapımı ile mevcut futbol sahasının

etrafına yürüyüş yolu yapılmasını içeren söz-
leşme imzaladı.

1 milyon lira destek

Tur zora girdi

Zirveyle fark açıldı
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

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

www.mercanotoyedekparca.com
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