
Taşköprü’de büyük şehirlerdeki sosyal
belediyecilik ağını oluşturma hedeflerinin
olduğundan bahseden Başkan Abdullah Çatal bu
kapsamda park ve bahçe alanlarını artırdıklarını,
aş evi kurduklarını, cenaze hizmetleri birimini
faaliyete geçirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Taşköprü’yü dünya tanıyor

Abdullah Çatal, ilçenin coğrafi işaret
belgeli sarımsağının Avrupa Birliği tarafından
da tescil edildiğini anımsatarak, “Taşköprü
sarımsağının kalitesi hiçbir bölgeyle mukayese
edilemez. Taşköprü’yü sadece Türkiye değil dünya
tanıyor” diye konuştu. n 5

Cideli Aslan ailesinin sahibi olduğu
İçdaş, Kastamonu bağlantılı firmalarda
liderliğini sürdürdü. Abanalı Ata
ailesinin ortağı olduğu Teksan Jenaratör
79, fabrikası Kastamonu’da bulunan
Kronospan 63 basamak atlayarak en
çok ivme kazanan firmalar arasında yer
aldı. Listede Tosyalı Holding 4
firmasıyla yer alırken, Çolakoğlu
Metalürji, Elvan Gıda, Etibakır ve
Kastamonu Entegre de bulundu. n 4

Ballıdağ’a 150 milyonluk yatırım

Ballıdağ hastanesinin ihalesini kazanan Aygün ailesi
bölgeye 150 milyon liralık bir yatırım planlıyor. n 3

Şantiye ağırlıklı elektrik
tesisatı alanında faaliyet
gösteren Özdemir
Elektrik’in kurucusu Recep
Özdemir, meslek
erbaplarının kendi
alanlarındaki eğitim kadar
kişisel gelişime de önem vermesi gerektiğini
söyledi. n 3

Aslen Taşköprülü olan Univerist
Türkiye kurucu ortağı ve İngiltere Genel
Müdürü Serdar Bilgin (39), İstanbul’da
yaklaşık 10 yıldır 5 farklı lokasyonda
hizmet verdiklerini kaydederken Londra’da
da yeni bir ofis açtıklarını bildirdi.
Univerist, eğitim ve iş danışmanlığı
alanında faaliyet gösteriyor. n 2

Meslek erbapları
gelişime açık olmalı

İngiltere ofisi
Londra’da

Fisun Kapucuoğlu ile Selma Selçukcan
tarafından doğal yaprak ve ağaç
kabuklarından yapılan tasarım tablolar ilk
kez sanatseverlerle buluştu. n 6

'Doğaya Dönüş'
sergilendi
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Taşköprü Belediye Başkanı
Abdullah Çatal, ilçede göçün

önüne geçip nüfus artışını
sağlamak için çalışmalarını

sürdürdüklerini
vurgulayarak, “Gençlerimiz iş

bulamadığı için büyükşehre
göç ediyor. Taşköprü

OSB’deki firmaların faaliyete
başlamasıyla istihdamı ve

nüfusumuzu artırmayı
planlıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin 
sanayi liderleri

İSO’nun hazırladığı
“Türkiye’nin 500 Büyük

Sanayi Kuruluşu”
araştırmasına Kastamonu
bağlantılı 13 şirket girdi.
Firmaların 2020 yılında

gerçekleştirdiği üretimden
satışlarının toplamı 60
milyar 708 milyon lira

oldu.

İSTİHDAM
KÖPRÜSÜ
KURACAK

İlk 500’e girdi
Çatalzeytinli iş

adamı Mehmet
Ünlü’nün
kurucusu olduğu
Üntel Kablo, İstanbul Sanayi
Odası’nın (İSO) hazırladığı
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu arasında yerini aldı.

Hentbol Kadınlar
Türkiye Kupası
Şampiyonu Kastamonu
Belediyesi GSK oldu.
Temsilcimiz tarihinde
ilk kez Türkiye
Kupası’nı müzesine
görürdü. Aynı
zamanda lig lideri olan
Kastamonu, 2020-2021
sezonunda çie kupa-
nın sahibi oldu. n 7

Türkiye
Kupası
bizim

Abdullah Çatal
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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

Sağlık Bakanlığı 81 il için 22-28
Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-
19 vaka sayılarını açıkladı.

Kastamonu’da 100 bindeki korana
virüs vakası yüzde 42 azalarak yüzde
99,10’dan yüzde 57,12’ye geriledi. Vaka
sayısı en çok azalan 3. il olan Kastamonu,
en az vakanın görüldüğü 30. il oldu. 

Risk azalıyor
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

LAF ÇİZGİSİNİ 
GEÇİN ARTIK

Çamur ne? Toprak;
Toprak ne? Vatan.
Ulusal değerler üstüne,
Vazgeçin palavra atmaktan!

ASİLLER VE REZİLLER

Asiller her ortamda saygı itibar görür,
Reziller ve paryalar zillete doğru yürür.
Aslan kuyruk sallamaz, köpek sallar kuyruğu,
Kurt dağın zirvesinde, çakal çöplükte ürür.

Eğitim ve danışmanlık hizmeti verdikleri
öğrencilerin ağırlıklı olarak İngiltere’yi tercih
etmesi üzerine yurt dışında Londra’ya yatırım
yaptıklarını ifade eden Serdar Bilgin
faaliyetleriyle ilgili şunları söyledi: “Londra’nın
en merkezi noktalarından biri olan Holborn’da
bulunan ofisimiz, konumu itibarıyla hem
havaalanı hem de şehir merkezine kolay
ulaşılabilir bir noktada. Türkçe iletişim
kurulabilecek eğitim danışmanlığı,
tercümanlık, konaklama ve organizasyon ile
havalimanı karşılama hizmeti, toplu taşıma için
oryantasyon, ulaşım, banka hesabı açma
konusunda destek, posta hizmetleri, polis kaydı,
sağlık hizmetleri gibi konularda günlük ve
sosyal hayata yönelik pratik bilgilerin

edindirilmesi konusunda destek veriyoruz.
Hatta öğrencilerimizin karşılaşabilecekleri
psikolojik ve uyum sorunlarının çözümü için
de çözüm üretiyoruz.”

Eğitimin yanı sıra İngiltere’ye ticari yatırım
yapmak isteyen iş insanlarına da destek
sunduklarını söyleyen Bilgin, “Birleşik Krallık
’ta ticari destek de sağlıyoruz. Şirket kurulum
sürecini yönetiyoruz. İş insanlarının
karşılaşabileceği olası anlaşmazlıkları

çözebilecek akademisyenler, uluslararası
ticarette uzman danışmanlar ve tercümanlarla
destek sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu. 

Hızlı ve etkili çözüm üretiyoruz

Yönetim ve danışma ekibinin tamamının
yurt dışında eğitim görmesi sebebiyle diğer
kurumlardan ayrışarak öne çıktıklarını
vurgulayan Serdar Bilgin şunları söyledi:

“Kadromuz yurt dışı eğitim ve ticari alanda her
türlü deneyime sahip. Dil okulu, lisans, yüksek
lisans ve doktoralarını İngiltere ve yurt dışında
tamamlayan ekibimiz iş insanlarının
karşılaşabileceği problemleri en hızlı ve etkili
şekilde çözerek, kişiye özel danışmanlık hizmeti
veriyoruz. Öğrencilere de sadece İngiltere’deki
değil tüm akademik hayatını kapsayan kariyer
danışmanlığı seçeneğini sunuyoruz.”

İngiltere ofisi
Londra’da
Eğitim ve iş danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Univerist Uluslararası Eğitim ve
İş Danışmanlığı A.Ş. Londra’da da hizmet vermeye başladı.

Serdar Bilgin
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Baba mesleği olan elektrikçiliğe ilk okulu
bitirdikten sonra başladığını anımsatan
Bozkurtlu iş adamı ve Kas-Der Genel Merkez
Başkan Yardımcısı Recep Özdemir, mesleki
kariyeri için 12 alanda yeterlilik belgesi
aldığını, aynı zamanda üniversiteye gitmeye
de hazırlandığını kaydederek şunları söyledi:

Öğrenmenin yaşı yok
“Elektrikçilik baba mesleğim,

doğduğumdan beri sektörün içindeyim 11
yaşından itibaren de bilfiil çalışıyorum.
Mesleğimde en iyi olmayı hedefledim hep. Bu
kapsamda çalışma alanlarımı çeşitlendirdim.
Mesleki yeterlilik belgelerimin yanı sıra kişisel
gelişime de önem verdim.  Diksiyon,
telekomünikasyon, asansör bakım uzmanlığı,
uzman eğitimci, adli bilirkişilik gibi farklı 12
dalda başarıyla eğitimimi tamamlayarak
belgemi aldım. Lise tahsilimi bitirdim, 44
yaşımda üniversiteye başlayacağım.
Öğrenmenim ve gelişmenin yaşı yok.” 

Teknik alandaki bilgisi sebebiyle 2006
yılından beri mahkemelere adli bilirkişi
olarak destek sağladığını kaydeden Özdemir,
bu yıl sonunda Tüketici Hakem Heyetinde de
görev alacağını bildirdi.

Özdemir, 2000 yılından itibaren Esenler’de
sürdürdüğü ticari faaliyetleri hakkında ise 
şunları söyledi: “Elektrikte şantiye ağırlıklı
hizmet veriyoruz. Fabrika bakımı, tesisat
onarımının yanı sıra elektrik kurumlarının
talep ettiği projeleri hazırlıyoruz. Ayrıca
görüntülü, konuşmalı, zaman ayarlı
otomasyon sistemleri yapıyoruz. İnşaat 
sektöründe de tamirat ve dekorasyon bazlı
hizmet veriyoruz. Sektörde 22. yılıma

giriyorum. Aynı ilçe, aynı sokak aynı
dükkandayım. İşimizi iyi yapmasaydık bu
güveni sağlayamazdık.” 

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz tamir
Recep Özdemir ihtiyaç sahiplerine

elektrik tamiri için sosyal sorumluk
kampanyası başlattığını da ifade ederek şöyle
konuştu: “Korana virüs salgını başlangıcında
ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın elektrik
arıza tespit ve tamirlerini ücretsiz yapmaya
başladık. Halihazırda bu çalışmamız devam
ediyor. Krizi fırsata çevirmenin aksine
herkesin kendi alanında yapabileceği bir
yardımın olacağını düşünüyorum.

Ballıdağ hastanesinin
ihalesini kazanan Aygün
ailesi bölgeye 150 milyon
liralık bir yatırım planlıyor. 

Ballıdağ Hastanesi’nin yeniden hayat
bulması için geçtiğimiz aylarda yapılan
ihaleyi kazanan Tez Madencilik şirketine
binanın teslim tesellüm belgesi Orman
Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle
verildi.

İhaleyi kazanan Tez Madencilik adına
konuşan Ali Aygün “Yereldeki gücümüzü
tüm dünyaya açmak amacındayız. Nasıl

Kastamonu’nun sarımsağı biliniyorsa, bu
kadar güzel havası olan bir yerin de
bilinmesi için elimizden geleni yapacağız.
Ön planlamalara göre 150 milyon lira

civarında bir yatırım öngörülüyor”
şeklinde konuştu.

Vali Avni Çakır, “Edindiğimiz izlenime
göre sadece ülkemizin değil, Avrupa’nın
gıpta ile bakacağı bir sağlık tesisi inşallah
devreye girmiş olacak” derken,
Milletvekili Metin Çelik ise “Bu işten
başarıyla çıkılacağına gönülden
inanıyorum” dedi.

Törene Kastamonu Orman Bölge
Müdürü Fahri Sönmezoğlu, AK Parti
Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü’nün
yanı sıra ihaleyi kazanan Tez Madencilik
adına Emre Aygün ve Bülent Bıyıklı da
katıldı.

Çatalzeytin Entegre İlçe
Devlet Hastanesinin yeniden
yapılması için çalışmalar
başladı. Bu süreçte sağlık
hizmetlerinde aksama
yaşanmaması adına ilçe
otogarı il sağlık müdürlüğüne
bedelsiz tahsis edildi. Otobüs yazıhaneleri
prefabrik yapılarda geçici olarak otogarın ön
kısmında hizmet verecek. İhalesi Bayram
İnşaat tarafından kazanılan hastane bin 298

metrekare alan üzerinde
kurulacak.  10 yatak kapasiteli
entegre hastane ihtiyaca göre
20 yatak kapasitesine
çıkarılabilecek. 6 yatak
kapasiteli olan acil hasta
bölümü ise 12 kişiye kadar

hizmet verebilecek. Hastanede aynı anda 7
kişinin tedavi görebileceği diyaliz bölümü de
bulunacak. Binanın toplam inşaat alanı 4 bin
704 metrekareyi bulacak.

Türkiye’de 1949 yılında faaliyetlerine
başlayan ve en eski milli komisyon olma
özelliğini taşıyan UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu’nun 2015 yılında kurulan
Sosyal ve Beşeri Bilimler Programı
kapsamında faaliyet gösteren Yapay Zeka
İhtisas Komitesi yeni üyelerini belirledi.

Bu kapsamda Yapay Zeka Politikaları
Derneği (AIPA) Kurucusu ve

Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu,
UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu Yapay Zeka İhtisas
Komitesi Üyeliğine seçildi.

UNESCO Yapay
Zeka Komitesinde
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GÜNCEL

Ballıdağ’a 150 milyonluk yatırım

Meslek erbapları
gelişime açık olmalı Dvitamini, son zamanlarda en popüler

vitaminlerden biri; kime sorsanız ya yetersiz ya da
eksik düzeyde… 

D vitamininde güneş ışınlarının
deride sentezi en etkili yöntemdir,
ikinci önerilen yöntem ise doğru
beslenmedir. 

D vitamini seviyenizi mutlaka
ölçtürmeniz ve eğer besinsel olarak
karşılanamayacak kadar düşükse
mutlaka hekim kontrolünde takviye
almanız gerekmektedir. Eksikliğinde
öncelikli olarak kemik sağlığınız da
tehlikede demektir. Kilo artışında  da
D vitamini eksikliğinin etkisi
bulunmaktadır.

Hormon gibi davranan vitamin
D vitamini; yağda eriyen ve ultraviyole(UV-güneş)

ışınlarına maruz kaldıktan sonra vücudunuzun kendisinin
ürettiği bir vitamindir. Bir vitamin olmasına rağmen,
hormon gibi davranarak bağırsaklara ‘kalsiyum ve fosfor
emilimini arttır’ mesajı yollar. Bu şekilde kemik sağlığını
korumak için elzem olan yeni kemik yapımı sorunsuz bir
şekilde devam eder. D vitamini kemiklerin korunması ve
yapımı için kalsiyumdan daha elzem hale gelebiliyor.
Çünkü D vitamininiz eksik ise istediğiniz kadar kalsiyum
alın yine de kalsiyum bağırsaklardan emilemez ve
menopoz sonrası kadınların en sık erime nedeni az
kalsiyum almak değil az D vitamini almaktır.

Güneş ilk tercih
D vitamininin yüzde 10-20’sinin besinler yoluyla;

yüzde 90’ının ise güneş ışığının (ultraviyole- B) etkisi ile
deride sentezlenir.

D vitamini doğada D2 ve D3 formu olmak üzere 2
farklı türde bulunmaktadır. İnsanlar için birincil ihtiyaç
olan D3 formudur. Güneş ışınlarının deride sentezi sonucu
D3 formu, beslenme sayesinde de D2 formu
sağlanmaktadır. D3 formunun vücut dolaşımında kalma
süresinin D2 formuna göre 2 kat daha fazla olduğu
bilinmektedir.

Takviyenin fazlası zarar
Sağlıklı bireylerde güneş ışınları ve beslenme desteği D

vitamini ihtiyacının karşılanmasına yeterken, eksiklik ve
yetersizlik durumlarında hekim kontrolünde takviye de
önemlidir.

Vücutta depo edilebilme özelliği olduğundan dolayı
çok fazla miktarda alındığında toksik etki yaratabilir. D
vitaminin toksik etkisi besinle veya güneşle aldığınızda
değil, vitamin takviyesi olarak dışarıdan aldığınızda olur.
Bu sebeple bilinçli kullanmakta fayda vardır.

D vitamini emilimi için 
güneşlenme önerileri:

D vitamini yetersizliği özellikle koyu tenli insanlarda
daha fazla görülebiliyor. Yaşı daha ileri olanlar ve hamileler
de aynı şekilde daha duyarlılar. Güneşten sürekli olarak
uzak duran herhangi birinin D vitamini eksikliği grubunda
olma riski çok yüksek. Güneş ışınları yoluyla D vitamini
sentezlemek için uygun koşulları sağlamak çok önemlidir.

*Cildin direkt güneş ışığına teması gereklidir, pencere
veya cam arkasındayken D vitamini sentezi yoktur.

*8 faktörden fazla koruyuculu vücut kremi D vitamini
sentezine engel olmaktadır.

*Güneş ışınlarının dünya yüzeyine ulaştığı özel bir açı
olan zenith açısı D vitamini sentezi için gereklidir.

*Ülkemiz için D vitamini sentezi mayıs ve kasım ayları
arasında gerçekleşir.

*Uygun ışın açısı için saatler 10:00- 15:00 arasıdır
(Kollar ve bacaklar açılarak bu saatlerde en az 30 dakika
güneşlenmek yeterli olacaktır.).

*Deride D vitamini sentezini etkiyen faktörler; koyu
renkli deri, güneş kremi, günün saati, kış mevsimi,
yükseklik ve yüksek enlem.

D vitamini emilimini destekleyen 
hayvansal veya bitkisel besinler

Somon, sardalya, ton ve uskumru gibi bazı yağlı
balıklar

Süt
Yumurta sarısı
Tatlı patates
Yulaf
Brokoli
Maydanoz
Mantar

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

D Vitamini, 
Güneş ve Beslenme

Diyetisyen
Tuba Sönmez

dyt.tubasnmz@gmail.com

Şantiye ağırlıklı elektrik tesisatı
alanında faaliyet gösteren
Özdemir Elektrik’in kurucusu
Recep Özdemir, meslek
erbaplarının kendi alanlarındaki
eğitim kadar kişisel gelişime de
önem vermesi  gerektiğini söyledi.

Otogar hastane oldu
Çatalzeytin Devlet Hastanesi
geçici olarak ilçe otogarında

hizmet verecek. Otobüs
yazıhaneleri ise otogar 
önünde konteynerlerde
faaliyetlerini sürdürecek.

1976 yılında Bozkurt’ta
doğan Recep Özdemir, 2000

yılında Özdemir Elektrik
firmasını kurdu. Mesleki

birliklerin yanı sıra Kas-Der
Genel Merkez Başkan
Yardımcılığı, Bozkurt

Sakızcılar köyü dernek
başkanlığı, Kars Sarıkamış

Derneği üyeliği
bulunmaktadır. 
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Firmaların 2020 yılında gerçekleştirdiği
üretimden satışlarının toplamı 60 milyar 708
milyon lira oldu.

Cideli Aslan ailesinin sahibi olduğu İçdaş
listeye 2 firmasıyla girerken, Kastamonu bağlantılı
firmalar arasında liderliğini sürdürdü. 4 basamak
atlayarak 12.sıraya yerleşen İçdaş Çelik 12 milyar
650 milyon lira, 18 basamak gerileyerek 81.sırada
bulunan İçdaş Elektrik ise 2 milyar 905 milyon
lira üretimden satış gerçekleştirdi.

* * *
İnebolulu Çolakoğlu ailesinin sahibi olduğu

Çolakoğlu Metalürji, 12 milyar 175 milyon lira
üretimden satış ile 13. sıradaki yerini korudu.

* * *
Tosyalı Holding’in Türkiye’nin 500 Büyük

Sanayi Kuruluşu listesinde 4 firması bulundu.
Tosçelik Profil, Tosyalı Toyo Çelik, Tosyalı
Filmaşin ve Tosyalı Demir Çelik firmalarının
üretimden satışları toplamı 17 milyar 743 milyon
lira oldu.

* * *
Oda kaydı Kastamonu’da bulunan İSO 500’deki

tek şirket olma özelliğini koruyan Eti Bakır, 38.
sıradan 24’e yükseldi.  14 basamak birden
yükselen firmanın üretimden satışı 7 milyar 710
milyon lira olarak kayda geçti.

* * *

Fabrikası Kastamonu’da bulunan Kastamonu
Entegre 4 milyar 470 milyon lira üretimden satış
gerçekleştirirken, 2 basamak geriledi ve 46. sıraya
yerleşti. 

* * *
Devrekanili Kadiroğlu ailesinin sahibi olduğu

Elvan Gıda bir basamak gerileyerek 237.sıraya
oturdu. Firmanın üretimden satışı 1 milyar 182
milyon lira oldu.

* * *
Fabrikası Kastamonu’da bulunan Kronospan

Orman Ürünleri 63 basamak ilerledi. Geçtiğimiz

yıl 398. sırada yer alan firma 335’e yerleşirken
üretimden satışını da 865 milyon liraya yükseltti.

* * *
Abanalı Ata ailesinin ortağı olduğu Teksan

Jeneratör 727 milyon lira üretimden satış ile 79
basamak ilerleyerek 394.sıraya yerleşti.

* * *
Çatalzeytinli Ünlü ailesinin sahibi olduğu

Üntel Kablo, 2019 yılı İSO ikinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu listesinde 50'inci sıradayken, İSO
2020’de ilk 500'üncü sırada yer aldı. Üntel, 579
milyon lira üretimden satış gerçekleştirdi.

İstanbul Sanayi Odasının (İSO)
hazırladığı “Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu”
araştırmasına Kastamonu
bağlantılı 13 şirket girdi.

Sanayi Devlerinin Üretimden Satışı:

60 Milyar Lira 
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUZKA), 2019-2023 Kurumsal Stratejik
Planı, Şehir Tanıtımı ve Markalaşma
Sonuç Odaklı Programı Yönetim Planı ve
Bütünleşik Turizm Projesi hedefleri
doğrultusunda ilan ettiği 2021 yılı Şehir
Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek
Programı ile şehir tanıtımı ve markalaşma
faaliyetlerine teknik destek sağlayacak.

Program kapsamında Kastamonu,
Çankırı ve Sinop'ta uygulanacak olan ve
sadece başvuru rehberinde belirtilen
projelere toplam 500 bin lira destek
verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları, kooperatif ve
birlikler, kar amacı güden gerçek ve tüzel
kişilere; bölgesel kalkınma için önem arz
eden çalışmalarında eksikliğini duydukları
teknik alanlarda eğitim verme, program
ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve
uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal
nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere
yönelik teknik destek verilecek.

31 Ekim’e kadar başvuru alınacak

KUZKA tarafından 28 Mayıs 2021
tarihinde ilan edilen programa yıl boyunca
proje başvurusu yapılabilecek. Üç dönem
şeklinde kurgulanan programa Mayıs-
Haziran döneminde 30 Haziran 2021
tarihine kadar, Temmuz-Ağustos
döneminde 31 Ağustos 2021 tarihine
kadar ve Eylül-Ekim döneminde ise 31
Ekim 2021 tarihlerine kadar proje
başvuruları kabul edilecektir.

Programa proje başvurusu yapmak
isteyenler ajansın kurumsal web
sitesinden (www.kuzka.gov.tr) ayrıntılı
bilgiye ulaşabilirler. 

500 bin lira
destek 
sağlayacak
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“İstamonu Gazetesi
Kastamonu’nun gururu,

İstanbul’a Kastamonu’yu
anlatan gazetemiz.

İstanbul’daki sivil
toplum

kuruluşlarımızın da
aynamız olması

gerekiyor.
STK’lardan

beklentimiz
sadece insanları

bir araya
getiren değil,

ilçemizin
kültürel ve

turizm
değerleriyle

ilgili projeler
yapması.”

STK’lar 
aynamız olmalı

Varlık Barışından
Muhakkak 
Yararlanın

Yaşar 

Kızılkum

yasarkizilkum@ymmiletisim.com

Gelir İdaresi Başkanlığının görüşü
doğrultusunda incelemesi
devam eden mükellefler varlık

barışından yararlandırılmamaktadır.
Gerek yurt içindeki varlıkların gerekse
yurt dışındaki varlıkların bildirilmesi
sonucunda herhangi bir vergi
ödenmeyecektir. Bu bildirimler
30.06.2021 tarihine kadar
yapılabilecektir.

Gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerince sahip olunan ve
Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter
kayıtlarında yer almayan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçları ile taşınmazlar,
30/6/2021 tarihine kadar vergi
dairelerine bildirilir. Bildirilen söz
konusu varlıklar, 30/6/2021 tarihine
kadar, dönem kazancının tespitinde
dikkate alınmaksızın kanuni defterlere
kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu
varlıklar vergiye tabi kazancın ve
kurumlar için dağıtılabilir kazancın
tespitinde dikkate alınmaksızın
işletmeden çekilebilir. Bu fıkra
kapsamında bildirilen taşınmazların ayni
sermaye olarak konulmak suretiyle
işletme kayıtlarına alınması hâlinde,
sermaye artırım kararının bildirim tarihi
itibarıyla alınmış olması ve söz konusu
kararın bildirim tarihini izleyen onuncu
ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil
edilmesi kaydıyla, bu madde
hükümlerinden faydalanılabilir.

Bu madde kapsamında bildirilen
varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi
incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.
Bu hükümden faydalanılabilmesi için
birinci fıkra uyarınca bildirilen
varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten
itibaren üç ay içinde Türkiye'ye
getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da
aracı kurumlarda açılacak bir hesaba
transfer edilmesi şarttır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, varlık
barışının uygulamasına ilişkin Vergi
Denetim Kurulu Başkanlığına bildirmiş
olduğu 08.09.2020 tarihli ve 91378753-
045.02(193)-E.99905 sayılı görüş yazısı
aşağıdaki gibidir.

1-Haklarında vergi incelemesi devam
eden mükelleflerin Varlık Barışı
kapsamında bildirim ve beyanda
bulunmaları mümkün değildir.

2-Varlık Barışı kapsamında
bildirimde/beyanda bulunan mükellefler
hakkında bildirim/beyan konusu
işlemlerle ilgili vergi incelemesi
yapılamaz.

3- Beyan konusu işlemler dışındaki
diğer konularda vergi incelemesi
yapılabilir.

4- İnceleme elemanlarınca matrah
farkının, beyan edilen varlıkların kayıt
dışı bırakılması nedeniyle ortaya çıkıp
çıkmadığının tespit edilmesi gerektiği,
vergi incelemesi sonucu ortaya çıkan
matrah farkının beyanda bulunulan
varlıkların kayıt dışı bırakılması
nedeniyle ortaya çıktığının tespiti
halinde bu matrah farkına yönelik rapor
tanzim edilmeyecektir.

Hayvancılığın gelişmesi için seferber olmaya hazır
olduklarına işaret eden Başkan Abdullah Çatal,
“İlçemiz hayvancılığa çok elverişli. Atıl durumda çok
arazimiz var. Büyük kapsamlı hayvancılık yapmayı
düşünenlere tüm imkanlarımızı seferber etmeye
hazırız.” ifadelerini kullandı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdulah Çatal ilçede
gerçekleştirilen çalışmalar ve hedefleri hakkında
gazetemiz genel yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’e şu açıklamalarda bulundu:
İlk hedefimiz ekonomiyi düzeltmekti

“Seçimlerden sonra önümüze biz yol haritası
koyduk. İlk hedefimiz ekonomiyi düzeltmekti. İki
sene içinde ekonomimizde gözle görülür bir
düzenleme oldu. Belediyemizde 178 personelimiz var
tüm krize rağmen onların maaşlarını hiç aksatmadık.
Emekli olan 20 tane personelimizin tüm özlük
haklarını teslim ettik. Taşköprü zengin bir belediye.
Kaynaklarını düzgün kullandıktan sonra hiçbir
zaman sıkıntıya girmeden yönetilebilir.” 

Makine parkurunu yeniledik
“Makine parkuru olmayan belediye hiçbir zaman

hizmet yapamaz. Parkurumuzda eski model araçlar
mevcuttu. 12 tane motorlu araç, 3 tane motorsuz
aracı makine parkuruna ekledik. 8 eski arabayı da
hurdaya çıkardık.  83 model itfaiye aracını
merdivenleri dahil komple revizyona soktuk.
Öncelikli olarak ekskavatör, dozer ve silindir
ihtiyacımız var.”

2. OSB girişimi 
“Taşköprü’de istihdam çok önemli bir konu.

Gençlerimiz iş bulamadığı için İstanbul’a göç ediyor
sonrasında birçok sosyal problem de beraberinde
oluşuyor. Taşköprü OSB’de yer tahsisi verdiğimiz 20
fabrika bulunuyor, 7 parselimiz daha var. Seçici
olmaya gayret gösteriyoruz. İstihdamı artıracak
büyük firmaların taleplerini bekliyoruz. İki yıl içinde
fabrikaların yarısının çalışır vaziyete gelerek
istihdamı artıracağını düşünüyoruz. 2023’de
hedeflerimize ulaşırsak ikinci OSB girişimine hemen
başlayabiliriz.”

Arıtma tesisi  faaliyete geçecek
“Taşıma sistemli olan doğalgaz hattını

Kastamonu merkezden 45 kilometre boru hattı
döşeyerek sabitledik. Doğalgaz sebebiyle bozulan
yolların yarısının tamiratını bitirdik. Doğalgaz
alamayan mahallere hattın döşenmesini sağladık.
Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinin sadece
kanalizasyon boruları döşenmişti. Bu süreçte su,
doğalgaz ve elektrik hattını bitirdik. Enerji satabilmek
için lisansımızı da aldık. Temiz su ihtiyacını
gidermek için hızla hareket ettik, yeni kuyu açarak
temiz suyu halkımıza verdik. Derin kuyu
pompasıyla 38 metreden depoya saniyede 65 litre
su basılıyor. Öte yandan DSİ Bölge Müdürlüğü
ile görüştük Hasanlı Barajı yapıldıktan sonra
arıtma tesisi kurulacak.  Yıl sonu itibarıyla
arıtma tesisinin ihalesi yüzde 90 olacak. 2023
yılında ilçe musluklarından arıtılmış su
içilecek.”

Öncelikli ihtiyaçlarımız var
“Seçim öncesi ilçenin girişine ve çıkışına

ay yıldız şeklinde giydirme yapacaktık,
karayolları izin vermedi.  Gördük ki aş evi,
mezbaha, cenaze hizmetleri, sosyal alanlar
gibi daha öncelikli ihtiyaçlarımız var.

Vatandaşlarımızın refah seviyesini düşünüyoruz,
hiçbirinin aç kalmasını istemiyoruz. Bu kapsamda aş
evi açtık, günde 200 kişiye ücretsiz 2 öğün yemek
veriyoruz.

Sümer Mahallesinde Kuran Kursu, yemekhane,
muhtarlık binası ve dükkandan oluşan bir bina
yaptık. 

Coğrafi işaretli ürünümüz kuyu kebabının daha
iyi tanıtımını hedefliyoruz. Yıllar önce yapılan
mezbaha şehrin içinde kalmıştı. Coğrafi işaretli kuyu
kebabımızı desteklemek aynı zamanda halkımızın
modern bir tesiste hayvanları kesebilmeleri için
mezbaha projemizi ihaleye verdik. Eylül ayında
teslimini bekliyoruz. 

Temmuz ayı bitmeden nakil, gasil, kefenleme gibi
cenaze hizmetlerini ücretsiz bir şekilde vermeyi
planlıyoruz. 

Sosyal alanlar vatandaşlarımız için çok önemli.
Üniversite bölgesini Gökırmak’a bağlayan dere
üzerine yürüyüş parkuru, bisiklet yolu yapılacak.
Projeleri bitti, ihaleye girdikten 4 ay sonra teslim
alacağız.

Var olan alanlara da sahip çıkmalıyız. Yıllar önce
yapılan, 2019’da yaşanan sel ile deforme olan Irmak

Parkı yeniden düzenliyoruz. DSİ ile birlikte duvarları
yaptık. Park içini düzenliyoruz; yeni çocuk oyun
alanları, yürüyüş yolları, oturma grupları, peyzaj
çalışmaları ile yenileyerek düzenliyoruz. Çocuklar
için 4 tane daha yeni oyun parkı planladık.

Kız yurdumuzun yatak kapasitesini 130’a
çıkararak 3 yıldızlı otel şeklinde hizmete açtık.”

Elektrik ihtiyacını sıfırlayacağız
“GES projesiyle Taşköprü’nün elektrik ihtiyacını

komple sıfırlayacağız. Kuracağımız güneş panelleri
tarlası ile ilçenin aylık 150 ila 200 bin arasında
tasarruf etmesini saylayacağız. Projenin maliyeti 4
buçuk milyon lira, maliyetini yaklaşık 5 yılda

çıkaracak.”
Türkiye’nin AB tescilli 

7 ürünü arasında
“Taşköprü sarımsağının kalitesi hiçbir bölgeyle

mukayese edilemez. Coğrafi işaret belgeli sarımsağı,
üretmeye yetki belgesi olmayan kimse pazara
giremeyecek. Barkod okuma sistemi ile
sarımsağımızın hangi köyden hangi çiçi tarafından
üretildiği görülebilecek. Taşköprü’yü sadece Türkiye
değil dünya tanıyor. Taşköprü’nün sarımsağı Avrupa
Birliği tarafından da tescil edildi. Türkiye’nin AB
tescilli 7 ürününden biri Taşköprü sarımsağı.”

Taşköprü Sarımsağı 
Pompeipolis’i tanıtacak

“Taşköprü’de 30 kilometre çap içerisinde bir yer
altı şehrimiz var. Pafloganya’nın başkenti olan
Pompeipolis şehri için Kültür ve Turizm Bakanlığı yıl
boyunca sürecek kazı izni çıkardı. Burayı turizme
kazandırmamızda sarımsağımız da yardımcı olacak.
Sarımsağın başkentindeki antik kente ziyaretçileri
çekeceğiz. Konaklarımızı ve gastronomimizi
sunacağız.” 
Hayvancılığa destek sunmaya hazırız

“Taşköprü hayvancılığın odak noktası.
Köylerimizin çoğu hayvan beslemeye müsait ancak
artık nüfusun azlığı sebebiyle araziler atıl vaziyette.
Büyük ölçekte hayvancılık yapmak isteyen
yatırımcılara belediyenin arazisi olmasa bile hazine
arazilerindeki prosedürleri hallederek, şahıslarla
anlaşma sağlayarak destek sunmaya hazırız.”
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Taşköprü Belediye Başkanı
Abdullah Çatal, ilçede göçün önüne
geçip nüfus artışını sağlamak için
çalışmalarını sürdürdüklerini
vurgulayarak, “Gençlerimiz iş
bulamadığı için büyükşehre göç
ediyor. Taşköprü OSB’deki
firmaların faaliyete başlamasıyla
istihdamı ve nüfusumuzu artırmayı
planlıyoruz.” dedi.

ÇATAL, İSTİHDAM 
KÖPRÜSÜ KURACAK

“Belediye hizmet sorumluluk alanında
14 mahallemiz var. Ağlı, Tosya,
Çatalzeytin ve Sinop Boyabat’a kadar
sınırı olan 126 köyümüz bulunuyor.
Köyler Özel İdare’ye bağlı. Ancak
köylerimize kayıtsız kalmamız mümkün
olmuyor. Ortak bir proje yaparak Orköy
üzerinden eski elektrik tesisatlarını
yenilemek üzere teşvik talebinde
bulunacağız. Orköy buna yüzde 100 hibe
veriyor. Kaymakamlığa başvurmak
şartıyla bütün vatandaşlarımızın elektrik
tesisatı yenilenecek.”

Köylerimize 
kayıtsız 
kalamayız

Abdullah Çatal

KAR NAKLİYAT

Sedat KAR
0532 722 92 07

UYGUN FİYAT

KALİTE VE  GÜVEN

20
YIL

İster küçük ister büyük araç
Şehir içi ve şehirlerarası nakliyat
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Kastamonu Mahalli İdareler Birliği
(KASMİB) mevcut başkanlığına
Vali Avni Çakır devam edecek.

Kastamonu İl Özel İdaresi ve belediyelerinin
üye olduğu Kastamonu Mahalli İdareler Birliği
(KASMİB) Olağan Meclis Toplantısı Kastamonu
Valisi Avni Çakır başkanlığında Halk Eğitim
Merkezi Salonu'nda düzenlendi.

Birlik encümen üyelerinin kapalı zarf usulüyle
katılım sağladığı seçim sonucunda KASMİB
başkanlığına Vali Avni Çakır, başkan vekilliğine
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip
Vidinlioğlu ve Azdavay Belediye Başkanı Osman
Nuri Civelek, asıl divan katipliğine Hanönü
Belediye Başkanı Serkan Uçar ve İhsangazi
Belediye Başkanı Hayati Sağlık, yedek divan
katipliğine ise Küre Belediye Başkanı Salih Turan
ve Tekin Süzük seçildi. 

İhtisas Komisyonlarında Devrekani Belediye
Başkanı Engin Altıkulaç, Taşköprü Belediye
Başkanı Abdullah Çatal, Seydiler Belediye Başkanı
Mehmet Erdoğan, Araç Belediye Başkanı Satılmış
Sarıkaya ve İl Genel Meclis Üyesi Ali Kaya'nın
görevlerine devam etmeleri onaylandı. 

Avrupa Birliği Projesi Komisyonu üyeliğine ise
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Cide
Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu ve
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç
seçildi.

Encümen üyeliklerinde Şenpazar Belediye

Başkanı Cem Çınar, Bozkurt Belediye Başkanı
Muammer Yanık, İnebolu Belediye Başkanı
Mustafa Huner Özay, Daday Belediye Başkanı
Hasan Fehmi Taş, İhsangazi Belediye Başkanı
Hayati Sağlık ve Seydiler Belediye Başkanı
Mehmet Erdoğan görevlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yangın
sezonu boyunca Kastamonu’da yangın söndürme
helikopteri bulunduracak. 1 Temmuz’dan sonra
Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı
Ardıçlık Deposu’nda bekleyecek helikopter ile
olası yangınlara karşı anında müdahale
edilebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve
Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı,
Kastamonu’nun hakkı olan bir hizmeti aldığını
görmenin ve verdikleri mücadelede başarılı
olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

2020 yılında Kastamonu bölgesinde 189

orman yangınında bin 934 hektar orman
alanının yok olduğunu anımsatan Baltacı,
“Orman Genel Müdürlüğü her yıl orman satışı
gelirlerinin yaklaşık yüzde 12’sini Kastamonu
ormanlarından elde ediyor. Bu nedenle
Kastamonu bölgesindeki ormanları korumak için
bakanlık ve genel müdürlüğün hiçbir mali
yükümlülükten kaçınmaması gerekiyordu. İşte
bu yüzden bu hizmet Kastamonu’nun hakkıydı.
Kastamonu’nun bu önemli talebine duyarsız
kalmayan Tarım ve Orman Bakanımız Bekir
Pakdemirli ve özellikle Orman Genel
Müdürümüz Bekir Karacabey’e tüm
hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Fisun Kapucuoğlu ile Selma Selçukcan
tarafından doğal yaprak ve ağaç kabuklarından
yapılan tasarım tablolar ilk kez sanatseverlerle
buluştu. Pandemi döneminde ilham aldıkları
doğayı resimlerine yansıtmak istediklerini
söyleyen ressamlar Fisun Kapucuoğlu ve Selma
Selçukcan, 'Doğaya Dönüş' adını verdikleri
sergide, 24 tabloyu sanatseverlerin beğenisine
sundu. Kapucuoğlu ve Selçukcan tarafından
bir yıldan fazla sürede hazırlanan tescilli

tasarım tabloların fiyatları 5 bin ile 10 bin lira
arasında değişiyor.

Türkiye ve dünyada ilk 

Uzun zamandır sergi için uğraştıklarını ve
heyecanlı olduklarını ifade eden ressam Fisun
Kapucuoğlu, şunları söyledi: “Türkiye'de ve
dünyada ilk defa yapılan bir çalışma bu.
Aslında bir akıma öncülük ediyoruz. Doğal
yaprak ve ağaç kabuğundan eserler ortaya

çıkardık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hem
ilk olması ve çalışırken de bize bu kadar huzur
ve keyif vermesi çok mutlu edici bir durum.
Hepimizin evde olduğu pandemi döneminde
camlardan ya da balkonlarımızda dışarıya
baktığımızda gördüğümüz yaprakların
renkleri, ışıltıları çok daha güzel geldi. Çünkü
biz evde onlar dışarıdaydı. Pandemi
döneminde doğayı özlemişken ne yapabiliriz
diye düşünürken böyle bir fikir çıktı.” 

‘Doğaya Dönüş’ sergilendi

Söndürme helikopteri geliyor

Kastamonu’da ormanlık alanda
ateş yakılması ve mangal yapılması
yasaklandı. Ateş yakmak isteyenlere
karşı önleme faaliyetlerini sürdürecek
olan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri,
kurallara uymayanlar hakkında ise
işlem yapacak. 

Kastamonu’nun yanı sıra
uygulamanın Sinop’ta da
gerçekleşeceğini bildiren Kastamonu
Orman Bölge Müdürü Fahri
Sönmezoğlu, orman köylüsü ve
vatandaşlara seslenerek şunları
söyledi: “Kastamonu ve Sinop doğası
ve ender tabiatıyla sağlık ve sıhhat
kaynağı. Her türlü çöp ve atık
maddenin hesabının sorulması
gerekiyor. Biz, ormanları evimiz olarak
görüyoruz. Evimizi suyumuzu
kirletmeden bu güzelliklerden
yararlanmalıyız.”

Mangal ve 
ateş yakmak
yasaklandı

Marmaris’te yapılan 12.
Uluslararası Arena Aquamasters
Yüzme Şampiyonasında İnebolulu
Hasan Heke ikinci ve üçüncülük elde
etti.

İBB’nin lisanslı yüzücüsü olan 67
yaşındaki Heke, 3 bin metrede üçüncü,
2 bin metrede ikinci oldu.

Heke dereceye
girdi
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HABER

Vali Avni Çakır
başkanlık edecek

Geçtiğimiz yıl Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’i ziyaret ederek Kastamonu’ya en az 1
yangın söndürme helikopteri tahsis edilmesi gerektiği görüşünü ileten, Hasan Baltacı, konuyla
ilgili verdiği soru önergeleriyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi de bilgilendirmişti.

YIL: 10 SAYI: 355 2 HAZİRAN 2021

Batı Karadeniz 
Temsilcisi

Engin GÜRÇAY
0532 682 07 71

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
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HESAP ADI: 

Kastamonu Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü

www.demiryemek.com

ş Yerlerine, Fabrikalara,
Firmalara Tabldot Yemek
Hizmetini, Hijyenik,
Sağlıklı ve Kaliteli
Malzemelerden

Sunuyoruz. Üç ve Dört Çeşit
İsteğiniz Üzere Tabldot
Yemekler Sunuyoruz. İş
Yerleri Dilerlerse Aylık
Menülerini kendileri
belirleyebilir.

Yılların
deneyimi
ve ilk
günün
heyeca-

nıyla günümüz
sektörüne yön veren
rmalardan biri olan
Demir Yemek, 20
araç losu, 170
dağıtım noktası ve 25
yerinde üretim
tesisiyle
ihtiyaçlarınıza
eksiksiz cevap
verebilmek adına
kurulmuştur. 

Y

emir
içeriği,
protein ve
besin
değeri

yüksek gıda ilkesi,
tam hijyen kalitesiyle
damak tadınıza
önem, sağlığınıza
değer veriyoruz.

D

İ

alon
toplantılarınızın ve
organizasyon-
larınızın, tüm
kahvaltı ve yemek

programlarında, özellikle
“Ramazan ayı iftar”
programlarınızda bizimle
görüşebilirsiniz.

S

0212 668 00 37
0530 979 96 99

info@demiryemek.com

Cumhuriyet Mahallesi
Safahat Caddesi No: 4-6/1
Sultangazi - İstanbul

Üretim tesisimiz

alanda 
hizmet vermektedir

500 m2

Günlük ortalama 

adet yemek tabağı
hazırlanmaktadır

21000
Üretim boyunca 

personel 
görev almaktadır

90
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SPOR

Kastamonu Eğitim ve
Araştırma Hastanesi yoğun
bakım ünitesinde korona
virüs tedavisi gören GMG
Kastamonuspor Teknik
Direktörü Levent Eriş,
İzmir’e sevk edildi.

Kastamonu'da 43 gün
tedavi gören Eriş, ambulans
helikopter ile birlikte
tedavisinin son sürecini
tamamlaması için İzmir'e
gönderildi.

İzmir’e sevk edildi

Maçın ilk yarısını 14-12 önde tamamlayan
ekibimiz, karşılaşmayı 31-25 kazanarak
kupanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Kastamonu Belediyesi GSK, ilk
kez Türkiye Kupasını müzesine götürdü. 2020-
2021 sezonunda lig lideri olan temsilcimiz çie
kupa başarısını elde etti. Maç sonrası
düzenlenen törende şampiyon Kastamonu
Belediyespor'a kupasını Kastamonu Milletvekili
Hakkı Köylü ve Türkiye Hentbol Federasyonu
Başkan Vekili Ali Karamık takdim etti.

Maçın 'En Değerli Oyuncusu' ise yaptığı
kurtarışlarla Kastamonu Belediyespor'un milli
kalecisi Merve Durdu oldu.

İnci: “Mutluyuz”
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol

Takımı Başantrenörü Serkan İnci,
Kastamonu'ya ilk Türkiye Kupasını getirdikleri
için mutlu olduklarını söyledi.

2020-2021 sezonunun zorlu geçtiğini ifade
eden Serkan İnci, "Mayıs ayının son haasında
Süper Lig kupasını aldığımızda, iki kupayla
sezonu bitirmek istediğimizi söylemiştik.
Türkiye Kupasını da alarak iki kupayla sezonu
tamamladık." dedi.

Kastamonu Belediyespor tarihinde Türkiye
Kupasının hiç kazanılmadığını belirten İnci,
"Kastamonu, hentbolda söz sahibi illerden biri
ama tarihinde Türkiye Kupası bulunmuyordu.
Bu sezon ilk kez Türkiye Kupasını alarak yeni
bir ilke imza attık. Böyle bir süreçte takımın
başında bulunduğum için mutluyum." diye
konuştu. İnci, takım olarak kendilerine inanan
ve güvenen herkese kulübü, şahsı ve ekip
arkadaşları adına teşekkür etti.

Hentbol
Kadınlar
Türkiye
Kupası

finalinde
Kastamonu

Belediyespor
ile İzmir

Büyükşehir
Belediyesi

GSK Eskişehir
Porsuk Spor

Salonunda
karşı karşıya

geldi.

Türkiye Kupası 
Kastamonu’nun

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu
Belediyespor, Norveçli Amanda Kurtovic ile yollarını ayırma
kararı aldı. 29 yaşındaki sporcu geçtiğimiz ocak ayında
takıma transfer olmuştu.

Yollar ayrıldı

TFF verilerinde kadrosunda 28
futbolcu bulunan GMG
Kastamonuspor’un 10
oyuncusunun sözleşmesi sona
erdi. Sözleşmesi sona eren bazı
isimler kentten ayrılırken, bazıları
ise yönetimin kendileri ile
yapacağı görüşmeye öncelik
vereceklerini belirtti.

GMG Kastamonuspor’da
sözleşmesi sona eren isimler şöyle:
Atakan Akyol, Birkan Öksüz,
Faruk Öcal, Hakan Olkan, Hakkı
Can Aksu, Mert Arabacı, Metincan
Cici, Ömer Gür, Özgür Yılmaz,
Recep Yılmaz.

Kadrodaki diğer isimlere
bakıldığında ise Mustafa Berkan
Aydeniz ile Sefa Mücahid

Çirişoğlu’nun 31 Mayıs 2022’ye
kadar, Canpolat Sarıdemir, Kerem
İmamoğlu, Mustafa Alptekin Çaylı
ve Oğuzhan Doğan’ın 31 Mayıs
2023’e kadar, Hazar Daşçı, Ömer
Faruk Yücel ve Sümer Odabaş’ın
31 Mayıs 2024’e kadar, Burak
Demir, Can Yıldız, Emre Keşkek,
Eren Evin, Eren Moroğlu,
Oğuzhan Çelik, Sefa Gebeşoğlu,
Turgay Şahan Şen ve Uğur
Kenet’in de 31 Mayıs 2025’e kadar
sözleşmesi bulunuyor.

Sözleşmeleri
sona erdi
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