
Sezonun en golcü futbolcusu 7 gol ile Metincan Cici oldu. 

Gün Medya Grup Onursal Başkanı
Cengiz Aygün, Ballıdağ Hastanesi’nin yaşlı
bakım merkezi olarak hizmet vereceğini
bildirdi. n 2

Ballıdağ, yaşlı
bakım merkezi
olacak

Kastamonu 18 ürünle; Gaziantep,
Şanlıurfa ve İzmir’den sonra Türkiye’nin en
fazla coğrafi işaretli ürününe sahip 4.
vilayeti oldu. Listede temmuz 2020’de
tescillendiği açıklanan Kastamonu Pastır-
masının yer almaması ise dikkat çekti. n 2

Kastamonu
Pastırmasına 
ne oldu?

FA Grup Genel Müdür Yardımcısı
Tuncay Baycan ve USBA Baklava Satış
Koordinatörü Erkan Çorbacı Korana virüs
salgınının gıda toptancılarının pazarını
kısıtladığına dikkat çekti. n 4

Salgın talebi azalttı

Toplamda12 bin metrekare alanda 300
kişiye istihdam sağlayan firma
faaliyetlerinin bir bölümünü 2021 yılı
içerisinde 20 bin metrekare kapalı alanı
olan yeni tesisine taşımayı hedefliyor.
Gelecek planları arasında ise üretim
alanının 80 bin metrekareyi aşması
bulunuyor.

1993 yılında kardeşleri Mehmet ve
Aydın Yavuz ile birlikte aydınlatma
sektöründe bağlantı elemanları imalatı
yapan Yavuz Metal’i kurarak üretime
başladıklarını bildiren Bozkurtlu iş adamı
Mustafa Yavuz, faaliyetleri hakkında

şunları söyledi: “4 bin metrekare alan
üzerinde kurulu tesisinde 80 kişiyi
istihdam eden Yavuz Metal, dekoratif
aydınlatma sektörünün ihtiyaç duyduğu
tüm metal aksamları üreterek iç piyasada
hakimiyetini sürdürüyor. Teknik
aydınlatma ürünleri üreten Yavuz
Aydınlatma da 5 bin metrekare alan
üzerinde 160 kişiye istihdam sağlayarak
ihracat odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor.
Korana virüs salgını sonrası kurduğumuz
Yavuz Medikal ise 3 bin metrekare alan
üzerinde 60 kişilik kadrosuyla tıbbi ve
koruyucu maske üretiyor.” n 5
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Ülkemizin 3 milyon 151 bin
tonu pancar şekeri, 990
bin tonu nişasta bazlı

şeker olmak üzere toplam 4
milyon 141 bin ton şeker üretim
kapasitesi mevcut. Dünya şeker
üretimi 166 milyon 661 bin ton
seviyelerindedir. Bu üretim
ile dünyada 5. sırada
olduğumuzu
gözlemekteyiz. 

Devlete ait 15, özel
sektöre ait 12 ve pancar
kooperatiflerine ait 6
olmak üzere toplamda
33 şeker fabrikası
faaliyet gösterdi.

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

7. uydu uzaya
fırlatıldı

Türkiye'nin 5. nesil uydusu
Türksat 5A, SpaceX’e ait Falcon

9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
TÜRKSAT 5A'nın 4 ay sonra

yörüngesine oturtulmasıyla
Türkiye'nin aktif uydu sayısı,

7'ye yükselecek. n 6

Temelleri 28 yıl
önce üç kardeş
tarafından atılan
Yavuz Şirketler
Grubu, aydınlatma
ve medikal
sektöründe
büyüme odaklı
faaliyetlerini
sürdürüyor.

Küreli iş adamı
Orhan İnan, inşaat
projelerine oğullarıyla
birlikte imza atıyor.
Lüleburgaz’da 2009
yılından itibaren 220
daire teslimi
gerçekleştirdiklerini

bildiren Orhan İnan, çocuklarının da
inşaat sektörüne yönelik eğitim
almasıyla birlikte faaliyet alanının
genişlediğini bildirdi. n 3

Birlikten 
güç doğdu

Gölköy’de geçmişte fidanlık
olarak kullanılan, sonrasında ise
işlevsiz kalan kamu arazisinin turizm
yatırımına dönüşmesi için AFT
Turizm ve Gayrimenkul firması ile
“Ön izin Sözleşmesi” imzalandı. n 3

Fidanlığa 
4 yıldızlı otel

ŞEKER PANCARI 
VE KASTAMONU 

Devre arasına buruk gitti

12 bin m²’den 
80 bin m²’lik fabrikaya

Şirketimiz 
Kırklareli OSB’de 56

dönüm arazide kurulu
tesisine taşıyacağız. 20
bin metrekare kapalı

olan fabrikanın
inşaatının yüzde 80’i 

tamamlandı.

GMG Kastamonuspor    ligin
son iki maçını Sakarya ve Tarsus
deplasmanları ile kapattı. 19. haa
müsabakaları kapsamında
Sakaryaspor ile karşılaşan kırmızı

siyahlılar Oğuzhan Doğan ve
Metincan Cici’nin golleri ile raki-
bini 2-0 mağlup ederken, Tarsus
İdman Yurdu’na mağlup olarak
devre arasına buruk gitti. n 7

Hentbolda ülkemizi temsil eden Kastamonu
Belediyespor, Polonya temsilcisi MKS Perla
Lublin takımını konuk etti.  Karşılaşma 20-20
eşitlikle sonuçlandı. n 7

Puanı paylaştılar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli

Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun, İstanbul
Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı
İlker Dilek’i ziyaret etti. n 7

TFF’den ziyaret

GMG Kastamonuspor
ligin son iki maçını
Sakarya ve Tarsus

deplasmanları ile
kapattı.
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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
B     

     
    
     

    
      

      

    
     

   
    

     
    
   

   
   

     
    

   
     

     
     

    
    

    
    
    

      
     

  
 

   

       
            
 

    
     

   

�
�
�
�
�

�
�  

�
�  

�
�
�
�

�  
�
�

�  
�   

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

   
     

    
  

    
   

  
   
   

   
  

    
  

   
    

  
   

  
    

    

  
  

     
    

   

  
   

  
  

  
  

    
   

   
   

    
    

    
    

    

  

� �

� �
� �
�

�
� �

� �

� �� �� �� �

2şiir
şair

KAZANIN 
İKİ YÜZÜ

Kazayı kırık çıkıkla atlattılar;
Olan kurtarma aslında oldu…
Tam kurtardılar!

KUTUP YILDIZI

Arkadaşın kötüsü, başı belaya sokar,
Arkadaşın iyisi, şefkatle, dostça bakar.
Arkadaşın âlâsı, kutup yıldızı gibi,
Gündüz görünmez amma gece ortaya çıkar.

Hastanenin devir işlemi gerçekleştikten
sonra Daday’da yurtdışı bağlantılı yaklaşık
300 yataklı bir yaşlı bakım merkezi
yapılacağını ifade eden Cengiz Aygün,
“Hollandalı bir büyük firma ile görüşmeleri
tamamladık. Hollanda’da yaklaşık 314 bin
civarında 65 yaş üstü devletin sigortası hariç
kendi sigortalı yaşlının olduğu ve sigorta
şirketinin senede iki sefer üçer aylık yani 6
aylık bakıma alıyor. Bunu Almanya, Fransa,
İsviçre gibi ülkeler Alpler’de yapıyor. Bunun
örneklerini incelediğimizde Daday’ın bu
proje için uygun olacağını düşündük. Bu
projenin içinde çok çeşit var. Mesela hayvan
bakım ünitesi, bahçe dikim ünitesi, ördek ve
kaz yetiştiriciliği, yaşlılar için yürüyüş
yolları gibi. Onların sosyalleşmesi için özel
alanlar. Yaşlılar buraya gelip tedavilerini
görecek, kendi hobi bahçeleri olacak,
kendine ait artık hangi hayvanı severse
isterse o hayvanları yetiştirecek. Daday’da

sadece bedenen değil, ruhen de tedavi
görecek. Bahsettiğimiz bu yaşlılar 3 ayda bir
yenilecek ve bunların masrafları
yurtdışındaki sigorta şirketleri tarafından
karşılanacak. Fakat yaşlı insanımız eğer bu
üç ayın sonunda uzatmak fazladan kalmak
isterse cebinden şahsi ödeme yapacak.
Daday’a ve Kastamonu’ya bu proje çok

şeyler katacaktır.” dedi.
Mevcut binanın sağlamlık

kontrollerinin yapılmasının ardından
gerekli revizyonların gerçekleşeceğini
kaydeden Aygün Daday Meslek Yüksek
Okulunda yaşlı bakımıyla ilgili bölüm
açılmasıyla ilgili taleplerinin olacağını da
söyledi.

Kastamonu18 ürünle;
Gaziantep, Şanlıurfa ve
İzmir’den sonra
Türkiye’nin en fazla
coğrafi işaretli
ürününe sahip 4.
vilayeti oldu. 

Kastamonu Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliğinin
(KESOB) girişimiyle coğrafi işaret
alarak tescillendiği 2020 Temmuz
ayında açıklanan Kastamonu
Pastırması ise resmi olarak yayınlanan
listede bulunmadı.

KESOB tarafından tescil
konusunda sıkıntının bulunmadığı
kurulun korona virüs salgını sebebiyle

onay vermesinde gecikmenin
yaşandığı bildirildi.

Ancak temmuz ayından sonra
Azdavay Yöresel Giysileri, Cide Ceviz
Helvası ve Devrekani Cırık Tatlısının
coğrafi işaret belgesi aldığının resmi
sitede yayınlanması akıllarda soru
işareti bıraktı.

Kastamonu 
Pastırmasına ne oldu?

Ballıdağ, yaşlı bakım
merkezi olacak Ülkemizin 3 milyon

151 bin tonu
pancar şekeri,

990 bin tonu nişasta
bazlı şeker olmak üzere
toplam 4 milyon
141 bin ton şeker
üretim kapasitesi
mevcut. Dünya
şeker üretimi 166
milyon 661 bin
ton
seviyelerindedir.
Bu üretim ile
dünyada 5.
sırada
olduğumuzu
gözlemekteyiz. 

Devlete ait 15, özel
sektöre ait 12 ve pancar
kooperatiflerine ait 6 olmak
üzere toplamda 33 şeker
fabrikası faaliyet
gösterirken, mevcut
durumda kamunun sektör
payı yüzde 35.5, kooperatif
fabrikalarının payı yüzde
36.9, özel fabrikaların payı
ise yüzde 27.6 olmuştur.
Türk Şeker’e ait 15 şeker
fabrikasında ise pancar
eken çiftçi sayısı 34 bin 741
olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemiz şeker
sektörünün yıllık ekonomik
büyüklüğü; pancar şekeri
fabrikalarının 8.2 milyar
lira, nişasta bazlı şeker
fabrikalarının 2.6 milyar
lira olmak üzere yaklaşık
10,8 milyar lira paya sahip.

Türk şeker sanayinin 17.
fabrikası olarak 1963
yılında kurulan Kastamonu
Şeker Fabrikasının 57 yıllık
geçmişiyle 2020/2021
üretim döneminde 423 bin
bin ton pancarı işleyerek;
56 bin ton şeker, 18 bin ton
(alkol, maya ve yem

sanayinde temel
hammadde durumunda
olan) melas ve 105 bin
ton küspe elde ettiğini

görüyoruz. 
3 bin 500 ton

günlük işleme
kapasitesi ile
Kastamonu Şeker
Fabrikası, pancar
üretiminde
Devrekani’de
120 bin ton,
Taşköprü’de 85
bin ton,
Kastamonu

Merkez ‘de 70 bin ton
olmak üzere 275 bin ton
pancar şekeri üretimi
gerçekleştirilmekte. Buna
bağlı olarak, Çankırı
Bölgesi’nden 35 bin ton,
Ankara Polatlı ve Samsun
Çarşamba ilçelerinden
gelen pancarlarla birlikte
400-450 bin ton arasında
işleme kapasitesine sahip
bir fabrika konumundadır. 

Kastamonu, 102 köyde
üretimini gerçekleştirdiği
şeker pancarıyla,
Türkiye’de şeker pancarı
üretilen 40 il arasında 36
bin dekarlık alanıyla
Konya, Eskişehir, Ankara,
Karaman ve Yozgat’tan
sonra 6. sırada oluşuyla
ülkemizde ne denli önemli
olduğunu gösteriyor.

Aman diyelim…
Kastamonu için bu kadar

hayati öneme sahip farikayı
kaybetmeyelim. Ülke
ekonomisine ve çiftçimize
katkısı bir yana 500’ü aşkın
daimî, mevsimlik ve
memur kadrosuna iş
imkânı sunması yeter de
artar bile.

Selam ve dua ile.

ŞEKER PANCARI VE
KASTAMONU 

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Gün Medya Grup Onursal
Başkanı Cengiz Aygün,
Ballıdağ Hastanesi’nin yaşlı
bakım merkezi olarak hizmet
vereceğini bildirdi.

HESAP ADI: 

Kastamonu Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü
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GÜNCEL

Lüleburgaz’da 2009 yılından itibaren
220 daire teslimi gerçekleştirdiklerini
bildiren Orhan İnan, çocuklarının da
inşaat sektörüne yönelik eğitim almasıyla
birlikte faaliyet alanının genişlediğini
bildirdi.

Lise tahsilini yarıda bırakarak iki
erkek kardeşiyle baba mesleği olan inşaat
sıvacılığına başladığını anımsatan İnan,
ticari serüvenini şöyle anlattı: “İlk okulu
köyümde okudum. Daha sonra
ortaokulu okumak için Bozkurt’ta yurda
yerleştim. Ancak ihtilal dönemi
olduğundan yurt kapandı. Ailemle
birlikte 1982 yılında Lüleburgaz’a
taşındık. 1986’da lise tahsilimi yarıda
bırakarak iki erkek kardeşimle birlikte
inşaatlarda baba mesleği olan sıvacılığa
başladık. 2006 yılında ticarete girdik.
2009 yılında müteahhitliğe adım attık.
Bu zamana kadar Lüleburgaz’da kat
karşılığı 220 daire tamamladık. Şu anda
20 dairelik bir projemiz devam ediyor.
Kardeşlerim de ayrı bir şirket bünyesinde
inşaat sektöründe faaliyetlerini
sürdürüyor.” 

Çocuklarının eğitimini inşaat
sektörüne yönelik tamamlamasıyla
birlikte faaliyet alanının genişlediğini

kaydeden İnan şöyle devam etti: “İnşaat
sektöründe mesleki yeterlilik ve eğitim
çok önemli. Alt yapımız olsa da teknik
terimlere yabancı kalmaya başlamıştık.
Çocuklarımın ikisi de kendi istekleriyle
inşaat sektörüne yöneldiler. Oğlum
Oğuzhan inşaat mühendisi Ersan ise
mimar olarak eğitimlerini tamamladılar.
Onlarla birlikte İnan Grup Mimarlık adı
altında yeni bir şirket açtık. İnşaat, proje
ve taahhüt alanında geniş kapsamlı
hizmet verebiliyoruz.” 

2021’de yapımlarına başlanacak
Hanönü Belediye

Başkanı Serkan Uçar
ilçede 2021 yılı içinde
dört yatırımın
yapımına
başlanacağını bildirdi.

Hükümet konağı
için yüklenici firmaya
yer gösterildiğini
binanın 400 iş günü
içerisinde
tamamlanacağını kaydeden Başkan
Serkan Uçar, 8 derslikli 360 öğrenci
kapasiteli yeni lisenin ise yapım ihalesine
2 Şubat’ta çıkılacağını belirtti.

Hanönü Belediye Başkanı Serkan
Uçar, hükümet konağı ve lisenin yanı sıra

ilçe stadı ve Pilavlık deresi ıslahına da bu
sene başlanacağını ifade etti.

Kastamonu’da İl Özel İdare
tarafından yapımı tamamlanan 3
katlı Site İş Hanı'nda yer alan İl ve
Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü
binası, yeni konseptiyle hizmete
açıldı.

Kastamonu mimarisine uygun
olarak inşa edilen iki katlı ve
yaklaşık 900 metrekarelik alana
sahip Nüfus Müdürlüğü açılış
töreni korona virüs tedbirleri
kapsamında sosyal mesafeye
uygun şekilde düzenlendi.

Yeni bina 
hizmete açıldı

Birlikten 
güç doğdu

Fidanlığa 4 yıldızlı otel
Gölköy’de geçmişte fidanlık

olarak kullanılan, sonrasında ise
işlevsiz kalan kamu arazisinin turizm
yatırımına dönüşmesi için AFT
Turizm ve Gayrimenkul firması ile
“Ön izin Sözleşmesi” imzalandı.

Valilik makamında Vali Avni
Çakır’ın da katılımıyla Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü ile ilgili
firma yetkilileri arasında imzalanan
protokol çerçevesinde bölgeye 4
yıldızlı bir otel yatırımı ve
otomasyona dayalı seracılık ve
hayvancılık yatırımları yapılması

planlanıyor.
Protokol imzalanan firmanın

burada uygulanabilecek projeyle ilgili

çalışma yapıp bir yıl içerisinde
idareye sunacağı ve buna göre bir
değerlendirmeye gidileceği öğrenildi.

Küreli iş adamı
Orhan İnan, inşaat

projelerine
oğullarıyla birlikte

imza atıyor. Halk arasında kansızlık
olarak bilinen demir
eksikliğini, yanlış diyet ve

beslenme şekli
tetikliyor. Diyetle
yeterli düzeyde demir
sağlamak besin
seçimine, dolayısıyla
da besin öğeleri
arasındaki iş
birliğinin gücüne
bağlıdır. 

Demir eksikliği
Türkiye’ de çok
görülen bir hastalıktır.
Özellikle hamileler ve
bebeğini emzirenler, çocuklar,
büyüme çağında ve aşırı adet
kanaması geçiren kızlar, üreme
çağındaki birçok kadında ve
diyaliz hastalarında demir
eksikliği(anemi/kansızlık) görülür.  

Demir, vücudumuz için temel
bir mineraldir. Vücutta
üretilmediği için besinler yoluyla
yeterli miktarda alınması gerekir.
Demirin vücuttaki en önemli
görevi “hemoglobin” yapımıdır.
Hemoglobin, kanımızdaki
alyuvarlarda bulunur ve tüm
dokuların yaşaması için gerekli
olan oksijeni taşıma işlemini
gerçekleştirir. Diğer bir deyişle,
oksijen yaşantımız için ne kadar
önemli ise oksijenin
kullanılabilmesi içinde demir o
kadar önemlidir.

Demir Eksikliğinin Görülme
Nedenleri 

Ağır, yoğun
mensturasyon(adet) kanamaları.

Besinlerle yeterli demir
mineralinin alınmaması.
(Genellikle demire çok ihtiyacı
olan bebeklerde, gelişme çağında
ve hamilelik döneminde
görülebilir.)

Vücut içi kanamalar. (Ülser,
hemoroid veya kanser sonucu
oluşmuş olabilir. Düzenli aspirin
kullanımı da kanamalara yol
açabilir.)

Vücutta demir emilim
bozukluğu. (Çölyak hastalığında
veya mide-bağırsağın bir kısmı
alınmışsa görülebilir.)

Demir Eksikliği (Kansızlık)
Belirtileri

Demir eksikliği anemisi olan
birçok kişide belirti ve işaretler
hemen görülmeyebilir, çünkü
vücuttaki demir depoları yavaş
yavaş boşalır. 

Yorgunluk ve enerji azlığı                    
Konsantrasyon bozukluğu
Sinirlilik
Bağışıklık sisteminde zayıflık
Çarpıntı ve Nefes darlığı
Solgun cilt, dişeti ve

tırnaklarda kırılmalar
İştahın azalması
Kış aylarında el ve ayaklarda

üşüme 
Yiyecek dışındaki şeylere istek.

Örneğin: toprak, buz gibi
Tahriş olmuş dil
Baş dönmesi

Demir Eksikliği Tedavisi
Doktorunuz muhtemelen

kansızlığınız için size demir
ilaçları verecektir. Birçok kişi
ilaçları kullanmaya başladıktan
birkaç gün sonra kendini iyi
hissetmeye başlar. İyi hissetseniz
bile ilaçları almayı bırakmayın.
Demir depolarınız dolması için
en az 3 ay kullanmanız gerekir.
Eğer sizde kansızlık olduğunu
düşünüyorsanız kendi kendinizi
tedavi etmeye kalkmayın.
Doktorunuz önermeden demir
hapları kullanmayın.

Demir haplarını C vitamini
takviyesi veya C vitamini ihtiva
eden besinlerle alırsanız vücutta
kullanımı çok daha iyi olur. C
vitamini yüksek besinler
kuşburnu, kivi, çilek, brokoli,
domates, biber, kavun, maydanoz,
yeşil yapraklı sebzeler,
turunçgillerdir. Demir haplarını
süt, kafein içeren besinler (çay,
yeşil çay, kahve gibi), posası
yüksek besinler ve antiasit (mide
ilaçları) ile birlikte almayınız.

Demir hapları; eğer demir
seviyeleriniz çok düşükse
(anemikseniz), doktorunuz
tarafından demir takviyesi

kullanmanız için öneri
alabilirsiniz. Bu ilaçları kullanırken
konstipe (kabızlık durumu) olma

olasılığı yüksektir.
Bunu önlemek için,
taze sebze ve meyve, lif
ve su tüketimini
diyette arttırmak
önem taşır.

Demir eksikliği
anemisinden
korunmak için,
ihtiyacınız olan demiri
yeterli miktarda içeren
besinleri
tüketmelisiniz.

Demirin Besinsel Kaynakları;
Hem-demir kaynakları: et,

tavuk, balık, organ etleri
Hem olmayan demir: tahıllar,

kuru baklagiller, yeşil sebzeler,
yumurta sarısı, kuru meyveler,
kabak çekirdeği, fındık, fıstık,
pekmez, tahin, yulaf, soya
fasulyesi, ıspanak, erik suyu,
ahududu suyu…

Demir besinlerde bol bulunsa
da emilim düşüklüğü sebebiyle
yeterli miktarda demir
alamıyoruz. Şöyle ki; besinlerde
demir, hem-demir ve hem
olmayan demir olmak üzere iki
ayrı formda bulunur. Hem-demir
diyetteki toplam demirin % 10-15’
i kadardır. Kas ve organ etlerindeki
miyoglobin ve hemoglobinin
yapısında yer alır. Emilim oranı %
20 dolaylarındadır. Hem olmayan
demir diyetteki demirin % 85-90’ ı
kadardır. Bitkisel besinler ile süt ve
yumurtanın bileşimindeki demir
bu formdadır. Hem olmayan
demirin emilimi; hem demirin
emilimine göre oldukça düşüktür
ve diyetteki pek çok faktör
emilimini azaltır. Buna karşın C
vitamini kaynakları emilimini
artırıcı etki gösterir.

En iyi hem olmayan demir
kaynakları; sırasıyla yeşil yapraklı
sebzeler, kuru baklagiller,
kuruyemişler, yağlı tohumlar,
pekmez, kuru meyveler, bulgur,
tam buğday ve çavdar unundan
yapılmış ekmektir.

Bazı besinlerde demir
emilimini azaltan öğeler
bulunmaktadır: Ispanak ve
çikolata içindeki okzalik asit, kuru
baklagiller ve tahıl kepeği içindeki
fitik asit, çay içindeki taninler ve
kahve içindeki polifenoller hem
olmayan demirin emilimini
azaltan faktörlerdir. Fakat bu
besinlerle C vitamini veya hem
demir içeren besinler
tüketildiğinde demirin emilimi
artmaktadır.

Bazı Besinlerin Demir
İçerikleri ve Emilimini Artıran C
Vitamininden Zengin Besinlerle
Öneriler:

4 adet köfte (az yağlı dana eti–
120 gr) = 3,6 mg demir içerir-
yanında bol limonlu salata demir
emilimini artırır.

1 yemek kaşığı pekmez=1 mg
demir içerir- C vitamininden
zengin portakal suyunun içerisine
pekmez eklenerek demir
mineralinden daha fazla
yararlanılır.

1 büyük boy yumurta
sarısı=0,7mg demir içerir–
kahvaltıda yanında söğüş sebzeler
(domates, salatalık, biber,
maydanoz) tercih ederek demirin
vücudumuza daha fazla katkısı
sağlanır.

1 porsiyon kuru baklagil
yemeği (60 gr) = 4,2 mg demir
içerir.- yanında C vitamininden
zengin brokoli ile bir öğün
yapılabilir.

Fındık/badem/ceviz (yaklaşık
10 gr) = 0,3 mg- yağlı tohumların
yanında 1 orta boy kivi veya 8 çilek
tercih ederek hem demirin
biyoyararlılığını sağlarız hem de
güzel bir ara öğün yapmış oluruz.

Kahve ve çayı öğünlerde değil,
ara öğünlerde içmeye özen
gösterin. Yemeklerden 1 saat sonra
çayı açık ve limon ile birlikte
tüketebilirsiniz. 

Sizin için kapsamlı bir beslenme
planı için
diyetisyeninize
başvurun, demir
suplemanları için
hekiminize başvurun.

Yanlış diyet ve beslenme 
demir eksikliğini tetikliyor

Diyetisyen
Tuba Sönmez

dyt.tubasnmz@gmail.com

1972 yılında Küre’de doğan
Orhan İnan 1982 yılında ailesiyle
birlikte Lüleburgaz’a yerleşti.
1986’da lise tahsilini yarıda
bırakarak iki kardeşiyle birlikte
baba mesleği olan inşaat
sıvacılığına başladı. 2006 yılında
müteahhit olarak ticarete atıldı.
Çalışmalarını oğulları Oğuzhan İnan
(inşaat mühendisi) ve Ersan İnan
(mimar) ile birlikte sürdürmektedir.

WhatsApp, insanların
gizliliğini korumaya önem
verdiklerini ve gizlilik
politikalarını kullanıcıları
ile paylaştıklarını
belirterek, uygulamayı
kullanmaya devam etmek
isteyen tüm kullanıcıların,
yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul
etmeleri gerektiğini ifade etti.

WhatsApp olarak insanların uygulama
üzerinden alışveriş yapmalarını ve
işletmelerden destek almalarını
kolaylaştırmak istendiğinin belirtildiği
açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şeffaflığı daha da artırmak ve
işletmelerin WhatsApp üzerinden
müşterileriyle iletişimlerine yardımcı
olmak adına, gizlilik politikamızı
güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana
şirketimiz Facebook üzerinden güvenli
hosting hizmeti alma seçeneğine sahip

olabilecekler. Bu
güncelleme, WhatsApp'ın
Facebook ile veri
paylaşımını değiştirmiyor.
Dünyanın neresinde
olurlarsa olsunlar
insanların arkadaşlarıyla
veya aileleriyle özel olarak

nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor.
Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın
gözden geçirmelerine süre tanımak adına
yeni politikamızı şimdiden WhatsApp
aracılığıyla paylaşıyoruz. WhatsApp
üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle
yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar,
uçtan uca şifreleme ile korunur. Uçtan uca
şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses
kaydının, videonun ya da mesajın sadece
sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi
tarafından okunduğunu/dinlendiğini
garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya
da Facebook bile, bu içerikleri göremez."

Kararından vazgeçmedi
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FA Grup Genel Müdür Yardımcısı Tuncay
Baycan şunları söyledi: “21 yıldır toplu yemek
sektöründe profesyonel anlamda yöneticilik
yapıyorum. 15 yıldır FA Grup’tayım; genel müdür
yardımcısı ve aynı zamanda projeler koordinatörü
olarak görev yapıyorum. Bunun dışında toplu
yemek firmalarına danışmanlık hizmeti veriyorum;
projelerinin oluşturulması, personellerinin temini
ile ilgili çalışmalar oluyor. Toplu yemekte ağırlıklı
olarak öğrenci yurtları, fabrikalar, hastanelere
hizmet veriyoruz. İhale alabileceğimiz ya da hizmet
sunabileceğimiz bütün noktalara çalışmalar
yapıyoruz. Toplu yemek sektörü iş dünyasına bağlı
olarak bu süreçten olumsuz etkilendi.
Fabrikalardaki işler hafiflediği için işçi sayısı azaldı.
İşçi sayısı azalınca otomatik olarak yemek yiyen
sayısı azaldı. Üniversiteler açılmadığı için
öğrencilerin yemek yeme oranları düştü. Yurtlar
için de bu geçerli. Dolayısıyla bu süreçten toplu
yemek sektörü olumsuz etkilendi.” 

USBA Baklava Satış Koordinatörü olan Dadaylı
Erkan Çorbacı (41) şunları kaydetti: “17 yıldır

baklava sektöründeyim. Üretim kapasitemiz 2 ton
olsa da günlük üretimimiz bu süreçte 750 kiloya
yakın. Şu an yüzde 90 İstanbul’da faaliyet
gösteriyoruz. Ege Bölgesinde bayimiz bulunuyor.

Otellerdeki kapasite düşünce doğal olarak satışlar
da düşük seyrediyor. Açığı ihracat ile kapatma
hedefimiz bulunuyor ama onun için salgında
uygulanan prosedürlerin sona ermesini bekliyoruz.”

Kastamonu Belediyesi, 21 bin metrekare
kapalı alana sahip Park ve Bahçeler
Müdürlüğünün hizmet binasının temelini
attı. TOKİ tarafından geçtiğimiz günlerde
ihalesi yapılarak, yer teslimi gerçekleştirilen
Millet Bahçesinin içerisinde kalan Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, tamamlandıktan sonra
yeni yerinde hizmet verecek.

21 bin 
metrekarelik
yeni alan

Salgın talebi
azalttı
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HABER

Korana virüs salgını gıda toptancılarının tedarik ağını zayıflattı.
Gazetemizin Kağıthane’de bulunan çalışma ofisini ziyaret eden
FA Grup Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Baycan ve USBA
Baklava Satış Koordinatörü Erkan Çorbacı firmalarının salgın
sürecindeki faaliyetleri hakkında bilgi aktardı.

Taşköprü Belediyesi araç parkına 46
kişilik otobüs eklendi.

Hayırseverlerin desteği ile alınan
otobüsün salgın sonrası düzenlenecek kültür
gezilerinin yanı sıra Bölgesel Amatör Lig’de
mücadele edecek Taşköprüspor’un
deplasman karşılaşmalarına gitmesi için
kullanılacağı öğrenildi.

Göreve geldiğinden itibaren belediye
parkına toplamda 10 araç eklendiğini bildiren
Taşköprü Belediye Başkanı Abdulah Çatal,
ihtiyaç doğrultusunda makine parkını
zenginleştirme çalışmalarına devam
edeceklerini kaydetti.

Araç parkı 
zenginleşiyor

Devrekani Belediyesi 500 bin lira
yatırımla kurulması planlanan arıtma tesisi
için kaynak arıyor.

2 milyon liraya mal olan yeni su isale
hattının tamamlanmasıyla birlikte Kulaksızlar
Barajından alınan su, 500 bin lira bütçeyle
kurulacak olan tesiste arıtılarak ilçe
merkezine ulaştırılacak. Böylece ilçenin 40
yıllık içme sorunu çözülecek.

Finansör arıyor
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Toplamda12 bin metrekare alanda 300 kişiye
istihdam sağlayan firma faaliyetlerinin bir
bölümünü 2021 yılı içerisinde 20 bin metrekare
kapalı alanı olan yeni tesisine taşımayı hedefliyor.
Gelecek planları arasında ise üretim alanının 80
bin metrekareyi aşması bulunuyor.

1993 yılında kardeşleri Mehmet ve Aydın
Yavuz ile birlikte aydınlatma sektöründe bağlantı
elemanları imalatı yapan Yavuz Metal’i kurarak
üretime başladıklarını bildiren Bozkurtlu iş adamı
Mustafa Yavuz, faaliyetleri hakkında şunları
söyledi: “4 bin metrekare alan üzerinde kurulu
tesisinde 80 kişiyi istihdam eden Yavuz Metal,
dekoratif aydınlatma sektörünün ihtiyaç duyduğu
tüm metal aksamları üreterek iç piyasada
hakimiyetini sürdürüyor. Teknik aydınlatma
ürünleri üreten Yavuz Aydınlatma da 5 bin
metrekare alan üzerinde 160 kişiye istihdam
sağlayarak ihracat odaklı çalışmalar
gerçekleştiriyor. Korana virüs salgını sonrası
kurduğumuz Yavuz Medikal ise 3 bin metrekare
alan üzerinde 60 kişilik kadrosuyla tıbbi ve
koruyucu maske üretiyor.” 

Kırklareli OSB’de yeni fabrika 

Aydın Yavuz, Kırklareli Organize Sanayi
Bölgesinde 56 dönüm arazi üzerinde yeni fabrika
yatırımlarının bu sene tamamlanacağını ve
aydınlatma faaliyetlerinin bu tesise taşınacağını
aktararak “Şu anda 5 bin metrekare alan üzerinde
faaliyet gösteren Yavuz Aydınlatma’nın
çalışmalarını Kırklareli OSB’de 56 dönüm arazide
kurulu tesisine taşıyacağız. 20 bin metrekare kapalı
olan fabrikanın inşaatının yüzde 80’i tamamlandı.
2021 yılı içerisinde aydınlatma üretimimizin
tamamını buraya taşıyacağız. Hedefimiz aşama
aşama Kırklareli OSB’deki yeri toplamda 80 bin
metrekare kapalı alana ulaştırmak. Burada
aydınlatma ile alakalı Türkiye’nin global bir
markası olmak istiyoruz. İç aydınlatma, dış
aydınlatma, stadyum aydınlatma gibi birçok ürün
grubunu hammaddeden nihai ürüne kadar üretim
yapan bir fabrika olmak istiyoruz. Yavuz Metal’i ise
ihtisas sektöründeki tedarikçi olduğu firmaların
erişimi için İstanbul’da bırakmayı düşünüyoruz.”
diye konuştu. 

Ar-Ge’ye önem verdiklerini kaydeden Mustafa
Yavuz, kendi laboratuvarlarında test imkanı
sunduklarını bildirerek “Ürettiği ürünü teknik
şartnamelere uygun olarak, kendi
laboratuvarlarında test edebilen nitelikli
firmalardan birisiyiz. Nitelikli bir Ar-Ge
bölümümüz de var. Ayrıca laboratuvarımızda
kardeş firmalara destek veriyoruz.” dedi.

“200’ün üzerinde 
ürün çeşidine sahibiz”

Hızlı çözüm sunarak tedarik zincirini
tamamladıklarını anlatan Yavuz şunları söyledi:

“Hammaddeden yarı mamule, yarı
mamulden nihai ürüne entegre
olmuşluğu en yüksek
firmalardan biriyiz. LED
aydınlatma; gövde, yansıtıcı
ve elektrik aksan olarak üç
ana parçadan oluşuyor.
Biz bütün parçaları
kendimiz üretiyoruz.
Ürünlerimizin testini
yapıyoruz.
Entegrasyonunu
tamamlamış sayılı firmalardan
bir tanesiyiz. Bu sayede bizim
stoğumuz hiç bitmiyor.  200’ün
üzerinde ürün çeşidimiz
bulunuyor. Günlük ortalama 20 bin
parça kutulanmış direkt alınacak
ürün üretiyoruz.  Kısa sürede
üretim yapma kabiliyetimiz var.
Sadece start düğmesine basmamız
bir ürünü yapmamız için yeterli
oluyor. LED aydınlatmadaki en
büyük avantajımız hızlı çözüm.
Zamanında hizmet verebiliyoruz.”

“Ayda 30 milyon maske 
üretiyoruz”

Salgın sürecinde medikal sektörüne adım
attıklarını belirten Aydın Yavuz, bu alanda da
büyüme hedeflerinin olduğunu ifade ederek şöyle
devam etti: “Korana virüs salgının başlamasıyla

sosyal sorumluluk projesi kapsamında
sanayiciliğin verdiği tecrübeyle,

bünyemizdeki makine
çeşitliğine de güvenerek maske
üretimine başladık. Tesis
belgelendirme işlemimiz

artından ilk etapta günlük 1
milyon adet üretimle
başladık. Şu andaki
kapasitemiz 1 buçuk
milyon adet. Üretimimiz
ayda 30 milyon adedi

aşıyor. Ürün skalamızda
koruyucu maske, cerrahi maske ve
elastik lastikli çocuk ve yetişkin
maskeleri bulunuyor. Üretime
başladığımız ilk andan itibaren
Almanya, Polonya, Macaristan,
Slovenya, Arnavutluk ve
Bulgaristan’ın aralarında bulunduğu
Avrupa ülkelerine ihracat da
yapıyoruz.  Salgın sonrası bu alanda
çalışmalarımızı sürdürmeyi
hedefliyoruz. Bakteriye yönelik
koruyucu maskeler dışında toza
karşı koruyucu maskeleri

bünyemize katıp ürün grubunu çeşitlendirmek
istiyoruz. Hem Türkiye’de talebi karşılayabilecek
hem de uluslararası pazarda markalaşmış,
güvenilirliğini kanıtlamış, nitelikli koruyucu
ekipman üreten sayılı firmalarından olmayı
planlıyoruz.”
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Tüzel kişilerde 
vergi borçları

nedeniyle sorumluluk

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Tüzel, kişilerde, vergi borçları nedeniyle
doğan sorumluluk tüzel kişiliğe ait
olduğundan, limited şirketin vergi borçları

için önce limited şirket tüzel kişiliği takip
edilmekte, vergi alacağının şirket malvarlığından
tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin
anlaşılması halinde kanuni temsilci veya ortak
takibata tabi tutulmaktadır. Buna göre kanuni
temsilcinin ve ortağın sorumluluğu feri
niteliktedir. Vergi alacağı için şirket tüzel kişiliği
aleyhine hiçbir takibat yapılmaksızın doğrudan
doğruya kanuni temsilcilere veya ortağa
başvurmak mümkün değildir. 

Dolayısıyla vergi alacağının limited şirket
kanuni temsilcileri veya ortaklarından tahsil
edilebilmesi için, limited şirket hakkında Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un
öngördüğü tüm cebri takip yollarının
uygulanması, tahsil edilememesi veya
edilemeyeceğinin anlaşılmasının saptanması
gerekmektedir. 

Limited şirket ortağının sorumluluğu, ortağın
şirkete karşı koymayı taahhüt ettiği esas sermaye
paylarının ödemeye ilişkindir. Bu durumu sınırlı
şahsi sorumluluk olarak tanımlamak mümkün
olup, aynı zamanda kusursuz sorumluluk olarak
da kabul edilmektedir. Hal böyle olunca bu
sorumluluk aslında bir vergi sorumluluğu
olmayıp, kimi Danıştay kararlarında da belirtildiği
şekilde, tahsilat muhataplığı sorumluluğudur. Bir
başka deyişle limited şirket ortağının, vergi
alacağından olan sorumluluğu tahsil ile ilgilidir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda kanuni
temsilciler için öngörülen sorumluluk olarak
kabul edilmekte, kanuni temsilcilerin, vergiye
ilişkin ödevlerin yerine getirilmemesinde kusurlu
olmadığını ispat ederek yani “kurtuluş beyyinesi”
göstererek sorumluluktan kurtulması olanağı
tanınmaktadır. 

Her biri birer usul yasası olan Vergi Usul
Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’unda, vergi borcunun tahsili için
önce kanuni temsilciye mi yoksa ortağa mı
gidileceği düzenlenmemiş ise de, 6183 sayılı
Kanun’un 35. Maddesi ile ortakların sorumluluğu
hakkında hüküm getirilmesi, kanuni temsilciye
gidilmeden de ortağa gidilebilmesini sağlamak
amacını taşıdığı gibi kamu alacağını korumaya ve
hızlı bir şekilde tahsilini sağlamaya yönelik olduğu
sonucuna varılmıştır. 

Nitekim söz konusu 35. Maddede ortak için
öngörülen doğrudan doğruya sorumluluğun vergi
alacağı için olduğu kabul edilmiştir. 

Bu açıklamalar karşısında, limited şirketin
vergi borçlarının tahsilinde ortağa gidilmeden
önce kanuni temsilciye gidilmesi gerektiğinin
hukuken kabulü mümkün bulunmamıştır. 

SONUÇ
Limited şirket tüzel kişiliğinden tahsil

edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan vergi
borcunun takip ve tahsiline ilişkin olarak 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’nda ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da,
kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik
sıralaması bulunmadığından, limited şirketin vergi
borcunun tahsilinde ortağın takibine
başlanabilmesi için kanuni temsilcinin takibinin
gerekli olmadığı açıktır. 

(Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu
Kararı, Esas No; 2013/1 Karar No;2018/1 Karar
Tarihi: 11.12.2018)

Temelleri 28 yıl önce üç kardeş
tarafından atılan Yavuz Şirketler Grubu,

aydınlatma ve medikal sektöründe
büyüme odaklı faaliyetlerini sürdürüyor.

12 bin m²’den 80 bin m²’lik fabrikaya

HEDEF BÜYÜTTÜ

YIL: 9 SAYI: 340 11 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

Aslen Bozkurtlu
olan Mustafa Yavuz,
İstanbul’da doğdu.
1993 yılında kardeşleri
Mehmet ve Aydın
Yavuz ile birlikte
Yavuz Metal’i kurdu.
Teknik aydınlatma
ürünlerini üreten
Yavuz Aydınlatma
2015, tıbbi maske
üreten Yavuz Medikal
ise 2020 yılında
faaliyetlerine başladı.

Memleketten haber getiren İstamonu gibi
bir gazetemizin olması çok faydalı. Okurken
Kastamonulu hemşerilerimizin yaptığı işleri

öğrenmek gururlandırıyor. İstamonu’yu
Kastamonu’nun Türkiye’ye ciddi sanayiciler
kazandırdığının bir belgesi olarak görüyorum.

Kastamonu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre,
bölgede son 50 yılın en sıcak ve kurak kış
mevsimlerinden biri yaşanıyor.

Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde giden
hava sıcaklığı sebebiyle Abana’nın Altıkulaç köyünde
meyve ağaçları çiçek açtı. Bu durum görenleri hem
şaşırttı hem de endişelendirdi.

Ocak’ta çiçek açtı
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Huzur ve refah sağlayan
demokratik toplum her halkın
temel

arzusudur.
“Hukukun

hâkimiyeti”,
“şeffaflık” ve “hesap
verilebilirlik” ise
çağdaş ve modern bir
toplumun yapı
taşlarıdır.
Demokrasiyi halk
lehine inşa eder.  

Ekonomik, sosyal
ve siyasal gelişim bu yapı taşlarının
üzerinde cereyan eder. 

Muasır medeniyet seviyesine ulaşma
ülküsü, eğer bugüne kadar
gerçekleşmediyse, başarısızlığın temel
nedeni “hukukun hâkimiyeti”, “şeffaflık”
ve “hesap verilebilirlik” ilkelerinin hayat
bulamamasındandır. 

Bu üçlü sacayağı siyasal iktidarları
sorumlu kılarken, halka yüksek hayat
standartları ve bireylere de geniş kişisel
özgürlük alanları oluşturur.

2011 yılında iktidar partisinin
önemli bir beyannamesi vardı: Hedef
2023. 

Beyanname esasen beş ana başlıktan
oluşuyordu: “ileri demokrasi”, “büyük
ekonomi”, “güçlü toplum”, “yaşanabilir
çevre ve marka şehirler” ile “lider ülke”.

2021 başına geldik.  Hangi hedefler
ulaşılabilir? Sadece ekonomi üzerinden
gidelim.

Türkiye on yıl önce açıklanan beş
vizyondan biri olan “büyük ekonomi”
gereği “2023 yılında 25 bin dolar milli
gelir ve dünyanın en büyük 10
ekonomisinden biri olma” hedeflerine o
kadar uzak ki.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF)
verilerine göre, ülkemiz on yıl önce
11.221 USD bir kişi başına milli gelire
sahipken, bu 2020 yılında 7.715 USD
seviyelerine kadar düşmüş.  Oysa 2013
yılında milli gelir 13.000 dolara
yaklaşmıştı.

IMF’nin Ekim ayı tahminlerine göre
2020 yılında 10.954 USD’lik dünya
ortalamasının çok altında kalan Türkiye,
202 ülke içinde 78. sırada yer aldı. 

Bu Kosta Rika, Bulgaristan,
Kazakistan, Türkmenistan ve Karadağ
gibi ülkelerin de gerisi.  

Dünya Ekonomik Görünüm Ekim-
2020 (IMF) raporunda Türkiye’nin
GSYH’nin bu yıl 649 milyar dolara
ineceği ve dünyanın en büyük
ekonomileri arasında 20’nci sıraya
gerileyeceği tahmin edildi. 2021 tahmini
ise 652 milyar dolar ve 21’inci sıra.
Bunun anlamı Türkiye uzun yılların
ardından ilk kez en büyük 20 ekonomi
listesinin dışında kalacak. 

1960 ve 1980 darbeleri, 28 Şubat 1997
Post Modern Darbesi ve 15 Temmuz
2016 Darbe Teşebbüsü neleri hedef aldı
bilinmez ama Türkiye’nin en önemli
gelişme silahı olan insan kaynaklarını
vurdu.

Onun için Türkiye Mercedes, Toyota,
Hyundai gibi araba, Iphone, Samsung,
Huawei gibi telefon, Microsoft, Facebook,
Amazon gibi ileri teknoloji markaları
yapamıyor. 

Çünkü her darbe ve teşebbüsü
olağanüstü bir dönem getiriyor.
“Hukukun hâkimiyeti”, “şeffaflık” ve
“hesap verilebilirlik” askıya alınıyor.
Ülkenin tek küresel rekabet üstünlüğü
olan insan kaynaklarını sıfırlıyor. 

Bir de olaya böyle bakalım. Belki 2021
adaletle kalkınma yılı olur. Yargı
bağımsızlığı ve tarafsızlığı, “2021’de
hukuk ve ekonomide reform”  yılı
bildirgesini hayata geçirebilir.

En temel yolu izler. Yargı kararlarını
uygulamak devlet olmanın gereğidir.
Takipsizlik ve beraat almış mağdurların,
itibarını kabul ve haklarını iade eder.

Kanayan yaralar durur. İnsan
kaynaklarını güçlendirir. 

Ve “hukukun hâkimiyeti”, “şeffaflık” ve
“hesap verilebilirlik”, adil bir yargı, güçlü
bir ekonomi, huzurlu bir toplum ve gerçek
bir demokrasi inşa edebilir.

DEMOKRATİK TOPLUM ve
İNSAN KAYNAKLARI 

Doç. Dr. 
Selahattin Ateş

haber@istamonu.com
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HABER

TÜRKSAT 5A'nın 4 ay sonra yörüngesine
oturtulmasıyla uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri
olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, 7'ye yükselecek.
Manevra ömrüyle Türkiye’nin 31 derece doğu
yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl
boyunca güvence altına alacak 5A'nın 2021'in ikinci
çeyreği içinde hizmete başlamasının hedeflendiğini
kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, 5B uydusunu haziran ayı gibi,
çalışmaların devam ettiği 6A uydusunu da 2022’nin
ilk aylarında uzaya fırlatmayı planladıklarını söyledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)
verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari
araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre
yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde
gerçekleşti. Sadece otomobile bakıldığında
satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,6
artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç
pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679
adede ulaştı.

Fiat başı çekti

ODD raporlarından derlenen bilgilere göre,
geçen yıl binek ve hafif ticari toplam otomotiv
satışlarında ilk 3 sırada Türkiye'de üretim
yapan markalar yer aldı.

Fiat, 137 bin 325 adetle satışlarda başı
çekerken, ardından 101 bin 534 adetle Renault
ve 92 bin 487 adetle Ford sıralandı.

Türkiye'de üretim tesisi bulunmayan Volkswagen (VW) 64 bin 776 adetle dördüncü

ve Peugeot 43 bin 674 adetlik satışla beşinci
sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında lider Renault

Türkiye'de geçen yıl hafif ticari hariç en fazla
otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 98 bin
900 adetle Renault oldu.

Bu dönemde Peugeot 7 bin 85'le en çok hafif
ticari araç satan markalar listesinde dördüncü,
Citroen de 5 bin 226 adetle beşinci oldu.

C segment tercih edildi 

Öte yandan, otomobil pazarında
segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde
87,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C
segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle
yüzde 63, B segmenti otomobiller de 146 bin
821 adetle yüzde 24,1 pay aldı.

Türkiye'nin, 3'ü (TÜRKSAT 3A,
TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B)
haberleşme, 3'ü (GÖKTÜRK-1,
GÖKTÜRK-2 ve RASAT) gözlem olmak
üzere aktif 6 uydusu bulunuyor.

TÜRKSAT 5A, Türkiye, Avrupa, Orta
Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika,
Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve
Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada,
TV yayıncılığı ve veri haberleşme
hizmetleri sunacak.

Cide Belediyesi, Rıfat Ilgaz adına roman
ödülü verecek. Başvurular 20 Nisan’a kadar
kabul edilecek olup ödülü kazananlar 7
Temmuz’da açıklanacak. 

Birinci seçilen roman bin adet
bastırılacak olup yazarına 5 bin lira ödül
verilecek. İlk yayım hakkı Cide Belediyesine
ait olacak ödüllü romanın yazarına telif
bedeli olarak da 500 kitap teslim edilecek.

Ödül seçici kurulunda Feyza
Hepçilingirler, Hidayet Karakuş, Öner
Yağcı, Mehmet Saydur ve Eren Aysan yer
alacak. 

Türkiye’nin 7’nci
uydusu fırlatıldı
Türkiye'nin 5. nesil uydusu Türksat
5A, SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle
uzaya fırlatıldı. Başarılı geçen
fırlatma sonrası uydudan ilk sinyal
35. dakikada geldi. 

Rıfat Ilgaz adına
roman ödülü

verilecek

2020’nin lideri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli
Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun,
İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor
Kulübü Başkanı İlker Dilek’i ziyaret etti.
Başkan İlker Dilek kulübün sürdürdüğü
faaliyetler hakkında Hüseyin Coşkun’a
bilgi aktarırken, ziyarette Türk futbolu
değerlendirildi.

Gençlerin gelişimlerinin ve
yetiştirilmelerinin önemine vurgu yapan
Çoşkun ise “İstanbul Kastamonuspor
olarak gençlerin hem sportif hem de
akademik eğitimlerine verilen katkılar çok
kıymetli. Ülke sporuna yön verecek olan
gençlerimize değer vererek onları
kaybetmemeliyiz” dedi. Kastamonu Eğitim
Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleşen
ziyarette İstanbul Kastamonu Gençlik ve
Spor Kulübü Başkanı İlker Dilek günün
anısına Milli Takımlar Müdürü Hüseyin
Coşkun’a isminin yazılı olduğu 37 numaralı
forma hediye etti.

Futbolda ara transfer olarak
adlandırılan ikinci transfer ve tescil
dönemi başladı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim
Kurulunun daha önce aldığı karara göre,
ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona
erecek. 

İlk ayrılık 
Transfer yasağı nedeniyle sıkıntılar

yaşayan GMG Kastamonuspor’da orta saha
oyuncusu Harun Aydın ile yollar ayrıldı. 

TFF’den ziyaret

Ara transfer
dönemi başladı
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SPOR

GMG Kastamonuspor    ligin son iki
maçını Sakarya ve Tarsus deplasmanları
ile kapattı.

19. haa müsabakaları kapsamında
Sakaryaspor ile karşılaşan kırmızı
siyahlılar Oğuzhan Doğan ve Metincan
Cici’nin golleri ile rakibini 2-0 mağlup
etti.

Kırmızı-siyahlılar, 15. haada
oynanması gerekirken takım içindeki
Kovid-19 pozitif vakaları yüzünden TFF
tarafından ertelenen Tarsus İdman Yurdu
karşılaşmasında ise sahadan 2-0 yenik
ayrıldı.

Temsilcimiz Tarsus karşısında aldığı
yenilgiyle 19 puanla 16’ncı sırada ilk
devreyi tamamladı.

GMG Kastamonuspor 2020-2021
sezonunun ilk devresini kapattı.

İlk devreyi 19 puanla 16. sırada
tamamlayan temsilcimiz Kırmızı grubun
en az gol atan 3. takımı oldu. Rakip
ağlara 18 gol gönderen kırmızı siyahlılar
kendi kalesinde 29 gol gördü. 

Sezonun en golcü futbolcusu 7 gol ile
Metincan Cici oldu. Oğuzhan Doğan 3,
Faruk Öcal 2, Üstün Bilgi, Ömer Faruk

Yücel, Alican Karadağ, Birkan Öksüz,
Hakan Olkan ve Harun Yıldız 1’er gol
kaydetti.

GMG Kastamonuspor 19 haa
boyunca 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10
mağlubiyet alabildi.  Kendi sahasında
çıktığı 9 maçın 3’ü galibiyet, 2’si
beraberlik 4’ü de mağlubiyetle
sonuçlanırken rakip ağlara 8 gol
gönderdi, kendi kalesinde 11 gol gördü.

Bir sezon kapandı

Hentbolda ülkemizi temsil eden Kastamonu
Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi B
Grubu’ndaki ilk maçında Polonya temsilcisi
MKS Perla Lublin takımını konuk etti.

Yeni yapılan Merkez Spor Salonu'nda
oynanan müsabakanın ilk yarısı 10-9
Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle sona
erdi. İkinci yarı ise son iki dakikada rakip

beraberliği yakaladı. Karşılaşma 20-20 eşitlikle
sonuçlandı. Kastamonu Belediyespor’da takım
kaptanı Serpil İskenderoğlu, sakatlığı nedeniyle
maçta forma giyemedi. Amanda Kurtovic ve
Nina Zulic 5’er gol ile karşılaşmanın en skorer
oyuncuları oldu.  Alena Ikhneva ve Elif Sıla
Aydın 3’er, Beyza İrem Türkoğlu 2, Ekaterina
Lubianaia ve Ceren Coşkun 1’er gol kaydetti.

GMG Kastamonuspor, Tarsus
İdman Yurdu karşısında aldığı
yenilgiyle devre arasına gitti.

Devre arasına
buruk gitti
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Puanı paylaştılar

Hentbol Kadınlar 1.Ligi’nde mücadele eden
Araç Belediyespor, korona sonrasında lige
galibiyetle döndü. Son olarak 14 Kasım’da maça
çıkan ve ardından korona virüs vakaları sebebiyle
sürekli maçları ertelenen Araç Belediyespor, 9
Ocak’ta Artvin 7 Mart Spor Kulübü

deplasmanına çıktı. Artvin Çoruh Üniversitesi 15
Temmuz Spor Salonu’nda oynanan müsabaka 25-
31 Araç Belediyespor’un üstünlüğüyle
tamamlandı. Karşılaşma sonrasında puanını
12’ye çıkartan Araç, 5 maç eksiğiyle zirveyi 12
puan geriden takibini sürdürdü.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B
Grubu ikinci maçında Kastamonu
Belediyespor, Fransa’nın Nantes
Atlantique Handball ile karşı karşıya
gelecek. Fransa H Arena’da 16 Ocak’ta
gerçekleşecek karşılaşma İspanyol

hakemler Andres Rosendo ve Sergio
Rodriguez Estevez tarafından
yönetilecek.

Kastamonu Belediyespor’un rakibi
Nantes Atlantique ilk maçında Lada’ya
32-29 yenilmişti.

İkinci maç Fransa’da

Lige galibiyetle döndü
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