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Negmar gençlik ve spora destek vermeye devam ediyor
Deniz taşımacılığı ve lojistik sektörünün öncü firmalarından Negmar, Yalova
takımlarından Tavşanlı Belediyespor’un resmi sponsoru oldu. 2019-2020 sezonu
sponsorluğu için Tavşanlı Yalova Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen törenle protokol
imzaları atıldı.
Türkiye’nin öncü deniz taşımacılığı ve lojistik firmalarından Negmar, hizmet vermeye
başladığı günden bu yana gençliğe ve spora destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz
günlerde Yalovaspor’un 2019-2020 sezonu için sponsor olan Negmar, bu kez de Yalova’nın
önemli takımlarından Tavşanlı Belediyespor’a resmi sponsor oldu.
2019-2020 sezonu için Tavşanlı Belediyespor Kulübü ile Negmar arasında imza protokolü
Tavşanlı Yalova Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti. İmza töreninde Tavşanlı Belediye Başkanı
Mücahit Kaçar, Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç ile Tavşanlı Belediyespor
Kulübü Başkanı İsmail Oran ve futbolcular da hazır bulundu.
MÜJDEYİ BAŞKAN VERDİ; NEGMAR, TAVŞANLI’YA OKUL YAPACAK
Törende konuşan Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar yeni bir müjde daha vererek;
“Seçime başlarken iş adamlarımızı da Tavşanlı’yı en iyi yere getirmek için teşvik edeceğimizi
söylemiştik. Artı biz burda işe başlarken bir başka amacımız vardı; çocukları futbola teşvik
etmek ve onlara futbolu sevdirmekti. Bunda da başarılı olduk. Bizim Mehmet Koç Bey ile
hedefimiz takımımızı Bal Ligi’ne çıkarmak. Önümüzdeki sene inşallah Bal Ligi’nde Negmar
Tavşanlı Belediyespor olarak devam edeceğiz. Mehmet Bey spora destek verdiği gibi eğitime
de destek veriyor. Ben müjdesini vereyim, Tavşanlı’da yeni bir okulumuz olacak. Negmar
Ortaokulu adında 10 derslikli, projeleri hazırlanmak üzere 1 ay içerisinde temelini atacağız.
Bu açıdan Mehmet Beye çok teşekkür ediyorum. Allah inşallah selamet versin, sağolsunlar”
dedi.
“KOMŞULUK HAKKININ GEREKLERİNİ YAPIYORUZ”
Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç ise gençlere ve spora desteklerinin devam
ettiğini vurgulayarak, “Negmar olarak bizim için ülkenin geleceği her şeyden kıymetli.

Gelecek demek gençlik demek, spor demek, eğitim demek. Biraz önce buraya vereceğimiz
desteklerden daha çok Sayın Başkanım Mücahit Kaçar okul deyince herkes gönülden
alkışladı. Demek ki bu ülkenin insanı eğitimin farkında, değerini de biliyor. Ekmek yediğimiz,
beraber çalıştığımız insanlara faydalı olmak bizim için hem insani bir vecibe, hem de
komşuluk hakkı. Biliyorsunuz biz komşuyuz. Yan tarafta Negmar’ın iskelesi var, burada
Tavşanlı Belediyespor’un sahası var. Komşuluk çok önemli bir şey. Hatta Peygamber
Efendimiz diyor ki, “Cebrail (a.s.) o kadar çok komşu haklarından bahsetti ki zannettim
komşuyu komşuya varis edecek.” O kadar önemli bir konu. Biz de Tavşanlı’nın bir komşusu
ve halkı olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
GELECEĞE YATIRIM
Negmar çalışanları ve Tavşanlı halkında gördükleri sinerjinin kendilerini heyecanlandırdığını
söyleyen Koç, “Kalıcı eser bırakmak ve bunu eğitime, gençliğe, spora yapmak çok güzel bir
şey. Allah buna vesile olanlardan, emek verenlerden, böyle bir oluşumu sağlayan Eşref Bey,
Gökhan Bey, Ali Bey’den razı olsun. Bu işler toplu bir bilinç meselesi. Bizim kalkınma ve
gelişmemiz eğitim, spor ve sanayi yatırımlarıyla olacak. Bakın bu sahadan durduğumuz
yerden gemi görüyoruz, tershane görüyoruz. Bu benim için çok keyifli bir şey. Böyle bir
ortamda top koşturmak isterdim. Ülke kalkınıyor, gelişiyor. İyi bir gençliği var. Spora hizmet
etmek bizim için pek çok manaya geliyor. Daha iyi eğitimli bir gençlik, çünkü spor demek
disiplin demektir. Kendine yatırım demektir, emek demektir. Bedensel, zihinsel ve vizyon
olarak, strateji olarak gelişme demektir. Burdaki gençlerimizin hepsi yarın belki futbolu
bırakacaklar ama işadamı, çalışan olacaklar. Göreceksiniz spora verdiğiniz emeğin disiplini
hayat boyu sizin işinize yarayacak. Hem sporcu kardeşlerimize başarılar diliyor. Bu sene
inşallah şampiyon oluyoruz, seneye de Bal Ligi’ne çıkıyoruz. Seneye adını NegmarTavşanlıspor olarak yapacağız. Biz artık Negmar Tavşanlıspor’u Negmar ailemizin bir parçası
olarak görüyoruz. İnşallah onlar da bizi ailelerinin bir parçası olarak görürler. El birliğiyle,
gönül birliğiyle, fikir birliğiyle biraz da bütçe birliğiyle başarılı oluruz diye umut ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Sponsorluk anlaşması için imzaların atıldığı törene Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar,
belediye meclis üyeleri, Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, Negmar Genel
Müdürü Eşref Serbes ile Tavşanlı Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Oran ve ekibi katıldı.
İmzaların atılmasının ardından katılımcılar Tavşanlı Belediyespor formaları ile toplu fotoğraf
çektirdi.

