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Veri merkezi kurulurken, sadece bilişim
sistemlerinin güvenliği değil, aynı zamanda
fiziksel ve operasyonel kontrol sistemlerinin
güvenliğinin de göz önüne alınmasının şart
olduğunu bildiren Can Gür, gerek ilgili mevzuat
kapsamında kişisel verilerin korunması, gerekse
kamu hizmetleri ve özel sektördeki ticari
hizmetlerin sürekliliği açısından, milli veri
merkezlerinin altyapılarının yerli olarak

tasarlanmasının önem taşıdığını kaydetti.
Gür riskleri görerek, komple veri merkezi

bileşenleri üreten dünyadaki 5; uçtan uca fiber
optik dağıtım santralleri çözümlerde ise
dünyadaki 7 firmadan biri olarak 4 kıtada 72
ülkeye ihracat yapan Canovate Group’un
tasarladığı veri merkezleri ve ürettiği veri
merkezi alt unsurlarında, yerli çözümlere
yöneldiğini de açıkladı. n 5

Ülkemizde veri
merkezlerini

oluşturan
sistemlerin

çoğunun,
yabancı

kaynaklardan
tedarik

edildiğine dikkat
çeken Canavote

Grup Yönetim
Kurulu Başkanı

Can Gür, bu
durumun bilgi

sistemimiz
açısından büyük

risk taşıdığını
vurgulayarak,

yerli çözüm
merkezlerine
başvurulması

gerektiğine
işaret etti.

Veri merkezleri
yerli olmalı

Abana’yı ağlatan veda
Abana’da 2009 yılından itibaren belediye başkanı

olan Rıdvan Oyar (49),  yakalandığı amansız hastalık
sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aralık ayından iti-

baren akciğer kanseri teşhisi sebebiyle İstanbul’da
bir hastanede tedavi gören Başkan Oyar’ın vefatı se-
venlerini yasa boğdu. n 4

Mart ayından itibaren vekaleten Kastamonu Valisi
olarak görev yapan Yaşar Karadeniz’in ataması asa-
leten de gerçekleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan
Valiler Kararnamesi’ne göre; 41 ilin valisi değişti, 12
ilçenin kaymakamı vali olarak atandı. Gaziosmanpa-
şa kaymakamı iken ilimizde vekaleten göreve başla-
yan Yaşar Karadeniz’in kararnamede Kastamonu Va-
lisi olarak yer aldığı görüldü. n 2

Valiliği resmiyet
kazandı

Kastamonuspor 1966 yeni hocasını buldu. Kırmızı
siyahlı yönetim geçtiğimiz sezon Gümüşhanespor’u
çalıştıran Tarık Daşgün ile anlaşma sağladı. n 9

Tarık Daşgün tamam

Cide nüfusuna kayıtlı be-
densel engelli sporcumuz İb-
rahim Uysal (20) Yunanis-
tan’da gerçekleşen Gençler
Bilek Güreşi müsabakalarında
dünya şampiyonu oldu. n 2

Bulgaristan’dan
gelen dünya

şampiyonluğu

Ramazan ayı-
nın başlamasıyla
birlikte Kasta-
monu sivil top-
lum kuruluşları-
nın düzenlediği
iftar programları
geniş sofralar
kurularak ger-
çekleşti. n 6-7

Ramazan
bereketi
sofralarda

Kastamonu
Organize Sanayi
Bölgesi’nin 2’nci
Olağan Genel Ku-
rulunda, mevcut
sistemin devamı
kararlaştırıldı.n 4

Bürokrasi
sanayi
birlikte

Tüm okurları-
mızın ve hemşeri-
lerimizin  Rama-
zan Bayramını
kutlar, İslam coğ-
rafyasında sağlık,
mutluluk  ve hu-
zur dolu yarınlar
dileriz…

Nice 
bayram-
lara

istamonu21haziran_01_Layout 1  6/22/17  10:35 AM  Page 1



21 Haziran 2017

istamonu.com /istamonu /istamonu

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

ÖZELEŞTİRİ

A benim mendil satan çocuklarım 
Mendillerinizin tamamı 
Yetmez silmeye 
Memleketimin gözyaşlarını.Tahsin Şentürk

Ofis : İsmetpaşa Mah. 82.sk No: 9 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 1 : İsmetpaşa Mah. 87 sk No: 33 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 2 : Pirinççi Köyü yolu sokağı No: 55 Eyüp/İstanbul

• Otomotiv & Hafif ticari araçları
• Otobüs & Kamyonlar
• İş makinaları & jeneratörler
• Elektrostatik toz boya & Özel üretimler

Çalışma alanları
• Hava filtreleri
• Yakıt filtreleri
• Yağ filtreleri
• Polen filtreleri

Ürünler

Şendoğan SOYTAŞ

0546 490 80 79 0212 531 37 37

FİLTRE - ÜRETİM, PAZARLAMA, İTHALAT, İHRACAT
SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

YANARDAĞ

Söz, kaza kurşunudur, namluya geri dönmez,
Sözün açtığı yara kangren olur dinmez.
Sözü hep namluda tut, sakın tetiğe basma,
Söz, yanardağ misali, patlar bir daha sönmez.Fazıl 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 dern        
Kastamonulula         
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

y       Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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0216 362 92 98

Petek Lojistik 65 araçlık tır filosu
ile uluslararası kara taşımacılığı,
geniş acente ağı ile hava, deniz ve

tren taşımacılığı, gümrükleme,
gümrüklü ve gümrüksüz depolama

hizmetleri sunmaktadır.

peteklojistik.com

2şiir
şair

Cide nüfusuna kayıtlı bedensel
engelli sporcumuz İbrahim Uysal
(20) Yunanistan’da gerçekleşen
Gençler Bilek Güreşi müsabakala-
rında dünya şampiyonu oldu.  

Yürüme bozukluğu olan ama ha-
yata yaptığı sporlarla ile tutunan İb-
rahim Uysal basketbol ve yüzmede-
ki başarısını bilek güreşine taşıdı.

Sekiz aydır bilek güreşinde +78
kiloda sağ ve sol kolda milli takım
formasını giymek için haada 4 gün
antrenmanlar yapan Uysal, Bağcılar
Spor Salonunda düzenlenen seçme-
lerde karşılaştığı rakiplerine aman
vermemiş, +75 kilogramda da sol
kolda çıktığı 9 maçı kazanarak dik-
katleri üzerine çekmişti.

Cideli İbrahim Uysal son olarak
Atatürk Spor Salonunda 70 kulüp-
ten 700 sporcunun katıldığı 3.ku-
lüplerarası Gençler Türkiye Bilek
Güreşi şampiyonasında +65 kiloda

engelliler kategorisinde mücadele
etmiş ve sağ ve sol kolda Türkiye
ikincisi olarak gümüş madalyayı ka-
zanmıştı.

Cide Kuşkayası köyünde doğan
ve İstanbul Sultangazi ilçesinde ika-
met eden Lise 3.sınıf öğrencisi İbra-
him Uysal, doktorların ayaklarına
suyun iyi gelebileceğini tavsiye et-
mesi üzerine 10 yaşında anne ve ba-
basının desteği ile yüzme sporuna
atıldı. Havuzdan, 100 metre sırtüs-
tünde Türkiye birinciliği, serbest
dalda Türkiye ikinciliği, 50 metre
serbeste Türkiye ikinciliği elde ede-
rek üç madalya çıkaran İbrahim
Uysal bu sefer aynı başarıyı bilek
güreşinde gösteriyor.

Bulgaristan’dan gelen dünya şampiyonluğu 

Valiliği resmiyet
kazandı

Mart ayından itibaren vekaleten Kastamonu Valisi olarak görev yapan
Yaşar Karadeniz’in ataması asaleten de gerçekleşti.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Mü-
dürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Genç
Bayanlar Hentbol Türkiye Şampiyonasın-
da Kastamonu Artsam Koleji Spor Kulü-
bü, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor
Kulübü’nü 32 – 22 mağlup ederek Türkiye
3’üncülük kupasını müzesine götürdü.

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun
2017 faaliyet takviminde yer alan Genç
Bayanlar Hentbol Türkiye Şampiyonası
12 – 16 Haziran tarihleri arasında Ay-
dın’da gerçekleşti.

Şampiyonaya İzmir Ata Spor Kulübü,
İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü,
Sivas Belediye Spor Kulübü, Eskişehir
Hentbol Spor Kulübü, Samsun Gençlik
Hizmetleri ve Spor Kulübü, Kastamonu
Artsam Koleji Spor Kulübü, Kastamonu
Belediye Spor Kulübü, Antalya Muratpa-

şa Spor Kulübü ve Trabzon Yalı Spor Ku-
lübü katıldı. 

Aydın Mimar Sinan Spor Salonunda
gerçekleşen müsabakaların sonucunda,
Kastamonu Artsam Spor Koleji Türkiye
3’üncüsü oldu. Samsun Gençlik Hizmet-
leri ve Spor Kulübü ile 3’üncülük için
mücadele eden Kastamonu Artsam
Spor Koleji, rakibini 32 – 22’lik skorla
mağlup ederek kupayı müzesine götür-
meyi başardı.

Aydın’dan 3’üncülükle döndü

Resmi Gazete’de yayımlanan Vali-
ler Kararnamesi’ne göre; 41 ilin valisi
değişti, 12 ilçenin kaymakamı vali
olarak atandı. Gaziosmanpaşa kayma-
kamı iken ilimizde vekaleten göreve
başlayan Yaşar Karadeniz’in kararna-
mede Kastamonu Valisi olarak yer al-
dığı görüldü.

Listede Batı Karadeniz Böl-
gesinde yer alan Zonguldak
ve Karabük illerinin valile-
rinin de değiştiği gözlendi.
Malatya Valiliğine atanan
Zonguldak Valisi Ali Ka-
ban’ın yerine Bitlis Valisi

Ahmet Çınar görevlendirilirken, Şır-
nak Valiliğine atanan Karabük Valisi
Mehmet Aktaş’ın yerine Mülkiye Baş-
müfettişi Kemal Çeber geldi.

Bazı şeyler değişmez!

Öte yandan kararnameyle vali
olan kişiler irdelendiğinde Trabzon ve

Çorum’un yine önde olduğu
açığa çıktı.  Kararnameyle

vali olarak göreve başlayan
Trabzonlu 5, Çorumlu 3,
Konya, Kırşehir, Erzurum,
Erzincan ve Antalyalı 2 vali

bulunuyor.
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Kastexpo 2017'de
Türkiye'nin 

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir. www.kastexpo.org /kastexpoInsta

farklı
sektör

30
ticaret hacmi
7.5

katılımcı
firma

300
kapalı alan
12.000m2 

stand alanı
6.500m2 

milyar $
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“Alın terimizin bereketiyle...”
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HABER TURU

Bir kitabımda
toplumu ikiye
ayırmıştım.

Bunlardan birinci
kısmı “kendisi için
herkesi harcayanlar”,
ikinci kısmı da “
kendisini herkes için
harcayanlar” dı.

Sağlıklı bir
toplumda bu ikisinin
de yeri yoktur. Ne
insanlar başkalarını
kendisi için
harcamalıdırlar ne de
insanlar kendilerini
başkaları için harcamalıdırlar. Bu,
gelişmişlikle, demokratik olgunlukla
ilişkilidir. Gelişmiş ve demokratik
olgunluğa erişmiş toplumlarda “padişahım
çok yaşa”, “canım sana feda”, “öl de
ölelim” gibi, çok özlü (!) sözler olmaz.

Bize gelince!
Doğrusu kafam karışıyor.
Bir yanda “saçını süpürge” edenler diğer

yanda “ömrümü yediniz”ciler. Bir yan da
“yürü be koçum, kim tutar seni”ciler, bir
yanda “ağır ol da molla desin”ciler. “Ben
neler çektim”ciler, “gurbanın
olurum”cular.

Seksen milyonluk bir toplumun içinde
seksen milyonda biriz. Her birimizin bu
topluma karşı sorumluluklarımız olduğu
kadar bu toplumdan beklentileri de var. İyi
olanın iyi olduğunu kavramak ve
alkışlamak kadar yanlışın yanlış olduğunu
kavramak ve eleştirmek gelişkin aklın
sorumluluğudur, hakkıdır.

Cık!
Bizde böyle değil.
Birileri kendisini başkaları için

harcamayı (bedeli nedir bilemem)
kendisine görev saymış. Kraldan çok kralcı
yani. Her şeye gözü kapalı, dimağı kilitli
dalıyor. Yönetimi eleştirmek yönetilen ve
kendisi için iyi bir gelecek bekleyen her
akıllı, duyarlı yurttaşın hakkıdır. “Vay!
Sen kim oluyorsun?”. Kim bunu söyleyen?
Aç, işsiz, yarınsız, umutsuz… İnsanın
çıldırası geliyor. “ Yahu ! Ben niye
eleştirdim, hiç düşündün mü?”. Yok (!)
“Peki, benim eleştirim seni de kapsıyor ve
senin için olumlu şeyler içeriyorsa!”, “Ben
anlamam, laf da söyletmem”. “Bak
kardeşim, şöyle olursa hepimiz için iyi
olmaz mı? Bizim de iyi yaşamak hakkımız
değil mi?”. “Sus vatan haini!”

Eleştirmek bir kültür sorunudur. Bilmek
gerekir. Okumak gerekir. Aklı kullanmayı
becerebilmek ile ilgidir. Ayırt edebilmeyi
gerektirir. Eleştiriye itiraz etmek de bunları
gerektirir. Bakın o zaman nasıl bir hoşgörü
ortamı oluşuyor.

Ama, eleştiriyi anlamak ve onu
içselleştirmek her babayiğidin harcı
değildir.

Treni öküz zannedip önüne saman
koyan bir akılla, trene yakıt koyan bir
akıldan eğer birincisi kazanıyorsa bitmişiz
demektir. Dünya dönmüyor, dümdüz
diyen bir akılla baş etmek de olanaklı
değildir.

Bizde, beş para etmeyen ucuz kahraman
enflasyonu vardır.

Yaşamının tümünde yüz sözcüğü zor
kullanan insan zenginiyiz. Oysa Türkçede
yetmiş binin üzerinde sözcük var. Peki, bu
yüz sözcükte neler var? Makarna, bulgur,
iki üç de küfür. Bilemedin, yukarıdan
ezberletilmiş üç beş dini söz. O da yarım
yamalak.

Dinini kutsal kitabını okumamış bir
insan, yaşadığı devletin anayasasını
okumamış bir insan, devletinin kuruluş
tarihini okumamış bir insan ne kadar ne
olursa, biz de öyleyiz işte.

Dolmuş sürücüsü bağırıyor:
DİŞPANSER VAR MI?

Eleştiri ha!
Hakaretten hapsi boylarsınız.
Benden uyarması.
Çünkü kendisini başkası için harcama

heveslisi bunca insan varken ve
başkalarını kendisi için harcama çabasında
uyanıklar varken yeni bir manzara
beklemeyin.

Bedeninize gelişmişlik ve demokratik
olgunluk virüsü bulaşırsa bilin ki, üst
ranzada başınız iki eliniz arasında acıklı
bağlama tınıları dinlersiniz.

YIL: 6 SAYI: 206 21 HAZİRAN 2017

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Finans Müdürü
Şebnem Gereyhan Atar

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Abana’yı ağlatan veda

Abana’da
2009 yılından

itibaren
belediye

başkanı olan
Rıdvan Oyar

(49),
yakalandığı

amansız
hastalık sonucu

hayatını
kaybetti.

Geçtiğimiz aralık ayından itibaren
akciğer kanseri teşhisi sebebiyle İstan-
bul’da bir hastanede tedavi gören Baş-
kan Oyar’ın vefatı sevenlerini yasa boğ-
du. Oyar’ın cenazesi 17 Nisan’da Abana
Sahil Yeni Camii’nde ikindi namazına
müteakip kılınan cenaze namazının ar-
dından Abana Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine, Kastamonu Valisi
Yaşar Karadeniz, Kastamonu Milletve-
killeri Murat Demir ve Metin Çelik,
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş, Beykoz Belediye Başkanı Yücel
Çelikbilek, Kastamonu İlçe Belediye
Başkanları, siyasi parti il başkanları, yö-
netim kurulu ve ilçe başkanları, Kasta-
monu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Seyit Aydın, KASDER Bursa yönetimi,
kamu kurum amirleri ile ilçe ve il dı-
şından çok sayıda kişi katıldı. 

Kastamonu Amatör Spor Ku-
lüpleri Federasyonunun (ASKF),
olağan genel kurulunda mevcut
başkan Adem Keloğlu yeniden
göreve geldi.

ASKF Olağan Genel Kurulu
Şerife Bacı Öğretmenevi’nde ger-
çekleştirildi. Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş, Futbol İl
Temsilcisi Serdar Badioğlu, Saha
Komiserleri Derneği Başkanı Za-
fer Ayaz ile amatör spor kulüple-
rin temsilcilerinin katıldığı ve tek
liste halinde gidilen seçimlerde
Adem Keloğlu yeniden federasyon

başkanlığına seçildi.
Keloğlu’nun yönetiminde; Ay-

dın Çağlar, Şükrü Demirkapılı,

Yılmaz Kaymak, Bülent Canpolat,
Cemali Özsoy, Serdar Badıoğlu ve
Cem Namlı yer aldı.

Amatörde Keloğlu ile devam
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Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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Eleştiri kültürü

Bürokrasi sanayi birlikte 
Kastamonu Organize Sanayi

Bölgesi’nin (OSB) 2’nci Olağan
Genel Kurulunda, yönetimin ta-
mamen sanayicilerden oluşma ta-
lebi reddedilerek mevcut sistemin
devamı kararlaştırıldı. Yeni dö-
nemde eskiden olduğu gibi  OSB
yönetiminde 

İl Özel İdaresi ile Kastamonu
Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KAT-
SO) hem müteşebbis heyetinde
hem de yönetim kurulunda yer
alacak.  OSB Müteşebbis Heyeti İl
Özel İdaresi’nden 4, KATSO’dan 3
ve OSB’den 8 üyeden oluşmaya
devam edecek.

Kastamonu Organize Sanayi
Bölgesi’nin (OSB) 2’nci Olağan
Genel Kurulu, OSB hizmet
binasında gerçekleştirildi. Divan
başkanlığına Sedat İşeri’nin
yaptığı genel kurula iki liste
halinde gidildi.

OSB’de parseli bulunan toplam
34 üyenin oy kullandığı seçimi 23
oyla Ayhan Vural, Erdal Gülçan,
Hasan Aydoğan, Talip Köse, Öz-
gür Tamer, İbrahim Umur, Sela-
hattin İşeri ve Mert Kırmızı’nın
yer aldığı liste kazandı.

Bu sonuçla OSB müteşebbis
heyetinde İl Özel İdaresi’nden 4,
KATSO’dan 3 ve Kastamonu
OSB’den 8 ismin yer alması yeni-
den karara bağlandı.

Vali Yaşar Karadeniz’in baş-
kanlığını yürüteceği 5 isimden

oluşacak yönetim kurulunda baş-
kanvekilliği görevini KATSO Baş-
kanı Selçuk Arslan yapacak. Yö-
netimdeki diğer üç koltuğa hangi
isimlerin oturacağını ise müteşeb-
bis heyete seçilen 8 üye kendi ara-
sında yapacağı oylamayla belirle-
yecek.

Kamulaştırma ve 
alt yapıya 44 milyon

Kastamonu Valiliği’nin ve Kas-
tamonu Ticaret Odası’nın OSB
teşkilat yapısındaki varlığının de-

vam etmesi yönünde alınan genel
kurul kararının hayırlı ve iyi ola-
cağını düşündüğünü belirten Sel-
çuk Arslan, OSB’de yapılacak çok
iş varken bürokrasinin bunun dı-
şında tutulmasının Kastamonu’ya
fayda sağlamayacağını ifade etti.
Arslan, OSB’nin genişletilmesi
için aktarılan 44 milyon liralık
ödeneği yeni seçilen müteşebbis
heyeti ve yönetimle beraber ek
OSB’nin kamulaştırma ile alt yapı
çalışmaları için kullanmaya başla-
yacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Meydanı çevre düzenle-
mesi çalışmaları kapsamında Tosya’ya
saat kulesi yapılacak. Çalışmalar tamam-
landığında meydanın farklı bir görünüme
kavuşacağını belirten Tosya Belediye Baş-
kanı Kazım Şahin, yapılacak saat kulesi
hakkında şu bilgileri aktardı: “Tosya'nın
geleceğine yönelik sürdürdüğümüz fiziki,
sosyal ve kültürel yatırımlarının yanı sıra
estetik çalışmalara da devam ediyoruz.
Meydanda düzenleme çalışmalarımız sü-
rüyor. Bu kapsamda meydana Osmanlı ve
Selçuklu mimarisi baz alınarak anıt saat
kulesi yapılacak. Bu tarihimizden izler ta-
şıyan, çevreyle uyumlu sanatsal bir yapı
olacak. 10 metre yükseklikte olacak saat
kulesinin kaidesi yine belediyemizce ha-
zırlanacak” dedi.

Tosya'ya Saat
Kulesi yapılacak

Güleryüzlülüğüyle tanınan 
merhum Başkan Oyar, Kastamonu
milletvekili Murat Demir’le birlikte.
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

DOMİNOS PİZZA
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRAL İSTANBUL
OKMEYDANI DİŞ HASTANESİ
İNCİ HOLDİNG
RUM PATRİKHANESİ
VAKIF GURABA
ÜMRANİYE EĞ. VE ARAŞT. HASTANESİ
ÖZTİYAKİLER
HADIMKÖY JANDARMA
SARIYER BELEDİYESİ
ALZER OTEL

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

l ASPİRATÖRLER
l SULU SİSTEM FİLTRE
l KLİMA SANTRALLERİ
l FLEXİBLE HAVA KANALLARI 
l MENFEZLER
l SUSTURUCULAR
l DAMPERLER 
l ANEMOSTADLAR 
l PANJUR
l DAVLUMBAZ
l HAVA KANALLARI

Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
Sk. No: 5/1 HASKÖY BEYOĞLU /İST
Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com
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     9. ve 10. çağrılar kapsamında alınan

v        
          
  

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
Tel: +90 (212) 522 11 11 Faks :  +90 (212) 522 11 12 / www.angundoviz.com

ANGÜN DÖVİZ KAZANÇLI VE BEREKETLİ GÜNLER DİLER

İMKB: 74,233 DOLAR: 2,0305 EURO: 2,7875 ALTIN: 80,832
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Sabri Aydoğan - Cemil Erdoğan - Ömer Dinçer İMKB: 99,39 t DOLAR: 3,5261
t

EURO: 3,9314 t ALTIN: 141,10 t

Veri merkezleri yerli olmalı
Ülkemizde veri

merkezlerini
oluşturan sistemlerin

çoğunun, yabancı
kaynaklardan

tedarik edildiğine
dikkat çeken

Canavote Grup
Yönetim Kurulu

Başkanı Can Gür, bu
durumun bilgi

sistemimiz açısından
büyük risk taşıdığını

vurgulayarak, yerli
çözüm merkezlerine

başvurulması
gerektiğine işaret

etti.

Veri merkezi kurulurken, sadece bilişim
sistemlerinin güvenliği değil, aynı zamanda
fiziksel ve operasyonel kontrol sistemleri-
nin güvenliğinin de göz önüne alınmasının
şart olduğunu bildiren Can Gür, gerek ilgili
mevzuat kapsamında kişisel verilerin ko-
runması, gerekse kamu hizmetleri ve özel
sektördeki ticari hizmetlerin sürekliliği açı-
sından, milli veri merkezlerinin altyapıları-
nın yerli olarak tasarlanmasının önem taşı-
dığını kaydetti.

Gür riskleri görerek, komple veri mer-
kezi bileşenleri üreten dünyadaki 5; uçtan
uca fiber optik dağıtım santralleri çözüm-
lerde ise dünyadaki 7 firmadan biri olarak 4
kıtada 72 ülkeye ihracat yapan Canovate
Group’un tasarladığı veri merkezleri ve
ürettiği veri merkezi alt unsurlarında, yerli
çözümlere yöneldiğini de açıkladı.

Basit bir siber saldırı sistemi
kesebilir

Canovete Yönetim Kurulu Başkanı Can
Gür açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde veri merkezlerini oluşturan
sistemlerin çoğu, yabancı kaynaklardan te-
darik edilmektedir ve kurumlardaki perso-
nel yetersizliği gibi nedenlerden dolayı da,
genelde buraların kontrolleri ve bakımları
yabancı firmalar tarafından yapılmaktadır.
Bu zafiyet ise, büyük bir risk meydana geti-
rebilir. Herhangi bir bilgi sistemine saldır-

mak gibi ileri düzey bir saldırı geliştirmek
yerine, bu sistemleri kontrol eden altyapıya
basit bir siber saldırı düzenleyerek; kesinti-
siz güç kaynağı, enerji sistemleri veya kont-
rol sistemlerini durdurup, böylece bilgisa-
yar sistemlerinin durmasına ve hizmet ke-
sintilerine sebebiyet verilecektir” 
IP-PDU’lar uzaktan komut ala-

bilir
“Veri merkezleri kurulurken, fiziksel ve

operasyonel kontrol sistemleri güvenliğinin
de göz önüne alınması gerekiyor. Canovate
Grup olarak tasarladığımız veri merkezleri
ve ürettiğimiz veri merkezi alt unsurların-

da, bu riski görerek yerli çözümlere yönel-
miş bulunmaktayız. Örneğin kabinlerde
elektrik girişleri, sıcaklık gibi alt sistemleri
kontrol eden ve IP_PDU olarak adlandırı-
lan birimler yerli olarak üretilmektedir.
Çünkü IP-PDU’lar, tamamen güvenli ola-
rak kontrol edilmezse, uzaktan bağlantı
yöntemleri ile tüm sistemlerin enerjisini
kesecek şekilde komut alabilirler. Yabancı
menşeili ürünler, gerek yapılarını, gerekse
ara yüzlerini açık olarak vermedikleri için
hangi noktadan ne tip mesajlar alabileceği-
ni bilememekteyiz. 

Bu risk, sadece yerli olarak üretilen
IP_PDU ve kabinetler vasıtasıyla önlenebi-
lir. Aynı şekilde, veri merkezlerinin soğut-
ma sistemleri de, artık uzaktan kontrol edil-
mektedir. Bilgimiz dışındaki tüm endüstri-
yel kontrol sistemleri, açık ara yüzlere sahip
olup, fiziksel bağlantılar tanımlanmadığı
için kontrol riski altındadır.  

Yerli üretim ısı kontrol sistemleri de, bu
zafiyeti ortadan kaldırmaktadır. Bu açıdan,
bir veri merkezi kurulurken, sadece bilişim
sistemlerinin güvenliği değil, aynı zamanda
fiziksel ve operasyonel kontrol sistemleri-
nin güvenliği de göz önüne alınmalıdır.
Yerli olarak üretilen ısı kontrol sistemleri,
IP_PDU sistemleri, kontrol veri akışında
kullanılacak veri güvenliği sistemleri veri
merkezlerinin güvenliğini derinlemesine
savunma kavramı dahilinde arttıracaktır.” 

Yaklaşık bir yıl önce faaliyete başlayan
Atölye34 Mimarlık, fuar stant tasarım sektö-
ründeki özgün çalışmalarıyla dikkat çekiyor.
Çatalzeytinli Yasin Taşay ve Sinoplu Ozan Çe-
likkaya tarafından kurulan firma imalatını Al-
manya’ya da taşımayı hedefliyor.

Atölye34 Mimarlık’ın çalış-
ma alanlarından bahseden
Yasin Taşay (22), “ Beylikdü-
zü’ndeki tasarım ofisimizin
yanı sıra Bayrampaşa’da ima-
lathanemiz bulunuyor. 11 kişi-
lik çekirdek kadromuzla ağır-
lıklı olarak yurt içi ve yurt dışı
fuar stantlarının tasarım hiz-
metini veriyoruz.  Bu çalışma-
larımıza ek olarak; iç mimari tasarım, proje ve
uygulama hizmetleri ile ürün stant tasarım,
sahne dekorasyonları, tanıtım ve satış odaklı
sergi etkinlikleri gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Yurt dışı çalışmalarını ar-
tırmayı planladıklarını kayde-
den Ozan Çelikkaya,  ise ulus-
lararası fuarlarda Türk firma-
larının fiyat avantajı taşıdığını
vurgulayarak, “ Yurt dışı fuar-
larında stant ücretlerinin yüz-
de 70’ini fuar desteği adı altın-
da KOSGEB karşılıyor. Ülkeni-
zi ve yerli firmanızı tanıttığınız-
dan dolayı yurda geri döndüğünüzde daha ön-
ceden yaptığınız başvuru değerlendirmeye alı-
nıyor. Stant kiralık olduğu için bizim verdiğimiz
fatura da proforma yerine geçiyor.  Otuz iş
günü içerisinde yurt dışı fuarına katılan firma
devletten parasının yüzde 70’ini geri alabiliyor.
Ancak bunu bilen kişi sayısı çok az. Biz bu ve
bunun gibi birçok avantajı çalıştığımız firmala-
ra aktarıyoruz. Bu noktada da güzel geri dö-
nüşler sağlıyoruz.”  diye konuştu.

Çelikkaya, Avrupa’ya açılma hedeflerini Al-
manya’dan başlayarak gerçekleştirmeyi plan-
ladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “ Yurt
dışında bir firmanın Türk firmaya stant kurma
talebi çoğu zaman dolandırıcılıkla sonuçlanı-
yor.  Türkiye’den yurt dışına ürün getirmek de
bizler için oldukça maliyetli.  Doğduğum ve
lise eğitimimi tamamlayana kadar kaldığım
Almanya’nın Köln şehrinde imalathane kur-
mak için çalışmalarımız var.  Bu çalışmamızla
hem fazla maliyetleri ortadan kaldırmayı hem
de Türk vatandaşlarının yaşadığı sorunlara çö-
züm olmayı istiyoruz.” 

Hem atölye 
hem tasarım

Taşköprü’de geçtiğimiz mart ayında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafın-
dan açılışı yapılan Anka Tekstil Fabri-
kası, kısa sürede yaklaşık 100 kişi istih-
dam etmeye başladı.

Taşköprü Belediyesi’ne ait eski Zira-
at Donatım Alanında faaliyetlerini sür-
düren firmanın ortaklarından Volkan
Yıldız memleketi Taşköprü’ye böyle bir

yatırımı kazandırmaktan dolayı mutlu-
luk duyduğunu belirterek iş başvurula-
rını almaya devam ettiklerini söyledi.
Tesislerinde eğitim bandı kurarak daha
önce tekstil sektöründe tecrübesi olma-
yan kişilere işi öğrettiklerini de kayde-
den Yıldız, 2017 yılı Aralık ayına kadar
250 kişiyi istihdam etmeyi planladıkla-
rını bildirdi. 

Anka’da 100 kişi 
iş başı yaptı

ABD’nin yanı
sıra, Almanya,

İspanya, İngiltere
ve İtalya başta

olmak üzere
Avrupa’ya ihracat

yapan Anka
Tekstil’i ziyaret
eden Taşköprü

Belediye Başkanı
Hüseyin Arslan,

işçilerle sohbet
ederek, işyeri

ortaklarından
Volkan Yıldız’dan

çalışmalar ile
ilgili bilgi aldı.
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İFTAR

Her yıl Ramazan ayının ilk
pazar akşamı Eyüp’te bulunan
dernek lokalinin önünde iar
programı düzenleyen Cide Yal-
çınköy Derneği bu yılda geleneği
bozmadı. Davete Modesa Başka-
nı Alâeddin Taruz, CİDEFED
Başkanı Celal Gül ile çok sayıda

üye ve misafir katıldı. Yalçın-Der
Başkanı Ali Konuk burada yaptı-
ğı konuşmada  “Davetimize uzak
yakın demeden katılım sağlayan
tüm hemşerilerimize teşekkür
ediyorum Ramazan ayı ile birlik-
te böylesi güzelliğe katılarak renk
kattınız.” dedi. 

Geleneği bozmadı
Gaziosmanpaşa Belediyesi ve

Kas-Der Gaziosmanpaşa Şubesi
Kastamonu Valiliği ve Kastamonu
Belediye Başkanlığının işbirliği ile
Kastamonu’da 5 bin kişilik iftar
sofrası kuruldu. 

11 Haziran’da gerçekleşen iftar
programına  Kastamonu Valisi Ya-
şar Karadeniz, Milletvekilleri Av.
Fatma Benli, Hulusi Şentürk, Me-
tin Çelik, Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kas-
tamonu Belediye Başkanı Tahsin

Babaş, Gaziosmanpaşa Cumhuri-
yet Başsavcısı Ahmet Akkaya, Kas-
tamonu Cumhuriyet Başsavcısı
Bülent Kantarcı, Gaziosmanpaşa
Belediye Başkan Yardımcıları,
Kas-Der Gaziosmanpaşa Şube
Başkanı Bahattin Üründü, STK
Başkanları ve yöneticileri, kurum
müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz burada
yaptığı konuşmada Gaziosmanpa-
şa’da görev yaptığını anımsatarak,
“3 buçuk ay öncesine kadar Gazi-
osmanpaşa Kaymakam olarak gö-
rev yapıyordum ve oradan Kasta-
monu’ya görevlendirildim. Gazios-
manpaşa İstanbul’da en fazla Kas-

tamonulu olan 2 ilçe. Aslında ben
orada Kastamonulularla beraber
çalışıyordum ve burada da çok faz-
la yabancılık çekmedim. Bugün
burada Gaziosmanpaşa Belediye-
sinin iftar programına Kastamonu
Valisi olarak katılma hakkı bul-
dum. Sizlerle beraber bir arada ol-
maktan son derece mutlu oldum.
Bu iftar programı vesileyle de sa-
nıyorum ki 200-300 Kastamonulu
buraya geldi.

Ben bu organizasyonu düzen-

lediği için Gaziosmanpaşa Beledi-
ye Başkanımız Hasan Tahsin
Usta’ya ve yine bu organizasyona
destek veren Kastamonu Belediye
Başkanımız Tahsin Babaş’a ve her
iki belediyemizdeki belediye çalı-
şanlarına huzurlarınızda teşekkür
ediyorum. Katılımlarından dolayı
sayın milletvekillerimize, Cumhu-
riyet Başsavcılarımıza ve siz de-
ğerli Kastamonululara teşekkür
ediyor, hepinize sevgi ve saygıları-
mı sunuyorum” dedi.

Protokol konuşmaların ardın-
dan, Vali Vekili Karadeniz ve proto-
kol üyeleri vatandaşlarla birlikte
iftar açtı.

Ankara’da faaliyet gösteren Kas-
tamonu ve Yöresi Dayanışma Derne-
ği (KASYÖ-DER) geleneksel iftar da-
vetini gerçekleştirdi.

İftara Kastamonu Milletvekilleri
Hakkı Köylü, Metin Çelik, Murat De-
mir ve Emin Çınar ile beraber Kasta-
monu Belediye Başkanı Tahsin Ba-
baş, Kastamonu Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Seyit Aydın ve AK Parti Kas-
tamonu İl Başkanı Halil Uluay da ka-
tıldı. İftar yemeği sonrasında selam-
lama konuşması yapan KASYÖ-DER
Başkanı Kahraman Uyanık; uzaktan

yakından iftar yemeği davetine ica-
bet eden tüm misafirlere teşekkür
etti. Başkan Uyanık, ‘’Hepimiz ayrı
ayrı sebeplerle farklı zaman dilimle-
rinde gurbete geldik. Başkentte
memleket özlemini gidermek için
2003 yılında kurulan KASYÖ-DER ça-
tısı altında birlik beraberliğimizi de-
vam ettiriyoruz. Türkiye’mizin baş
şehrinde sesimizin daha gür çıkması
için Ankara Kastamonu Dernekleri
Federasyonumuzla, ilçe dernekleri-
mizle kenetlenip tek yürek olmamız
gerekmektedir’’ dedi.

Gaziosmanpaşa’dan 
Kastamonu’ya gönül sofrası Kastamonu Konfederasyonu

(Kaskon)  Kastamonulular Dayanış-
ma Derneği  (Kas-Der)
öncülüğünde Beşiktaş Belediyesi
tarafından organize edilen iftar
yoğun katılımla gerçekleşti. Beşik-
taş Çilekli Tesislerinde 20 Haziran
Salı akşamı yapılan ve yaklaşık 3 bin
kişinin katıldığı iftar programında iş
ve sivil toplum kuruluşu camiasında

birçok isim hazır bulundu. 
İstanbul Milletvekili Fatma Ben-

li’nin yanı sıra, Kastamonu Konfed-
erasyonu Genel Başkanı Selami
Çelebioğlu ve Kastamonulular
Dayanışma Derneği Genel Başkanı
Orhan Gümüş birer konuşma
gerçekleştirdiler.  Her iki başkanın

da konuşmasında yer alan birlik ve
beraberlik vurgusu alanda bulunan
Kastamonulular tarafından büyük
alkış aldı. 

Programa katkı sağlayan Beşik-
taş Belediye Başkanı Murat
Hazinedar ise Kastamonu tarihte
olan yerini her zaman muhafaza
eden ender illerimizden biridir. Bu
vesileyle böylesi kadirşinas bir ilin

mensuplarıyla bir arada olmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz. Beşik-
taş çok farklı dinlere ve renklere
mensup yaşayan insanların ken-
tidir. Bu renk mozaiğinde Kasta-
monuluların olması ve hele ki iftar
sofrasında bir arada olmak ayrıca
sevindirici”

Büyük Kastamonu sofrası

Ağlılı hemşerimiz Ayhan
Ünal’ın başkanlığını yaptığı İstan-
bul Yufkacılar, Kadayıfçılar Esnaf
ve Sanatkârlar Odası İstanbul’un
iki yakasında verdiği iftarlarla üye-
lerini buluşturdu. 

İlki 11 Haziran’da Maltepe’de,
ikincisi ise 18 Haziran Pazar akşa-
mı Eyüp’te gerçekleşen if-
tar programlarına üyele-
rin yanı sıra eski Bakan-
lardan Murat Başesgioğ-
lu, Üsküdar Belediye Mec-
lis Başkan Vekili Esat Ka-
lay, Çantacılar Odası Baş-
kanı Sait Karabağlı,  Milli Piyango-
cular Odası Başkanı Ahmet Yazıcı,
İstanbul Şapkacılar Odası Başkanı
İsmail Demirbaş, Kas-Der Genel
Başkanı Orhan Gümüş,  Ağlı Der-
nek Başkanı Hüseyin Aydilek,
Araçlılar Dernek Başkanı Rafet
Rafi Ayvacı,  Tuzla Aydınlı Mahalle
Muhtarı Nevzat Özsoy da katıldı. 

Başkan Ayhan Ünal, burada
yaptığı konuşmada “ Yufka yürekli
güzel dostlarımızla bir arada ol-

maktan şahsım ve yönetici arka-
daşlarımızla birlikte mutlu olduğu-
muzu ifade etmek isterim.  Yufka-
cılar Odası olarak 32 yıldır insan
sağlığı ve hijyeni için sağlıklı besin-
ler üreten bizlerin sizler gibi
emekçilerinin olması kıymetlidir.
Bu vesileyle aramızda olmanızdan
bir kez daha mutlu olduğumu be-
lirtir sponsorlarımıza ve protokol
üyelerimize de ayrıca teşekkür
ederiz” dedi. 

İki yakada birleştiren iftarlar

Başkent’te iftar

Ramazan bereketi sofralarda
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kastamonu sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği iftar programları geniş sofralar kurularak gerçekleşiyor. Binlerce kişi aynı anda orucunu açıyor.

Başkanlığını Mustafa Dik-
men’in yaptığı Bozkurtlular Der-
neği İstanbul’da faaliyet gösteren
Bozkurt köy dernekleriyle birlikte
büyük katılımlı iar programı dü-
zenledi.  

Esenler Kültür Merkezi balo
ve konferans salonunda gerçekle-
şen iara bin 500’ü aşkın kişi ka-
tıldı.  Emekli vaiz Naim Yücel’in
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başla-
yan iar programında Bozkurt
Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş,
eski Milletvekili Ümit Şafak,
Esenler Belediye Meclis Üyesi Ek-
rem Acar, Bozkurt MYO Yaptır-
ma ve Yaşatma Derneği Başkanı

Hasan Kuz ile çok sayıda davetli
hazır bulundu. 

Başkan Mustafa Dikmen bu-
rada yaptığı konuşmada, Dernek-
ler Birliği olarak oluşturulan bu
sofranın her platform ve organi-

zasyonlarda devam etmesi gerekti-
ğini belirterek şöyle konuştu:  “
Ramazan ayı ile başlayan ve diğer
11 aya hatta ömrümüze model
olacak güzel günlerin içerisinde-
yiz.  Rabbim bu kutsi günlerde
yardımlaşma ve dayanışma ruhu-
muza kuvvet versin. Bir olursak
bölüşürüz ya da ayrılır yok oluruz.
Bu birlikteliğe katkı sağladığınız
için rabbim sizlerden razı olsun.”

Salona sığmadı
Üsküdar’da 1998 yılından

buyana faaliyet gösteren Soğuk-
su ve Çevre Köyleri Derneği ge-
leneksel iar programını Meh-
met Çakır Kültür Merkezinde
gerçekleştirdi. 

Davete; Üsküdar Belediye
Meclis Başkan Vekili Esat Kalay,
Cide Dernekler Federasyonu
Başkanı Celal Gül ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Kas-Der Tuzla
Şube Başkanı Hasan Elbuz’un
aralarında bulunduğu çok sayı-
da kişi katıldı.

İar öncesi Kur’an-ı Kerim

ve ilahiler okunmasıyla başlayan
programda Dernek başkanı
Tuncay Şenol davetlilere hitaben
yaptığı konuşmada şunları söy-
ledi:  "11 ayın Sultanı Ramazan-ı
Şerif; ibadet, kardeşlik ve yar-
dımlaşma ayıdır. Soğuksu Der-
neği olarak bizde bu mübarek
ayda üzerimize düşen vazifeleri
yardımsever dostlarımızın des-
tekleriyle gücümüz nispetinde
yapmaya çalışıyoruz.  Madden
ve manen yürütülen tüm çalış-
malarımıza omuz veren herkese
minnettarız.”

Üsküdar buluşması

Güngören’de aktif çalışmala-
rıyla dikkat çeken Cide Çatalo-
luk Köyü ve Çevre Köyleri Der-
neğinin (ÇADER)  geleneksel
iar Güngören Yahya Çavuş
Ortaokul bahçesinde yoğun ka-
tılımla gerçekleşti.

Diyanet İşleri Seri Yayınlar
Daire Başkanı Dr. Faruk Gör-
gülü, Güngören Müüsü Yunus
Bıçakçı, Bahçelievler Müüsü
Ömer Faruk Bilgi ve Çataloluk
Köyü Camii İmam Hatibi İbra-
him Derin tarafından okunan
Kur’an-ı Kerim ve sohbetler ka-
tılımcılar tarafından beğeniyle
dinlendi.  

İar programına Güngören
Belediye Başkanı Şakir Yücel
Karaman,  CİDEFED Genel
Başkanı Celal Gül,  Sanayi Ma-
halle Muhtarı Hasan Özdemir,

Sanatçı Orhan Canayakın,  iş
adamları İshak Aslan, Enver
Ünal, Ramazan Salman ve Ay-
han Sekmen’in aralarında bu-
lunduğu çok sayıda davetli ka-
tıldı. Burada konuşan başkan
İbrahim Sargın şu ifadelere yer
verdi:  “Her yıl aynı coşku ve
katılımla gerçekleşen iar prog-
ramına katılım sağlayan değerli
hemşerilerime ve üyelerimize
teşekkürü borç bilirken, Gün-
gören Belediye Başkanımız Şa-
kir Yücel Karaman ve ekibine
de bizlere her fırsatta sundukla-
rı bu ikramlardan dolayı ayrıca
teşekkür ediyorum. Ramazan
ayı bilinç ve şuur ayıdır. Kar-
deşlik ve sevgi ayı olan bu gün-
lerin yıllar boyunca sürmesini
yüce rabbimizden dua ve niyaz
ediyorum.”

ÇADER hep coşkulu 

Devrekâni Alınören Köyü
Derneği tarafından Esenler ’de
organize edilen geleneksel iar
programı yağmura rağmen yo-
ğun katılımla gerçekleşti. Dernek
merkezi önünde bulunan sokak-
ta yapılan iar programına Be-
şiktaş Belediyesi Zabıta Müdürü
Selçuk Bartınlı, Devrekâni Fede-
rasyonu Genel Başkanı Hakkı
Kethüdaoğlu, Kas-Der Esenler
Şube Başkanı Ferhat Akkaya ile
çok sayıda Alınörenli katıldı.
Hasan Osmancıoğlu’nun okudu-
ğu Kur’an-ı Kerim tilavetinin ar-
dından çiseleyen yağmur altında

açılan iar katılımcıları sofradan
kaldırtamadı.  Burada konuşan
dernek başkanı Aziz Arkan, “ Bu
güzel programın gerçekleşmesin-
de emeği olan Beşiktaş Belediyesi
başta olmak üzere Esenler Bele-
diyemize ve Zabıta Müdürümüz
hemşerimiz Selçuk Bartınlı’ya
birde buraya kadar teşrif eden
değerli üyelerimize ve misafirle-
rimize müteşekkirim. Önümüz-
deki Ramazan bayramı ve sonra-
sındaki günlerde tüm günlerin
bayram ve kardeşlik havasında
geçmesinin yüce rabbimden ni-
yaz ediyorum.” 

Eyüp Yeşilpınar’da faaliyetleri-
ni sürdüren Daday İlçesi ve Çevre
Köyleri Derneği geleneksel iar
programını 6 Haziran akşamı
Eyüp Kültür Merkezinde gerçek-
leştirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen
iar programına Kaskon Genel
Başkanı Selami Çelebioğlu, Kas-
Der Genel Başkanı Orhan Gü-
müş, Azdavay Federasyon Başka-
nı Mehmet Diribaş, Kas-Der Ga-
ziosmanpaşa Şube Başkanı Bahat-
tin Üründü ve çok sayıda Kasta-

monulu katıldı. Programda konu-
şan Daday Dernek Başkanı Hik-
met Şahin, yaptığı konuşmada
Ramazan ayının bereket ve man-
eviyatına uygun olarak yardımlaş-
mak ve paylaşmak için vesile
olunduğuna dikkat çekerek şunla-
rı söyledi: “Bizimle soframızı pay-
laşmanızdan yanımızda olmanız-
dan müteşekkiriz. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın başta olmak
üzere Kayı Köyü Dernek Başkanı
Mustafa Umur’a ve dernek yöne-
ticilerine teşekkür ediyorum.” 

Eyüp’te Daday bereketi 

Kastamonu Kadın Derneği-
nin düzenlediği iar programı
Güneş Hotel’de gerçekleştirdi.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başla-
yan programa Taşköprü Belediye
Başkanı Hüseyin Arslan, Reis
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis, Teksan Jenaratör
Yönetim Kurulu Başkanı Özde-
mir Ata, Esan Akü Yönetim Tem-
silcisi Yaprak Soysalan,  Dünya
Gazetesi CFO’su Burcu Kösem,
Teferraut Reklam Ajansı Sahibi
Selma Cengiz, Çatalzeytin Yar-
dımlaşma Derneği Başkanı İsmet

Çetinkaya, Çatalzeytin Celaller
Köyü Dernek Başkanı Şendoğan
Soytaş ve doktor Talha Uçar’ın
aralarında bulunduğu 100 seçkin
davetli katıldı.

Kast- Kader Başkanı Emine
Çelik burada yaptığı konuşmada
Ramazan ayında Kastamonu’da
engelli bir kişiye akülü araç temin
etmek için çalışma yapacaklarını
bildirdi.

Günün anısına programa des-
tek sağlayan Esan Akü Yönetim
Temsilcisi Yaprak Soysalan’a fin-
can takımı takdim edildi. 

Dost meclisi

İstanbul’da 2006
yılında kurulan
Küre İlçesi ve
Civar Köyleri
Derneği
(KÜRE-DER)
geleneksel iar
programı 4 Haziran’da
Yenibosna’da bulunan Akşemset-
tin Camii Geylani Vakfı’nda yapıl-
dı. Yoğun katılımla gerçekleşen
programda, semazen gösterisi su-

nuldu. 
Başkan Yaşar

Yazıcı burada
konuşmada “
Bu manevi at-

mosfer ayı Ra-
mazan’a ulaşmış ol-

mak ayrı, sizlerle olmak
ayrı bir duygu. Derneğimize sahip
çıkıldığı ve katkı sağlandığı sürece
el ele başaramayacağımız bir şey
yok.” dedi. 

Cide Derebucağı, Öveçler,
Menük ve Ortaca Köyleri Derneği
(DÖMODER) tarafından düzen-
lenen iar programı yoğun ka-
tımla gerçekleşti. 

Kâğıthane’de bulunan dernek
lokalinin önünde gerçekleştirilen
iara Kastamonu Milletvekili
Murat Demir, İstanbul Milletveki-
li Fatma Benli,  eski Bakanlardan
Murat Başesgioğlu, Kas-Der Ge-
nel Başkanı Orhan Gümüş, Cİ-
DEFED Başkanı Celal Gül, Pınar-
başı-Fed Başkanı Yılmaz Dağcı,
Kâğıthane Belediye Meclis Üyesi
Ali Güler, Sarıyer Belediye Meclis
Üyesi Ali Görgülüer,  Bakırköy
Adalet Savcısı Yücel Köktürk  ile

sivil toplum kuruluşu temsilcileri-
nin aralarında bulunduğu 600 kişi
katıldı. Programda konuşan baş-
kan Ali Rıza Yıldırım, DÖMO-
DER’in dinamik bir yapıya sahip
olmasının sebebinin genç yapı-
lanmadan kaynaklandığını belir-
terek, “ Ramazan ayı ile birlikte
zirve yapan paylaşma ve dayanış-
ma ruhumuza ilave olarak birliği-
mizin tesisi içinde önem kazan-
maktadır. DÖMODER olarak yo-
ğun katılım ve coşku içerisinde
geçen iar programlarımızda her
geçen yıl ivme yükseliyor.  Bu di-
namizmimizi derneğimize gönül
vermiş hemşerilerimiz sayesinde
yakalıyoruz” diye konuştu.

Her yıl ilgi artıyor

Batı Makine Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Yılmaz’ın ev sa-
hipliğinde gerçekleşen Cide Belte-
pe Köyü Yardımlaşma ve Kültür
Derneği Geleneksel İarı Üskü-
dar Çengelköy Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi okul
bahçesinde ger-
çekleştirildi. 

Kasta-
monu
Millet-
vekili
Murat
De-
mir’in-
de katı-
lım sağla-
dığı prog-
ramda KASİ-
AD Genel Başkanı
Ayhan Aslan ve yardımcı-
ları Hayri Konuk ile Tamer Köse-
oğlu, CİDEFED Genel Başkanı
Celal Gül ve yönetim kurulu üye-
leri, Üsküdar Belediye Meclisi
Başkan Vekili Esat Kalay, Üsküdar
Belediyesi Meclis Üyesi Murat Ya-
vuz, Tuzla AK Parti İlçe Yönetim
Kurulu Üyesi Tuncay Şenol, sa-
natçılar Arzu Akça, Orhan Can-

ayakın ve Yılmaz Cesur yer aldı. 
Cide Beltepe Köyü Yardımlaş-

ma ve Kültür Derneği Başkanı
Mustafa Çevik,  yaptığı selamla-
ma konuşmasında katılımcılara
teşekkür etti.

Batı Makine Yöne-
tim Kurulu Başka-

nı Mehmet Yıl-
maz ise 15

Tem-
muz’da
Üskü-
dar’da
Cideli
üç şehi-

din oldu-
ğunu

anımsatarak
şunları söyledi:

“ Rabbim bizleri on-
ların şefaatine nail eylesin.

Onların aziz emanetlerine sahip
çıkmak bizim asli görevimiz. Ra-
mazan ayı manevi yönüyle, psiko-
lojik ve sosyal olarak kazanımları-
mızın olduğu mübarek bir ay.
Hep birlikte bir arada olmak na-
sip olsun, katılımlarınız için te-
şekkür ediyoruz.” Program plaket
takdimiyle son buldu.

Beltepe’ye Batı Makine desteği

Küre-Der’den Semazenli iftar

22 yıldır otomotiv sektörüne
hizmet veren Mercan Otomotiv
14. Geleneksel İar programını
gerçekleştirdi.  

Cideli işadamı Remzi Vatan’a
ait olan Mercanlar Otomotiv’in if-
tar programına katılanlar arasın-
da KASİAD Yönetim Kurulu
Üyeleri Sezai Alkan, Cemal Şenol
ve Murat Arer’in yanı sıra çok sa-

yıda misafir katıldı.  Yenibosna’da
bulunan bir öğrenci yurdunda
gerçekleşen iar sonrası gazete-
mize konuşan iş adamı Remzi Va-
tan, “Ramazan ayının rahmet ve
bereketinden istifade etmek ama-
cında olan biz kulların bu paylaş-
ma arzusuna ve çağrımıza kulak
veren herkese minnettarım.” şek-
linde konuştu.

Mercan Otomotiv 
14. geleneksel iftarı gerçekleşti

Çatalzeytinliler Derneği 

As-nur Mobilya-Ayhan Sekmen

Yukarı Sökü Köyü DerneğiCide Aydıncık Kocataş Derneği

Yağmurla gelen iftar
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GÜNCEL
İnsan olmak

Bir insanın
hayatının
en değerli

varlığı nedir
sizce?

Pek çok cevap
bulabilirsiniz ilk
anda, en önemlisi
ise: “Aaa evet,
tabii ya!”
denilecek kadar
da basit aslında!

Elbette kendi
hayatıdır, kendi
canı ve öz
varlığıdır.

Yani, yaşama hakkıdır.
Bütün canlılara haiz bir

hak bu.
Ama ne yazık ki, ihtiras ve

hırs bazı insanların yüreğine
çelme takıyor, yaradılıştan
gelen o deruni vicdanın
olması gereken duvarını
paramparça ediyor ve
insanlığı kendi gölgesinden
mahrum bırakıyor. Hayaller
öylece ortalara saçılıyor,
umutlar dağılıyor ve pervasız
bir serbestlik ortaya
çıkıveriyor. 

Bir yerde bir masumun
canı yansa “banane yahu”
deniliveriyor hemen.

Şaşırmaya devam etsek iyi
olur.

Zira o şaşkınlığı da
kaybedersek kaybedeceğimiz
başka hiçbir şey kalmamış
demektir.

Vay halimize!

Güzelim
dünyayı bir taraf
çökertiyor, diğer
taraf da tamir
etmeye çalışıyor.
Denge mümkün
mü?

Değil.
Çünkü hak

sahibine
verilmedikçe,
sahibinden de
zorla alındığı
sürece kainatın
dengesi ibresini

hicranlı gönüllere hapsetmiş
demektir.

Korkulardan
sıyrılmadığımız, haksızlıklara
sustuğumuz sürece biz de
haksızlık yapıyoruz.

“Ne yapabilirim?”
Dememek lazım.

Dilinize kadar suskunluğa
batmışsanız, kalbinizde mi
sustu?

Buğz edin, gözyaşı dökün,
dua edin!

İlla ki eyleme dökün
haksızlığa tepkiyi.

Bir yerde bir çocuğun
büyüme ve yaşama hayaline
suskun kalıyorsa bir millet, o
şuurun ağırlığı altında
kendisi zaten yok olmuştur,
kendi sırasını bekliyordur.

Velhasıl: Mesuliyet
duygusu olmayan bizden
değil, bizimle değil, insan da
değildir.

Selam ile.

Nejla Sakarya

sakaryanejla@gmail.com

2017 – 2018 sezonu hazırlıklarına bir an
önce başlamak isteyen ve yeni bir teknik adam
arayışında olan yönetim, Tarık Daşgün ile an-
laşmaya vardı. İsmail Dikmeli Spor Tesisle-
ri’nde düzenlenen törende imzaların atılmasın-
dan sonra konuşan Kastamonuspor 1966 Spor
Kulübü Başkanı Metehan Babaş, 3 yılda Kasta-
monuspor ailesi olarak çok güzel işler yaptıkla-
rını kaydederek başarıyı kupayla taçlandırmak
istediklerini söyledi.

‘Şampiyon olacağımıza 
inandığım için geldim’

Kastamonuspor 1966’nın hedeflerinin bü-
yük olduğunu ve kendisinin de şampiyonluğa
inandığı için bu görevi kabul ettiğini söyleyen
Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Tarık

Daşgün, hedefinin şampiyonlukla TFF 1. Lig’e
çıkmak olduğunu belirtti.

Tarık Daşgün tamam
Kastamonuspor 1966 yeni hocasını buldu. Kırmızı siyahlı yönetim geçtiğimiz sezon
Gümüşhanespor’u çalıştıran Tarık Daşgün ile anlaşma sağladı

Kastamonuspor 1966’nın geçtiğimiz
sezonda Hacettepe’den kiralık olarak
kadrosuna kattığı sağ bek Alaaddin
Okumuş, Gençlerbirliği A Takım kadro-
suna alındı. Alaaddin Okumuş, Kasta-
monuspor 1966’da 30 maçta görev al-
mış ve 2 gol atma başarısı göstermişti.

Alaaddin Okumuş
Gençlerbirliği’nde

Temsilcimiz Kastamonuspor 1966,
2017 – 2018 sezonunda kamp malzeme-
leri, formalar ve diğer spor malzemeleri
için Adidas ile anlaşma sağladı. İki se-
zondur Nike ile çalışan kırmızı siyahlı-
lar, yeni sezon için spor tedarikçisi ola-
rak Adidas’ı tercih etti.

Yeni sezonda Adidas
giyiyoruz

n Geçtiğimiz sezonda
Gümüşhanespor’u çalıştıran Daşgün,
ligin bitimine iki hafta kala
görevidnden ayrılan Gümüşhanespor
ile çıktığı 32 maçta 19 galibiyet 8
mağlubiyet ve 5 beraberlik elde
etmişti.
n Tarık Daşgün’ün yeni sezonda
teknik kadrosunda yardımcı antrenör
Düzgün Canpolat, kaleci antrenörü
Mustafa Gedik, kondisyoner Uğur
Güven ve takım analisti Yunus Kara
yer alacak.

Takımı Tarık Daşgün’e emanet
eden Kastamonuspor 1966 yönetimi,
yoğunluğu transfere vermeye
başladı. Yeni teknik direktör Tarık
Daşgün’ün vereceği rapora göre iç
transfer çalışmalarını başlatacak
olan temsilcimiz, geçtiğimiz sezon
devre arasında olduğu gibi yapacağı

transferlerle isminden sık sık
söz ettirmek istiyor. İç

transfer çalışmalarını
bu hafta içerisinde
tamamen bitirmeyi
planlayan kırmızı
siyahlılar, daha sonra
Tarık Daşgün’ün
istediği isimleri
takıma
kazandırmaya
çalışacak. 

Transfer 
çalışmaları başladı

Transfer çalışmalarının
tamamlanmasının ardından Spor Toto 2. Lig
2017 – 2018 sezon öncesi hazırlıklarına ilk
olarak Kastamonu’da merhaba diyecek olan
kırmızı siyahlı temsilcimiz, dönemin ikinci
kampını ise Erzurum’da geçirecek.

Kastamonuspor 1966 kampa giriyor
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