
2009 yılında kurulan, bugün 535 bin
nüfusuyla İstanbul’un yedinci büyük ilçesi olan
Sultangazi ve yerel hizmetler hakkında gazetemiz
genel yayın yönetmeni Hüseyin Karadeniz’in
sorularını cevaplayan Başkan Dursun şunları
söyledi:
n “Kentsel tasarım komisyonu kurduk.
Belirlediğimiz caddelerde hazırlanan dış mekan
konseptine uyulması zorunlu olacak. Kendi
yapılarımızda da önceliğimiz bu oluyor.”
n “Önümüzdeki süreçte kültür sanat sezonu
yerine sağlık ile ilgili çalışmalar sürdüreceğiz.
Faaliyetlerimizin çoğunu açık alanlarda yapacağız.
Bunun yanında dijitali de kullanacağız. Online
bilgilendirmeler gerçekleştireceğiz.”
n “Haseki Hastanesi’nin Sultangazi’de olması
büyük bir kazanım. Onkoloji ve rehabilitasyon
dışında sağlıktaki tüm ihtiyaçların
karşılanabileceği imkana sahibiz. Mevlana
Bulvarındaki diş kliniğimiz geçen ay Sağlık
Bakanlığı tarafından hastane olarak tanımlandı.
Biz de 8 tane diş ünitesi hediye ettik. Sağlık
alanındaki konumumuz güçleniyor. ”
n “Fiber internet ile ilgili ciddi bir çalışma yaptık.
2020’de sekiz mahallede altyapı tamamlanacak.
2021’de ise Sultangazi’de fiber internet altyapısız
sokak kalmayacak. Bu konuda İstanbul’un birçok

ilçesinden öndeyiz.”
n Kardeş ilçemiz Çatalzeytin deniz ve ormanın iç
içe olduğu şirin bir yerleşim yeri. Giderken yol

biraz yoruyor ama vardığınızda gezebileceğiniz,
rahat edebileceğiniz, insanlarının çok
misafirperver olduğu bir ilçe. n 7

‘Anı Tatlı Yaşa’
1951

www.seydioglubaklava.com

/seydioglu1951

+90 216 307 6196
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Mülkiyeti İle Satış, Faaliyete Hazır Restoran ve Yöresel Ürün Satışı
440 Metrekare Kapalı Alan, İki Ayrı Bahçe Su Değirmeni

Özel kapsamlı sigortalara kişilerin bakış
açısının olumlu yönde değiştiğini kaydeden
Ayzer Sigorta kurucusu Ercan Şahin,
“Halkımızdaki kaderci bakış açısının
zamanla değişmeye başladığını görüyoruz.
Kişiler zor şartlarda elde ettikleri
kazanımlarını ve yaşam kalitelerini garanti
altına almak konusunda daha çok
bilinçleniyor” dedi. n 5

Kaderci bakış açısı
değişiyor

Ersöz Elektrik
ortaklarından Çatalzeytinli iş
adamı Bülent Ersöz,
konutlarda elektrik iç
tesisatının uygunluğuna
yönelik yapılan kontrollerin artırılması
gerektiğini bildirdi. n 5

Konutlarda denetim
artırılmalı

Çatalzeytin’in ilçe olduğu 1954 yılından
beri düzenleme geçirmeyen ilçe giriş yolun-
da genişletme çalışmaları başlatıldı. n 5

66 yıl sonra ilk
kazma vuruldu

Bu sene haziran ayında
Karabük İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne atanan Araçlı
hemşerimiz Nevzat Akbaş,
düzenledikleri kariyer
günlerinin öğrencilerin başarısına
katkı sunduğunu kaydetti. n 3

Kariyer günleri
öğrencilere katkı
sunuyor

liderfiltre.com

Biz hep Lideriz
Her türlü iş makinaları, jenaratör, kamyon ve otobüs başta
olmak üzere, Tüm ağır vasıta araçlarının Hava filtresi, 
Yakıt Filtreleri ile Özel filtre imalatımız mevcuttur. 

Malkoçoğlu Mah. Namık Kemal Cad. No:71 Sultangazi / İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim26

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk haa
maçında GMG Kastamonuspor, sahasında
konuk ettiği Karacabey Belediyespor ile 1-1
berabere kaldı.  Karşılaşmada kırmızı-
siyahlıların hücum hattında görev yapan
Ömer Gür’ün bacağı kırıldı. n 6

1 puana razı olduk

Ersizlerdere Kanyonu ve
çevresindeki 217 hektarlık alan
Ersizlerdere Tabiat Parkı olarak ilan

edildi. Ersizlerdere, Küre-İnebolu
yolu üzerinde Küre’ye 8 kilometre
uzaklıkta bulunuyor. n 4

Sultangazi
Türkiye’yi
kapsayacak

Sultangazi Belediye Başkanı
Abdurrahman Dursun: “İstanbul’da tek ve
örnek olacağını düşündüğümüz 'Macera
Parkı Çocuk Köyü' Sultangazi’ye yaraşır ve
yakışır bir proje olacak. 164 dönüm arazi
üzerinde kurulacak proje ile sadece

İstanbullular değil Türkiye’nin çeşitli illeri,
ilçemizi ilk tercihine ekleyecek. Sultangazi
Türkiye’yi kapsayacak. Bu alan dışında
gençler için kamp alanı, spor tesisleri de yer
alacak. 'Sultangazi’ye muhakkak gitmeliyim'
fikrini benimsetmeyi hedefliyoruz.”

Tanrıçanın
eve 
dönüşü 
isteniyor

n 3

n 5

'Macera Parkı Çocuk Köyü' projesi 

Sultangazi Belediye Başkanı
Avukat Abdurrahman Dursun,
İstanbul’un sultan şehri olacak
projeler ile gündeme geleceklerini
söyledi.

Taşköprülü mülki
idare amiri Şükrü
Alperen Göktaş’ın
Edirne’nin 10 bin 500
nüfuslu ilçesi Enez’e
kaymakam olarak atandı. n 3

Batı sınırında
görevliErsizlerdere Kanyonu 

‘Tabiat Parkı’ ilan edildiÇocuklara
televizyon
alındı

Avukat Abdurrahman Dursun

Taşköprü’de 
Altan dönemi n 6
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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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2şiir
şair

ÖLÜM İLMUHABERİ

Hayatımı kaybettim; hükümsüzdür.
Kendi kendime öldüm.
Kim vurduya gitmedim ya,
Şükür…

ÖLÜLER AĞLAMAZ

Hayatın zorluğuna merhaba diyen insan,
Anasından doğarken haykırır, çığlık atar.
Bir ömür boyu süren zorlukların sonunda,
Ölünce, döşeğinde mutlu ve sakin yatar.

Örnek M. Selimiye C. No: 2 Ataşehir / İST0532 467 17 21 www.asyildizyapi.com info@asyildizyapi.com

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon
AkzonobelRuh ve Sinir Hastanesi

lAsma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon hizmetleri
lDış cephe ve bina restorasyonu

lProje ve uygulama ofisi

Uğurlu Konakları İşletmecisi Gülsen Kırbaş
başkanlığında kurulan Kastamonu’nun Yerel Yemek
Kültürünü Koruma Birliği üyeleri arasında Aydoğan
Aydoğdu, Ayten Kızıltan, Ece Aydın, Ferhan Çelen, Latife
Ergün, Mihriban Tüfekçi yer aldı.

Birliğin kuruluşuyla ilgili olarak bilgi aktaran Başkan
Gülsen Kırbaş şunları söyledi: “Son yıllarda Kastamonu’da
giderek gelişmekte olan temiz ve doğal gıda bilinci,
Kastamonu’nun binlerce yıllık zengin beslenme kültürünü
yaşatma isteği, geçen yıl düzenlemiş olduğumuz Kastrofest
ile çok güzel bir noktaya taşındı. Geniş bir kesimde
Kastamonu’nun yerel tarım ürünlerinin ve mutfağının
korunması, araştırılıp daha da zenginleştirilerek gelecek
nesillere aktarılması bilinci güçlü bir şekilde yer etti. Bizler
de uluslararası arenada çok saygın bir oluşum olan Dünya
Slowfood Birliği’ne entegre olmak görevini üstelendik ve

bunu gerçekleştirdik.”
Her ay bir etkinlik düzenleneceğini  kaydeden Kırbaş

şöyle devam etti: “ Kastamonu’nun sahip olduğu zengin
doğal ve tarımsal mirasın, bunlara bağlı olarak gelişmiş olan
ve tarihi çok eskiye giden beslenme alışkanlıklarının,
geleneklerin, ürünlerin, yerel tatların ve mutfak kültürünün
korunması, yaşatılması, tanıtılması ve Kastamonu’nun

sosyal ve ekonomik gelişimi yararına değerlendirilmesi;
yerel tarım ürünlerinin temizliğinin, özgünlüğünün,
güvence altına alınıp gelecek nesillere aktarılması,
Kastamonu slow food gönüllülerinin genel amacıdır. Bu
ilkeler doğrultusunda 12 aya yayılacak olan bir dizi etkinlik
takvimimizi de deklare ettik. Her ay gerçekleşecek olan
etkinliklerimizi Kastamonu kamuoyuyla paylaşacağız.”

Kastamonu’da 6 ilçeye yeni
vekil kaymakam atandı. Görev
süreleri dolan Şenpazar, Seydiler
ve Küre Kaymakamlarının yerine
yeni görevlendirmeler yapılırken,
yaklaşık iki aydır vekaleten dolu
olan Daday, Bozkurt ve
Çatalzeytin’e atamalar gerçekleşti.

Görev süreleri dolan Küre
Kaymakam Vekili Hayrettin Buğra
Güzel’in yerine Furkan Berber,
Şenpazar Kaymakamı Fatih

Kayabaşı’nın yerine Ahmet Fatih
Sungur, Seydiler Kaymakam Vekili
Mustafa Batuhan Alpboğa’nın
yerine Muhammet İkis
görevlendirildi. Öte yandan Daday
Kaymakamlığına Mehmet Sert,
Bozkurt Kaymakamlığına Okan
Yenidünya, Çatalzeytin
Kaymakamlığına Mubin
Demirkıran atandı. Vekil
kaymakamlar görevlerine
başladılar. 

Vekil kaymakamlar 
görevde

Avrupa Orman Yangını Bilgi
Sistemi (EFFIS), Taşköprü’ye
bağlı Derekaraağaç Köyü’nde 2
Eylül günü başlayan ve 44 saatte
kontrol altına alınabilen orman
yangınında ne kadar alanın
zarar gördüğünü belirledi.
Henüz Türkiye’deki ilgili
makamlardan bir açıklamada

bulunulmazken, Avrupa Orman
Yangını Bilgi Sistemi’nin (EFFIS)
kayıtlarında yangının zarar
verdiği alan bin 396 hektar
olarak gösterildi. Yani, bu
yangın felaketinde bin 955 futbol
sahası büyüklüğünde 1 milyon
396 bin metrekarelik devasa bir
orman alanı kaybedildi.

Acı bilanço Avrupa’dan geldi

Slowfood Kastamonu Birliği kuruldu
Fastfood’a karşı dünyada

gittikçe yaygınlaşan
slowfood hareketine,

Kastamonu da katıldı. 1989
yılından beri faaliyetlerini
sürdüren İtalya’nın Torino
kentinde merkezi bulunan
Dünya Slowfood Birliğine
dünya genelinde 2 binden

fazla yerel birlik üye
bulunurken, Kastamonu’nun

da katılmasıyla birlikte
Türkiye’deki üye sayısı  34

oldu. 

Ahmet Fatih Sungur Furkan Berber Mehmet Sert

Mubin Demirkıran Muhammet İkis Okan Yenidünya
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Zımbıllı Tepe mevkiinde yer alan tarihi
Paphlagonia bölgesinin başkenti
Pompeiopolis Antik Kenti'nde yer alan
Roma Villasını önümüzdeki kazı sezonu
bitiminde ziyaretçilere açmayı
planladıklarını aktaran kazı bilimsel
koordinatörü Tayyar Gürdal, Gaziantep'in
simgelerinden biri haline gelen Çingene Kızı
mozaiği gibi Tanrıça-Azize mozaiğinin de
Kastamonu'nun tanıtımında önemli rol
oynayacağını ifade etti.

Çalışmalara Kastamonulu iş
adamlarından destek beklediklerini
kaydeden Gürdal,” Pompeiopolis'in simgesi
olmuş Tanrıça mozaiğimizi yerine
yerleştirmek ve bu mozaiğin üzerine bir
koruma çatısı inşa ederek gelen ziyaretçilerin
sunumuna açmak istiyoruz. Biz korumayla
ilgili üzerimize düşen görevi yapıyoruz.
Ancak koruma çalışmaları ve koruma çatıları
pahalı uygulamalar. Bu nedenle Taşköprülü
ve Kastamonulu iş adamlarımızı kazımıza
destek olmaya çağırıyorum. Bu desteği
gerçekleştirmeyi düşünenler için yapacakları
desteğin tamamını vergilerinden düşebile-
ceklerini de hatırlatmak isterim" dedi.

Bu sene haziran ayında Karabük İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne atanan Araçlı
hemşerimiz Nevzat Akbaş, düzenledikleri
kariyer günlerinin öğrencilerin başarısına
katkı sunduğunu kaydetti.

Kariyer günlerinin pandemiyle birlikte
devam ettiğini bildiren Karabük İl Milli
Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, “Toplam 36
bin eğitim gören öğrencimiz, 187 tane
okulumuz, 18 tane kurumumuz var.
Yaptığımız çalışmalarda özellikle
öğrencilerimize kariyer günleri altında
model gösteriyoruz. Karabük’ten kaç tane tıp
öğrencisi çıkmış, çalıştıkları yerler neresi
aktarıyoruz. Mühendisleri, doçentleri
gösteriyoruz. Karabük’te yetişip üst düzey
görev yapan insanları tanıtarak örnek
gösteriyoruz. Her sene başarımız artırıyoruz.
İyi bir ekibimiz var. Yaptığımız çalışmaları
valimiz Fuat Gürel’e de aktardık, çok
memnun oldu. Kendisini de EBA TV canlı
yayınında fen lisesi öğrencilerinin dersine
bağladık. Karabük gerçekten akademik
bakımdan başarılı bir şehir. Yaptığımız
çalışmalarla inşallah daha iyi yerlere
geleceğiz.”  dedi.

Araç ile bağlarının kopmadığını da dile
giren Nevzat Akbaş şunları söyledi: “Araç’ın
Güneyli köyündenim. Kardemir

fabrikalarının açılmasıyla aile büyüklerimiz
Karabük’e yerleşmişler.  Lise tahsilime kadar
eğitim hayatımı Karabük’te tamamladım.
Kızım Araç’ta bir buçuk yıl doktorluk yaptı.

İki yıl önce babamın vefatına kadar daha sık
köyümüze giderdik. Şu an annem Karabük’te
bizimle birlikte yaşıyor. Yaz aylarında on gün
kadar gidiyoruz.”
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GÜNCEL

Suudi Arabistan, korona tedbirleri
kapsamında 27 Şubat’tan itibaren kapalı
olan umre ziyaretlerine, 1 Kasım
tarihinden itibaren yurt dışından izin
verileceğini açıkladı. Tedbirler
doğrultusunda yurt içinden umre
ziyaretlerine 4 Ekim’den itibaren yüzde 30
kapasiteyle izin verileceği bildirilirken, yurt
dışından gelenlere ise kapıların 1
Kasım’dan itibaren açılacağı kaydedildi.

Kâbe’nin örtüsü
aralanıyor

Taşköprülü mülki idare amiri Şükrü
Alperen Göktaş’ın yeni görev yeri Edirne
oldu. Yurt dışı eğitimini İngiltere’de
tamamlayarak yurda dönen Şükrü Alperen
Göktaş, Edirne’nin 10 bin 500 nüfuslu ilçesi
Enez’e kaymakam olarak atandı.

Türkiye'nin anakaradaki en batı noktası
Enez’e atanan Göktaş sosyal medya
hesabından yaptığı duyuruda, “‘Vatanını en
çok seven görevini en iyi yapandır' düsturu
ile çıkmış olduğumuz bu yolda yeni görev
yerimiz; medeniyetimizin en kadim
şehirlerinden, Mimar Sinan’ın ocağı,
Devlet’i Aliyye’nin dar’ul mülkü,
Anadolu’nun Batı’ya açılan kapısı Edirne
Enez oldu. Allah (cc), mahcup etmesin
inşallah.” ifadelerini kullandı.

Batı sınırında 
görevli

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı
genelge sonrası Hayat Eve Sığar (HES)
kodu Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve
Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro
II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus
Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine
randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara
girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına
karar verildi.

Vatandaşlar Hayat Eve Sığar
uygulamasından, SMS veya E -Devlet
üzerinden HES kodu alabiliyor. HES kodu
sorgulaması yapılan ve risk taşımadığı
tespit edilen kişiler, x-ray cihazından
geçtikten sonra işlem yapacakları birime
gidiyor. HES kodu olmayanlar ise kamu
binalarındaki hizmetlerden
faydalanamayacak.

Kamu kurumlarında
zorunlu

İçişleri Bakanlığının sürdürdüğü proje
kapsamında ehliyet bilgilerini çipli kimlik
kartları ile birleştirilme işlemleri başladı.
Çipli sistemi bulunan yeni kimlik kartlarına
ehliyet bilgileri aktarılıyor. Ehliyetlerle
kimlik kartlarının birleşmesi için öncelikle
Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartı
sahibi olunması gerekiyor. Ücretsiz olarak
yapılan bu işlem için Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi
olan randevu.nvi.gov.tr adresinden veya
Alo 199’dan randevu alınması gerekiyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan
açıklamaya göre kesinlikle randevusuz
işlem gerçekleştirilmeyecek.

Ehliyet taşımak 
tarih oluyor

Kariyer günleri öğrencilere
katkı sunuyor

Tanrıçanın eve
dönüşü isteniyor
Taşköprü’deki Pompeiopolis Antik Kenti'nde bulunan Roma villasından çıkarılarak Kastamonu Müzesi'nde
korunan Tanrıça mozaiğinin koruma çatısı için gerekli bütçe bulunabilirse yerine taşınması planlanıyor.

Uzaktan eğitime destek 
Kastamonu Kadın Derneği, İstanbul ve

Kastamonu’da dijital cihazı olmadığı için
uzaktan öğretime katılamayan 60 öğrenciye
tablet bilgisayar hediye etti. 

Pandeminin öğrenciler arasında eğitim
eşitsizliği oluşturduğuna dikkat çeken
Kastamonu Kadın Derneği Başkanı Emine
Çelik, “Korana virüs sebebiyle evlerinden
uzaktan eğitime
katılma imkanı
olmayan çok
sayıda öğrenci
bulunuyor. Millî
Eğitim
Bakanlığı 81
ilde okullar ve
kurumlarda
EBA destek
noktaları
oluşturduğunu
bildirse de
maalesef
öğrenciler bu
ortamlara
bulunduğumuz
şartlar

dolayısıyla ulaşmakta zorluk yaşıyor. Bilgisayar
ve tablet gibi dijital cihazların yanı sıra çok
sayıda ailenin evinde televizyon da
bulunmuyor. Yaşanan süreçte ortaya çıkan
mağduriyeti gidermek adına biz de destek
sağlamak istedik. Kastamonu’da Araç, Daday,
Seydiler, Taşköprü, İnebolu ilçelerinde 35,
İstanbul’da 25 olmak üzere toplamda 60
öğrencimize tablet bilgisayar hediye ettik.
Öğrenciler arasında meydana gelen eğitim
eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için hızla
çözümlerin üretilmesi en büyük isteğimiz.”
dedi.

Zımbıllı Tepe mevkiinde yer
alan tarihi Paphlagonia

bölgesinin başkenti
Pompeiopolis Antik Kenti'nde

2006 yılında başlayan kazı
çalışmalarının ilk yıllarında

Roma villası gün yüzüne
çıkartıldı. Arkeolojik verilere
göre, yaklaşık bir dönümlük

alan içinde bulunan ve M.S. 3.
yüzyılın başında inşa edilen

villa, yaklaşık 900 yıl kullanıldı.
Kazılarla ortaya çıkarılan

villanın tabanındaki "Tanrıça"
mozaiği ise Kastamonu

Müzesi'ne kaldırıldı.
Bülent Ecevit Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Başkanı
Öğretim Üyesi Dr. Tayyar

Gürdal'ın bilimsel
koordinatörlüğünde

gerçekleştirilen kazılar,
Kastamonu Müze

Müdürlüğünün başkanlığında,
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile

Taşköprü Belediyesinin
destekleriyle devam ediyor.

Araç’ın Güneyli köyü nüfusuna kayıtlı
Nevzat Akbaş, 1967 yılında doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Karabük’te tamamladı. Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyetinin
ardından mesleki kariyerine 1991 yılında
öğretmen olarak başladı. 2005 yılından
itibaren Millî Eğitim Bakanlığında okul

müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü ve şube
müdürlüğü görevlerinde bulundu.2017-2020
tarihleri arasında Karabük İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcılığı yaparken, 24 Haziran
2020’de Karabük İl Milli Eğitim Müdürü
olarak görevlendirildi. Evli ve 3 çocuk
babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.
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HABER

Yıllar önceydi…
Çocuktum
ufacıktım, top

oynamadığım halde
acıktım gibi bir
tekerlemeyle yazıya
girizgah yapmayacak kadar
olgunlaştığım için artık
konuya girmeden önce
etrafından dolaşmamaya
gayret gösteriyorum. Her
işte olduğu gibi çıraklık,
kalfalık ve ustalık dönemleri vardır…
Ustalık demişken üstümde emeği (çok
yemek ısmarlatmışlığım var, biraz
günah çıkaralım istedim) olan
ustalarıma buradan bu vesile ile
selamlarımı gönderiyorum. Usta çırak
ilişkisi önemlidir nitekim… Boynuz
kulağı geçmeli düsturundan hareketle
ve hararetle savunurum ki, bir usta
geçilmek istemez ama illaki kendine toz
yutturacak bir çırakla sınanmayacağını
iddia etmek de olası değildir.

Siz bu yazıyı okurken NASA bilmem
kaç milyar galaksi içinde bilmem
kaçıncı evrimini tamamlamış bir yıldız
kümesinin sönümlenmesini
görüntülüyordu… Ben bu yazıyı
yazmaya çalışırken de bir yandan
Kılıçdaroğlu’nun kahvehanelerde
korona önlemi olarak sıfır kağıt açılması
önerisi tartışılıyordu. Bilim
adamlarımız (!) salgın döneminde sıfır
kağıt açılmalı mı açılmamalı mı diye
tartışadursun, A ve B ve D denen süper
devlet Doğu Akdeniz meselesinde Türk
Yunan gerginliği ve adalar üzerine ayar
veriyordu…

Bu hafta sizi çok yormak
düşüncesinde değilim…

Covid testim pozitif çıkmadı
esprisinden baygınlık geldiğinden size
bu kötülüğü de yapacak değilim. Ancak
hangi tv kanalını açsak damlacıkların
havada askıda kaç saniye ya da saat
durduğunu da duymaktan gına geldi…
Maske mevzusu da aynı; mesela birçok

insanımız koluna takarak
yasaklara uyarken, bu
virüsün seçiciliği
noktasında da
enteresanlıkları
gördüğümde ciddiye alıp
almamak hususu beynimi
bulandırmıyor değil. Ama
konumuz tam olarak bu
değil…

Konumuz şu…

Salgın ile birlikte geçen eğitim
döneminin sonundan itibaren kısıtlanan
okullarımızda yeni öğretim yılı başladı
başlamasına da (aslında başlayamadı)
uzaktan eğitim ve EBA sistemindeki
sıkıntı da gösterdi ki… Eğitim sizlere
ömür…

Öğrenciler evlerinde…
Öğretmenler de…
Ama bir şey eksik; o sisteme dahil

olmak için elzem olan bilgisayar ve
internetin her öğrencinin evinde
olmayışı!

Şu çağda bilgisayar olmayan ev mi
var kardeşim diyenleriniz de olabilir… 

Gelişmişlik skalasını buzdolabına
koyarsanız haklısınız… Hatta ben
denedim, benim buzdolabım çekmediği
için başarısız oldum… Demek ki,
bilgisayar şart… Eğitim de…

Lakin…

Böylesi zor bir dönemde bu tür
mevzuları gündeme taşımayı fasıklık
olarak niteleyecek bir tarafa malzeme
vermemek için bu konuda
yazmayacağım… Ne demek kardeşim,
uzaktan eğitim için bilgisayarı olmayan
İnebolu’nun Göçkün Köyü’ndeki Zehra,
Doğanyurt hatip Köyü’ndeki Rasim,
Cide’deki Ahmet, Pınarbaşı’ndaki
Zeynep, Kastamonu merkeze bağlı
herhangi bir köydeki çocuklara yazık
değil mi?

Gelelim asıl can yakıcı mevzuya…
Kastamonu bizzat devletin güvendiği

kaynak olan TUİK verileri ile en yoksul
kentler arasında birinci çıkmış…

Siyaset bir yana…
Altı kadar üstü de zengin kaynaklara

sahip bir memleketin yoksulluğunun
suçunu nerede aramak gerekir diye
soruyu ortaya bırakıp yazımı
noktalıyorum…

Düşünekalın!

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

DAM ÜSTÜNDE SAKSONYA…

Kastamonulu üreticilerin
önümüzdeki kampanya
dönemine yönelik pancar ekim
sözleşmesiyle ilgili yaşadıkları
ÇKS kaydı sorunu, AK Parti
Kastamonu Milletvekili Metin
Çelik’in girişimiyle
çözümlenmiş…

YAPMIŞ

Katso Başkanı Oğuz Fındıkoğlu
Kastamonu Üniversitesi ile
diğer üniversitelerin
açılmamasının özellikle hizmet
sektöründe telafisi güç
olumsuzluklar yarattığını ve
acil önlem alınması gerektiğini
söylemiş…

DEMİŞ

Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Üniversitesi
ve Türk Kızılay Derneği arasında “Köy ve Orman
Yangınlarının Önlenmesine İlişkin İşbirliği’’
protokolü imzalandı. Rektörlük makamında Rektör
Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Belediye
Başkan Vekili Mehmet Melekoğlu ve Türk Kızılay
Derneği Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan’ın imza
altına aldığı protokol kapsamında Kastamonu’da
meydana gelen köy ve orman yangınlarının
sebeplerinin araştırılması, bu sebeplere yönelik
önleyici proje ve programların uygulamaya
konulması ve bölge halkına yangınların engellenmesi
konusunda eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Ersizlerdere Kanyonu ve çevresindeki 217
hektarlık alan Ersizlerdere Tabiat Parkı olarak ilan
edildi. Küre-İnebolu yolu üzerinde Küre’ye 8
kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 180 dekar
büyüklüğe sahip alanda, köknar, kayın, meşe, çam,
gürgen, söğüt ile kavak ormanları bulunuyor.

Küre Dağları Milli Parkı içinde konuşlanan
Ersizlerdere Tabiat Parkı, merkez ilçede bulunan
Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı, Tosya’daki Dipsizgöl
Tabiat Parkı ve Abana’daki Yeşilyuva Tabiat
Parkından sonra Kastamonu’daki dördüncü tabiat
parkı konumunda yer alıyor.

Yangınların sebebi
araştırılacak

Türkiye’nin 
252. tabiat parkı
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
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458,45 t

Ersöz Elektrik
ortaklarından Çatalzeytinli iş
adamı Bülent Ersöz,
konutlarda elektrik iç
tesisatının uygunluğuna
yönelik yapılan kontrollerin
artırılması gerektiğini bildirdi.

Sektörde 38 yıldır faaliyet
gösteren firmanın ikinci kuşak
temsilcisi Bülent Ersöz,
denetimlerin konutlarda
yetersiz kaldığını bu sebeple
sektörde fiyat politikasında
farklılıkların olduğunu ve
güvenlik açısından risklerin
taşındığını kaydetti.

Temelleri 1982 yılında
babaları Mustafa Ersöz
tarafından Karabük’te atılan Ersöz Elektriğin,
bakım, proje, fizibilite raporları ve taahhüt
işleri alanında hizmet verdiğini anımsatan

Bülent Ersöz, endüstriyel ve
konut projelerini kapsayan
geniş bir alanda faaliyet
gösterdiklerini ifade ederek
sektörü değerlendirdi.

Ersöz, elektrik
sektörünün endüstriyel
alanda gelecek vadederken,
konutlarda kâr marjının
düşük olması sebebiyle
faaliyet gösteren firmaları
ekonomik açıdan tatmin
etmediğine işaret etti.

Konutlardaki iç elektrik tesisatlarının sıkı
bir denetimden geçmesi gerektiğini vurgulayan
Bülent Ersöz şu açıklamalarda bulundu:

“Konutlarda özellikle müteahhit firmanın
verdiği fiyat politikasında iş yapabilmek için
çeşitli yöntemlere baş vuruluyor. EnerjiSA
hiçbir zaman iç tesisatı denetlemiyor. Elektrik
saatine kadar yani kendisinin faturalandırdığı
noktaya kadar denetliyor. Bunun sonucunda
ışık yanıyor ancak tekniğe uygun olmayan
uygulamaların yapıldığını görüyoruz. Örneğin;
tesisat tekniğine uygun olduğunda 3+1 dairede
normal şartlarda bin 200 metre kablo
kullanılır. Tesisatı prizden geçit yapıp
döndürdüğünüzde hem işçilikten hem de
kablodan yüzde 50 kâr edilir.  Bu şekilde
denetlenmeyip, malzemeden kaçarak yapılan
işlemlerde elektrik kontağından yangınlar
çıkabiliyor.  Rekabet ortamı kalmadığı için
sektör temsilcileri belirlenen fiyata inmek ve
malzemeden fire vermek durumunda kalıyor.
Bu noktada yetkili kurumlara görev düşüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mutlaka evin
iç tesisatını denetlemesi gerekiyor.”

Özel kapsamlı sigortalara kişilerin
bakış açısının olumlu yönde
değiştiğini kaydeden Ayzer Sigorta
kurucusu Ercan Şahin,
“Halkımızdaki kaderci bakış
açısının zamanla değişmeye
başladığını görüyoruz. Kişiler zor
şartlarda elde ettikleri
kazanımlarını ve yaşam kalitelerini
garanti altına almak konusunda
daha çok bilinçleniyor” dedi.

Kaderci bakış açısı
değişiyor

Kıdem Tazminatına hak
kazanma koşulları nelerdir?

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

İşyerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçilerin
kıdem tazminatına hak kazanması için:

a) İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu
25/II. Maddesi gösterilen sebepler dışında son
bulması,

b) İşçi tarafından 4857 sayılı İş Kanunu 24.
Maddesi uyarınca son bulması, 

c) Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla son
bulması,

d) Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum
veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük
aylığı yahut toptan ödeme almak için (işçinin
faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye
hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık
bağlanması veya toptan ödeme yapılması için
yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu
kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu
belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart
aranmaz) son bulması,

e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa göre yaşlılık aylığı bağlanması
için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme
gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten
ayrılmaları nedeniyle son bulması, 

f) Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl
içerisinde kendi isteğiyle ayrılması, 

g) İşçinin ölümü sebebiyle son bulması
gerekir. 

Kıdem Tazminatına dahil edilecek ödemeler
nelerdir?

1. Aile yardımı.
2. Ayakkabı bedeli (*)
3. Çıplak ücret
4. Çocuk zammı 
5. Devamlı ödenen primler 
6. Eğitim yardımı 
7. Erzak yardımı 
8. Gıda yardımı 
9. Giyecek yardımı (*)
10. Havlu ve sabun yardımı (*) 
11. Kalifiye-nitelik zammı 
12. Kasa tazminatı 
13. Konut yardımı 
14. Mali sorumluluk tazminatı 
15. Sağlık Yardımı,
16. Taşıt yardımı 
17. Temettü 
18. Unvan tazminatı 
19. Yakacak yardımı 
20. Yemek yardımı 
21. Yıpranma yardımı 
(*) İşyerinde kullanılacak ise tazminat

hesabında dikkate alınmaz.
Kıdem Tazminatına dahil edilmeyecek

ödemeler nelerdir?
1. Askerlik yardımı 
2. Bayram harçlığı 
3. Bir defalık verilen ikramiyeler 
4. Devamlılık göstermeyen primler 
5. Doğal afet yardımı 
6. Doğum yardımı 
7. Evlenme yardımı 
8. Fazla çalışma ücreti 
9. Genel tatil ücreti 
10. Haa tatil ücreti 
11. Hastalık yardımı 
12. İş arama yardımı 
13. İzin harçlığı 
14. Jestiyon ödemeleri 
15. Ölüm yardımı 
16. Seyahat primleri 
17. Teşvik ikramiyesi ve primleri 
18. Yıllık izin ücreti 
19. Yolluklar.

Kasko ve trafik sigortası dışında konut, sağlık ve
doğal afet sigorta poliçelerinde artış yaşandığını
bildiren Ercan Şahin, “İçinde bulunduğumuz
pandemi özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık
sigortalarına olan talebi artırdı. Ayrıca beklenen
Marmara Depremi de DASK ve konut sigortalarına
olan ilgi de gün geçtikçe artırıyor.” diye konuştu.

Şahin, poliçelerde fiyat değil kapsamın dikkate
alınması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Sigorta poliçesi satın alırken genellikle fiyat odaklı
hareket ediliyor.  Ancak poliçenin detaylarına,
kapsama alanlarına özen gösterilmiyor. Poliçedeki
ufak bir teminat eksikliği, muafiyet, istisna maddesi
hata virgülün cümle içindeki yeri bile olası bir hasar
halinde ciddi kayıplara neden olabilir.  O yüzden
sigorta banka, internet ya da marketten alınacak bir
ürün değildir.  Tecrübesiyle kendini kanıtlayan
bilinçli ve güvenilir sigorta acentelerinin tercih
edilmesini öneriyorum. Sadece poliçe satın almakla
bu iş bitmiyor. Olası hasar durumlarında hak
koruyacak, yol gösterecek, tecrübeli bir hasar
danışmanına ihtiyaç bulunuyor. Bu durum da göz
ardı edilmemeli.” 

Sektördeki 15 yıllık tecrübesinin ardından 2012
yılında Üsküdar’da Ayzer Sigortayı kurduğunu
bildiren Ercan Şahin, faaliyetleri hakkında şu bilgiyi

paylaştı: “Sigorta her birey ve firmanın vazgeçilmez
bir ihtiyacı olup, önemli olan kişilerin ihtiyacı
doğrultusunda doğru poliçeyi satın alması,
sonrasında risk analizleri yaparak olası hasarları en
aza indirmektir. Buna rağmen hasar gerçekleşmiş ise
de sigortalının yanında yer alarak zararını gidererek
minimum seviyede etkilenmesini sağlamaktır. Biz bu
noktadan hareketle müşterinin ihtiyacını belirleyip
onun için en doğru poliçeyi öneriyoruz. Sadece
poliçe satışı değil mevcut poliçelerini kontrol ederek
varsa eksik yönlerini tespit ederek çözüm önerileri
sunuyoruz.  Çalıştığımız sigorta şirketlerinin dışında
piyasa araştırması yaparak 24 farklı sigorta
firmasında alternatifli teklif sunarak müşterimizin
tercihine göre en kapsamlı ve makul poliçeyi satın
almasını sağlıyoruz. Sonrasında da yerinde risk
analizi ve tespiti yaparak varsa önleyici tedbirler
noktasında danışmanlık ile aracılık yapıyoruz.
Sadece poliçe tanziminde değil 7/24 her anında
müşterimizin yanında olarak en ihtiyacı olduğu hasar

gerçekleştiğinde de doğru yönlendirmeler ile hasar
takibini yapıyoruz. Bu da müşterilerimizde
memnuniyet oluşturup bizi çevresine referans
göstermesine sebep oluyor.” 

Hedeflerinin arasında acente sayısını yükseltmek,
kurumsal portföylerini genişletmek ve şubeleşmek
olduğunu vurgulayan Şahin, gelecek planlarıyla ilgili
şu açıklamalarda bulundu: “Şu an Üsküdar
merkezden faaliyetlerimiz devam ediyor.  Ancak
içinden geçtiğimiz süreçte bir dönem evlerden
çalışmak durumunda kaldık.  Bu süreç bize yeni
çalışma modellerini de gösterdi.  Bir kısım
personelimiz evinde müşterilerimize destek verirken
bir kısım personelimiz de dönüşümlü olarak ofis
merkezimizden hizmet veriyor. İlerleyen dönemde
İstanbul Avrupa Yakasında ve Kastamonu merkezde
de yapılanmaya ve yeni şubelikler vermeye
başlayacağız. Mevcutta 9 firmanın acenteliğini
yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde bu sayıyı 15’e
çıkaracağız.” 

Konutlarda denetim artırılmalı

1975 yılında Azdavay’da doğan Ercan
Şahin, ilk ve orta eğitiminin ardından
İstanbul’da ikamet etmeye başladı.
İstanbul’da 1997 yılında otomotiv
sektöründe faaliyet gösteren bir
firmanın muhasebe departmanından

sonra sigorta ve brokerlik alanında da
tecrübe edindi. 2012 yılında Üsküdar’da
Ayzer Sigorta acentesini kurdu. Anadolu
Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık
bölümü mezunu olup, evli ve 3 çocuk
babasıdır.

EBA TV'yi 
izleyemeyen 
çocuklara 
televizyon alındı

Kastamonu Valiliğince evlerinde
televizyon olmadığı için EBA TV yayınlarına
ulaşamayan 77 çocuğun sorunu çözüldü.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan
açıklamada il merkezinde 49, ilçelerde 28
aileye Sosyal Yardımlaşma Vakfı
aracılığıyla LCD televizyon alındığı bildirildi.

66 yıl sonra ilk kazma vuruldu
Çatalzeytin’in ilçe olduğu 1954 yılından beri

düzenleme geçirmeyen ilçe giriş yolunda
genişletme çalışmaları başlatıldı. Karayolları
15. Bölge Müdürlüğü tarafından Çatalzeytin
Meslek Yüksek Okulu’ndan ilçe girişine kadar

başlatılan yol yapım ve genişletme çalışmaları
yaklaşık dört buçuk kilometreyi buluyor.

Aynı zamanda ilçe girişini güzelleştirecek
çalışma 66 yıl sonra gerçekleşen ilk kapsamlı
yol çalışması olarak dikkat çekiyor.
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SPOR

1 puana 
razı olduk

GMG Kastamonuspor ilk haa Gazi Standında
Karacabey Belediyespor’u ağırladı. Maçın
hakemlerinin Covid-19 testlerinde yaşanan sıkıntı
nedeniyle karşılaşma 1 gün ertelenirken,
hakemlerde de değişikliğe gidildi. Mücadelenin ilk
yarısı 36.dakikada atılan gol ile rakibin 1-0’lık

üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda ikili
pozisyonda Karacabey Belediyespor oyuncusu
İlyas Yılmazer, Ömer Gür’e sert müdahalesi
sonrası kırmızı kart gördü. Bacağı kırılan Ömer
Gür’ün yerine Birkan Öksüz maça dahil oldu.
Rakip 58. dakikada 10 kişi kaldı.  Temsilcimize

beraberliği getiren gol 70. dakikada kaptan Faruk
Öcal’dan geldi. Karşılaşma 1-1’lik skorla sona erdi.

GMG Kastamonuspor ilk haa 1 puanla 10.
sırada yer aldı. Kırmızı siyahlılar önümüzdeki
haa lige mağlubiyetle başlayan Bodrumspor
deplasmanına çıkacak.

GMG Kastamonuspor, yeni
sezonda 30 isme lisans çıkarttı.

TFF verilerine göre kırmızı
siyahlılar Ahmet Ayaloğlu, Alican
Karadağ, Atakan Akyol, Birkan
Öksüz, Doğanay Kılıç, Emirhan
Uluhan, Emre Keşkek, Emre Yayla,
Eren Evin, Eren Moroğlu, Faruk
Öcal, Ferdi Elmas, Hakan Olkan,
Hakkı Can Aksu, Harun Aydın,
Hazar Daşcı, İbrahim Kaş, Kerem
İmamoğlu, Mert Arabacı, Metincan
Cici, Mustafa Berkan Aydeniz,
Oğuzhan Bahadır, Oğuzhan Doğan,
Ömer Gür, Ömer Faruk Yücel,
Özgür Yılmaz, Recep Yılmaz, Sefa
Gebeşoğlu, Sefa Mücahid Çirişoğlu
ve Sümer Odabaş’ın lisans işlemlerini
tamamladı.

30 futbolcu 
lisanslı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta
mücadele eden GMG
Kastamonuspor’un bu sezon yaş
ortalaması 25 oldu. 

GMG Kastamonuspor alt yapısına
gelen 17 yaşındaki Kerem İmamoğlu
takımın en genç oyuncusu olurken,
en yaşlı futbolcu 41 yaşındaki kaleci
Oğuzhan Bahadır. 

Takımda 16 futbolcu 18-25, 8
futbolcu 26-30, 4 futbolcu da 33-35
yaş aralığında yer alıyor.

Takım 
25 yaşında

Bu sezon Kastamonulu 7 futbolcu
GMG Kastamonuspor forması ile
sahaya çıkacak.

Kaptan Faruk Öcal’ın yanı sıra
Emre Keşkek, Eren Evin, Sefa
Gebeşoğlu, Hazar Daşcı, Oğuzhan
Doğan, Sefa Mücahid Çirişoğlu
takımdaki Kastamonulu oyuncular.

Memleket 
formasını 
terletecekler

GMG Kastamonuspor’un yeni
sezonda formasında Şehit Şerife
Bacı’yı taşıyacak. Temsilcimizin yeni
sezon forması herkesin büyük
beğenisini kazandı.

Yeni forma ile
sahada

TFF 2. Lig 
Kırmızı Grup 
ilk hafta maçında GMG
Kastamonuspor, sahasında
konuk ettiği Karacabey
Belediyespor ile 1-1 berabere
kaldı. Karşılaşmada 
kırmızı-siyahlıların hücum
hattında görev yapan Ömer
Gür’ün bacağı kırıldı.

Ağustos ayında Aydın Ekinci’nin istifası ile
boşalan Taşköprüspor Kulübü başkanlığınla
genel kurul ile Hüseyin Aytaç Altan seçildi.

Altan’ın yönetiminde “Baha Demir, Kenan
Duman, Tuncay Kendiroğlu, Özgür

Baltacıoğlu, Serhat Yılmaz, Abdullah Güldal,
Ali İmran Özdemir, Mustafa Çiftçi, Süleyman
Arı, Şamil Demircioğlu, Emre Pehlivan,
Av.Harun Uğur, Muharrem Enver Gökkılıç,
Kadir Kürşat Önder, Mustafa Sevim” yer aldı.

Taşköprü’de 
Altan dönemi



İlçenin asayiş ve mimarisindeki algıyı
değiştirmek için çalışmalarının olduğunu
ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı
Abdurrahman Dursun şu açıklamalarda
bulundu: “Sultangazi’deki asayiş problemleri
bugün Kağıthane ya da Bakırköy’den farklı
değil. Ancak geçmişten gelen bir algıdan
dolayı eksideyiz. Bunun için bir Sultan Şehir
mottosu oluşturuyoruz. İlçemizde
İstanbul’un birçok noktasından daha güvenli
alanlar meydana getirildi. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü'ne bağlı polis atlı birlikleri,
Sultangazi Şehir Ormanı’nda da devriye
görevine başladı. Çok yakın zamanda atlı
birlikler ilçemizde konuşlanacak. Bu hem
görsel hem de asayiş açısından ekstra bir
avantaj sağlayacak.” 

Mülkiyet sorunları sebebiyle alt
yapıda eksiğiz

Dursun, Sultangazi’nin İstanbul’un en
büyük yüz ölçümüne sahip ilçelerinden biri
olmasına rağmen yerleşimin imar sorunları
sebebiyle dar bir alanda sıkıştığını
kaydederek şöyle devam etti:  “İlçemizin en
büyük problemi Paşa Torunu Davası ve
İSKİ’nin havzasından kaynaklanan imar
problemleri. Sultangazi 36 kilometrekare
yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen 13
kilometrekare alanda yaşamımızı
sürdürebiliyoruz. Mülkiyet sorunlarını
aşamadığımız için alt yapı problemimiz
bulunuyor. Daha öncesinde hizmetlerin geç
geldiği, köşede kalmış bir mahalleydik.
Şimdi 535 bin nüfusumuz var, henüz 11

yıllık yeni bir yapı ve eksiklerimiz olmasına
rağmen iyi bir ilçeyiz. İstanbul’daki birçok
ilçeden daha düzenli bir imar, daha iyi yol ve
sokaklara sahibiz.” 

Şehre ruh vermek gerek

“Bir şehri anlatan figürler ve estetik
yapılar olmalı. Bu kapsamda Atatürk
Bulvarında günde ortalama 40 bin kişinin
geçtiği alana yaptığımız saat kulesi ilçenin
şimdiden bir figürü oldu.  İnsanlar artık
hastaneyi, kaymakamlığı tarif ederken ya da
birini beklerken saat kulesinden istifade
ediyor. Dışarıdan gelenlerin zihinlerine
kazınıyor. Bu tür göze çarpacak figürler
şehre estetik ve anlam katar. Böyle yapıları
çoğaltacağız.  İlçede yaşayanların kendini
değerli hissetmesi lazım. Bunu da eksik olan

spor tesislerimizi, eğitim alanlarımızı, sosyal
ve kültürel alanlarımızı tamamlayarak
gerçekleştirebiliriz. Kendi içinde kendini
yaşayan bir yerden sıyrılmak gerek. Şehre
ruh vermek gerek. 

Biz de çalışmalarımızı bu yönde
sürdürüyoruz. Gençlerin zaman
geçirebileceği, kendilerini rahat
hissedebileceği alanlarımız yok.
Tanıtımımız, reklamımız yok. İnsanları
teşvik eden yerler yok. İnsanlar
Sultangazi’nin nerede olduğunu bile
bilmiyorlar.  Bizim öncelikli iyileştirmemiz
gereken konu tabi ki bu değil. Önce eğitim
sorunumuzu ortadan kaldırmamız lazım.
Eğitimini iyi almış, sosyal, kültürel
bakımdan zengin çocuklar yetiştirmeliyiz.
Sosyal alanlar oluşturmalıyız.”

18 Eylül 2020 7
istamonu.com /istamonu /istamonu

MANŞET

Şehre ruh vermek gerek
“Bir şehri anlatan figürler ve estetik yapılar olmalı. Bu
kapsamda Atatürk Bulvarında günde ortalama 40 bin
kişinin geçtiği alana yaptığımız saat kulesi ilçenin şimdiden
bir figürü oldu. İnsanlar artık hastaneyi, kaymakamlığı
tarif ederken ya da birini beklerken saat kulesinden
istifade ediyor. Dışarıdan gelenlerin zihinlerine kazınıyor.
Bu tür göze çarpacak figürler şehre estetik ve anlam
katar. Böyle yapıları çoğaltacağız.”

Sultangazi Belediye Başkanı
Avukat Abdurrahman Dursun,
gazetemizin Kağıthane’de bulunan
çalışma ofisini ziyaret etti.
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz’in sorularını
cevaplayan Başkan Dursun,
Sultangazi’de sosyal, sportif ve
eğitim alanında çok sayıda girişimin
başlatıldığı dile getirdi.  

Dursun burada İstamonu
hakkında yaptığı değerlendirmede
“İstamonu 9 yıllık geçmişi ve
yayıncılık çizgisi itibarıyla mensubu
bulunduğu kitleye kendisini ispat
etmiş bir yayın organı, emek
verenleri tebrik etmek gerekir.
Gerçekten başarılar diliyorum. Çok
zor bir göreve talipsiniz.” dedi.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz, Yazı İşleri
Müdürü Gözde Yüksel, AK Parti
Sultangazi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi
Çatalzeytinli iş adamı Cemal
Demir’in yer aldığı ziyaret yaklaşık
bir buçuk saat sürdü.

İstamonu kendini
ispat etmiş 
bir yayın organı

“Belediyemiz bünyesinde kentsel tasarım
konsepti hazırladık. Caddeye bakan binaların
dış cepheleri uyum içerisinde olacak.  Yaklaşık
50 kişi kapasiteye sahip olan mahalle
kütüphanelerimizden üçünü de bu konsepte
uygun yaptık.  Özellikle ilçede bulunan

ayakkabı ve tekstil sektörünü kapsayan
işletmeleri mahalle aralarından çıkarak sanayi
sitesinde kümelenmesini hedefliyoruz.
2021’de tüm ilçede fiber internet altyapısı
sağlanacak. Yapımını gerçekleştirdiğimiz her
kültür merkezinde yüzme havuzu olacak.”

Kentsel tasarım konsepti hazırladık

“164 dönüm arazide
İstanbul’da olmayan Çocuk
Macera Parkı projemiz
bulunuyor. Projemizi Gençlik ve
Spor Bakanlığına sunmak üzere
hazırlıyoruz. Bu projemiz hayata
geçtiğinde ailelerin ilk tercihi
alışveriş merkezi olmaktan
çıkacak. Sadece İstanbullular
değil Türkiye’nin çeşitli illeri,
ilçemizi ilk tercihine ekleyecek.
Projenin iki yıl içerisinde hayata
geçmesini hedefliyoruz.” 

Çocuk Macera
Parkı Türkiye’yi
kapsayacak 

“2020 bütün beklentilerimizin
dışında bir yıl oldu.  Bu sene sivil
toplum kuruluşlarıyla beraber
çok yoğun bir çalışma
öngörüyorduk. Pandemi
dolayısıyla gerçekleştirmeyi
planladığımız birçok projemiz
askıda kaldı. Önümüzdeki
dönemde kültürel
faaliyetlerimizin revizesini sağlık
alanındaki eğitim çalışmalarıyla
yapacağız. Toplu kullanım
mekanlarının daha iyi dezenfekte
edilmesini, daha temiz olmasını
sağlayacağız.2021 sosyal
yardımları arttıracağımız bir yıl
olacak.”

Sağlık alanına
ağırlık 
verilecek

Avukat Abdurrahman Dursun

Sultangazi AK Parti İlçe
Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Demir

Gazetemizin Genel
Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz

Sultangazi
Belediye Başkanı 
Abdurrahman
Dursun 
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Kastamonu- Bozkurt

www.demiryemek.com

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

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

Yılların
deneyimi
ve ilk
günün
heyeca-

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

Y

emir
içeriği,
protein ve
besin
değeri

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

D

İ

alon
toplantılarınızın ve
organizasyon-
larınızın, tüm
kahvaltı ve yemek

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

S

0212 668 00 37
0530 979 96 99

info@demiryemek.com

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

Üretim tesisimiz

alanda 
hizmet vermektedir

500 m2

Günlük ortalama 

adet yemek tabağı
hazırlanmaktadır

21000
Üretim boyunca 

personel 
görev almaktadır

90

+90 (212) 

482 22 74 www.otomasyonmakina.com

n Alüminyum Boru Kesme

n Anahtar Şifre Açma 

n Asma Kilit Fişe Montaj 

n Asma Kilit Kanca Bükme

n Bakır Boru Kesme &

Havsa Servo Motor 3 Eksen

n Broş ve  Çelik Kapı Mil

Montaj Makine imalatlarıyla 

hizmetinizdeyiz www.furkanplastik.com

Baskılı -

baskısız 

koli ve koli

bantları

0212 506 43 43

Maske Makinası


