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Çamaşır ve Bulaşık Makinası, 
Fırın, Elektrikli Süpürge ve diğer 
çeşitlerimiz ile hizmetinizdeyiz.
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Menderes Cad. Yenice/KARABÜK 
TEL : (0370) 766 21 30

Ticaret A.Ş
Halı-Mobilya 

Arçelik-İstikbal Bayii

09 Eylül 2022İlkeli,Güvenilir ve Saygın

Siyasal Gazete Salı ve Cuma Günleri Yayınlanır
Kuruluþ Tarihi : 20 Aralýk 1976          Yýl : 46       Sayý : 2090      Fiyatý : 1 TL
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Yeni eğitim öğretim yı 
lında alınan güvenlik 
tedbirlerine ilişkin bilgi 
lendirme ve değerlen 
dirmelerin yapıldığı 
2022-2023 Eğitim Öğre 
tim Yılı 1. Kanaat Döne 
mi Okul Müdürleri Kuru 
lu ve Okul Aile Birliği 
Temsilcileri Toplantısı 
Vali Fuat Gürel başkanlı 
ğında gerçekleştirildi. 
100.Yıl Kültür Merkezin 
de düzenlenen toplantı 
ya Vali Fuat Gürel’in ya 
nı sıra Vali Yardımcısı 

Muhittin Gürel, İl Jandar 
ma Komutanı J Kd Al 
bay Garip Gümüş, İl Em 
niyet Müdürü 1. Sınıf 
Emniyet Müdürü Kadir 
Yırtar, İl Milli Eğitim 

Müdürü Nevzat Akbaş, 
İl Sağlık Müdürü Dr 
Ahmet Sarı, Karabük 
Belediyesi Zabıta Müdü 
rü Sedat Köse, 
 Devamı 3.Sayfada

İlçemize hayırlı olsun 
İlçemizde geçtiğimiz ay 
larda etkili olan sel ve su 
taşkınları sonrasında 
meydana gelen hasar ve 
yıkıntıları yerinde incele-
mek üzere ilçemize gele 
rek inceleme ve değerlen 
dirmelerde bulunan Çev 
re ve Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum ve İç işleri Bakanı 
Süleyman Soylu, ilçemiz 

de vatandaşlarımız ile bir 
araya gelmişti. Ak Parti 
Yenice İlçe Başkanı Erdal 
Yirmibeş ’in talep ve ça 
baları sonucunda İlçemi 
ze kazıcı yükleyici iş ma 
kinası bakanlarımız Mu 
rat Kurum ve Süleyman 
Soylu’nun talimatları doğ 
rultusunda ilçemize gön-
derildi. Çarşamba günü 

ilçemize gelen iş makina 
sı ilçemiz köylerine hiz 
met verecek.  
 
Konu ile ilgili gazetemize 
açıklamada bulunan AK 
Parti İlçe Başkanı Erdal 
Yirmibeş Çevre ve Şehir 
cilik ve İklim değişikliği 
Bakanımız Murat Kurum  
Devamı 2.Sayfada

Orman Köylümüzle 
El Ele Yürüyoruz

Zonguldak Orman Bölge 
Müdürlüğü 2022 yılı Orköy 
Faaliyetleri kapsamında 
başta üretim mekanizasyo 
nu projeleri(motorlu teste 
re, traktör, tomruk çekme 
vinci vb.) başta olmak üze 
re diğer ekonomik (Süt 
Sığırcılığı, Süt Koyunculu 
ğu, Arıcılık vb.) 
 Devamı 2.Sayfada

Yeniceli madenciler ilçemizde bir araya geldi

Önümüzdeki günlerde Zongul 
dak TTK kurumunda yapılacak 
sendika seçimleri öncesinde il 
çemiz madencileri Yenice Ihla 
mur Teras tesislerinde bir araya 
gelerek güzel bir dayanışma 
örneği gösterdiler.  
Toplanan madenciler sendika 

seçimlerinde İlçemiz gençlerin 
den Tevfik İncebacak a tam des 
tek vererek yapılacak seçimler 
de destekleme kararı aldılar.  
 
Büyük ilgi gören kaynaşma 
yemeğinin önümüzdeki süreçte 
de devam edeceği öğrenildi.  

İlçemizin yetiştirdiği değer ler-
den Avukat Adem Genç, Hukuk 
eğitimini tamamladıktan sonra 
ilçemiz Bülent Ecevit caddesin 
de açtığı büro ile ilçemizde bir 
süre önce hizmet vermeye baş 
ladı. Sosyal kişiliği ile ön plana 
çıkan Avukat Adem Genç kısa 
zamanda Yenicelilerin tanıdığı 
ve ilgi gösterdiği bir isim oldu 
 
Devamı 2.sayfada

Av. Adem Genç  
göz dolduruyor

Yenice – Sanayi arasında yol 
güzergahının ışıklandırılması 
isteniyor. Safranbolu’dan başla 
yıp, Devrek yol ayrımına kadar 
uzanan karayolu, Doğu Kara 
deniz’i limana taşıyan İstanbul 
– Ankara karayoluna bağlayan 
karayolu niteliğini taşıyor. 
Devamı 2.Sayfada

Çevre yolu ne zaman 
ışıklandırılacak ?

Uzun süredir ışıklandırma ya 
pılmayan Yenice Meydanı, artık 
ışıl ışıl. Yerel gazetelerin günde 
mi getirdiği ve Karabük Valisi 
Sayın Fuat Güler'in el atması 
sonucu, Atatürk Anıtı ve çevre-
si aydınlatıldı. Şimdilerde ise 
bahçenin aydınlatması da yapı 
larak şık bir görünüm ortaya çı 
karıldı.  
Emeği geçenlere teşekkür 
ediyoruz,

YENİCE MEYDANI 
IŞIL IŞIL

Vali Gürel, “Karabük olarak eğitimde çok başarılıyız.”

Karabük Dernekler Federasyonu 8- 
11 Eylül tarihlerinde İstanbul Malte 
pe de tanıtım günleri organizasyonu 
için yoğun bir çaba gösteriyor. 
Federasyon başkanı Sayın Cevdet 
Akay, Cumhuriyet kenti Karabük'ün 
İstanbul’da ki turizm neferi gibi çalışı 
yor. 
Devamı 2.Sayfada

* Erdinç Dereli

Karabüklüler İstanbul'da 
Buluşacak
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Vatandaşlarımıza hu 
kuki yardımları ile ön 
plana çıkan Avukat 
Adem Genç siyasi kişi 
liği ile de ön plana çık 

mayı sürdürüyor. 
İlçemize hizmet veren 
Avukatımıza başarılar 
diliyoruz. 

Özellikle yaz döne-
minde Yenice – Sana 
yi güzergâhında yürü 
yüş ve spor yapan ai 
leler ve araç sahipleri, 
bu bölümün de ışıklan 
dırılmasını istiyorlar. 
Bu konuda görüş bildi 
ren vatandaşlar, “   
Devletimiz her alanda 
olduğu gibi ekonomik 
anlamda da çok güçlü 
bir devlettir.  
 
Yenice Çevre Yolunun 
girişinden itibaren Sa 
nayi girişine kadar ya 
pılacak ve muhteme-
len 4 km yi kapsaya-

cak bir ışıklandırma 
çalışması uygun ola 
caktır.  
 
Bu güzergâhın ışıklan 
dırılmasıyla birlikte 
akşam saatlerinde da 
ha güvenli bir şekilde 
yürüyüş yapabiliriz.  
 
Araçlarımız güvenli 
seyir edebilecektir.  
 
Hükümetimizin ve 
Yenice’deki temsilcile 
rinin konuyu dikkate 
almalarını diliyoruz “ 
şeklinde görüş bildir-
di. 

Kızılsu Market 
İbrahim Kızılsu

İlyas Mehmet Beşevli Caddesi  
Kalaycılar / Yenice 
0535 217 41 09 

ve İç İşleri Bakanımız 
Süleyman Soylu ilçem-
izde meydana gelen 
sel felaketi sonrasında 
ilçemize gelerek bizleri 
yalnız bırakmamışlar 
dır. 
Bizler Ak Parti teşkilatı 

olarak ilçemiz köylerin 
de anında müdahale 
de bulunması için iş 
makinası talebinde bu 
lunduk.  
Sayın Bakanlarımız 
talebimizi hemen de 
ğerlendirerek ilçemize 

son model kazıcı yük-
leyici yolladılar. İlçemiz 
halkı adına köylere hiz 
met götürme birliğine 
teslim edilen kazıcı 
yükleyici ilçemizin ihti 
yaçları doğrultusunda 
kullanılacak.  

Sayın Bakanlarımız 
Murat Kurum ve Süley 
man Soylu’ ya ilçemiz 
adına teşekkür ediyo-
rum” ifadelerine yer 
verdi. 

Geçtiğimiz yıl Yenikapı 
etkinlik alanında ger 
çekleşen ve büyük be 
ğeni toplayan etkinlikle 

bu defada Perşembe 
günü Maltepe etkinlik 
alanında yapılacak 
açılışla Karabüklüleri 

bir araya getirecek. 
Sayın Akay İstanbul' 
daki Karabük'lüleri hat 
ta birçok İl Dernekleri 

ile birlikte her fırsatta 
Karabük’ün tanıtımı 
adına elinden geleni 
yapmaya çalışıyor. 
Elbette kendisi bu yo 
ğun gayreti gösterir 
ken, Karabük valisi 
sayın Fuat Gurel,İl 
Turiz müdürlü 
ğü,STK'lar, Belediyele 
rimizle birlikte Karabük 
lüler kendisine destek 
olmaya çalışıyorlar. Bu 
manada sayın Cevdet 
Akay ve çalışma arka 
daşlarını kutluyoruz. 

ve sosyal projeler (Dış 
Cephe Mantolama, Gü 
neş Enerjisi ile Su Isıt 
ma Istemleri ) projeleri 
uygulanarak, orman 
köylülerimize 4.300. 
000 TL. si hibe 17. 
260.000 TL. si kredi ol 
mak üzere toplam 21. 
560.000 TL. destek 
sağlandı. 
Karabük'teki Orköy ça 
lışmalarını yerinde in 
celeyen Bölge Müdürü 
müz Sayın Faruk Bay 
raktaroğlu orman köylü 
lerimizle bir araya gel-
erek “ Anayasanın 
170. Maddesi gereğin 
ce orman köylüsünü 

desteklemek bizlerin 
görevi. Ormanlarımızın 
korunması, geliştiril 
mesi, sürdürülebilir or 
mancılık ilkelerine gö 
re yönetilmesi görevle 
rimizi orman köylümü-
zle birlikte el ele yürüt-
mek ana gayemizdir. 
Orköy projeleri ile or 
man köylümüzün gelir 
düzeyini artırmak, üre-
time destek vermek, al 
ternatif geçim kaynak 
ları oluşturarak gelir se 
viyesini yükseltmek he 
deflenmekte olup, uy 
guladığımız projelerin 
başarısı izleme, takip 
ve değerlendirme yo 

luyla ölçülmektedir. 
Orman köylümüze ver-
ilen desteğin %20’sinin 
hibe, %80’nin ise SI 
FIR faizle, proje türleri 
ne göre değişen 
vadelerde ve yılda bir 
taksit olarak geri öde 
mesi yapılmaktadır. 
Ormancılık faaliyetle 
rinin sosyal ormancılık 
yapısı içinde yer alan 
Orköy uygulamaları 
mız orman köylümüz 
tarafından yoğun ilgi 
ve talep görmektedir. 
Tarım ve Orman Ba 
kanlığımız ve Orman 
Genel Müdürlüğü’nce 
ayrılan ödenekler doğ 

rultusunda Orköy Des 
teklerimiz devam ede-
cektir. Köylümüzün 
mutluluğu bizim mut 
luluğumuzdur.” dedi. 
Bölge Müdürümüz 
Sayın Faruk Bayrak 
taroğlu'na İnceleme ve 
denetimlerinde Orköy 
Daire Baskanligimiz 
Şube Müdürü Kaan 
Toptan ve Yusuf Kurt, 
Orköy Şube Müdürü, 
Karabük İşletme Müdü 
rü, Müdür Yardımcısı 
ile İşletme Şefleri ka 
tıldı. 

Av. Adem Genç göz dolduruyor

Çevre yolu ne zaman 
ışıklandırılacak ?

İlçemize hayırlı olsun 

Karabüklüler İstanbul'da Buluşacak

Orman Köylümüzle El Ele Yürüyoruz
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Emniyet ve Jandarma 
Personeli, okul müdür-
leri ile Okul Aile Birliği 
Temsilcileri katıldı. 
İl Milli Eğitim Müdürü 
Nevzat Akbaş tarafın 
dan gerçekleştirilen 
bilgilendirmenin ardın 
dan kürsüye gelen Vali 
Fuat Gürel, "2022-
2023 Eğitim Yılı çocuk 
larımıza, bizlere ve 
bütün eğitim camiası 
na hayırlı olsun inşal 
lah, sorunsuz bir şekil 
de en az sıkıntı ile dö 
nemi geçirmiş oluruz. 
Geçen hafta içerisinde 
eğitim öğretim dönemi 
ile ilgili bir toplantı ger 
çekleştirdik, çocukları 
mızın güvenli bir şekil 
de okula gelebilmeleri 
çok önemli, çocukları 
mızın büyük bir bölü 
mü servis araçları ile 
ve Milli Eğitim Bakanlı 
ğımızın imkânları ile 
taşımalı sistemle okula 
gelebilmekte. Güvenli 
bir şekilde okullarına 
gelebilmeli ve güvenli 
bir şekilde evlerine dö 
nebilmeliler, bu anlam-
da Emniyet ve Jandar 
ma güçlerimiz ile Milli 
Eğitim Müdürlüğümü 
zün denetimleri çok 
önemli. Çocukların 
okula girdikleri anda 
İdarecilerimiz veya öğ 
retmenlerimiz tarafın 
dan teslim alınması ve 
giderken de aynı yön-
temle gönderilmesi 
çok önemli, bu anlam-
da idarecilerimiz ile öğ 
retmenlerimize büyük 
bir görev düşmekte.  
*Okul Müdürlerimiz 
sahada olacak. 
Okul önlerinde özellik-
le yaya geçitleri ve 
girişlerle alakalı güven 
lik son derece önemli, 
okul etrafındaki parklar 
ve alanların kontrol 
edilmesi ve denetim-
leri önemli gerekli ça 

lışmaları yapıyoruz, ya 
pacağız. Ancak okulla 
rın etrafında gereksiz, 
başka maksatlarla ora 
lara gelebilen insanlar 
var, müdürlerimiz, 
müdür yardımcılarımı 
zın sahada olmasını 
istiyoruz. Emniyet ve 
Jandarmadannarkada
şlarımızı görevlendir 
dik, onlarla irtibat kura-
caklar. Çocuklarımızın 
teneffüslerde dışarı çık 
mamaları çok önemli, 
okula gelmeyen öğren 
cinin idare tarafından 
anında velisine bildirim 
yapılması gerekir, okul 
idaresi ile veli arasın 
da bir irtibat köprüsü 
nün kurulması gerekir, 
rehber öğretmenlerimi 
zin sahada olmasını 
arzu ediyoruz.  
*Öğrencilere arkadaş 
yakınlığı ile yaklaşın. 
Çocuklarımızın her 
türlü hareketleri takip 
edilmeli, bu noktada 
sınıf öğretmenlerimizin 
ve rehber öğretmenleri 
mizin de duyarlı olma 
sı gerekir, bu noktada 
karşılıklı iletişim içeri 
sinde olurlarsa çocuk 
larımızda olan farklı 
davranışları fark ede-
bilirler. Çocuklarımız 
herhangi bir sorunda 
bir yakınlık hissede-
bilmeli, bir sorun anın 
da bu noktada yakınlık 
gördüklerine anlattıkla 
rında sorunun çözüle 
bildiğini biliyoruz, ida 
recilerimizin ve öğret 
menlerimizin çocukla 
rımıza bir arkadaş ya 
kınlığı ile yaklaşmaları 
ve onların sorunları ile 
yakından ilgilenebilme-
lidirler.  
*Önceki yıllarda oldu 
ğu gibi bu yılda kitap 
lar sıraların üzerinde 
öğrencilerimizi bekli 
yor. 
Devletimiz ders kitap 

ları ve yardımcı kay-
naklarla ilgili öğrencile 
rimizin beklentisini kar 
şılıyor. Milli Eğitim Ba 
kanlığımız çok güzel 
bir çalışma yürüterek 
yardımcı kaynakları 
öğrencilerimize dağıt 
tılar, eğitim ve öğretim 
altyapımızı geliştirmek 
ve güçlendirmek adına 
büyük projeler yürütü 
yoruz. Yık yap veya 
Güçlendirme sebebiyle 
yıkılan veya geçici sü 
reyle kapatılan okulla 
rımız var bu anlamda 
bu sene ve önümüzde 
ki sene bazı zorluklar 
yaşayabiliriz bunun 
için sizlerden anlayış 
ve sabır bekliyoruz. 
Çocuklarımızın yetişti 
rilmesi, eğitilmesi hep-
imizin görevi, okul aile 
birliklerimizle, okul 
müdürlerimizle birlikte 
çocuklarımızı takip 
edelim. 
*Öğrenci derse hiçbir 
şekilde cep telefonu ile 
girmeyecek. 
Teknoloji artık 
bağımlılık haline geldi, 
nerede ise çocukları 
mızın tamamında cep 
telefonu var, idareciler-
imiz ve öğretmenleri 
miz ders saatinden 
önce cep telefonlarını 
toplayacak ve okul çı 
kışında geri teslim ede 
cek, öğrenci derse hiç 
bir şekilde cep telefo 
nu ile girmesin. Eğer 
çocuklarımız cep tele-
fonu ile derse girerse 
dersi ve öğretmenini 
dinlemeyebiliyor, eği 
timi aksıyor. 
*Sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde çok 
önemli. 
Ziyaret ettiğimiz okul 
ziyaretlerinde sürekli 
ifade ediyorum çocuk-
la rımızın sadece aka 
demik başarılarına 
odaklanmamalıyız, 

onların sosyal, kültürel 
ve zihinsel bütün alan-
larda başarılı olması 
hepimizin asli görev-
lerinden. Her çocuk bir 
müzik aleti çalabilmeli, 
bir spor dalına ilgi du 
yabilmeli, her çocuğu 
muzun bir kültürel faa 
liyet ile ilgilenmesini ve 
ayrıca milli manevi de 
ğerlerimizi öğretebil 
mek hepimizin asli gö 
revi. Sizlerden ricamız 
biraz daha bu nokta-
lara hassasiyet göste 
rilmesi.  
*Karabük olarak eğitim 
de çok başarılıyız. 
Sadece eğitim öğre 
timde başarılı değiliz, 
diğer alanlarda da 
başarılıyız. Akademik 
başarıda ülke çapında 
ilk ondayız. Her alan-
da başarılarımızı daha 
ileriye taşımak istiyo 
ruz. Geçtiğimiz sene 
spor dalında 7 Uluslar 
arası başarımız vardı 
şu an 17'ye çıktı, başa 
rılıyız ve bu başarıyı el 
birliği ile geleceğe taşı 
maya devam edece 
ğiz. Çocuklarımızı bu 
tür faaliyetlerin içine 
çektiğimizde onların 
dünyaları değişiyor ve 
iyi bir insan yetiştirmiş 
oluyoruz. 
2022-2023 Eğitim Öğ 
retim yılının tüm İdare 
cilerimize, öğretmenle 
rimize, öğrencilerimize 
ve velilerimize hayırlı 
olmasını temenni edi  
yorum. "diye konuştu.  
Toplantı okul müdürleri 
ve okul aile birliği tem-
silcilerinin okullarına 
dair ihtiyaç ve sorunla 
rını dile getirmeleri ile 
çözüm önerileri konu 
sunda görüş alış veri 
şinde bulunulmasının 
ardından sona erdi. 

Belediyemizin 3 ve 4. 
sınıf öğrencileri için 
planladığı “Bilim, sa 
nat, doğa” atölyeleri 
başladı. Öğrenciler ilk 
çalışmayı bilim atölye 
sinde yaptı. 
Belediyemizin 3. ve 4. 
sınıf çocukları için plan 
ladığı “Bilim, sanat, do 
ğa” atölyeleri başladı. 
Atölyelere kayıt yaptı 
ran çocuklar, ilk çalış 
mayı, belediye hizmet 
binasının 7. katındaki 
Perşembe salonunda 
kurulan bilim atölyesin 
de yaptı. Bu alanda 
yaptıkları çalışmalarla 
tanınan Zeynep-Ali 
Hasırcı öğretmenler, 
yapılan ilk çalışmada, 
çocukların, gündelik 

hayatta sıkça kullanı 
lan aygıtların çalışma 
prensiplerini, basit 
elektronik devrelerle, 
deneyimleyerek öğret 
meye çalıştı.  
Basit deneylerle çocuk 
larda merak uyandır 
mayı, yaratıcılığı teş 
vik etmeyi amaçlayan 
çalışmada çocukların 
son derece eğlendikle 
ri gözlendi. 

Çalışmanın bir bölü 
münü Belediye Başka 
nı Bülent Kantarcı da 
izledi. Çocuklar daha 
sonra çizgi ve el sanat 
ları atölyelerinde çalış 
malarını sürdürdü. 
ÇOCUKLAR BİZİM 
GELECEĞİMİZ 
Çocuklarla bir süre 
sohbet eden Belediye 
Başkanımız Bülent 
Kantarcı, “Belediyeler 

yol yapar, evlere su 
sağlar, spor tesisleri 
kurar, farklı pek çok 
daha hizmetle toplu 
mun her kesimine hiz 
met eder. Ama biz en 
çok sizler için yapılan 
çalışmalara önem veri 
yoruz. Çünkü sizler bi 
zim geleceğimizsiniz. 
Siz ne kadar iyi yetişir 
seniz yarınlarımız o 
kadar aydınlık olacak. 
Bugün burada çalışma 
yaptığınız salonu da, 
kurs görerek yüzme 
öğrendiğiniz havuzu 
da sizler için yaptık. 
Sizlerin iyi bir eğitim 
almanız için her şeyi 
yapmaya da hazırız.” 
dedi. 

Yeni eğitim ve öğre 
tim yılının başlaması 
na sayılı günler kala, 
çarşı pazarda okul 
alışverişi yoğunluğu 
yaşanıyor. Öğrenciler 
albenisi yüksek renkli 
okul ürünlerine ilgi du 
yarken, uzmanlar aile 
leri tercihleri yaparken 
dikkatli olmaları konu 
sunda uyarıyor. 
Podolog Deniz Yahcı 
da okul döneminde 
uzun saatler minikle 
rin ayakları ayakkabı 
da olacağından ayak 
larını sıkmayan, yor-
mayan ve rahat ayak 
kabılar tercih edilmesi 
gerektiğini belirtirken 
“Büyük Numara Ala 
lım Seneye de Giyer” 
mantığı ile büyük nu 
mara ayakkabı alın 
maması gerektiğine 
dikkat çekti. 
2022-2023 eğitim-öğ 
retim dönemi 12 Ey 
lül'de başlıyor. Okul 
öncesi, velileri de alış 
veriş telaşı sardı. 
Kalemden deftere, 
çantadan ayakkabıya 
kadar okul alışverişin 
de ailelerin öğrencile 
rin sağlığı için dikkat 
etmesi gereken birçok 
nokta var. 
Uzmanlarda velilileri 
görselliğinden daha 
çok sağlıklı olmasına 
dikkat edilmesi gerek-
ti ğini belirtiyor. 
“Giydikçe Açılır” Mantı 
ğından Uzaklaşma 
lıyız Podolog Deniz 
Yahcı, ayakkabı seçi-
minde velilerin birçok 
noktaya dikkat etmesi 
gerektiğini belirterek, 
“ Moda olmasındansa 
ayakkabının rahatlığı 
ön planda olmalı. 
Okul çağı çocukları 
hızlı büyüyen bir 
dönemdedirler bu 
yüzden çocuklarla bir-
likte ayakkabı numar-
ala rı da büyürken ge 
nellikle 6 ayda bir 1 
numara artış gözlem-
lenir. Bu nedenle “Bü 
yük Numara Alalım 
Seneye de Giyer”, 
“Giydikçe Açılır” gibi 
halk arasında yaygın 
olan algılardan uzak 
durmalıyız. Seçim sı 
rasında dikkat etme 
miz gereken noktala 
rın başında çocuğun 
fiziksel görünümü ve 

anotomisi geliyor. 
Çocuklarımızın boyu, 
kilosu, sportif faaliyet-
leri ,varsa ayak prob-
lemleri (basış bozuklu 
ğu gibi ) dikkate alına 
rak seçim yapılması 
gerekiyor.” ifadelerini 
kullandı. 
Yanlış Seçim Sağlık 
Sorunlarını Beraberin 
de Getiriyor Yanlış 
ayakkabı seçiminin 
çocuk sağlığına olum-
suz etkiler yara 
tabileceğinin altını 
çizen Podolog Yahcı, 
sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Ayakkabı 
tabanının kaymama 
sı, esnek malzeme-
den yapılmış olması, 
ayağı tam kavraması 
,hava alması ve terlet 
memesi gerekir. Hava 
almayan, plastik, nay-
lon gibi malzemeler-
den yapılmış ayakka 
bılar, gün boyu çocu 
ğunuzun ayak sağlığı 
nı tehdit eder. Kilolu 
çocuklarda ise ayak-
ka bı tabanı kalın ve 
kıvrılmayan özellikte 
olmalıdır. Yanlış seçil 
miş ayakkabılar ço 
cuklarımızın ayakla 
rında ağrı, çabuk yo 
rulma, hareket kısıtlı 
lığı, nasır, tırnak bat 
ması ve mantar prob-
lemleri ile karşı karşı 
ya kalabilirsiniz” 
Öğrenme Eksikliği Or 
taya Çıkabilir 
Çocuklarda en sık 
görülen ayak prob-
lemleri ,ayak hasta 
lıkları; içe basma, dı 
şa basma ve düzta 
banlıktır. Bu sorunlar 
tedavi edilmezse 
ayakkabı giymede 
zorlanma, ayak, ayak 
bileği, diz, kalça hatta 
omuriliklerde ağrıya 
neden olabileceği gibi 
gelişmelerinde de ne 
gatif etkileri gözlemle 
nebilir. Bu sorunlar; 
hareket kısıtlığına ve 
konsantrasyon bozuk 
luğuna, dikkatin dağıl 
masına neden olabilir. 
Çocukların rahatça 
koşup oynayamama 
ve dikkatin ağrıya ya 
da hissiyata yönelme 
sinden dolayı sorun 
çözülmezse öğrenme 
eksikliğine kadar gi 
debilir.

Yanlış Ayakkabı Seçimi Öğrenme 
Eksikliğine Bile Yol AçabilirVali Gürel, “Karabük olarak eğitimde çok başarılıyız.”

Bilim, sanat, doğa atölyeleri başladı
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Safranbolu Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekibi, Hasan Gemici 
Özel Eğitim Uygulama 
Merkezi’ne hayvanat 
bahçesi yapıyor. Özel 
çocuklara hayvan sev 
gisini aşılamak ve on 

larla vakit geçirmeleri-
ni sağlamak amacıyla 
Merkez’den gelen ta 
leple çalışmaya baş 
layan Belediye perso 
neli, evcil hayvan kü 
meleri ve tel çit yapı 
mını sürdürüyor. 

Çalışmanın yeni eği 
tim – öğretim dönemi 
ne yetiştirilmesi plân 
lanıyor. 
 
Belediye Başkanı Elif 
Köse, eğitim kurum 
larının fiziki koşullarını 

kolaylaştırabilmek için 
imkânları ölçüsünde 
destek olduklarını söy 
ledi.  Bu kapsamda, 
okullarda asfalt, parke 
taşı tamiratı ve kaldı 
rım gibi çalışmalar 
yaptıklarına değinen 
Başkan Köse, “Beledi 
ye olarak, eğitim ku 
rumlarının işleyişine 
katkıda bulunabileceği 
miz işler belli. Onlar 
için elimizden geleni 
yapıyoruz. Yeni eğitim 
– öğretim yılının başla 
yacağı önümüzdeki 
günlerde, ihtiyaç sa 
hibi öğrencilerimize 
kırtasiye malzemesi 
hediye edeceğiz.” şek 
linde konuştu. 

Vatandaşlarımızın 
istek, şikâyet ve öner-
ilerini dile getirdikleri 
Devlet ile vatandaşımı 
zın buluşma noktası 
olan “Halk Günü” Top 
lantısı Vali Fuat Gürel 
başkanlığında gerçek 
leştirildi. 
 
Görüşmelere katılan 
vatandaşlarımız ile 
tek tek görüşerek ken 
disine iletilen sorun, 
şikâyet ve taleplerin 
çözümü için kurum ve 
kuruluş müdürlerine 
talimatlar veren Vali 
Fuat Gürel, “Devlet 
olarak bugüne kadar 

olduğu gibi bundan 
sonra da vatandaşla 
rımızın yanında olma 
ya devam edeceğiz 
Kapımız vatandaşları 
mıza her zaman 

açık.” diye konuştu. 
Her hafta düzenli 
olarak yapılan “Halk 
Günü” toplantısına 
iştirak etmek isteyen 
vatandaşlarımızın 

Çarşamba günleri 
saat 09.00’da Valilik 
Toplantı Salonunda 
hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

Vali Fuat Gürel, 2022-
2023 Eğitim Öğretim 
yılının ilk gününde 
okula uyumlarının ve 
adaptasyonlarının 
sağlanması amacıyla 
abilerinden ve ablala 
rından 1 hafta önce 
okula başlayan minik 

öğrencileri ziyaret etti. 
İl Milli Eğitim Müdürü 
Nevzat Akbaş ve Mü 
dür Yardımcısı Erdal 
Üngören ile birlikte 
Uyum Haftası kapsa 
mında Şerife Bacı 
Anaokulu, Sevgi Bağı 
Özel Eğitim Anaokulu 

ile 5000 Evler Ömer 
Lütfü Özaytaç İlkokulu 
1. Sınıfı ile Anaokulu 
nuna başlayan minik 
öğrencilerimizi ziyaret 
eden Vali Fuat Gürel 
miniklerle ve yavrula 
rının ilk gün heyeca 
nına ortak olmak için 

bekleyen velilerle bir 
süre sohbet ederek 
yeni Eğitim Öğretim 
yılının hayırlı olması 
temennisinde bulun-
du.  
 
 
Minik öğrenciler ile 
tek tek tanışan Vali 
Fuat Gürel öğrencile 
rimize çikolata ikram 
etti.  
 
 
Sınıf ziyaretlerinin 
ardından Şerife Bacı 
Anaokulu, Sevgi Bağı 
Özel Eğitim Anaokulu 
ile 5000 Evler Ömer 
Lütfü Özaytaç 
İlkokulunda görevli 
öğretmenlerimizle bir 
araya gelen Vali Gürel 
2022-2023 Eğitim 
Öğretim yılının hayırlı 
olması temennisinde 
bulunarak kolaylıklar 
diledi. 

Belediyeden Özel Çocuklara Destek Projesi

Devlet-Vatandaş Buluşmaları Vali 
Gürel Başkanlığında Devam Ediyor 

Vali Gürel Minik Öğrencilerin Okul 
Heyecanına Ortak Oldu.

Ömrünü adadığı, çok 
sevdiği Safranbolu'da 
Tarihi Çarşı'daki SA 
KEM binasına ismi ve 
rilen Araştırmacı - Ya 
zar Aytekin AYTEKİN’ 
in ismi, Safranbolu Be 
lediye Meclisi'nin kara 
rı ile ölümsüzleşti.  
Safranbolu Belediye 
Meclisi'nin son toplan 
tısında, geçtiğimiz ay 
larda yaşamını yitiren 
ve Safranbolu üzerine 
yaptığı kıymetli çalış 
malar nedeniyle "Saf 
ranbolu'nun Kent Bil 
gesi" olarak anılan 
Araştırmacı - Yazar 
Aytekin AYTEKİN'in 
isminin Kültür Merke 
zine verilmesi karar 
laştırıldı.  
İlk kez Temmuz ayı 
meclis toplantısında 
gündeme gelen konu, 
Kültür, Turizm ve Çev 
re Komisyonu'na ha 
vale edilmişti. 31 
Ağustos'ta toplanan 
Komisyonun raporu, 
Eylül ayı meclis top 
lantısında oy birliği ile 
kabul edildi. Alınan 
Meclis kararına göre; 
Safranbolu Belediye 
sinin Tarihi Çarsı'daki 
Kültür Merkezinin adı, 
Aytekin KUŞ Safran 
bolu Kültür ve Eğitim 
Merkezi oldu.   
Komisyon raporunda 
şu görüşler yer aldı: 
"23.06.2022 tarihinde 
vefat eden, ilçemizin 
yetiştirdiği Değerli 
Araştırmacı - Yazar 
Aytekin AYTEKİN'in 
isminin, tesis, cadde 
veya sokağa verilme-
si konusunun görüşül 
mesi neticesinde; 

1947 yılında ilçemiz 
de doğan, ilçemizin 
tanıtımında büyük rol 
oynamış, Safranbolu 
hakkında gelecek ne 
sillere birçok yazılı ve 
görsel doküman bırak 
mış, tam bir Safranbo 
lu sevdalısı, Safranbo 
lu'nun tarih hafızası, 
gönüllü turizm elçisi 
olan Aytekin Kuş'un 
isminin, Belediyemiz 
Tarihi Çarşı mevki-
inde Babasultan Ma 
hallesi 382 ada 4 par 
selde bulunan 
SAKEM binasına ver-
ilerek Aytekin KUŞ 
Safranbolu Kültür ve 
Eğitim Merkezi olma 
sı, komisyonumuzca 
oy birliği ile uygun 
bulunmuştur."  
Mecliste teklifi gün-
deme getiren 
Belediye Başkanı Elif 
KÖSE ise, "Aytekin 
Ağabey, Safranbolu' 
muz için çok önemli 
bir değerdi. Onun öze 
nerek yaptığı çalışma 
lar ile bıraktığı arşivin 
yanında, bizlere ver 
diği desteği unutama 
yız. Kibar tarzıyla 
yaptığı yol gösterici 
önerilerini hep değer 
lendirdik. O, her za 
man Safranbolu'nun 
iyiliğini istedi. 
Safranbolu aşkıyla ça 
lışan yöneticiler ola 
rak, biz de onun ismi 
nin hafızalara kazan 
masını istedik. Bu 
vesile ile, Rahmetli 
Aytekin Ağabeyi bir 
kez daha özlemle 
anıyorum." ifadelerine 
yer verdi. 

Vali Fuat Gürel, Cum 
hurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdo 
ğan imzasıyla Resmi 
Gazete yayımlanan 
kararla adı Safranbo 
lu Mimarlık Fakültesin 
de yaşatılan Mimar 
Başak Cengiz’in aile 
sini makamında misa 
fir etti. 
Karabük Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi 
Mezunu olan Mimar 

Başak Cengiz’in anne 
si Beyhan Cengiz ve 
babası Avni Cengiz’in 
üzüntüsünü paylaşan 
Vali Gürel, nazik ziya 
retleri için Cengiz aile 
sine teşekkür etti.

Aytekin AYTEKİN 
Safranbolu'da Ölümsüzleşti 

Vali Gürel, Başak Cengiz’in 
Ailesini Kabul Etti
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Ekolojik ve vegan Life 
by Fakir ailesi, tatil dö 
nüşü temizlikte bitki 
sel bazlı, doğal ürün-
leriyle etkili hijyen çö 
zümleri sunuyor.  
 
Eylül ayının gelmesiy 
le yaz mevsimi sona 
ererken tatilden dönüş 
ler başladı.  
 
Okulların da açılacak 
olmasıyla anneleri tatil 
dönüşünde dip köşe 
bir temizlik bekliyor. 
Yazlık giysiler yerini 
kışlıklara bırakırken 
mevsim geçişleri ça 
maşır yıkamanın da 
en yoğun olduğu dö 
nem.  
 
Doğaya ve insana 
dost temizlik ürünleri 
ailesi Life by Fakir, 
yüzde yüz bitkisel baz 
lı ürünleriyle temizliğe 
etkili çözümler sunar 
ken, doğanın sürdürü 
lebilirliğine de katkı 
sağlıyor.  
 
Life by Fakir ürünleri 
nin tümü Vegan ve 
Ecomark sertifikasına 
sahip, serinin hiçbir 
ürünü insan sağlığına 

olumsuz etkileri olan 
GDO, SLS, klor, para 
ben, boya gibi kimya 
sallar içermiyor.  
  
Renkli ve Beyazlarda 
Doğal İçerikle Etkili 
Performans 
Yüzde yüz bitkisel 
bazlı aktif madde içe 
ren Life by Fakir do 
ğal sıvı çamaşır de 
terjanı, üstün leke çı 
karma gücü ile renklil-
er ve beyazlarda yük-
sek performanslı temi-
zlik sağlıyor.  
 
Ürün, çamaşırlarda 
kalıntı bırakmıyor ve 
çamaşırlarınızın renk-
lerini koruyor. Vegan 
ve ekolojik Life by 
Fakir sıvı çamaşır 
deterjanı, ideal ölçüde 
kullanıldığında tam 30 
yıkama yapmanıza 
imkan veriyor. Ekstra 
durulamaya gerek 
bırakmadan daha az 
su tüketimi yapmanızı 
sağlıyor ve doğada 
kolay çözünerek çevr-
eye zarar vermiyor.   
Giysileri Yumuşacık 
Yaparken Sularımızı 
Koruyor 
Bitkisel ve vegan içe 

rikli Life by Fakir kon-
santre yumuşatıcı, ça 
maşırları yumuşacık 
yapıp mis gibi kokma 
sını sağlıyor.  
 
İçeriği sayesinde ko 
layca durulanıp kalıntı 
bırakmayan ürün, ide 
al ölçekte kullanıldığın 
da tam 60 yıkamaya 
kadar performans gös 
teriyor.  
 
Life by Fakir konsant 
re yumuşatıcı, renkli, 
siyah ve beyaz tüm 
çamaşırlarda güvenle 
kullanılabiliyor.  
 
Life by Fakir’in kon-
santre ürünlerinin üre-
timinde, konsantre ol 
mayan ürünlere oran-
la ortalama yüzde 75 
daha az su kullanılı 
yor. Marka, total üre-
time bakıldığında ton-
larca su tasarrufu 
sağlayarak kuraklığa 
karşı mücadeleye des 
tek veriyor. 

Bebekler İçin En 
Doğalı 

Life by Fakir, bebekler 
ve hassas cilde sahip 
olanlar için de özel 
içerikli ürünler geliştir 

di. Life By Fakir Baby 
serisinde yer alan bit 
kisel yağlardan üretil 
miş doğal granül sa 
bun, yüzde yüz bitki 
sel bazlı sıvı çamaşır 
deterjanı ve konsantre 
yumuşatıcı, bebekler 
ile hassas ciltli yetiş 
kinlerin çamaşırları 
için özel olarak geliş 
tirildi.  
 
İlk günden itibaren 
bebek kıyafetlerinde 
güvenle kullanılabilen 
ürünler, zorlu leke ve 
kirleri kolaylıkla temi-
zlerken giysilerin be 
bek teni hassasiyetin 
de, yumuşacık olma 
sını sağlıyor. Ayrıca 
özel formülü sayesin 
de kolayca durulanıp 
çamaşırlarda kalıntı 
bırakmıyor. 
Vegan ve Ecomark 
sertifikalı Life By Fakir 
ürünlerinin bebekler, 
çocuklar ve hassas 
cilde sahip bireyler 
için tahrişe veya irrita-
syona neden olmadığı 
dermatolojik olarak 
test edilmiştir. 

Cadde ve sokaklarda 
ücretli park uygulama 
sının yapıldığı il mer 
kezi Karabük'te haliy 
le trafikte aksamalar 
yaşanıyor. Daha önce 
ki yıllarda Karabük'te 
muhtarlık yapmış bir 
hemşerimiz, " 
Karabük'te park soru-
nunu çözmek çok 
kolay" diyerek bir öne 
ride bulunuyor. Bu 
arkadaşımızın önerisi, 
gündüzleri Kent Mey 
danı'nın birinci ayağı 
nın gündüzleri park 
yeri haline getirilmesi 
şeklinde. Böylece, 
cadde kenarlarında 

park edilen araçların 
yarattığı sıkıntı kendi 
liğinden ortadan kalk 
mış olacak. 
Şu anda, Kent Mey 

danı'nın birinci ayağı 
nın hiçbir işlevi ve 
katkısı bulunmuyor. 
Hiç değilse, bu şekil 
de kullanılarak bir işe 

yaramasına vesile olu 
nabilir. 
Tamamen betona bo 
ğulmuş Kent Meyda 
nı'nının ikinci ayağın 
da ise birkaç tane otu-
rup, çay kahve içilebil 
ecek mekân bulunu 
yor. Birinci ayakta 
park imkanının sağlan 
ması halinde bu işyer 
lerinin de daha işlek 
hale gelebilecekleri 
belirtiliyor. 
Karabük'teki siyasi 
partilerin ve kuruluş 
ların bu konuyu değer 
lendirmelerinde de ya 
rar olduğu dile getirili 
yor.

Vali Fuat Gürel, Kara 
bük PTT Baş Müdürü 
olarak atanan ve göre 
ve başlayan Müdür 
Ahmet Karagöz'ü ziya 
ret ederek “Hayırlı Ol 
sun” dileklerinde bu 
lundu. 
PTT Baş Müdürü Ah 
met Karagöz'den Mü 
dürlüğün iş ve işlemle 
ri ile il genelindeki faa 
liyetleri hakkında bilgi 
ler alan Vali Gürel, ye 
ni görevinin hayırlı ol 
ması temennisinde 
bulunarak çalışmala 
rında başarılar diledi. 

Karabük'ün tanınmış 
iş insanlarından Yusuf 
Kalyoncu'nun oğlu 
Kaan Kalyoncu, çatı 
dan düşerek hayatını 
kaybetti. 
Yeşilmahalle de özel 

bir haddehanenin çatı 
sında inceleme yapar 
ken ayağı takılan ve 
dengesini kaybeden 
Kalyoncu, metrelerce 
yüksekten düşerek ha 
yatını kaybetti. 

İl Genel Meclis Başka 
nı Ahmet Sözen top 
lantının akabinde, 
Resmi gündem mad-
delerinin, Valilik Mak 
amından gelen ek 
gündem maddelerin 
ve meclis üyelerinden 
gelen yazılı ve sözlü 
önergelerin görüşü 
lerek karara bağlandı 
ğını belirterek,” İmar 
plan değişiklikleri, iç 
me suyu tahsisle 
ri,Yazıköy,Bulak,Bosta
nbükü,Gayza köyleri 
nin imar planlarının 
yapılması,asfalt ser 
me makinesi finişerin 
kiralama bedeli,kamu 

kurumlarından gelen 
talepler doğrultu 
sunda yer tahsisleri 
ve 2022 mali yılı sonu 
itibariyle gelir artışı 
meydana geleceği he 
saplanarak 46 Milyon 
TL’lik bir ek bütçe ya 
pılması hususları gö 
rüşülerek karara bağ 
landı”dedi. 
Başkan Sözen konuş 
masının sonunda, 
Eylül ayı İl Genel Mec 
lisi toplantılarının ilimi 
ze,ilçemize ve bölge 
mize hayırlar getirme-
si temennisinde bulun 
du. 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürü Ertuğrul 
Karalar, Vali Fuat 
Gürel'e nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
Bir dizi program ve 
toplantılara katılmak 
üzere ilimize gelen 
Genel Müdür Ertuğrul 
Karalar, Vali Fuat 
Gürel'i makamında 

ziyaret ederek, yeni 
eğitim ve öğretim yılı 
hazırlıkları noktasında 
görüşme 
gerçekleştirdi. 
İl Milli Eğitim Müdürü 
Nevzat Akbaş'ın da 
hazır bulunduğu 
ziyarette, 2022-2023 
Eğitim Öğretim Yılı 
öncesinde 
değerlendirmelerde 
de bulunuldu. 

Genç İş İnsanı Çatıdan 
Düşerek Hayatını Kaybetti

İl Genel Meclisi Eylül Ayı 
Toplantılarının 5.Birleşimi İl 
Genel Meclis Başkanı Ahmet 
Sözen başkanlığında yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik 
ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürü Karalar’dan, Vali 
Gürel'e Ziyaret

TATİL DÖNÜŞÜ TEMİZLİKTE BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

KARABÜK'TE PARK SORUNUNA ÇÖZÜM ÖNERİSİ 

Vali Gürel’den Karabük PTT Baş Müdürü Ahmet Karagöz'e “Hayırlı Olsun” ziyareti
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6 Gündem 09 Eylül 2022

Başak Cengiz’in Ailesinden KBÜ’ye Ziyaret

Vali Fuat Gürel, Çukurca Köyüne Misafir Oldu

Vali Fuat Gürel, 2022 
yılı Mülki İdare Amirle 
ri Atama Kararnamesi 
ile Safranbolu Kayma 
kamı olarak atanan 
Şaban Arda Yazıcı'ya 
‘hayırlı olsun’ ziyare 
tinde bulundu. 
Safranbolu Kayma 
kamlığında Kayma 
kam Yazıcı ile bir süre 
görüşen Vali Gürel, 

yeni görevinin hayırlı 
olması temennisinde 
bulunduğu Kayma 
kam Yazıcı'ya görevin 
de başarılar diledi. 
Safranbolu Kaymaka 
mı Şaban Arda Yazıcı 
ise ziyaretten duydu 
ğu memnuniyeti dile 
getirerek, ilçenin ge 
nel durumu hakkında 
Vali Gürel'e bilgi verdi 

Belediyemizin düzen 
lediği bilim, sanat, 
doğa atölyeleri büyük 
neşe içinde devam 
ediyor. Özgür bir or 
tamda yeteneklerini 
geliştirme şansı bulan 
çocuklar ortaya güzel 
eserler çıkarıyor. İlk 
günün son dersinde 
ilçede faaliyet yürüten 
Anka Sanat’ta topla 

nan çocuklar burada 
Nurdan Candan’dan 
keçe sanatı, Yonca 
Girgin’den de taş bo 
yama dersi aldı. Son 
derece eğlendikleri 
gözlenen çocuklar, ay 
rıca Mete Arif Tokmak 
’ın gerçekleştirdiği çi 
zim atölyesinde, çizim 
teknikleri konusunda 
da bilgi sahibi oldu.

Uğradığı saldırı sonu-
cunda hayatını kaybe-
de rek tüm Türkiye’yi 
yasa boğan KBÜ Mi 
marlık Fakültesi 2018 
yılı mezunu Başak 
Cengiz’in ailesi Kara 
bük Üniversitesi Rektö 
rü Prof. Dr. Refik Po 
lat’ı makamında ziya 
ret etti ve  Senato Top 
lantı Salonuna konuk 
oldu. 
Merhume Başak Cen 
giz’in ailesi Karabük 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat’ı 

rektörlük makamında 
ziyaret etti. 
Ziyaret akabinde KBÜ 
Senato Toplantı Salo 
nundaki Senato Toplan 
tısına konuk olan Ba 
şak Cengiz’in annesi 
Beyhan Cengiz ”Sayın 
Rektörümüze bugün 
bizi ağırladığı için te 
şekkür ederiz. Başak 
anlatılmaz, yaşanırdı. 
Herkese iyilik yapmak 
için koşan, büyükle bü 
yük küçükle küçük 
olan biriydi. Herkes 
onu severdi. Acısı hala 

taze, biz onu sonsuza 
uğurladık geçici olan 
dünyadan.  
 
Kızım Başak Cengiz’in 
adını yaşatmak ve kız 
öğrencilerin okuması 
na katkı sağlamak 
amacıyla Karabük Üni 
versitesi Başak Cengiz 
Mimarlık Fakültesinde 
eğitim gören 10 kız öğ 
rencimize burs verece 
ğiz.  
 
Herkese teşekkür ede 
rim.” dedi. 

Prof. Dr. Refik Polat 
”Hepiniz hoş geldiniz. 
Sizleri ağırlamaktan 
kıvanç duydum. Başak 
Cengiz’in aziz hatırası 
sonsuza dek devam 
edecektir.  
 
İsmiyle mezun olan öğ 
renciler dünyanın dört 
bir yanına yayılacak.” 
dedi. 
 
Aileye plaket takdimini 
KBÜ Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat yaptı. 

Vali Fuat Gürel, köy 
ziyareti kapsamında 
Merkez İlçeye bağlı 

Çukurca Köyünü zi 
yaret ederek köy sa 
kinleriyle hasbihal etti. 

İl Tarım ve Orman 
Müdürü Çetin Ayvalık 
ve Karabük Ziraat 

Odası Başkanı Hasan 
Benlioğlu ile birlikte 
Çukurca Köyü Ocasak 
Mahallesi, Dere Mahal 
lesi, Cobu Mahallesi 
ile Merkez Mahallesini 
ziyaret eden Vali Gü 
rel, Çukurca Köyü 
Muhtarı Raşit Şahin' 
den Tarım ve Hayvan 
cılık faaliyetleri hakkın 
da bilgiler aldı. 
 
 
Köy sakinlerinin talep 
ve sorunlarını dinleyen 
Vali Gürel belirtilen ko 
nuların çözüme kavuş 
turulması için takipçisi 
olacağını söyledi.  

Çocuklar sanatla da tanıştı

Vali Fuat Gürel'den 
Safranbolu Kaymakamı 
Şaban Arda Yazıcı'ya 
‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

1_3. SAYFA.qxd  8.09.2022  19:28  Page 6



7 Ekonomi - Sağlık 09 Eylül 2022

Şirket haberkerinden Kısa - Kısa 

*Çalışan deneyimini merkeze alan Aksigorta, 
globale yetenek transfer ediyor 
Aksigorta ve Agesa İnsan Kaynakları ve 
Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Burak Yüzgül, "Bugün uygula-
maya aldığımız dönüşüm programımız 
Agiland ile hem çalışanlarımızın teknik 
yetkinliklerini geliştiriyor hem de bunun 
şirket kültürü haline gelmesi konusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi 
 
*Arzum'un Faaliyet Raporu'na LACP 
tarafından dört prestijli ödül 
Arzum, 2021 Faaliyet Raporu ile Amerikan 
İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) 
tarafından her yıl uluslararası platformda 
düzenlenen 'Vizyon Ödülleri' yarışmasında 
dört ödül birden kazandı. Arzum, 2021 Yılı 
Faaliyet Raporu ile kendi kategorisinde 100 
üzerinden 99 alarak en yüksek ödül olan 
Platin Ödül'ün sahibi oldu. 'Bölgesel Özel 
Başarı Ödülü: En İyi Finansal Rapor' kate-
gorisinde ise Bronz Ödül kazanan Arzum, 
ayrıca 2021 Yılı Faaliyet Raporu ile tüm sek-
törler kategorisinde EMEA'da 19. olurken, 
Türkiye'de ise 'Türkiye’nin En İyi 20 Raporu' 
listesinde yer aldı 
 
*United Aygaz, Bangladeş'te LPG dolumu ve 
dağıtımı faaliyetlerine başladı 
Aygaz’ın LPG temini, dolumu ve dağıtımı 
yapmak üzere Bangladeşli United 
Enterprises & Co. Ltd ile kurduğu ortak 
girişim United Aygaz, Bangladeş'te faaliyet-
lerine başladı 
 
*Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir'den 
öğrencilere kırtasiye hediyesi 
Bağcılar'da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf 
öğrencileri için düzenlenen "Okula Merhaba" 
şenliğinde Bağcılar Belediye Başkanı 
Abdullah Özdemir çocuklara kırtasiye seti 
hediye etti 

 
*Cengiz Enerji, rüzgar santrallerini hibrit 
santrale dönüştürecek 
Cengiz Enerji, geçen yıl ilk fazını devreye 
aldığı rüzgar enerji santrallerinin (RES) 
altına güneş panelleri kurarak yaklaşık 85 
megavatlık ek kurulu güç elde etmeyi 
planlıyor 
 
*Nuray Aksu Sezgin, FLO'nun Marka 
Pazarlama Direktörü oldu 
Sezgin, FLO, IN STREET, Nine West, 
Lumberjack, Kinetix, Lotto ve Reebok 
markalarının pazarlama ve iletişim strateji-
lerinin kurgulanması ve yönetilmesi süreçler-
ine liderlik edecek 
 
*Hepsiburada kırtasiye destek paketlerini 
binlerce çocuğa ulaştırıyor 
Proje kapsamında ayrıca müşteriler de 
hazırlanan kırtasiye setlerini ihtiyaç sahibi 
çocuklara Hepsiburada aracılığıyla göndere-
biliyor 
 
*Huawei’in, müşteri memnuniyeti skoru 
Teleperformance iş birliği ile yüzde 92’ye 
ulaştı 
Huawei Türkiye Servis Müdürü Batuhan Işık, 
"Teleperformance’ın sosyal medya yöneti-
minde kurduğu sistem takip yöntemi ile 
şikayetleri 15 dakika da karşılar duruma 
geldik" diye konuştu 
 
*Dolandırıcılar, üniversitelere kimlik avı 
saldırıları düzenliyor 
Kaspersky uzmanları, dolandırıcıların 
dünyanın en büyük üniversitelerinin adlarını 
istismar ettiği yoğunlaştırılmış kimlik avı 
kampanyalarına dikkati çekiyor 

BAŞSAĞLIĞI  
Değerli Hemşehrilerimiz 

Kadriye Bağbaşı 

Fatma Eyioğlu 

Nizamettin Kırık 

Vefat etmişlerdir.  Merhumlara   Allah’tan  

rahmet, kederli ailesine 

 başsağlığı ve sabır  dilerim.  
 

FURKAN TELLİOĞLU 
YENORSAN A.Ş.

BAŞSAĞLIĞI 
Değerli Hemşehrilerimiz 

Kadriye Bağbaşı 

Fatma Eyioğlu 

Nizamettin Kırık 

Vefat etmişlerdir.   

Merhumlara   Allah’tan  

rahmet, kederli ailesine 

 başsağlığı ve sabır  dilerim.  
 

Aykut HACIYİRMİBEŞOĞLU 
Yenice’nin Sesi Gazetesi Sahibi

BAŞSAĞLIĞI 
Değerli Hemşehrilerimiz 

 

Kadriye Bağbaşı 

Fatma Eyioğlu 

Nizamettin Kırık 

 Merhumlara   Allah’tan rahmet, kederli 

ailesine 

 başsağlığı ve sabır  dilerim.  
 

Salih ÖREN 
ÖREN TİCARET A.Ş.

BAŞSAĞLIĞI 
 

Değerli Hemşehrilerimiz 

Kadriye Bağbaşı 

Fatma Eyioğlu 

Nizamettin Kırık 

Vefat etmişlerdir.    

Merhumlara   Allah’tan rahmet, kederli 

ailesine  başsağlığı ve sabır  dilerim.  
 

Sabri AKAY -Avukat

Ultraviyole ışınları canlı dokular için son 
derece zararlı ve bu zararlı ışınlara maruz kalan 
gözlerde kanser riski artırıyor. Göz Hastalıkları 
Uzmanı Öğr. Üyesi Doç.Dr. Fadime Nuhoğlu, 
güneş gözlüğü kullanmanın gerekliliğini vurgula-
yarak doğru güneş gözlüğü seçimi ile ilgili önem-
li ipuçları verdi. İşte güneş gözlüğü alırken dikkat 
edilmesi gereken 2 önemli nokta... 

"Yanlış seçilmiş güneş gözlüğü kullanmak, 
hiç güneş gözlüğü kullanmamaktan daha 
zararlıdır. Her koyu renkli camı olan gözlük UV 
ışınlarını filtre etmez. Göz kendini UV 
ışınlarından korumak için göz kapaklarını kısma, 
göz bebeğinin küçültme gibi koruma 
mekanizmalarına sahiptir. 

Yanlış seçilen güneş gözlükleri bu 
mekanizmaların çalışmasına engel olarak gözün 
daha fazla zarar görmesine sebep olur" diyen 
Doç.Dr. Fadime Nuhoğlu, güneş gözlüğü 
seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şu 
şekilde özetledi: 

 
 
Güneş gözlükleri uluslararası normlara (EN, 

ANSI, TSE) uygun olmalıdır. 
 
-Kolay kırılmayan ve dayanıklı olmalıdır. 

Güneş gözlükleri spor yaparken veya diğer 
aktivitelerde kırılarak göze zarar verebilir. 

 
-Kullanım amacımıza uygun, (karda, araba 

kullanırken veya denizde), araç kullanırken 
görüş netliğimizi azaltmayan trafik lambalarını 
görebileceğimiz özellikte ve koyulukta olmalı. 

 
-Çerçevesinin büyüklüğü ve sapların kalınlığı 

UV’nin göze ulaşmasına engel olan dizaynlar 
tercih edilmeli. Kaşların üzerine çıkan yanaklara 
değmeyen yanlardan da UV’nin girişine engel 
olacak kalınlıkta çerçeveler tercih edilmeli. 

 
-Camların UV filtre özelliği %70’in altında 

olmamalı, %99’un üzerinde olması en sağlıklı 
olanı. 

Güneş gözlüğü seçerken  
dikkat edilecek 2 önemli kriter
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uymaya söz vermiştir. 
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2022-2023 Eğitim Dönemi Hazırlıkları 
Kapsamında İl Müdürlüğümüz Komisyonunca 
Uyum Programı Toplantısı Düzenlendi

Dr.Necmettin Şeyhoğ 
lu Stadyumu Toplantı 
Salonunda düzenle-
nen Uyum Programı 
Toplantısına,İl Müdürü 
müz Coşkun Güven, 
Spor Hizmetleri Müdü 
rü İsmail Özcan,Yurt 

Hizmetleri Müdürü 
Mehmet Özkeskin, 
Gençlik Hizmetleri Mü 
dürü Hüseyin Bilicioğ 
lu,Şube Müdürleri 
Gençlik Merkezi Mü 
dürleri, Yurt Müdürleri 
katıldı.

POLİSİM,SAVCIYIM DİYEREK YİNE  
DOLANDIRICILARIN ARAMALARI YOĞUNLAŞTI 

EN GÜZEL BAHÇE, BALKON VE VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 

Son yıllarda kendilerini 
hâkim, savcı ya da po 
lis olarak tanıtan dolan 
dırıcılar, vatandaşlara 

kimlik bilgileri, telefon 
numarası ya da banka 
hesaplarının terör ör 
gütlerince ele geçirildi 

ğini ve kullanıldığını 
söyleyerek hesapları 
na para transfer edil 
mesini sağlıyor. 

 
Emniyet birimlerinin bu 
konuda sık sık uyarı 
yapmasına karşın son 
günlerde Karabük ve 
ilçelerinde bu tür ara 
maların sıklaştığı dik 
kat çekiyor. 
 
Vatandaşların kendisi-
ni Polis, Savcı vb şekil 
de tanıtım yaparak 
“Savcılık bilgisi vere 
ceğim” gibi yapılan 
aramalarda derhal 
Polis 155 in aranması 
ve aranan telefonun 
bildirmesi gerekiyor.

Safranbolu Belediyesi’ 
nin düzenlediği En Gü 
zel Bahçe, Balkon, Vit 
rin Yarışması sonuçlan 
dı. 
 
Kentin estetiğine katkı 
sağlamak amacıyla ya 
pılan yarışmanın En 
Güzel Bahçe Kategori 

sinde Dadibra Konak 
Otel’in bahçesi birinci, 
N. Selmin KANGAL’ın 
bahçesi ikinci ve Ah 
met ŞAHİN’in bahçesi 
üçüncü seçildi. 
 
En Güzel Balkon kate-
gorisinde Mustafa 
TUNÇ’un balkonu bir-

inci, Yasin – Nurgüz 
DİKMEN’in balkonu 
ikinci ve Amine YIL 
MAZ’ın balkonu üçün 
cü oldu. 
 
En Güzel Vitrin kate-
gorisinde Salash Gi 
yim mansiyona girer 
ken, En Güzel Bahçe 
mansiyonuna Ahmet 
Berk TAHMAZOĞLU 
lâyık görüldü.  
 
Ödül törenin, 10 Eylül’ 
de yapılacağı bildirildi. 

Törende, dereceye gi 
ren yarışmacılara ödül 
leri verilecek ve tüm 
katılımcılara sertifikala 
rı takdim edilecek. İlk 
10’a girenlere ise çeşit 
li hediyeler takdim edi 
lecek. Bu isimler şöyle 
olacak: İlayda YIL-
MAZ, Zeliha YILDI 
RIM, Meryem GUC-
CUK, Zeynep KAY-
HAN, Özlem DEMİR 
HAN, Gülay EKMEKÇİ 
ve Burhan SUNGUR.

“Sizi Telefonla Arayarak Kendilerini Polis, 
Asker veya Savcı Olarak Tanıtıp, Sizden Para, 
Altın İsteyen Şahıslara İnanmayın.”
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