Viraj› alamayan
kamyon devrildi

YOLCU
YOLCU OTOBÜSÜNÜ
OTOBÜSÜNÜ ALEVLER
ALEVLER SARDI
SARDI

21
21 yolcuyu
yolcuyu duman
duman kokusu
kokusu kurtard›
kurtard›

Çatalzeytin’de viraj› alamayarak devrilen kamyonun
sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza, Çatalzeytin’in
Hamidiye köyü mevkiinde
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi ö¤renilemeyen sürücünün kulland›¤›
06 CSL 175 plakal› kamyon,
viraj› alamayarak bariyerlere
çarp›p devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde ilimize
gelmekteyken motor k›sm›ndan alev alan
ve içerisinde 21 yolcunun bulundu¤u
otobüste büyük çapta hasar oluﬂtu.
Marmaris-Kastamonu seferini yapan Ali ‹hsan T.,
idaresindeki 16 VU 404 plakal› yolcu otobüsü, seyir
halindeyken motor k›sm›ndan dumanlar yükselmeye
baﬂlad›. Sürücü durumu fark ederek otobüsü yol
kenar›na çekti. Bu s›rada otobüsün muavini arac›n
motor k›sm›n›n kontrol etti¤i s›rada biranda alevler
yükselince otobüste bulunan 21 yolcu h›zl›ca tahliye
edildi. Ekipler taraf›ndan yang›n söndürülürken,
3’TE
otobüste büyük çapta maddi hasar oluﬂtu.

KASTAMONU

¥

kurtuldu. Kaza yapan kamyon
yap›lan çal›ﬂma neticesinde
olay yerinden kald›r›ld›. (iha)

YRP ‹l Baﬂkan›
‹brahim Demir oldu
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Yeniden Refah Partisi
(YRP) Genel Baﬂkan›
Fatih Erbakan’›n, YRP ‹l
Baﬂkan› olarak ‹brahim
Demir’i görevlendirdi¤i
aç›kland›. Yeniden Refah
Partisi Tosya ‹lçe Baﬂkan›
‹brahim Demir, sosyal
medya hesaplar›ndan
yapt›¤› aç›klamada,
Yeniden Refah Partisi
Genel Baﬂkan› Fatih Erbakan taraf›ndan verilen mazbata
ile ‹l Baﬂkan› olarak görevlendirildi¤ini duyurdu.
2’DE

F‹RAR‹ ESK‹ BAﬁKAN HAZ‹NEDAR

TOSYA’DA
YAKALANDI
SO⁄UK HAVA DE⁄‹L,

KAPALI ORTAM

Beﬂiktaﬂ Belediyesi’ndeki ‘rüﬂvet’ soruﬂturmas›
kapsam›nda aranan eski Belediye Baﬂkan›
Murat Hazinedar, Tosya’da yakaland›.
‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› Terör
ve Örgütlü Suçlar Soruﬂturma Bürosu
taraf›ndan yürütülen soruﬂturmada,
“suç iﬂlemek amac›yla örgüt kurmak ve
yönetmek, suç iﬂlemek amac›yla kurulan
örgüte üye olmak, irtikap ve rüﬂvet”
suçlar›n› iﬂledi¤i tespit edilen Beﬂiktaﬂ
Belediyesi’nin eski yönetimine

operasyon baﬂlat›lm›ﬂt›. Soruﬂturma
kapsam›nda ‹stanbul, Çanakkale, Ordu ve
Ankara’da eﬂ zamanl› operasyon
gerçekleﬂtirilen operasyonlarda, 16 kiﬂi
gözalt›na al›nm›ﬂt›. Firari olarak aranan
eski Beﬂiktaﬂ Belediye Baﬂkan› Murat
Hazinedar da Tosya’da yakalanarak
3’TE
gözalt›na al›nd›.

HASTA ED‹YOR
K›ﬂ mevsiminin geliﬂi ile birlikte grip
vakalar›nda büyük ölçüde art›ﬂ meydana
geldi. Grip vakalar› sebebiyle hastane ve
aile hekimlerinde yo¤unluk yaﬂan›yor.
Artan grip vakalar› ile ilgili bilgi veren Kastamonu E¤itim
ve Araﬂt›rma Hastanesi Baﬂhekim Yard›mc›s› Acil T›p Uzman›
Uzm. Dr. Fatih Gün, artan grip vakalar›n›n so¤uk havalardan
çok, kapal› ortamlarda maskesiz bulunulmas›ndan kaynakland›¤›n› ve tedbir al›nmas› gerekti¤ini söyledi. Hastalara
tavsiyelerde bulunan Gün, kapal› ve kalabal›k ortamlarda çok
fazla bulunulmamas› gerekti¤ine dikkat çekti.
3’TE

Araç-‹hsangazi
Araç-‹hsangazi karayolu
karayolu
ULAﬁIMA
ULAﬁIMA KAPATILDI
KAPATILDI

Devlet Su ‹ﬂleri 23’üncü
Bölge Müdürlü¤ü taraf›ndan
yap›lan Araç Baraj›’n›n su tutmas›yla sebebiyle Araç‹hsangazi karayolu ulaﬂ›ma
kapat›ld›. Devlet Su ‹ﬂleri
23’üncü Bölge Müdürlü¤ü
taraf›ndan yap›m› son
aﬂamaya gelen Araç
Baraj› su tutmaya baﬂlad›.

Baraj›n tutmaya baﬂlamas›yla
Araç-‹hsangazi karayolunun
belli bir k›sm› su alt›nda kalacak. Bu sebeple Araç‹hsangazi karayolu trafi¤e
kapat›ld›. ‹ki ilçe aras›nda
ulaﬂ›m›n sa¤lanaca¤› yeni
karayolunda ise çal›ﬂmalar›n
henüz tamamlanmad›¤›
ö¤renildi.
(iha)

Ilgaz’›n k›ﬂ haz›rl›¤› masaya yat›r›ld›
Tar›m ve Orman Bakanl›¤›
Do¤a Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) 10’uncu Bölge
Müdürlü¤ü Ilgaz Da¤› Milli
Park› K›ﬂ Sezonu Haz›rl›k
Toplant›s› gerçekleﬂtirildi.
Toplant›da ulaﬂ›m, sa¤l›k,
güvenlik, kat› at›k, k›ﬂ sporlar›
vb. gündem maddeleri
görüﬂülerek kararlar al›nd›.

Ilgaz Da¤› Milli Park›, k›ﬂ
sporlar› kaynak de¤erleri ve
bölge turizmi aç›s›ndan büyük
önem taﬂ›yor. Milli park ve
yak›n çevresinde k›ﬂ
sporlar›na hizmet veren
mülkiyeti kamuya ve özel
sektöre ait yaklaﬂ›k bin
400 yatak kapasiteli 8 tesis
bulunuyor.
5’TE

Genç Çiftçiler Giriﬂimcilik
E¤itimi tamamland›

Nida Sinsi’nin
asaleten
atamas› yap›ld›
Mesle¤iyle
ba¤›n› 50 y›ld›r
yaﬂat›yor
11 yaﬂ›nda babas›n›n
iste¤i üzerine bir terzide
ç›ral›k yapmaya baﬂlayan 61
yaﬂ›ndaki Terzi Recep Atak,
50 y›ld›r mesle¤ini özveriyle
sürdürüyor. Aﬂirefendi
Han›’nda 37 y›l önce terzi
dükkan› açt›¤›n› belirten Atak;
“50 senedir bu iﬂin içinde
oldu¤um için bir ba¤ oluﬂtu
meslek ile aramda.
Çal›ﬂmasam evde de duramam zaten. Sürekli çal›ﬂ›lmas› gereken yorucu bir iﬂ asl›nda hatta kimi zaman
müﬂteriyi memnun etmek de
kolay de¤il ama ben ﬂikayetçi
4’DE
de¤ilim” dedi.

Özel ‹dare Genel
Sekreterli¤ini vekâleten yürütmekte olan Nida Sinsi; ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›’n›n oluru ile ‹l Özel
‹daresi Genel Sekreteri olarak
asaleten atand›. Genel Sekreter
Nida Sinsi; 1974 y›l›nda
Kastamonu’da do¤du. 2013 y›l›
itibar› ile ‹l Özel ‹daresi Genel
Sekreter Yard›mc›s› olarak atanan
Nida Sinsi’nin, Genel Sekreter
olarak asaleten atamas› ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› taraf›ndan yap›ld›. 4’DE

Tar›m ve Orman
Bakanl›¤› taraf›ndan,
Uluslararas› Tar›msal
Kalk›nma Fonu (IFAD) ek
finansman› ve Birleﬂmiﬂ
Milletler Kalk›nma
Program› (UNDP) iﬂ
birli¤inde yürütülen K›rsal
Dezavantajl› Alanlar
Kalk›nma Projesi
(KDAKP) kapsam›nda
düzenlenen Genç Çiftçiler

Giriﬂimcilik E¤itimi tamamland›. Bat› Karadeniz
Bölgesi illerinden
Kastamonu, Bart›n ve
Sinop’tan genç çiftçilerin
kat›l›m›yla ilimizde düzenlenen e¤itim program›nda
projenin tan›t›m›, proje haz›rlama, pazarlama, hedef,
strateji ve iﬂ plan› haz›rlama
konular›nda genç çiftçilere
5’TE
bilgiler verildi.

TÜRK SA⁄LIK SEN ﬁUBE BAﬁKANI BÜYÜKKAPUCU;

“3 bin 600 kiﬂi kadro beklemektedir”
Türk Sa¤l›k Sen ﬁube Baﬂkan›
Cengiz Büyükkapucu, kamu d›ﬂ›
aile sa¤l›¤› çal›ﬂanlar›n›n da kadro
bekledi¤ini vurgulayarak aç›klamalarda bulundu. Büyükkapucu;
“‹limizde 27, ülke toplam›nda
3 bin 600 kiﬂi olan kamu d›ﬂ› aile
sa¤l›¤› çal›ﬂanlar› da kadro bekle-

mektedir. Konu ile ilgili de
Çal›ﬂma Bakan›m›z Say›n Vedat
Bilgin’in ‘Aile hekimli¤i
çal›ﬂanlar› da var’ ﬂeklinde bir
aç›klamas› olmuﬂtur. Biz bu
sözünde ete kemi¤e bürünüp yasa
tasar›s› olarak bir an önce ilan
edilmesini bekliyoruz” dedi. 2’DE

2
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YRP ‹l Baﬂkan›
‹brahim Demir oldu

56 y›ld›r
bak›rlara
hayat
veriyor

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Baﬂkan› Fatih Erbakan’›n,
YRP ‹l Baﬂkan› olarak ‹brahim Demir’i görevlendirdi¤i aç›kland›.

‹limizde 56 y›ld›r kalayc›l›k mesle¤inden ekmek paras›n› kazanan kalay ustas›,
eskiyen bak›rlar kaplara yeniden hayat veriyor. ‹limizin son kalayc›s› olan Raﬂit Yaz›c›,
gücünün yetti¤i yere kadar kalayc›l›k mesle¤ini yaﬂatmaya çal›ﬂaca¤›n› söyledi.
Son kalay ustas› oldu¤unu ve ç›rak
bulamad›¤›n› belirten 56 y›ll›k
kalayc› ustas› Raﬂit Yaz›c›;
“Babamdan ve dedemden
mesle¤i ö¤rendim 56 seneden
beri bu mesle¤i devam ettiriyorum. Kalayc›l›k kolay bir meslek

de¤il, iﬂimi sevmesem yapamam.
Kastamonu’da tek kalayc› benim.
Ben öldü¤üm zaman bu meslek
bitti, yeni ç›rak yetiﬂmiyor.
Mesle¤in birçok zorluklar› var.
Mesela yanm›ﬂ tava geliyor, onu
kumluyoruz, y›k›yoruz,

ilaçl›yoruz, duruluyoruz ve en
son ateﬂte kalayl›yoruz. ﬁimdi
elimden geldi¤ince çal›ﬂmaya
gayret ediyorum. 1-2 sene daha
çal›ﬂ›r›m, gücümün kuvvetimin
yetmedi¤i yerde b›rakmam
laz›m” dedi.
(iha)

Yeniden Refah Partisi
Tosya ‹lçe
Baﬂkan› ‹brahim
Demir, sosyal
medya
hesaplar›ndan
yapt›¤› aç›klamada, Yeniden Refah
Partisi Genel
Baﬂkan› Fatih
Erbakan
taraf›ndan verilen
mazbata ile ‹l
Baﬂkan› olarak
görevlendirildi¤ini
duyurdu.
‹BRAH‹M
DEM‹R
K‹MD‹R?
‹brahim Demir, uzun
y›llar Tosya
siyasetinde aktif
olarak görev
yapm›ﬂ ilçenin
tan›t›m› ve sorunlar›n› s›k s›k gündeme getirmesi ile
biline ve sevilen bir siyasetçi. 1979
Tosya do¤umlu olan ‹brahim Demir,
evli ve 3 çocuk babas›. Ankara
Üniversitesi Emlak ve Emlak yönetimi
mezunu olup ilçede Beypark ismi ile
akaryak›t ve dinlenme tesisi iﬂlet-

mecili¤i yap›yor. Son olarak Yeniden
Refah Partisi Tosya ‹lçe Baﬂkanl›¤›
görevini yapan ‹brahim Demir, Genel
Baﬂkan Fatih Erbakan taraf›ndan
Yeniden Refah Partisi ‹l Baﬂkanl›¤›
(Haber Servisi)
görevine getirildi.

KEAH’a doktor kat›l›mlar› sürüyor
Kastamonu E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi’nde (KEAH) Dr. Ö¤r.
Üyesi Aile Hekimli¤i Uzman›
göreve baﬂlad›.
Kastamonu E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi’nde vatandaﬂa kaliteli
sa¤l›k hizmeti vermek için
kadrosunu güçlendirmeye
devam ediyor. Kastamonu
Üniversitesi T›p Fakültesi,
Dâhili T›p Bilimleri Bölümü,
Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Dr. Ö¤r. Üyesi Asiye Sezer
Olgun, Aile Hekimli¤i
Poliklini¤i’nde hasta kabulüne
baﬂlad›.
E.P.

TÜRK SA⁄LIK SEN ﬁUBE BAﬁKANI BÜYÜKKAPUCU;

“3
bin
600
kiﬂi
Tosya bölgeye
kadro beklemektedir”

hizmet vermeyi hedefliyor

Tosya Belediyesi taraf›ndan 20 bin metrekare alan üzerinde inﬂa edilen hayvan
pazar› ve mezbahan›n sadece ilçeye de¤il, bölgeye hizmet vermesi amaçl›yor.
Gerekli tüm
haz›rl›klar›n da
yap›ld›¤› projede
ilk olarak pazar
alan› inﬂa edilecek
ve bu bölüm 2 bin
metrekareden
oluﬂacak. Günlük
100 büyükbaﬂ hayvan kesim kapasitesine sahip olacak
yeni mezbaha ise
400 metrekare alan›
kaplayacak ve tesis
tamamen s›hhi bir
yap›ya sahip olacak. Sat›ﬂ esnas›nda
üreticilerin s›k›nt›
yaﬂamamas› ve
Tosya’n›n bölge
pazar› olmas›n›
sa¤lamak amac›yla
3 bin büyükbaﬂ ve 250 küçükbaﬂ
kapasiteli yeni hayvan pazar›n›n
ticari faaliyetlere de katk› sunmas›
amaçlan›yor.
‹leriye dönük, uzun y›llar boyunca
artan ihtiyac› karﬂ›layabilecek bir
altyap› ile inﬂa edilen hayvan

pazar› ve modern mezbaha
alan›nda incelemelerde bulunan
Tosya Belediye Baﬂkan› Volkan
Kavakl›gil, mezbaha ve hayvan
pazar›n›n hizmet vermeye
baﬂlamas›yla Tosya ve çevresi için
büyük bir yat›r›ma imza at›laca¤›n›
vurgulad›. Sadece Tosya ölçe¤inde

de¤il, bölgesine hizmet amac›yla
farkl› projelere imza at›ld›¤›n›
ifade eden Baﬂkan Kavakl›gil,
içme suyu ar›tma tesisi ve ﬂehirleraras› otobüs terminali gibi çözüm
bekleyen sorunlar›n üzerinde durularak hizmet ortaya koyuldu¤una
(iha)
dikkat çekti.

Türk Sa¤l›k Sen ﬁube Baﬂkan› Cengiz Büyükkapucu,
kamu d›ﬂ› aile sa¤l›¤› çal›ﬂanlar›n›n da kadro
bekledi¤ini vurgulayarak aç›klamalarda bulundu.
Türk Sa¤l›k Sen ﬁube
Baﬂkan› Cengiz
Büyükkapucu,
kamu d›ﬂ› aile
sa¤l›¤› çal›ﬂanlar›na
de¤inerek; “Kamu
hizmeti veren fakat
baz› özlük
haklar›ndan
mahrum olan kamu
d›ﬂ› aile sa¤l›¤›
çal›ﬂanlar›
sözleﬂmelilere verilecek olan kadro yasas›na dahil
olmak istiyorlar. Kamuda istihdam
konusunda her zaman temel
talebimiz ve k›rm›z› çizgimiz tüm
çal›ﬂanlar›n kadrolu olarak istihdam
edilmesi olmuﬂtur. Sözleﬂmelilere
kadro verilmesi sürecinde de kamuda farkl› istihdam modelleri içinde
yer alan tüm çal›ﬂanlar›n bu sürece
dahil edilmesini istedik. Baz› istihdam modellerinin eklendi¤i yaz›l›
aç›klama veya sözlü beyanlarla ifade
edilmiﬂtir. Bu düzenlemede
kapsay›c›l›¤›n daha geniﬂletilerek
hiçbir çal›ﬂan›n d›ﬂarda b›rak›lmamas› gereklidir” dedi.
“MAL‹ BÜTÇEYE
YÜKÜ OLMAYACAKTIR”

Büyükkapucu son
olarak; “‹limizde 27,
ülke toplam›nda 3 bin
600 kiﬂi olan kamu
d›ﬂ› aile sa¤l›¤›
çal›ﬂanlar› da kadro
beklemektedir. Konu
ile ilgili de Çal›ﬂma
Bakan›m›z Say›n
Vedat Bilgin’in ‘Aile
hekimli¤i çal›ﬂanlar›
da var’ ﬂeklinde bir
aç›klamas› olmuﬂtur.
Biz bu sözünde ete kemi¤e bürünüp
yasa tasar›s› olarak bir an önce ilan
edilmesini bekliyoruz.
Tereddütlerin ortadan kald›r›lmas› ve
temel beklentilerimizin hayata
geçmesi ad›na Türk Sa¤l›k Sen ve
Türkiye Kamu Sen Genel Bakan›m›z
Say›n Önder Kahveci bir kez daha
önümüzdeki günlerde Çal›ﬂma
Bakan›m›z Say›n Vedat Bilgin’le
görüﬂece¤ini beyan etmiﬂtir. Kamu
D›ﬂ› Aile Sa¤l›¤› Çal›ﬂanlar›n›n
kadroya geçmesi mali bütçeye de
yükü olmayacakt›r. Türk Sa¤l›k Sen
olarak bütün sözleﬂmelilerin kadroya
geçirilmesine kadar mücadelemiz
devam edecektir” ifadelerini
(Haber Servisi)
kulland›.

TBB’den Taﬂköprü Belediyesi’ne hibe vidanjör
Türkiye Belediyeler Birli¤i’nce (TBB) Taﬂköprü
Belediyesi’ne vidanjör hibe edildi. Vidanjör,
Taﬂköprü Belediyesi önünde Belediye Baﬂkan›
Abdullah Çatal taraf›ndan teslim al›nd›.
Belediye Baﬂkan› Çatal, yapt›¤›
aç›klamada; TBB ile
yapt›¤› görüﬂmeler neticesinde 2022 model s›f›r
vidanjörü makine
parklar›na kazand›rd›klar›n›
belirterek; “Araç park›m›z›

her geçen gün daha da
güçlendiriyoruz. ‹lçemize
daha iyi hizmet talep
etti¤imiz vidanjörümüzü
teslim ald›k. ‹lçemize
hay›rl› u¤urlu olsun”
dedi.
(Haber Servisi)

3
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Firari eski Baﬂkan Hazinedar
TOSYA’DA YAKALANDI
Beﬂiktaﬂ Belediyesi’ndeki ‘rüﬂvet’ soruﬂturmas› kapsam›nda aranan eski Belediye Baﬂkan› Murat Hazinedar, Tosya’da yakaland›.
Emniyet kaynaklar›n›n verdi¤i bilgiye göre,
‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› Terör
ve Örgütlü Suçlar Soruﬂturma Bürosu
taraf›ndan yürütülen soruﬂturmada,
“suç iﬂlemek amac›yla örgüt kurmak ve
yönetmek, suç iﬂlemek amac›yla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüﬂvet”
suçlar›n› iﬂledi¤i tespit edilen Beﬂiktaﬂ
Belediyesi’nin eski yönetimine operasyon baﬂlat›lm›ﬂt›.
Savc›l›k talimat›yla harekete geçen ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Mali Suçlarla

Mücadele ﬁube ekipleri, haks›z mal
edinme, ç›kar amaçl› suç örgütü kurma
ve yönetme gibi suçlamalar nedeniyle
baﬂlat›lan soruﬂturma çerçevesinde,
eski Beﬂiktaﬂ Belediye Baﬂkan› Murat
Hazinedar, eski Baﬂkan Yard›mc›lar›
R›fat Örnek, Hüseyin Avni Sipahi ve
mevcut ‹lçe Zab›ta Müdürü Selçuk
Bart›nl›’n›n da aralar›nda bulundu¤u
17 ﬂüpheli hakk›nda yakalama karar›
ç›kar›lm›ﬂt›. ‹stanbul, Çanakkale, Ordu
ve Ankara’da eﬂ zamanl› operasyon

gerçekleﬂtirilen operasyonlarda, 16 kiﬂi
gözalt›na al›nm›ﬂt›. Firari olarak aranan
eski Beﬂiktaﬂ Belediye Baﬂkan› Murat
Hazinedar da Tosya’da yakalanarak
gözalt›na al›nd›.
HAZ‹NEDAR’IN YAKALANMA
ANINA A‹T DETAYLAR
Beﬂiktaﬂ Belediyesindeki ‘rüﬂvet’ soruﬂturmas› çerçevesinde firari eski Belediye
Baﬂkan› Murat Hazinedar’›n D-100
karayolunda bir araç ile seyir
halindeyken polis ekipleri taraf›ndan
takibe al›narak gözalt›na al›nd›¤› ortaya
ç›kt›.
Hazinedar’›n D-100 karayolunda içerisinde
bulundu¤u araç, ‹l Emniyet
Müdürlü¤üne ba¤l› ‹stihbarat ﬁube
Müdürlü¤ü, Kaçakç›l›k ve Organize
Suçlarla ﬁube Müdürlü¤ü ve Tosya ilçe
Emniyet Müdürlü¤ü ekipleri taraf›ndan
takibe al›nd›. D-100 Karayolu Tosya
geçiﬂindeki polis kontrol noktas›ndaki
polis ekiplerini fark ederek, Tosya
Sanayi Sitesine giren araçtaki
Hazinedar, k›sa süre sonra ekipler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Öte yandan,
Hazinedar’›n Ordu’nun Fatsa ilçesinden
‹stanbul’a giderken yakaland›¤› ö¤renildi. Hazinedar, Tosya ilçe Emniyet

Müdürlü¤ü’ndeki iﬂlemlerinin ard›ndan,
saat 02.30’da ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’ne sevk edildi.
MURAT HAZ‹NEDAR
‹STANBUL’A GÖTÜRÜLDÜ
Tosya ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’ndeki
iﬂlemlerinin ard›ndan, gece saatlerinde
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤üne sevk
edilen Hazinedar, Bayrampaﬂa Devlet
Hastanesi’ne getirilerek sa¤l›k kontrolünden geçirildi. Daha sonra ‹stanbul
‹l Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürülen
Hazinedar’›n emniyetteki iﬂlemlerinin
devam etti¤i ö¤renildi.
(iha)

So¤uk hava de¤il, kapal› ortam hasta ediyor
K›ﬂ mevsiminin geliﬂi ile birlikte grip vakalar›nda büyük ölçüde art›ﬂ meydana geldi.
Grip vakalar› sebebiyle hastane ve aile hekimlerinde yo¤unluk yaﬂan›yor.
Artan grip vakalar› ile ilgili bilgi
için bulaﬂma riskini daha fazla
veren Kastamonu E¤itim ve
görüyoruz. Özellikle okullarda
Araﬂt›rma Hastanesi Baﬂhekim
çocuklar›n birbirine bulaﬂt›rma
Yard›mc›s› Acil T›p Uzman›
sonucu ailelere de bulaﬂ›yor.
Uzm. Dr. Fatih Gün, artan grip
Ailelerin de kalabal›k ortama
vakalar›n›n so¤uk havalardan
girmesiyle yay›lma h›z› art›yor.
çok, kapal› ortamlarda maskeAcilde semptom olarak
siz bulunulmas›ndan kaygördü¤ümüz burun ak›nt›s›,
nakland›¤›n› ve tedbir al›nmas›
öksürük, geniz ak›nt›s›, geniz yangerekti¤ini söyledi. Hastalara
mas› ve özellikle ailelerin endiﬂe
tavsiyelerde bulunan Gün,
etti¤i ateﬂ problemi ile geliniyor.
kapal› ve kalabal›k ortamlarda
Her ateﬂte hemen hastaneye
çok fazla bulunulmamas›
baﬂvurulmamal›, öncelikle evde
gerekti¤ine dikkat çekti.
ateﬂ takibini yapmal›y›z. 37- 37,5
Enfeksiyon hastal›klar›nda
derece normal ﬂartlarda bizim t›bbi
yanl›ﬂ ilaç kullan›mlar›n›n
olarak de¤erlendirdi¤imizde çok
yaﬂand›¤›n› belirten Gün,
ciddi de¤erler de¤il. Baz› aileler
antibiyotik kullan›m›n enfektedirgin olup akﬂama do¤ru ateﬂler
siyon hastal›klar›na fayda
yükseldi¤inde acil servislere ak›n
sa¤lamad›¤›n› belirtti.
edebiliyorlar. Hemen her ateﬂ
“HER ATEﬁTE HEMEN HASTANEYE
düﬂürülmeli, vücudun ba¤›ﬂ›kl›k mekanizmas›n›
BAﬁVURULMAMALI”
da y›pratmamak ad›na ateﬂe bir müddet izin verÇocuklar›n grip vakalar›n›n artmas›nda etken
mek gerekiyor. Öncelikle hemen ilaca sar›lmaoldu¤unu kaydeden Gün, “Sadece Kastamonu’da
mak bir doktora koﬂmamak gerekiyor. Eskiden
de¤il, tüm Türkiye’de acil servis baﬂvurular›
beri yapt›¤›m›z koltuk alt›, eklemlere so¤uk
artm›ﬂ durumda. K›ﬂ aylar›na girerken bu grip
uygulama yap›larak ateﬂ biraz olsa kontrol alt›na
vakalar›m›z›n, özellikle viral enfeksiyon, influenal›nabilir. Çok dirençli bütün so¤uk uygulamalar›
za, adenovirüs ve rhinovirüslerinin hepsi bir
yapmam›za ra¤men, ateﬂ düﬂürücü tedaviler veraraya gelip bulaﬂmalar› sonucunda çok fazla acil
memize ra¤men, dirençli s›k s›k yükselen ateﬂlerservis baﬂvurular› yaﬂamaya baﬂlad›k. Genel
den tedirgin olabiliriz. Bu konularda hastaneye
olarak bu enfeksiyonlar k›ﬂ aylar›na girerken halk
baﬂvurabiliriz” dedi.
taraf›ndan, so¤uklardan dolay› oldu¤u biliniyor.
“ANT‹B‹YOT‹KLER‹N FAYDASI YOK”
Fakat, tam tersi. So¤uklardan de¤il, so¤uk
Yanl›ﬂ ilaç kullan›m›na de¤inen Gün; “Hastalar›n
dönemlerde daha çok s›cak ortamlara girildi¤i
veya anne babalar›n diretti¤i antibiyotik

kullan›m› yanl›ﬂt›r. Hekim e¤er uygun
Korona Virüs sebebi ile al›nan tedbirler sayesinde
görmediyse antibiyotikte ›srarc› olmay›n, diretgeçen y›l grip vakalar›n›n daha az görüldü¤ünü
meyin. Çünkü ﬂu an k›ﬂa do¤ru girdi¤imiz
aktaran Gün; “2-3 senedir neden a¤›r
dönemde, gördü¤ümüz enfeksiyonlar›n neredeyse
geçiriyorduk? Çünkü her ortamda maske
yüzde 100’e yak›n› viral enfeksiyonlard›r. Yani,
tak›l›yordu. Maskeden dolay› bulaﬂma olmuyorantibiyotiklerin faydas› yok. Bu yüzden e¤er
du. ﬁu an herkes bir anda serbestleﬂti ve maske
hekiminiz önermedi¤i müddetçe, ‘bizim çocuk
takm›yoruz. Bu sebeple bulaﬂmay› daha çok
antibiyotik kullanmadan hastal›¤› geçiremiyor,
h›zland›r›yoruz. K›ﬂ dönemine girdik, art›k bu
bize antibiyotik de yaz›n’ ﬂeklinde önerilerde
saatten sonra bunun önlemini almak gerekiyor.
veya s›k›ﬂt›rmalarda bulunmay›n›z. Düzenli
Herkesi kalabal›k ortamlara girerken maske takbeslenme, uykumuzu güzel bir ﬂekilde almam›z,
maya davet ediyorum. Son dönemde bu viral
bunlar›n hepsi ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendirici
enfeksiyonlardan kaynakl› üst solunum yolu
ﬂeyler oldu¤u için bunlara da dikkat etti¤imiz
enfeksiyonu, hastalar›m›z›n semptomlar›na
sürece bu grip sezonunda atlatabilece¤imizi
baﬂvurulardan dolay› çok ciddi miktarda art›ﬂ
düﬂünüyoruz. Kronik hastal›klar› olanlar da grip
göstermektedir. Geçen sene bu zamanlarla
aﬂ›lar›n› mutlaka olsun. Bu hastal›ktan, en
k›yaslad›¤›m›zda neredeyse yüzde 100’e yak›n
az›ndan hafif ﬂekilde atlatmalar›n› sa¤l›yor” diye
acil servis baﬂvurular›na art›ﬂ tespit edilmekte.
konuﬂtu.
Bundan dolay› da genel olarak bu anlatt›¤›m›z
“YÜZDE 100’E YAKIN AC‹L SERV‹S
tedbirlere halk›m›z›n uymas›n› tavsiye ediyoruz”
(iha)
BAﬁVURULARINA ARTIﬁ YAﬁANMAKTA”
ﬂeklinde konuﬂtu.

YOLCU OTOBÜSÜNÜ ALEVLER SARDI

21 YOLCUYU
duman kokusu
KURTARDI

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde ilimize gelmekteyken motor k›sm›ndan alev alan ve içerisinde 21 yolcunun bulundu¤u otobüste büyük çapta hasar oluﬂtu.
Olay, Eskipazar-Karabük D-755 karayolu
müdahale etti¤i yang›n tüm otobüsü sarMermer Kavﬂa¤› mevkiinde meydana
madan itfaiye ekipleri taraf›ndan
geldi. Edinilen bilgiye göre; Marmarissöndürülürken, otobüste büyük çapta
Kastamonu seferini yapan Ali ‹hsan T.,
maddi hasar oluﬂtu. Otobüste yolcu
idaresindeki 16 VU 404 plakal› yolcu
olarak bulunan ve ‹zmit’ten bindi¤ini
otobüsü, seyir halindeyken motor
söyleyen Filiz Kat›rc›; “Karabük’e
k›sm›ndan dumanlar yükselmeye baﬂlad›.
yaklaﬂ›rken, önce yukar›da 5 dakika filan
Sürücü durumu fark ederek otobüsü yol
durduk. Sonra yavaﬂ yavaﬂ devam iniyorkenar›na çekti. Bu s›rada otobüsün
du. Bir müddet sonra arac›n içinde koku
muavini arac›n motor k›sm›n›n kontrol
ve duman sarmaya baﬂlay›nca otobüsü
etti¤i s›rada biranda alevler yükselince
durdurup yang›n var deyince hepimiz
otobüste bulunan 21 yolcu h›zl›ca tahliye
araçtan indik. Can kayb› ve yaralanma
edildi.
filan olmadan ucuz atlatt›k” dedi.
“UCUZ ATLATTIK”
Otobüste so¤utma çal›ﬂmalar› yap›ld›ktan
‹hbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile
sonra yolcular valizlerini alarak bölgeye
su tankeri sevk edilirken, yang›na ilk
gönderilen baﬂka araçla yollar›na devam
olarak vatandaﬂlar yang›n tüpleri ile
etti.
(iha)
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Nida Sinsi’nin
asaleten
atamas› yap›ld›

Mesle¤iyle ba¤›n›
50 y›ld›r yaﬂat›yor

Özel ‹dare Genel Sekreterli¤ini vekâleten
yürütmekte olan Nida Sinsi; ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›’n›n oluru ile ‹l Özel ‹daresi
Genel Sekreteri olarak asaleten atand›.

Ortaokulda okudu¤u esnada 11 yaﬂ›nda
babas›n›n iste¤i üzerine bir terzide ç›ral›k
yapmaya baﬂlayan 61 yaﬂ›ndaki Terzi Recep
Atak, 50 y›ld›r mesle¤ini özveriyle sürdürüyor.
Aﬂirefendi Han›’nda 37 y›l önce terzi dükkan›
açt›¤›n› belirten Atak, iﬂ yerini temizleyip
sobas›n› yakt›ktan sonra “Bismillah” diyerek
iﬂinin baﬂ›na koyuluyor. Akﬂam ezan›yla birlikte dükkan›n› kapatan Atak, mesle¤ini ilk
günkü aﬂkla devam ettiriyor. S›f›rdan bir
k›yafet diken usta say›s›n›n çok az oldu¤unun
alt›n› çizen Atak; “Ölçülerini al›p kiﬂilerin
iste¤i üzerine pantolon, ceket dikebiliyorum.
Bizim handa bunu ﬂu anda benden baﬂka usta
yok. Daha öncesinde ustalar›m›z vard›, onlar
da vefat etti. ﬁu anda bu handa kültürü

sürdüren tek temsilci kald›m. Ço¤u kiﬂi konfeksiyondan terzili¤e yöneldi¤i için sadece
tamirat biliyor. Ben de ayda birkaç kiﬂiye

k›yafet
dikiyorum,
ço¤u kiﬂiye
pahal›
geliyor.
Eskiden
herkes kumaﬂ al›p ürün diktirebiliyordu
maliyetler bu kadar yüksek de¤ildi, genelde
kendine has dikilmiﬂ ürünleri insanlar daha
çok severdi. Hayat pahal›l›¤› ve mesle¤i bilen
kiﬂi say›s› azal›nca vatandaﬂ da haz›r giyime
yöneldi. Kumaﬂ ve ipin fiyat› her geçen gün
art›yor. Seri üretim
yapan fabrikalar da
ürünler daha ucuz
olabiliyor. Ben
vatandaﬂ› da
suçlam›yorum,
herkes cebini
düﬂünüyor. Buradaki
terzi arkadaﬂlar
dikim iﬂi olunca
bana yönlendirir,
ben de tamirat olunca onlara yönlendirmeye gayret
gösteririm, sonuçta
onlar da ev
geçindiriyor. Burada
hepimiz güzel bir
dayan›ﬂma sergiliyoruz. R›z›k da zaten
bir ﬂekilde geliyor”
diye konuﬂtu.
“MESLEK GÜN GEÇT‹KÇE
KAN KAYBED‹YOR”
Mesle¤inin zorluklar› oldu¤unu söyleyen Atak;

“‹nce iﬂçilik oldu¤u için bu meslekte gözü
bozulan çok oluyor. Benimki de bozuk hatta,
arada bir tak›yorum gözlü¤ü. Her ﬂeye
ra¤men 50 senedir bu iﬂin içinde oldu¤um
için bir ba¤ oluﬂtu meslek ile aramda.
Çal›ﬂmasam evde de duramam zaten. Sürekli
çal›ﬂ›lmas› gereken yorucu bir iﬂ asl›nda hatta
kimi zaman müﬂteriyi memnun etmek de
kolay de¤il ama ben ﬂikayetçi de¤ilim. Ben
çal›ﬂmaya çok al›ﬂt›m. Meslek gün geçtikçe
kan kaybediyor. Yeni nesiller bizim iﬂi yapmak maalesef istemiyor. Zora gelmek
istemiyorlar, onlar da kendince hakl› o kadar
okuduktan sonra terzilik küçük bir iﬂ gibi
gelebiliyor ya da kazanc› az gelebiliyor.
Herkes kendince hakl›. Arkadan yetiﬂen
olmay›nca da zamanla bu meslek de yok olacak” dedi.
“BU MESLEK BEN‹M
EN GÜZEL ALIﬁKANLI⁄IM OLDU”
Terzi Recep Atak son olarak; “ﬁu günde
olsa yetmeyebilirdi ama bu dükkan
bu zaman kadar bana çok yard›mc› oldu.
Hayat ﬂartlar› bu kadar s›k›nt›l› de¤ildi,
terzilerin de eskiden alt›n ça¤lar›yd›, para
kazanabiliyorduk. ﬁimdi Allah’tan emekli
ayl›¤›m›z var, ço¤u zaman para bile
kazanam›yoruz. Ben yine de bu mesle¤i
sürdürebildi¤im kadar sürdürmek istiyorum.
Bu meslek benim en güzel al›ﬂkanl›¤›m oldu”
diye konuﬂtu.
F.K.

Genel Sekreter Nida Sinsi; 1974 y›l›nda
Kastamonu’da do¤du. Gazipaﬂa ‹lkokulu,
Merkez Ortaokulu ve Abdurrahmanpaﬂa
Lisesi’nde tamamlad›¤› ilk ve orta ö¤reniminden sonra, 1996 y›l›nda Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tar›m Makinalar› Bölümünde
lisans e¤itimini tamamlad›. 1998 y›l›nda Köy
Hizmetleri 13’üncü Bölge Müdürlü¤ü’nde
Ziraat Mühendisi olarak baﬂlayan iﬂ hayat›na ‹l
Özel ‹daresi bünyesinde Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürlü¤ü’nde devam etmiﬂ, 2007 y›l›ndan
itibaren KÖYDES ‹zleme Bürosu ve 2010
y›l›ndan itibaren Merkez ‹lçe Köylere Hizmet
Götürme Birli¤i’nde görev alm›ﬂt›r.
Çeﬂitli k›s›m müdürlükleri ile arazi toplulaﬂt›rma
projeleri baﬂta olmak üzere sulama ve kanalizasyon projelerinde görev alm›ﬂ olup ayr›ca çeﬂitli
AB hibe projelerini haz›rlam›ﬂ ve
uygulanmas›na katk›da bulunmuﬂtur. 2013 y›l›
itibar› ile ‹l Özel ‹daresi Genel Sekreter
Yard›mc›s› olarak atanan Nida Sinsi’nin,
Genel Sekreter olarak asaleten atamas›
yap›ld›.
(Haber Servisi)

T›bbi ürünlerde
yeni fiyatland›rma
Beﬂeri T›bbi Ürünlerin Fiyatland›r›lmas›na Dair
Kararda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda
Cumhurbaﬂkan› Karar› Resmi Gazete’nin
bugünkü say›s›nda yay›mland›. Buna göre,
beﬂeri t›bbi ürünlerin fiyatland›r›lmas›nda kullan›lacak Türk Liras› cinsinden 1 avro de¤eri
yüzde 36,77 oran›nda artt›r›ld›. Ayr›ca fiyat
korumal› ürünlerde barem de¤erleri Avro
de¤erinde yap›lan de¤iﬂiklik oranlar›nda güncellenerek fiyat korumal› ürünlerde 37,10 Türk
Liras› ve di¤er ürünlerde 19,39 oldu. Yeni
barem de¤erleri ise karar›n yay›m› tarihinden
bir gün sonra geçerli olur.
(iha)

Sa¤l›k’tan
6’nc› Mahalle
Buluﬂmas›
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan
aile sa¤l›¤›, kanser taramalar›,
aile hekimli¤i, kad›n sa¤l›¤›,
fiziksel aktivite ve sa¤l›kl›
beslenme konular›nda
Mahalle Buluﬂmalar›n›n 6’nc›s›
düzenlenecek.
Belediye Baﬂkanl›¤› 2’nc› Kat Toplant›
Salonu’nda 21 Aral›k Çarﬂamba günü saat
16.00’da gerçekleﬂtirilecek programda;
“Aile Sa¤l›¤›m›z” konusunda Uzman Dr.
Ceren Ar›kan, “Aile Hekimimi Tan›yorum”
konusunda Hemﬂire Fatma Akgül Çak›r,
“Kad›nlar ‹çin Fiziksel Aktivite” konusunda
Fizyoterapist Aybüke Özmen, “Kanser
Taramalar›” konusunda Ebe Huri Boran,
“Gebe-Lohusa-Kad›n Sa¤l›¤›” konusunda
Hemﬂire Sevinç Mutlu ve “Sa¤l›kl›
Beslenme” konusunda Diyetisyen
Demet Odabaﬂ› Akp›nar bilgilendirmelerde
S.O.
bulunacak.

Milli E¤itim’de
proje toplant›s› yap›ld›
‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nde “Ortaö¤retimde 10.000 Okul-Lisedeyiz
Projesi” kapsam›nda il geneli lise müdürleri toplant›s› gerçekleﬂtirildi.
‹l Milli E¤itim Müdürü Cengiz
Bahçac›o¤lu baﬂkanl›¤›ndaki
toplant›da, Bahçac›o¤lu’na ﬁube Müdürleri Cemalettin ‹pek ile Gülseren
Ambarc› eﬂlik etti. Toplant›ya ﬁube
Müdürlerinden Nergin Gökmen,

Mehmet Sait Ayd›n, Fatma Türkmen,
Vedat Terlemez ile il geneli tüm
düzeylerden 76 lise okul müdürü ile
Mesleki E¤itim Merkezi Müdürleri ve
17 ‹mam Hatip Ortaokulu müdürü
(Haber Servisi)
kat›l›m sa¤lad›.

TSM’ye ‘Hay›rl› olsun’ ziyareti
Geçti¤imiz günlerde Toplum Sa¤l›¤› Merkezi (TSM) olarak
atanan Dr. Emine Er’e ziyaret gerçekleﬂtirildi.
Uzun süredir Seydiler Toplum Sa¤l›¤›
Merkezi Baﬂkanl›¤›’n› yürüten ve
geçti¤imiz hafta, Kastamonu
Toplum Sa¤l›¤› Merkezi
Baﬂkan› olarak atanan Dr. Emire
Er’e; Sa¤l›k Müdürü Dr. Yüksel
Kutlu, Halk Sa¤l›¤› Baﬂkan› Dr.

Mehmet Fatih ﬁerifo¤lu,
Destek Hizmetleri Baﬂkan›
‹smail Hakk› Demir, 112 Acil
Baﬂhekimi Erbil
Gökmuharremo¤lu birlikte ‘Hay›rl›
olsun’ ziyaretinde bulundular.
(Haber Servisi)
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Genç Çiftçiler Giriﬂimcilik E¤itimi tamamland›
Tar›m ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan, Uluslararas› Tar›msal
Kalk›nma Fonu (IFAD) ek finansman› ve Birleﬂmiﬂ Milletler
Kalk›nma Program› (UNDP) iﬂ birli¤inde yürütülen K›rsal
Dezavantajl› Alanlar Kalk›nma Projesi (KDAKP) kapsam›nda
düzenlenen Genç Çiftçiler Giriﬂimcilik E¤itimi tamamland›.
Bat› Karadeniz Bölgesi illerinden Kastamonu,
Bart›n ve Sinop’tan genç çiftçilerin kat›l›m›yla
ilimizde düzenlenen e¤itim program›nda projenin tan›t›m›, proje haz›rlama, pazarlama,
hedef, strateji ve iﬂ plan› haz›rlama konular›nda
genç çiftçilere bilgiler verildi.
TEOR‹K VE UYGULAMALI
E⁄‹T‹MLER GERÇEKLEﬁT‹R‹LD‹
Genç çiftçiler, projede görevli olan teknik personel
ve e¤iticilerin de kat›l›m sa¤lad›¤› programda
beﬂ gün süresince,
tar›msal üretime
yönelik teknik
e¤itimlerin yan›
s›ra iﬂ plan›
haz›rlamak,
finansal planlama,
iﬂletme yönetimi,
pazarlama ve
örgütlenme konular›nda da teorik
ve uygulamal›
e¤itimler gerçekleﬂtirildi. E¤itim
program›nda

teknik gezi
yap›larak proje
kapsam›ndaki
iﬂletme
ziyaretiyle genç
çiftçilerin
sahadaki uygulamalar›
yerinde görmesi sa¤land›. Bu kapsamda e¤itimin son gününde
Gökkale Tar›m
‹ﬂletmesine teknik
gezi düzenlendi.
Devrekani
ilçesinde bulunan
ve 2 bin baﬂ hayvan kapasitesi ile
faaliyetine devam
eden iﬂletme;
hastal›ktan ari ve
AB onayl› süt
üretici tesis sertifikalar› yan›nda
yenilenebilir enerji
kapsam›nda ente-

gre biyogaz ve organik gübre tesisine de sahiptir. Otomatiksa¤›m sistemi ile günlük 22 bin
litre so¤utulmuﬂ çi¤ süt üretimi yap›lan Gökkale
Tar›m ‹ﬂletmesi kat›l›mc›lar taraf›ndan gezilerek
iﬂletme yetkilileri taraf›ndan tesis ve yap›lan
çal›ﬂmalar hakk›nda genç giriﬂimcilere ayr›nt›l›
bilgiler verildi.
Genç Giriﬂimcilerin E¤itimi genç çiftçilere kat›l›m
belgelerinin verilmesi ile sona erdi. Kat›l›m belgeleri, ‹l Müdürü Bekir Yücel Tanr›kulu, ‹l
Müdür Yard›mc›s› Özcan Gazio¤lu, ‹l Müdür
Yard›mc›s› Mücahit Temur, K›rsal Kalk›nma ve
Örgütlenme ﬁube Müdürü Cumhur Hakk› Güllü,
KDAKP ‹l Koordinatörü Cihat Sipahi, Kastamonu, Bart›n ve Sinop ‹l Müdürlüklerinden gelen
e¤iticiler taraf›ndan verildi.

“TARIMSAL ÜRET‹MDE GENÇ
G‹R‹ﬁ‹MC‹LERE ‹HT‹YAÇ VAR”
Toplant›n›n kapan›ﬂ›nda konuﬂan ‹l Müdürü Bekir
Yücel Tanr›kulu K›rsal Dezavantajl› Alanlar
Kalk›nma Projesinin önemine de¤inerek genç
çiftçilerin projede önemli bir hedef grup
oldu¤unu ve tar›msal üretimde genç
giriﬂimcilere ihtiyaç oldu¤unu belirtti. KDAKP
projesi kapsam›nda gençlere yönelik faaliyetler
ve çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi veren Tanr›kulu,
genç giriﬂimci e¤itimini baﬂar›yla tamamlayan
gençlerin 2023 y›l›nda uygulanacak Genç
Giriﬂimci Baﬂlang›ç Paketi (Gençlik
‹ﬂletmeleri) Hibe Program›ndan faydalanacaklar›n› ifade ederek genç giriﬂimcilere baﬂar›lar
(Haber Servisi)
diledi.

Kastamonu Entegre ‹novaL‹G’de Türkiye Üçüncüsü
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin (T‹M), Türkiye Ticaret Bakanl›¤› deste¤iyle düzenledi¤i 9’uncu Türkiye ‹novasyon Haftas›’nda Türkiye’nin en inovatif ﬂirketleri belirlendi.
‹novasyon ve Ar-Ge alan›ndaki
çal›ﬂmalar›yla dikkat çeken Kastamonu
Entegre, 9’uncu Türkiye ‹novasyon
Haftas› kapsam›nda düzenlenen
‹novaL‹G Ödül Töreni’nde Büyük
Ölçek kategorisinde “‹novasyon
Stratejisi” alan›nda üçüncü kez ilk üçte
yer alarak Türkiye üçüncüsü oldu.
“‹novasyonun Yeni Yüzy›l›” temas›yla

gerçekleﬂtirilen hafta kapsam›nda
Türkiye’nin ilk inovasyon geliﬂtirme
program› ‹novaL‹G ile 5 farkl› kategoride verilen ödüller, Haliç Kongre
Merkezi’nde gerçekleﬂen törenle sahiplerini buldu.
Ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Mustafa
Varank ve T‹M Baﬂkan› Mustafa
Gültepe’den teslim alan Kastamonu
Entegre CEO’su Haluk
Y›ld›z, inovasyon
kavram›n›n kurum
kültürlerinin ayr›lmaz
bileﬂeni oldu¤unu dile
getirerek “Üst üste üç
y›ld›r ‹novaL‹G ‹novasyon Stratejisi
Ödülünün sahibi olmak
hem büyük bir onur
hem de bizler için
önemli bir motivasyon
kayna¤›” dedi.
“KAL‹TEL‹
ÜRÜNLER
ÜRETMEM‹ZDE
‹NOVASYON
EN ÖNEML‹
ARACIMIZ”
Kastamonu Entegre

olarak inovasyonu, ça¤›n ihtiyaçlar›n›
karﬂ›laman›n ve sürdürülebilir büyüme
gerçekleﬂtirmenin arac› olarak gördüklerini söyleyen Haluk Y›ld›z, “Rekabet
gücümüzün ve verimlili¤imizin
art›r›lmas›nda, üstün kaliteli ürünler
üretmemizde inovasyon en önemli
arac›m›z. Teknopark ‹stanbul’daki ArGe yap›lanmam›z ile; Sanayi ve
Teknoloji Bakanl›¤›, TÜB‹TAK,
Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri,
start-up’lar, uluslararas› organizasyonlar
ile baﬂar›l› projelere imza at›yoruz.
Ayr›ca, ﬂirket bünyesinde kurdu¤umuz
Fikir Platformu ile çal›ﬂanlar›m›z›n inovasyon süreçlerine dahil olmalar›n›
sa¤l›yoruz. Empati, fikri denklik ve
kolektif zeka ilkeleri etraf›nda
oluﬂturdu¤umuz bu platformda yenilikçi
fikirlerin uygulamaya geçmesine rehberlik ediyoruz. Bu de¤erli ödüle üç y›l üst
üste de¤er görülmemizde, ‹ﬂ Planlama
ve ‹novasyon Direktörlü¤ümüz baﬂta
olmak üzere, ﬂirketimizde inovasyon
kültürünün geliﬂmesine katk›da
bulunan tüm çal›ﬂma arkadaﬂlar›m›z›n
katk›s› çok büyük. Buradan
hepsine ayr› ayr› teﬂekkürlerimi
(Haber Servisi)
sunuyorum” dedi.

Konaklama vergisi
1 Ocak’ta
baﬂlayacak
Konaklama vergisi uygulamas› 1 Ocak 2023’te
yürürlü¤e girecek. Buna göre, otel, tatil
köyü, butik otel, motel, pansiyon ile köy, ve
yayla evi ve kampinglerde kalan kiﬂilerden
konaklama vergisi al›nacak. Ö¤renci
yurtlar›, pansiyonlar› ve kamplar›nda
ö¤rencilere verilen hizmetler vergiden muaf
tutulacak.
Konaklama vergisinin oran› yüzde 2 olarak
belirlendi. Tebli¤de Cumhurbaﬂkan›’n›n, bu
oran› bir kat›na kadar art›rmaya, yar›s›na
kadar indirmeye, bu s›n›rlar içinde farkl›
oranlar tespit etmeye yetkili oldu¤u
belirtildi.
Tebli¤e göre konaklama vergisi, konaklama için
ödenen KDV hariç tutar üzerinden hesaplanacak. Örne¤in 5 bin TL’lik konaklama
hizmeti için yüzde 2 oran›na denk gelen 100
TL konaklama vergisi al›nacak. 5 bin
TL’den yüzde 8 oran›nda yani 400 TL KDV
ayr›ca al›nacak. Böylece ödenmesi gereken
toplam tutar 5 bin 500 TL olacak. ‹lk olarak
1 Nisan 2020’den itibaren uygulanaca¤›
aç›klanan konaklama vergisi, pandemi
nedeniyle önce 2021 baﬂ›na, daha sonra
2022 baﬂ›na ertelenmiﬂti. 2022’de tekrar
ertelenen vergi 1 Ocak 2023’ten itibaren
hayata geçecek. Ö¤renci yurtlar›, pansiyonlar› ve kamplar›nda ö¤rencilere verilen
hizmetler vergiden muaf olacak.
(iha)

Düve Al›m Deste¤i
yay›nland›

Ilgaz’›n k›ﬂ haz›rl›¤›
masaya yat›r›ld›
Tar›m ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10’uncu Bölge
Müdürlü¤ü Ilgaz Da¤› Milli Park› K›ﬂ Sezonu Haz›rl›k Toplant›s› gerçekleﬂtirildi.
Toplant› Vali Yard›mc›s› Ahmet At›lkan
baﬂkanl›¤›nda, 10’uncu Bölge Müdürü
Orhan Çatalçam, mevcut tesis sorumlular› ve ilgili kurum temsilcilerinin
kat›l›mlar› ile Kastamonu Valili¤i ‹stiklal
Yolu Toplant› Salonu’nda gerçekleﬂtirildi. Toplant›da ulaﬂ›m, sa¤l›k, güvenlik,
kat› at›k, k›ﬂ sporlar› vb. gündem maddeleri görüﬂülerek kararlar al›nd›.
Ilgaz Da¤› Milli Park›, k›ﬂ sporlar› kaynak
de¤erleri ve bölge turizmi aç›s›ndan
büyük önem taﬂ›yor. Milli park ve yak›n
çevresinde k›ﬂ sporlar›na hizmet veren

mülkiyeti kamuya ve özel sektöre ait
yaklaﬂ›k bin 400 yatak kapasiteli 8 tesis
bulunuyor. Milli park, her y›l yaklaﬂ›k
250 bin ziyaretçiyi a¤›rl›yor. Özellikle
k›ﬂ sezonunda, ocak ve nisan aylar›
aras›nda yo¤un ziyaretçi ak›n›na
u¤rayan milli parkta, k›ﬂ sezonu
süresince k›ﬂ sporlar› etkinliklerinin
sorunsuz gerçekleﬂtirilmesi amac›yla
tesis sorumlular› ve ilgili kurumlar›n
kat›l›mc›lar› ile her sene “K›ﬂ
Sezonuna Haz›rl›k Toplant›s›”
düzenleniyor.
(Haber Servisi)

2022 y›l›nda uygulanacak
tar›msal desteklemelere iliﬂkin
hususlar› kapsayan
Cumhurbaﬂkan›
Karar› ile
yürürlü¤e
konulan 2022
Y›l›nda
Yap›lacak
Desteklemelere
‹liﬂkin Karar’a
dayan›larak haz›rlanan “Hayvanc›l›k Desteklemeleri
Uygulama Tebli¤i” 14’üncü maddesi olan Düve Al›m
Deste¤i Resmi Gazete’de yay›nland›.
Düve Al›m Deste¤i Uygulama Esaslar›na göre; düve al›m
deste¤i baﬂvurular› 27 Ocak 2023’e kadar ‹l/‹lçe Tar›m ve
Orman Müdürlüklerince al›nacak. Bu kapsamda desteklemeden yararland›r›lacak düveler; etçi ›rklar Angus, Charolais,
Limousin, Hereford, Belgium Blue; sütçü ›rklar Holstein,
Jersey; kombine ›rklar Simental (Fleckvieh), Brown Swiss,
Mondbeliard ﬂeklinde s›raland›.
Desteklemeye esas 2022 y›l› gebe düve fiyat› 40 bin TL/Baﬂ, 815 ayl›k boﬂ diﬂi s›¤›r fiyat› 25 bin TL/Baﬂ, gebe manda
fiyat› 30 bin TL/Baﬂ, 8-15 ayl›k boﬂ diﬂi manda fiyat› 17 bin
TL/Baﬂ olarak belirlenmiﬂtir. Hibe ödeme üst limitleri bu
bedellerin; düve merkezlerinden temin durumunda yüzde
50, di¤er yerlerden temin durumunda yüzde 40’› oran›nda
olacak.
(Haber Servisi)
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NÖBETÇ‹ ECZANELER
YEﬁ‹LTAﬁ ECZANES‹
214 15 67
YEN‹ GÜZEY ECZANES‹
215 10 50

NAMAZ VAK‹TLER‹

HAVA DURUMU
Tarih
12-15-2022
12-16-2022
12-17-2022
12-18-2022

Hava Olay›
Kapal›
Kapal›
Kapal›
Kapal›

Gündüz
9°C
14°C
17°C
16°C

Gece
5°C
9°C
9°C
9°C

-Herhangi bir vitamin takviyesi almaya
baﬂlamadan önce mutlaka doktorunuza
dan›ﬂ›n.
Eksikli¤inde Ne Olur?
-B12 vitamini, vücuttaki k›rm›z› kan
hücrelerinin üretilmesine yard›mc› olur.
Anemi (kans›zl›k) denildi¤inde akl›m›za ilk
olarak, demir eksikli¤i anemisi gelse de
B12 vitaminin eksikli¤i de farkl› bir tür
anemi olan pernisiyöz anemiye sebep
olabilir.

Memleket Partisi ‹l Baﬂkan› Mustafa
Baﬂesgio¤lu, yap›lan atama ile ilgili
olarak; “Art›k
çare var.
Memleket
Partisi Daday
‹lçe
Baﬂkanl›¤›’na
emekli ö¤retmen
Beyhan Bulut
han›mefendi
atanm›ﬂt›r.
Daday Kaymakaml›¤›’na tüm
evraklar teslim
edilmiﬂtir. Al›nd›
belgesi
al›nm›ﬂt›r. Üye
kay›tlar›m›z baﬂlam›ﬂt›r. Memleketimize,
ilçemize hay›rl› u¤urlu olsun” ifadelerini
kulland›.
(Haber Servisi)

Güneﬂ
07:57
07:57
07:58
07:59

Ö¤le
12:45
12:45
12:46
12:46

‹kindi
15:02
15:03
15:03
15:03

Akﬂam
17:23
17:23
17:24
17:24

Yats›
18:50
18:51
18:51
18:51

UZMAN D‹YET‹SYEN
-Kans›zl›¤a ba¤l› olarak çarp›nt›, çabuk
yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozukluklar› ve göz kararmas› geliﬂmektedir.
-B12 eksikliklerinde, dilde k›zar›kl›k ve
yanma hissi, a¤›z içinde yaralar ve
bacaklarda gece kas›lmalar›, kar›ncalanma
hissi görülebilir.
-B12 eksikli¤i özellikle yaﬂl›larda haf›za
kayb›, unutkanl›k gibi rahats›zl›klara neden
olabilir. Yaﬂ›n artmas›yla birlikte B12 emiliminde ve depolanmas›nda azalmalar
gözlenmektedir. Ayr›ca 65
yaﬂ üstü kiﬂilerde B12
eksikli¤i ve depresyon
aras›nda iliﬂki gözlenmiﬂtir.
-Yap›lan araﬂt›rmalarda
B12 vitamini seviyeleri ve
kemik sa¤l›¤›n aras›nda
iliﬂki oldu¤u, B12 vitamini
eksikli¤i olan kiﬂilerin,
normal bireylere göre
kemik mineral
yo¤unlu¤unun daha düﬂük
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Özellikle kad›nlarda düﬂük B12
seviyeleri ve zay›f kemik
sa¤l›¤› aras›nda bir ba¤lant›
oldu¤u bilinmektedir.
-B12 eksikli¤i yeni
hücrelerin sentezlenmesini

Memleket Partisi
Daday ‹lçe Baﬂkan›
Beyhan Bulut oldu
Memleket Partisi Daday ‹lçe Baﬂkanl›¤›’na
emekli ö¤retmen Beyhan Bulut atand›.

‹msak
06:24
06:24
06:25
06:26

MERVE SAATÇ‹

B12 V‹TAM‹N‹
Suda çözünebilen bir vitamin olan B12
vitamini, hem vücutta depolanma miktar›
çok düﬂük olmas› hem de vücutta
üretilmemesi sebebiyle günlük olarak
al›nmas› önerilmekte ve en fazla hayvansal
kaynakl› besinlerde bulunmaktad›r.
-B12 vitamini, vücudumuzda pek çok
önemli role sahiptir. Sinir hücrelerinin
fonksiyonunu destekler, k›rm›z› kan hücresi
oluﬂumuyla DNA sentezi için gereklidir.
Ayr›ca enerjiyi art›r›r, haf›za üzerinde önemli
etkilere sahiptir ve kalp
hastal›klar›n› önlemeye yard›mc›
olur.
-Yetiﬂkin bireyler için önerilen
günlük B12 al›m miktar› 2.4
mikrogramd›r. Hamilelik, emzirme
veya yaﬂl›l›k gibi özel durumlarda
ise B12 ihtiyac› artmaktad›r.
Hamile kad›nlarda bu miktar 2.6
mikrogram iken anne sütü ile
bebek emziren kad›nlarda bu miktar 2.8 mikrograma ç›kmaktad›r.
-B12 vitamini et çok hayvansal
kaynakl› besinlerde bulunur.
Bitkilerde bulunmad›¤› için vegan
tarz› beslenen kiﬂilerin beslenmelerine dikkat etmesi ve vitamin
seviyelerini düzenli olarak kontrol
ettirmeleri gerekmektedir.

Tarih
12-15-2022
12-16-2022
12-17-2022
12-18-2022

engeller ve metabolizman›n
yavaﬂlamas›na
neden olur.
Nelerde
Bulunur?
B12 Vitamini
et çok hayvansal
kaynakl› besinlerde
bulunur. Bitkilerde
bulunmad›¤› için
vegan tarz› beslenen kiﬂilerin,
beslenmelerine
dikkat etmesi gerekmektedir.
Et
Süt, yo¤urt
Yumurta
Peynir gibi hayvansal besinler en iyi B12
kaynaklar›d›r.
Kimler Risk Taﬂ›r?
-Diyetlerinde hayvansal g›da bulunmayan kiﬂiler,
-‹nce ba¤›rsa¤› cerrahi olarak k›salt›lm›ﬂ
bireyler,
-Besinlerin emiliminin azalmas›na neden
olan gastrit, çölyak hastal›¤› ve inflamatuar
ba¤›rsak hastal›¤›na sahip olan bireyler,
-Kronik alkolizmin etkisi alt›nda olan
bireyler.

725 bin 868 ton
inek sütü topland›
Tavuk eti üretimi
201 bin
203 ton oldu

Türkiye ‹statistik Kurumu Baﬂkanl›¤› (TÜ‹K) Süt ve
Süt Ürünleri Üretimini aç›klad›. TÜ‹K Baﬂkanl›¤›
taraf›ndan verilen bilgiye göre; ticari süt
iﬂletmelerince 725 bin 868 ton inek sütü topland›.

Türkiye ‹statistik Kurumu Baﬂkanl›¤› (TÜ‹K) Kümes Hayvanc›l›¤› Üretimini
aç›klad›. TÜ‹K Baﬂkanl›¤› taraf›ndan verilen bilgiye göre; tavuk eti üretimi
201 bin 203 ton, tavuk yumurtas› üretimi 1,77 milyar adet olarak gerçekleﬂti.
Ekim ay›nda bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre
tavuk yumurtas› üretimi yüzde 4,5, tavuk
eti üretimi yüzde 2,3 ve kesilen tavuk
say›s› yüzde 1,6 artarken hindi eti üretimi
yüzde 18,8 azald›. Ocak-Ekim döneminde
bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre
kesilen tavuk say›s› yüzde 10,7, tavuk eti
üretimi yüzde 9,5, hindi eti üretimi yüzde

8,5 ve tavuk yumurtas› üretimi yüzde 2,1
artt›. Bir önceki ay 210 bin 77 ton olan
tavuk eti üretimi Ekim ay›nda yüzde 4,2
azalarak 201 bin 203 ton oldu. Bir önceki
ay 1 milyar 719 milyon 465 bin adet olan
tavuk yumurtas› üretimi Ekim ay›nda
yüzde 2,7 artarak 1 milyar 766 milyon
165 bin adet oldu.
S.O.

Ticari süt iﬂletmeleri taraf›ndan toplanan inek sütü miktar›,
Ekim ay›nda bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 9,6;
Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 3,3 azald›. Ekim ay›nda bir önceki y›l›n
ayn› ay›na göre, tereya¤› üretimi yüzde 27,1, içme sütü
üretimi yüzde 24,1, ayran üretimi yüzde 13,3, inek
peyniri üretimi yüzde 5,4, yo¤urt üretimi yüzde 3,9
azald›. Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki y›l›n ayn›
dönemine göre, tereya¤› üretimi yüzde 19,1, ayran
üretimi yüzde 8,1, yo¤urt üretimi yüzde 3,2 artarken;
inek peyniri üretimi yüzde 5,1 ve içme sütü üretimi
yüzde 3,3 azald›. Bir önceki ay 751 bin 279 ton olan
ticari süt iﬂletmelerince toplanan inek sütü miktar› Ekim
ay›nda yüzde 3,4 azalarak 725 bin 868 ton oldu. Bir
önceki ay 123 bin 294 ton olan içme sütü üretimi Ekim
ay›nda yüzde 15,6 azalarak 104 bin 102 ton olarak
S.O.
gerçekleﬂti.

Y›l : 8 Say›: 2377
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KASTAMONU GÜNDEM MEDYA GAZETEC‹L‹K
MATBAACILIK TANITIM VE BASIN YAYIN
H‹ZMETLER‹ L‹M‹TED ﬁ‹RKET‹
ADINA ‹MT‹YAZ SAH‹B‹

Adem ARPACIO⁄LU
SORUMLU YAZI ‹ﬁLER‹ MÜDÜRÜ

Ceyhun HÜSEY‹NO⁄LU
YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜREL‹
Büro Adres
Telefon
e-mail
Bas›m Yeri

: Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi No:20/2
: 0366 212 22 16 - 0553 191 47 55
: haber@kastamonugundemgazetesi.com
: ARSLAN GÜNEYDO⁄U GAZETEC‹L‹K,
MATBAACILIK ve KA⁄ITÇILIK A.ﬁ.
Matbaa Adres-Tel : SARAY OSMANGAZ‹ MH. SÜTÇÜ ‹MAM SK.
NO:33 PURSAKLAR/ANKARA
Tel: 0 312 419 20 01

7

15 Aral›k 2022 Perﬂembe

Bakan Koca’dan
ilaç fiyatlar› aç›klamas›
Sa¤l›k Bakan› Fahrettin Koca, ilaç fiyatlar›n›n
güncellenmesine dair aç›klamalarda bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesab›ndan
yapt›¤› paylaﬂ›mda, “‹laç
bulunamamas› probleminin
çözümü için ilk ad›m Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›z›n imzas›
ile at›ld›. ﬁubat ay›nda
yap›lmas› gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi.
Di¤er ad›mlar da yolda.
Çözece¤iz kimse endiﬂe
etmesin” ifadelerine yer
verdi.
2 gün önce Meclis’te gazetecilerin sorular›n› yan›tlayan
Sa¤l›k Bakan› Fahrettin
Koca, “‹laç konusu önemli
bir gündemimiz. Çözüm için
bir çabam›z var. Önümüzdeki
1-2 gün içerisinde çözümün
ilk ad›mlar›n› hep birlikte
görmüﬂ olaca¤›z” ﬂeklinde
konuﬂmuﬂtu.
(iha)

Cumhurbaﬂkan› Erdo¤an’dan

EYT aç›klamas›
Cumhurbaﬂkan› Recep Tayyip Erdo¤an, Emeklilikte
Yaﬂa Tak›lanlarla (EYT) ile ilgili aç›klama yapt›.
Cumhurbaﬂkan› Erdo¤an, olabilecek bir kara
harekât›na yönelik aç›klamada bulunarak;
“Her zaman söyledi¤im gibi yine söylüyorum bu iﬂin adresi, bu iﬂin tarihi verilmez.
Fakat Soçi Mutabakat›’nda Say›n Putin ile
vard›¤›m›z hedefler belli. Onu kendisine
tekrar hat›rlatt›m ve hedefimiz özellikle
s›n›rdan güneye malum bizim 30 kilometrelik derinlikte bir hedefimiz var. Zira
buralardan ülkemiz sürekli olarak maalesef
teröristlerin âdeta tehdidi alt›nda kal›yor.
Son zamanlarda bu ciddi manada ço¤ald›.
Bunlara karﬂ› bizim sessiz kalmam›z
mümkün de¤il. Yani Pençe Kilit’te neyse
att›¤›m›z ad›mlar, ayn› ﬂekilde Suriye’nin
kuzeyinde zaman zaman topraklar›m›za
karﬂ› yap›lan sald›r›lara sessiz kalmam›z da
mümkün de¤il. Bunu da uyar›yoruz,

hat›rlat›yoruz ve dost Rusya ile birlikte
buradaki ataca¤›m›z ad›mlarda birlikte,
beraber karar ve belki de uygulamay›
yapma noktas›nda kendisinden destekleri de
istedik. Bu konuda, asla taviz veremeyiz
çünkü terör tehdidi alt›nda olan ülkemdir ve
ülkemin terör tehdidi alt›nda olmas› için de
kimseden herhalde izin alacak da de¤iliz”
dedi.
Cumhurbaﬂkan› Erdo¤an, Emeklilikte yaﬂa
tak›lanlarla ilgili olarak; “Öncelikle tabii
EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu iﬂi
neticelendirece¤iz. ﬁu anda ilgili bakan
arkadaﬂlar›m çal›ﬂmalar› sürdürüyorlar ve
inﬂallah ay sonuna kadar da bunu karara
ba¤layaca¤›z ve 2023’e masam›zdan bunu
kald›rarak inﬂallah girmiﬂ olaca¤›z. Olay
bu” ifadelerini kulland›.
(iha)

BAKAN B‹LG‹N;

“Asgari ücret yukar›ya
t›rmanmay› sa¤l›yor”
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Vedat
Bilgin, emeklilikte yaﬂa tak›lanlar (EYT) ve
asgari ücret hakk›nda aç›klamalarda bulundu.
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Vedat Bilgin;
“‘Küçülelim, dura¤anlaﬂal›m, s›k› para politikas› uygulayal›m’ bunlar karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤umuz temel problem olan istihdam
oluﬂturma problemini, üretimi art›rma problemini geriye alan, bunu görmeyen ya da önemsizleﬂtiren yaklaﬂ›mlard›r. Bu bak›mdan
Türkiye’nin büyüyerek bu sorunu çözmesi
laz›m. Büyüyerek bu sorunu çözmek mümkün
mü? Mümkün. Türkiye’nin milli gelirini art›ran,
oldu¤unu ortaya koyuyor” ifadelerini kulland›.
y›ldan y›la art›ran büyüme oranlar›n› yüzde 5,
“ASGAR‹ ÜCRET D‹⁄ER
yüzde 5’in üzerinde ç›kararak- ki 5’i tesadüfen
ÜCRETLER‹NDE YUKARIYA
söylemiyorum, 700 binin üzerinde istihdam
TIRMANDIRILMASINI SA⁄LIYOR”
oluﬂturan bir Türkiye ortalamas›nda oran- bunu Büyümenin meydana getirdi¤i sorunlardan birinin
yüzde 7’ye ç›kard›¤›m›z zaman birdenbire istihde gelir da¤›l›m› ile aras›ndaki iliﬂki oldu¤unu
dam miktar› daha da art›yor, 1 milyonun üzervurgulayan Bakan Bilgin, “Demokratik toplumine ç›k›yor. Dolay›s›yla bizim her y›l 1 milylarda mekanizmalar vard›r. Birisi toplu pazarl›k
onun üzerinde istihdam oluﬂturan büyüme oransistemidir. Bir di¤eri bugün de içinde
lar›n› gerçekleﬂtirmemiz laz›m” diye konuﬂtu.
oldu¤umuz asgari ücret kurumudur. Asgari
“TÜRK‹YE’N‹N SANAY‹YE
ücret fevkalade önemli bir kurumdur. Yap›lan
DAYALI BÜYÜMES‹ LAZIM”
eleﬂtirileri izliyorum; ‘Asgari ücret temel ücret
Türkiye’nin ekonomik olarak kalk›nmas› için
haline geldi’ diye bir söylem var. Bu do¤ru
gerekli ﬂartlar›n yerine gelmesi gerekti¤ine
de¤il. Asgari ücretlilerin toplam ücretliler içinvurgu yapan Bilgin, “Türkiye’nin sanayiye
deki oran› yüzde 38 civar›nda. Asgari ücret ayn›
dayal› büyümesi laz›m. Talebin büyümedeki
zamanda di¤er ücretli çal›ﬂanlar›n ücretlerinin
art›ﬂtan daha düﬂük olmas› laz›m, ihracata
de yukar›ya t›rmand›r›lmas›n› sa¤l›yor.
dayal› olmas› laz›m. Bir sürü iktisadi ﬂartlar›
Geçti¤imiz y›l yüzde 50 ve yüzde 30’un
var. Bunlar› gerçekleﬂtirerek Türkiye’nin yoluüzerinde yapt›¤›m›z art›ﬂlar, ücretler aras›
na devam edece¤ine inan›yoruz. En zorlu ﬂartfarkl›laﬂman›n yukar›ya do¤ru gitti¤ini ortaya
larda, enflasyonun bu kadar yüksek oldu¤u,
koymaktad›r” ﬂeklinde konuﬂtu.
d›ﬂar›da, Avrupa’da daralman›n oldu¤u,
“SORUNLARIN
resesyon sürecinin yaﬂand›¤› bir ortamda bile
ÇÖZÜLDÜ⁄ÜNÜ SÖYLÜYORUZ”
Türkiye’nin endüstriyel üretime dayal›
Program›n ard›ndan bas›n mensuplar›n›n sorular›n›
büyümesini sürdürmesi, Türkiye’nin sa¤lam bir
yan›tlayan Bilgin, EYT’de yaﬂanan teknik
zemine, üretim yap›s›na dayal› oldu¤unu ve bu
sorunlarla ilgili, “Teknik sorun, ad› üzerinde
üretimi daha da art›rarak üretime dayal›
kay›tlarla ilgili sorunlar. Sorunlar›n
büyüme stratejisini sürdürmesinin zorunlu
çözüldü¤ünü söylüyoruz” dedi.
(iha)

Bursa KAS-DER’den “Etli Ekmek” etkinli¤i...
Bursa Kastamonulular Dayan›ﬂma
Derne¤i’nce Bursa Merinos
Gölpark Tesislerinde ilimizin
yöresel lezzeti olan, “Etli
Ekmek” etkinli¤i düzenlendi.
Düzenlenen etkinli¤e baz› siyasiler,
STK Baﬂkan ve yöneticileri,
çeﬂitli kad›n ve hemﬂehri
dernekleri baﬂkan ve yöneticileri, Bursa’da yaﬂayan
Kastamonulular ile çok say›da
vatandaﬂ kat›ld›.
Bursa Kastamonulular Dayan›ﬂma
Derne¤i Baﬂkan› Durmuﬂ Yaz›c›
ve Kad›n Kollar› Baﬂkan› Yeliz
Sar›lar toplant›da konuﬂma
yaparak yapt›klar› ve yeni
yapacaklar› çal›ﬂmalar›
hakk›nda bilgi verdiler. Yöresel
lezzet Etli ekmek etkinli¤ine
yo¤un ilgi gösteren, yenide bu
tür etkinliklerini yap›lmas›n›
isteyen kat›l›mc›lara, eme¤i ve
katk›s› geçenlere de teﬂekkür
ettiler.
(Haber Servisi)
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KIRﬁEH‹R HAZIRLIKLARI
SÜRÜYOR
GMG Kastamonuspor, TFF
2’nci Lig K›rm›z› Grup’ta
ilk devrenin son
haftas›nda K›rﬂehir
Futbol Spor Kulübü’ne
konuk olacak.
Temsilcimiz bu maç›n
haz›rl›klar›n› Gazi
Stadyumu’nda yapt›¤›
antrenmanla sürdürdü.
K›rm›z›-Siyahl›larda, Teknik
Direktör Ümit Karan ve
yard›mc›lar›n›n koordinesindeki idman bir
buçuk saat sürdü. GMG
Kastamonuspor’da sar›
kart cezal›lar› Ömer
Faruk Yücel ile Erman
Bulucu K›rﬂehir’e karﬂ›
forma giyemeyecek. F.K.

PFDK’ya
sevk edildik
GMG Kastamonuspor, hafta sonu Gazi
Stad›’nda oynanan Kocaelispor maç›
sonras›nda Profesyonel Futbol
Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Çirkin
ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK’ya
sevk edilen GMG Kastamonuspor
gibi, konuk ekip Kocaelispor da ayn›
gerekçeyle disiplin kuruluna sevk
edildi.
Grubumuzda ise ‹skenderunspor Aﬁ,
Bucaspor maç›nda taraftar›n›n çirkin
ve kötü tezahürat›, ayr›ca talimatlara
ayk›r› hareket nedeniyle PFDK’ya
gönderildi. K›rklarelispor teknik
sorumlusu Bilgin Erdem de Ankara
Demirspor maç›nda sportmenli¤e
ayk›r› hareketi nedeniyle tedbirli
olarak PFDK’ya sevk edildi.
F.K.

Beraberliklerin tak›m› K›rﬂehir
TFF 2’nci Lig K›rm›z› Grup’ta mücadele eden GMG
Kastamonuspor, ligin 19’uncu haftas›nda K›rﬂehir
Futbol Spor Kulübü’ne konuk olacak. Müsabaka
öncesinde istatistiklere bak›ld›¤›nda, K›rﬂehir temsilcisinin Sar›yer ile birlikte ligde en çok berabere kalan
tak›m (9) oldu¤u görülüyor.
Temsilcimiz GMG Kastamonuspor 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 ma¤lubiyet neticesinde 20 puanla 13’üncü
s›rada yer al›rken, K›rﬂehir FSK 2 galibiyet, 9 beraberlik, 7 ma¤lubiyetle toplad›¤› 15 puanla 17’nci s›rada
bulunuyor.
EN AZ GAL‹P GELEN EK‹PLER ARASINDA
K›rﬂehir ekibi bu sezon geride kalan 18 maçta yaln›zca
2 galibiyet ald›. K›rﬂehir temsilcisi bu istatisti¤iyle
birer galibiyeti bulunan Pazarspor ve
Diyarbekir’in ard›ndan en az galibiyeti bulunan tak›m
konumunda.
F.K.

MHK KIﬁ SEM‹NER‹’NE BÜYÜKEKﬁ‹ DE KATILDI

Terzi ve Dinçer, Antalya’da
‹limiz hakemlerinden A Klasman Yard›mc› Hakemleri O¤uz Terzi ve Nurettin Dinçer, Antalya’da düzenlenen
2022-23 sezonu Merkez Hakem Kurulu K›ﬂ Semineri’ne kat›ld›. 10 Aral›k’ta baﬂlayan ve yar›n sona erecek
seminerde, Türkiye Futbol Federasyonu Baﬂkan› Mehmet Büyükekﬂi de aç›klamalarda bulundu.
Seminerde Baﬂkan Mehmet
Büyükekﬂi’ye Baﬂkan
Vekilleri Yusuf Günay, Nüket
Küçükel Ezberci ve Yalç›n
Orhan, Yönetim Kurulu
Üyeleri ‹dil Karademirlida¤
Suher, Ramazan Üçdan, Talat
Papatya ve Murat ﬁahin ile
Genel Sekreter Kadir Kardaﬂ
eﬂlik etti.
“SEM‹NER‹ ÇOK
ÖNEMS‹YORUZ”
TFF Baﬂkan› Mehmet Büyükekﬂi
burada yapt›¤› konuﬂmas›nda
ﬂu ifadeleri kulland›:
Önümüzdeki hafta sonu Süper
Lig baﬂlayacak, di¤er liglerimiz de devre aras›na girecekler. MHK seminerini çok
önemsiyoruz. Özellikle sahada görev yapan hakemlerimiz
genelde baﬂar›l› bir performans gösterdiler ama baz›
maçlarda da hatalar yaﬂand›.
O yüzden hep ﬂunun alt›n› çiziyoruz, diyoruz
ki burada e¤itim son derece önemli, onun

yan›nda tecrübe de son derece önemli.”
Büyükekﬂi: “Bir hakem akademisi kuruyoruz.

KARAK‹RAZ’IN ARDINDAN GÜNDÜZ DE ‹ST‹FA ETT‹

Zorlu maç
öncesi istifa
Bart›nspor’da Teknik Direktör Levent
Gündüz, zorlu Karabük ‹dmanyurdu
maç› öncesinde istifa etti. Bart›n’›n
yard›mc› antrenör Gürkan Elçi’yle
Karabük maç›na ç›kaca¤› ö¤renildi.
Teknik Direktör Özcan Karakiraz’la
sezona baﬂlayan ve Karakiraz’›n istifas›n›n ard›ndan Levent Gündüz’le
anlaﬂmaya varan Bart›nspor’da;
1-1’lik Polatl› beraberli¤i akabinde
Gündüz’ün kulüp yönetimine ayr›lmak
istedi¤ini söyleyerek istifas›n› sundu.
Gündüz’ün istifas› kabul edild.
F.K.

ﬁu anda bu akademiyle ilgili
‹stanbul Üniversitesi-Cerrahpaﬂa
ile bir protokol imzalayaca¤›z. Bu
protokol ile birlikte hakemlerimizin her konudaki e¤itimi için
devaml› olacak ﬂekilde bir akademi oluﬂturuyoruz ve bu akademiyi
TFF çat›s› alt›nda
gerçekleﬂtirece¤iz. Özellikle
hakemlerimizin UEFA kriterlerindeki e¤itimini bütün Spor
Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig,
TFF 2. Lig, TFF 3. Lig hakemlerinin tamam›na yapmay›
planl›yoruz. Di¤er taraftan da
özellikle hakemlerimize maç
haz›rl›¤›, oyuncu yönetimi, oyunun kontrolü, taktiksel fark›ndal›k
ve fiziksel çal›ﬂma konular›nda da
e¤itimler vermeyi planl›yoruz.
Burada nas›l yurt d›ﬂ›ndan gelen
hakem hocalar› varsa, ayn›
ﬂekilde yurt içinden
hakemlerimiz de burada ders
verecekler, hakemlerimizin geliﬂmesine
katk›da bulunacaklar.”
F.K.

ﬁampiyondan
Asrak’a ziyaret
Arnavutluk’ta düzenlenen 23’üncü Balkan
ﬁampiyonas›’nda taekwondoda Genç Bayanlar
46 kg kategorisinde ikinci olarak gümüﬂ
madalya kazanan ilimiz Milli sporcusu Zeynep
Hasret Y›lmaz, Gençlik ve Spor ‹l Müdürü
Reﬂat Asrak’› ziyaret etti.
Reﬂat Asrak, sporcunun elde etti¤i baﬂar›l› sonuçtan
dolay› mutluluk ve gurur duyduklar›n› dile
getirerek kendisine baﬂar›lar diledi.
F.K.

Pazarspor’da ayr›l›k
GMG Kastamonuspor’un TFF
2’nci Lig
K›rm›z›
Grup’ta
rakiplerinden Pazarspor’da
teknik
direktör
Kemalettin
ﬁentürk ile
yollar
ayr›ld›.
Ligde son
s›rada yer
alan Rize
temsilcisi, GMG Kastamonuspor’a karﬂ› ligin
6’nc› haftas›nda 0-1 ma¤lup olman›n ard›ndan
teknik direktör Mustafa Kalafato¤lu’yla da yollar›n› ay›rm›ﬂt›. Yerine gelen Kemalettin
ﬁentürk de Pazarspor’un baﬂ›nda 12 maçta
görev alarak tak›mdan ayr›ld›.
F.K.

Zirve bileti Karabük’te
Özel ‹dare KHS, Bölgesel Amatör Lig 5’inci Grup
12’nci haftas›n› BAY geçecek ve hükmen galip
say›larak 3 puan› hanesine yazd›racak. Ligin
12’nci haftas›nda zirve hatt›n› yak›ndan
ilgilendiren maç Karabük’te oynanacak.
Karabük ‹dmanyurdu, Bart›nspor’u konuk edecek.
Karabük ekibini 2 puan geriden 22 puanla
takip eden Özel ‹dare; Karabük’ün puan kaybetmesi durumunda zirvenin tek sahibi ya da
orta¤› olacak. Karabük temsilcisinin kazanmas›
halinde ise temsilcimiz zirve takibini 2 puan
geriden sürdürecek.
Bart›nspor ise zirve iddias›n› sürdürmek istiyorsa
bu zorlu maçtan muhakkak puan ya da puanlarla ayr›lmak zorunda. Bu maç öncesinde
Karabük ekibinin 24, Kastamonu Özel
‹dare’nin 22 ve Bart›nspor’un 19 puan›
bulunuyor.
F.K.

