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Belediye Baþkaný Cemal
Akýn, Karakaþ Caddesi'nin
Yukarý Çarþý'ya ve Uzunyol
sokaða baðlandýðý noktada
meydana gelen su
borusundaki patlaða
anýnda müdahale
ederek gerekli
çalýþmalarý baþlattýklarýný
¶4’te
söyledi.

AK Parti Ýl Baþkaný Arslan Baþbakan Erdoðan'a açýlýþlar için davette bulundu

Üniversitede
çalýþtay hazýrlýðý
/ Bartýn Üniversitesi ve Batý Karadeniz
Kalkýnma Ajansý tarafýndan Batý Karadeniz
Gemi Ýnþa ve Entegre Sanayii Çalýþtayý'nýn
ikincisi için baþlatýlan çalýþmalar devam
ediyor. Bu kapsamda 30 Ocak'ta
düzenlenecek olan çalýþtay öncesi yapýlan
hazýrlýk toplantýsýnda Batý Karadeniz
coðrafyasýnýn gemi inþa alanýnda tarihten
gelen eþsiz bir birikim ve geliþim
potansiyeline sahip olduðunu belirten
Çalýþtay Baþkan Vekili, Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Mete Gündoðan, "Sektörün
olanaklarýný, sorunlarýný ve perspektiflerini
ortaya koyacaðýz" dedi.
¶3’te

Karaman'dan
teþekkür
Kozcaðýz Beldesinin tamamýný kapsayacak olan
Kanalizasyon, Yaðmur Suyu ve Arýtma Tesisi ihalesi
yapýldý. Belediye Baþkaný Mustafa Karaman yaptýðý
açýklamada baþta Baþbakan Erdoðan ve Milletvekili
Yýlmaz Tunç olmak üzere projeye katký ve destek
veren herkese teþekkür etti.
¶2’de

'Büyük zararý olacak'
Türkiye Ormancýlar Derneði Bartýn Temsilcisi Doç.
Dr. Barbaros Yaman, termik santrallerin baþta
insan saðlýðý olmak üzere, çevre, orman, sulak
alanlar ve tarýmsal üretim üzerine zararlý etkileri
olduðunu söyledi. Amasra'nýn santral için yanlýþ bir
seçim olacaðýný vurgulayan Yaman "Þirket
yetkilileri en son kuracaklarý termik santralin
gücünün 5000MW olacaðýný açýklamýþlardýr. Bu
büyüklükte bir termik santralin günde yaklaþýk 45
bin ton kömür yakmasý gerekmektedir. Bu
durumda Bartýn ve Amasra'nýn gelecekte
yaþanabilir kentler olup olamayacaðýný
kamuoyunun takdirine býrakýyoruz" dedi.
¶7’de

'Selen Su'da
problem yok'
Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Doktor Ahmet Demir,
kamuoyunda bazý su firmalarý ile ilgili çýkan
haberler üzerine yaptýðý açýklamada, Selen Su'nun
denetimlerinde herhangi bir sorunla
karþýlaþmadýklarýný söyledi. Demir, "Firma Ulusal
Referans Laboratuarý olan THSK Tüketici
Güvenliði Laboratuarlarýnda analizleri yapýlan,
2012 yýlýnda yapýlan 12 kontrol izlemesi ve 1
denetim izlemesi sonuçlarý yönetmelik
hükümlerine uygun olan, rutin denetimlerde
herhangi bir sorunla karþýlaþýlmayan bir iþletmedir"
¶4’te
dedi.

'Iþýklar içinde
uyusun'
/ CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma
Özcan, Gazeteci Uður Mumcu'yu ölüm
yýldönümünde saygýyla andýklarýný söyledi.
Özcan, "Aydýnlýðýn karanlýðý yeneceðinden
asla kuþkunuz olmasýn. Bu halk Uður
Mumcularý unutmadý. Onlarý yüreklerine
kazýdý. Onlarýn kaleminin aydýnlattýðý yolda
yürümeye devam ediyor. Bizler Cumhuriyet
Halk Partisi Kadýn Kollarý olarak Sevgili
Uður Mumcu'yu saygýyla anýyoruz. Iþýklar
içinde uyusun" dedi.
¶5’te

Bartýn'a bekliyoruz
Ýl Baþkanlarýna toplantýsýna katýlan AK Parti heyeti Baþbakan Erdoðan ve bazý bakanlarla
görüþtü. Ýl Baþkaný Yaþar Arslan toplu açýlýþlar için Baþbakan Erdoðan'ý Bartýn'a davet ettiklerini,
Kültür ve Turizm Bakaný Günay'dan Amasra kalesine destek sözü aldýklarýný söyledi.
AK Parti Genel Merkezi'nde aylýk
olarak düzenlenen AK Parti
Geniþletilmiþ il baþkanlarý
toplantýsýna katýlan Bartýn heyeti
ilimize döndü. Ýl Baþkaný Yaþar
Arslan'ýn verdiði bilgiye göre 15
Ocak Salý günü AK Parti Genel
Merkezi'nde Genel Baþkan
Yardýmcýsý ve Teþkilat Baþkaný
Ekrem Erdem'in baþkanlýðýnda
sadece Ýl Baþkanlarýnýn katýlýmýyla
toplantý yapýldý. Erdem söz
konusu toplantýda gündeme dair
deðerlendirmelerde bulundu.
Erdoðan'dan deðerlendirme
Toplantýnýn ikinci günü olan 16
Ocak Çarþamba günü AK Parti
Genel Baþkaný ve Baþbakaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn
baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Ýl
Baþkaný Yaþar Arslan, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Ali Kartal, Ýl Kadýn
Kollarý Baþkaný Yasemin Dora
Kurtkaya ve Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Sercan Durasý katýlým
saðladý. Bu toplantýda da
Baþbakan Erdoðan gündeme dair
deðerlendirmelerde bulundu.
Olumlu sonuçlarý olacak
AK Parti Bartýn Ýl Baþkaný Yaþar
Arslan, Ankara'da yapýlan
toplantýlarýn ve görüþmelerin çok
olumlu ve yapýcý geçtiðini söyledi.
Ýl Baþkaný Arslan, deðerlendirme
yaparken þu görüþlere yer verdi; Ýl
Genel Meclisi Baþkaný Ali Kartal, Ýl
Kadýn Kollarý Baþkaný Yasemin

Dora Kurtkaya ve Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Sercan Durasý
arkadaþlarýmýzýn da katýldýðý
toplantý son derece olumlu bir
havada geçti.
Amasra kalesine destek sözü
Kültür ve Turizm Bakanýmýz
Ertuðrul Günay'a Amasra
kalemizin bakýmý ve
restorasyonunun yapýlmasý ve
turizme kazandýrýlmasý amacýyla
Bakanlýðýmýzýn katkýlarýný istedik.
Bakanýmýz konuyla ilgileneceðini
ve gerekli ödeneðin aktarýlacaðýný
söyledi. Toplantýlardan sonra
birçok Bakanýmýzla da ikili
görüþmelerimiz oldu. Genel

Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'ý toplu
açýlýþlar için ilimize davet ettik.
Sayýn Baþbakanýmýz Bartýn
halkýyla en kýsa zamanda
buluþmak istediðini ve geleceðini
söyledi.
Var gücümüzle çalýþýyoruz
AK Parti Ýl Baþkaný Arslan,
"Bundan sonraki süreçte
omuzlarýmýzdaki aðýr ama o kadar
da kutsal yükün hakkýný vermek
için var gücümüzle çalýþýyoruz. Biz
ilimizin sorunlarý, sýkýntýlarý,

ihtiyaçlarý nelerdir çok iyi biliyoruz.
Bunlarý zaman içerisinde
çözmekte azimliyiz, kararlýyýz. ÝlÝlçe-belde ve köylerdeki tüm
teþkilatýmýz, genç ve dinamik
ekibimizle, halkýmýza en iyi þekilde
hizmet vermek için, gitmedik yer,
çalmadýk kapý býrakmayacaðýz.
Bize güvenenlerin ve bizimle yola
çýkanlarýn umutlarýný asla
söndürmeyeceðiz. Birlik ve
beraberlik içinde, kol kola, gönül
gönülle çalýþmalarýmýza ve
hizmetlerimize devam edeceðiz"
dedi.

Yaþlýlarý unutmadýlar
AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný
ve Yönetim Kurulu Üyeleri
huzurevine Mevlid Kandili ziyareti
yaptý.
Peygamber Efendimizin Doðum
Yýldönümü olan özel günde

yaþlýlarla bir araya gelen AK Partili
gençlerin ziyareti büyük
memnuniyet yarattý. Gençler,
yaþlýlarýn kandilini kutlayýp onlarla
sohbet etti. Ziyaret sýrasýnda
duygulu anlar yaþandý.
¶3’te

'Adil yargýlanmanýn gereði'
AK Parti Bartýn Milletvekili ve TBMM Adalet
Komisyonu Sözcüsü Yýlmaz Tunç, Ceza
Muhakemesi Kanununda ve Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunda
deðiþiklik yapan Kanun Tasarýsýný gündeme
alan AK Parti grup öneresi hakkýnda söz aldý.
Mecliste yaptýðý konuþmada kamuoyunda
Anadilde Savunma olarak bilinen kiþinin
kendisini en iyi þekilde ifade edebileceði bir
dilde savunma yapabilmesi imkanýný getiren
tasarýnýn adil yargýlanma hakkýnýn bir gereði
olduðunu söyleyen Milletvekili Tunç, aðýr
hasta hükümlülerin cezalarýnýn infazýnýn
ertelenmesi, çocuklarýn cezaevinde anne ve
babalarý ile infaz koruma memurunun nezareti
olmadan 24 saate kadar görüþebilmesi, gebe
olan hükümlülerin doðumdan 6 aya kadar olan
süre içerisinde infazýn ertelenmesi,
hükümlülere infaz koruma görevlisinin
nezareti olmadan 24 saate kadar görüþme
imkaný getirilmesi ve denetimli serbestlikte,
koþullu salýverilmesine 1 yýldan az süre kalan
hükümlülerin açýk cezaevinde 6 ay kalma
þartýnýn kaldýrýlmasýný da düzenleyen tasarýnýn
toplumun geniþ kesimlerini ilgilendirdiðini
kaydetti.
¶2’de

'Mücadeleyi
büyüteceðiz'
Eðitim Sen Bartýn
Þube Baþkaný
Firuzan Özen
"Türkiye'de eðitim
ve bilim
emekçilerinin
mücadelesinin sesi
olan Sendikamýz
Eðitim Sen 18
yaþýnda. Direnen,
emeðine,
mesleðine, memleketine sahip çýkan
eðitim ve bilim emekçilerinin onurlu
mücadelesinin tarihini yeniden yazmamýz
gerekmektedir. Þimdi, bu inançla,
kararlýlýkla ve inatla, eþit, özgür,
demokratik ve baðýmsýz bir Türkiye
mücadelesini güçlendireceðimiz bir yýla
adýmýmýzý atýyoruz. Bizler biliyoruz ki,
kurulacak güzel günler ancak ve ancak
emeðimizde ve yüreðimizdeki umuttadýr.
Umudumuzu ve mücadelemizi
büyüteceðimiz yeni yaþýmýz kutlu olsun"
dedi.
¶5’te

Kadýn çiftçiler yarýþtý
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Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesinde, Ýlçe Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan
Barbaros Ýlköðretim Okulu salonunda hazýrlanan
programda 22 çiftçi kendine sorulan genel kültür
sorularýnda kýyasýya yarýþtý. Barbaros Ýlköðretim
Okulu salonunda hazýrlanan programda 22 çiftçi
kendilerine sorulan genel kültür sorularýnda
kýyasýya yarýþtý. Barbaros Ýlköðretim Okulu
salonunda Düzenlenen programa, Kaymakam
Hasan Yaman, Ýlçe Emniyet Müdürü Timur özgen,
Garnizon Komutaný Ercan Balçýk, Zonguldak Ýl
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Necmi Çelik,
Ak Parti Ýlçe Baþkaný Bünyamin Bostancý, CHP Ýlçe
Baþkaný Umut Baþoðlu, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürü Özgür Uslubaþ, Gökçebey Ziraat Odasý

Baþkaný Necmi Pazar, Gökçebey Ýlçe Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü Sevim Küçükbekir, Kayýkçýlar
Tarýmsal Kooperatif Baþkaný Bayram Cura,
Perþembe Belediye Baþkaný Rasim Miyanyedi,
Çaycuma Ziraat Odasý Baþkaný Ýsmail Ýnam,
Perþembe Ak Parti Belde Baþkaný Av. Vedat
Emeksiz, Muhtarlar derneði Baþkaný Cemil Usluer,
daire müdürleri, kurum çalýþanlarý Çiftçiler ve
Çaycuma Halký katýldý. Programda ilk konuþmayý
Zonguldak Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü
Özgür Uslubaþ yaptý. Özgür Uslubaþ, Ülkenin
Ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkýnmasýna
katký veren kadýnlarýn olduðunu, tarým ve
hayvancýlýk sektörünün temel taþlarýný
oluþturduklarýný ifade etti. (ÝHA)

Milletvekili Tunç: Kiþi kendisini en iyi ifade edebildiði dilde savunma yapabilmeli

'Adil yargýlanma hakkýdýr'
Mecliste yaptýðý konuþmada kamuoyunda Anadilde Savunma olarak bilinen tasarýnýn adil yargýlanma hakkýnýn
bir gereði olduðunu ifade eden Tunç "Hem Anayasa Mahkemesi kararlarý, hem Meclisin teamülleri ve Ýçtüzük
hükümleri gereðince tasarýnýn temel kanun olarak görüþülmesinde bir sakýnca yoktur" dedi.
AK Parti Bartýn Milletvekili ve TBMM Adalet
Komisyonu Sözcüsü Yýlmaz Tunç, Ceza
Muhakemesi Kanununda ve Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýndaki Kanunda deðiþiklik
yapan Kanun Tasarýsýný gündeme alan AK Parti
grup öneresi hakkýnda TBMM Genel Kurulu'nda
konuþtu. Milletvekili Tunç, konuþmasýnda
kamuoyunda Anadilde Savunma olarak bilinen
kiþinin kendisini en iyi þekilde ifade edebileceði bir
dilde savunma yapabilmesi imkanýný getiren
tasarýnýn adil yargýlanma hakkýnýn bir gereði
olduðunu söyledi.
Çeþitli düzenlemeler yapýlýyor
Ceza Ýnfaz Kanunu'nda aðýr hasta hükümlülerin
cezalarýnýn infazýnýn ertelenmesi, çocuklarýn
cezaevinde anne ve babalarý ile infaz koruma
memurunun nezareti olmadan 24 saate kadar
görüþebilmesi, gebe olan hükümlülerin doðumdan 6
aya kadar olan süre içerisinde infazýn ertelenmesi,
hükümlülere infaz koruma görevlisinin nezareti
olmadan 24 saate kadar görüþme imkaný getirilmesi
ve denetimli serbestlikte, koþullu salýverilmesine 1
yýldan az süre kalan hükümlülerin açýk cezaevinde
6 ay kalma þartýnýn kaldýrýlmasýný da düzenleyen
tasarýnýn toplumun geniþ kesimlerini ilgilendirdiðini
belirten Milletvekili Tunç, grup önerisi ile TBMM
gündeminin ön sýralarýna alýnmasýnýn ve temel
kanun olarak görüþülmesinin olumlu olduðunu
belirtti.
Kimse dayatma yapamaz
Muhalefet partilerinin tasarýnýn temel kanun
olarak görüþülemeyeceði gerekçesiyle açtýklarý usul
tartýþmasýnda da söz alarak kürsüye gelen
Milletvekili Tunç, tasarýnýn temel kanun olarak
görüþülebileceðini savundu. MHP'li
milletvekillerinin tasarýnýn PKK ve KCK'nýn
dayatmasý þeklindeki sözlerine sert cevap veren
Milletvekili Tunç; "Öncelikle þunu ifade etmek
istiyorum:
Bu Meclise hiç kimse dayatma yapamaz, hiçbir
grup dayatma yapamaz. Hele hele terör örgütleri
hiç dayatma yapamaz. Buradan terör örgütlerinin
isimlerini vererek Meclise dayatma yapýldýðý
þeklindeki ifadeleri bir talihsizlik olarak
görüyorum" dedi.
Kanun ülkeyi ilgilendiriyor
Milletvekili Tunç konuþmasýný þöyle sürdürdü;
"Açýlan usul tartýþmasýna gelecek olursak: 91'inci

madde açýk. 91'inci maddede "kiþisel veya
toplumsal yaþamýn büyük bir bölümünü
ilgilendirmesi" durumunda tasarýnýn temel kanun
olarak görüþülebileceði belirtiliyor.
Þimdi, bir taraftan, getirilen kanunun çok önemli
olduðunu, bütün Türkiye'yi ilgilendirdiðini
söyleyeceksiniz, bir taraftan da temel kanun olarak
görüþülemeyeceðini, bu kritere uygun olmayacaðýný
söyleyeceksiniz, bu bir çeliþkidir.
Tasarýnýn temel kanun olarak görüþülmesi 91'inci
maddeye uymaktadýr. 15 maddelik tasarýnýn grup
önerisiyle bugün görüþülmesini istiyoruz.
Çok sayýda deðiþiklik var
"15 maddenin içinde neler var?" diye bir
baktýðýmýzda; Ceza Muhakemesi Kanunu'nun
önemli maddelerinden birisinde deðiþiklik getiriyor.
Yine, Ceza Ýnfaz Kanunumuzda birçok deðiþiklik
getiriyor. Burada, hasta hükümlülerle ilgili
deðiþiklikler var, yine çocuk hükümlülerle ilgili
deðiþiklikler var, yine kadýn hükümlülerle ilgili
deðiþiklikler var. Yani toplumun çok büyük bir
kesimini ilgilendiren 15 maddelik bir tasarý.
Anayasa Mahkemesinin kriterlerine de uygun, Ýç
Tüzük'ün 91'inci maddesinde sayýlan kriterlere de
uygun. Bu açýdan herhangi bir sakýnca yok."
15 madde söz konusu
Ýç tüzük tasarýnýn madde sayýsý itibarýyla da
bölümler 30 maddeyi geçemez diyor. Burada 15
maddelik bir tasarý söz konusu. Yani burada üst
sýnýr belirlenmiþ, alt sýnýr noktasýnda da herhangi
bir kýsýtlama söz konusu deðil.
Kýsýtlamanýn olmadýðý yerde 15 maddelik tasarý
da temel kanun olarak görüþülebilir yeter ki
toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren önemli
düzenlemeler ihtiva etsin, çünkü Anayasa
Mahkemesinin kararý da bu yönde"
Anayasa Mahkemesi kararý var
Danýþma Kurulu'nda uzlaþma saðlanamamasý
durumunda siyasi parti grubu önerisiyle getirilen
bir tasarýyla ilgili olarak daha önce Anayasa
Mahkemesi'ne baþvurulduðunu hatýrlatan
Milletvekili Tunç; "Baþvuru sonucunda Anayasa
Mahkemesi þöyle bir karar veriyor -2005/74 esas
sayýlý karar diyor ki: "Anayasa'nýn 7'nci
maddesinde yasama yetkisinin Türk milleti adýna
Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bulunduðu;
87'nci maddesinde kanun koymak, deðiþtirmek ve
kaldýrmanýn; 95'inci maddesinde iç tüzük yapmanýn

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkisinde olduðu, 96'ncý maddesinde de
Anayasa'da baþka bir hüküm yoksa Türkiye Büyük
Millet Meclisi üye tamsayýsýnýn en az üçte 1'i ile
toplanacaðý ve toplantýya katýlanlarýn salt
çoðunluðu ile karar vereceði belirtilmektedir" diye
konuþtu..
Görüþülmesinde sakýnca yok
Milletvekili Tunç, "Buna göre temel yasalara
iliþkin özel görüþme yöntemi konusunda Danýþma
Kurulu'nda oy birliði saðlanamamasý halinde
konunun Meclis Genel Kurulu'na býrakýlmasý
yasama yetkisinin kullanýlmasýnýn doðal
sonucudur.
Aksi halde, Danýþma Kurulu'nda oy birliði
saðlanamamasý, yasama faaliyetinin kesilmesi ve
Meclisin temel görevlerinden olan ve hýzla
gerçekleþtirilmesi düþünülen iþlerinden
uzaklaþtýrýlmasý sonucunu doðuracaktýr" þeklindeki
gerekçe ile açýlan davanýn reddine karar veriyor. Bu
nedenle hem Anayasa Mahkemesi kararlarý, hem
Meclisin teamülleri ve Ýçtüzük hükümleri gereðince
tasarýnýn temel kanun olarak görüþülmesinde bir
sakýnca yoktur" þeklinde konuþtu.

Milletvekili Yalçýnkaya, CHP Amasra ilçe örgütü ile bir araya geldi

Çalýþmalar deðerlendirildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Bartýn Milletvekili Rýza Yalçýnkaya,
CHP Amasra Ýlçe Örgütü'nü ziyaret
ederek Ýlçe Baþkaný Bora Iþýkal'la
görüþtü.
CHP Amasra Ýlçe Baþkanlýðý
Binasýnda gerçekleþen ve sohbet
havasýnda geçen görüþmede, Ýl Genel
Meclisi Üyesi Orhan Çaça ile birlikte
kadýn kollarý üyeleri ve ilçe örgütü
yöneticileri de hazýr bulundu.
Milletvekili Yalçýnkaya'ya, Amasra
ilçe merkezinde ve baðlý köylerde
yaptýklarý çalýþmalar ve projeler
hakkýnda bilgiler veren CHP Amasra
Ýlçe Baþkaný Bora Iþýkal, Amasra ilçe
örgütü olarak birlik ve beraberlik
içerisinde hýz kesmeden çalýþmaya

Kozcaðýz kanalizasyon ihalesi
gerçekleþtirildi

Karaman'dan
teþekkür
Kozcaðýz Beldesinin
tamamýný kapsayacak
olan Kanalizasyon,
Yaðmur Suyu ve Arýtma
Tesisi ihalesi yapýldý.
Ankara Ýller Bankasý
Genel Müdürlüðü'nde
22.01.2013 tarihinde
gerçekleþtirilen ihaleye
18 firma katýldý.
Belediye Baþkaný
Mustafa Karaman'ýn da hazýr bulunduðu ihalenin
kesin sonucu önümüzdeki günlerde açýklanacak.
Irmaða dökülmeyecek
Verilen bilgiye göre Kozcaðýz Beldesindeki
bütün mahalle, cadde ve sokaklarý kapsayan,
ayný zamanda Kozcaðýz Irmaðýna dökülmeden
direkt arýtma tesisine gidecek þekilde hazýrlanan
bu büyük projede, ihale sonuçlandýktan sonra,
nisan ayý içerisinde yer teslimi yapýlarak inþaat
çalýþmalarýna baþlanmasý planlanýyor.
Sevinç yarattý
Belediye Baþkaný Mustafa Karaman yaptýðý
açýklamada, "Bu büyük projenin hayata
geçirilmesindeki katkýlarýndan dolayý; Baþta
Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan
olmak üzere Bartýn Milletvekilimiz Yýlmaz
Tunç'a, Ýller Bankasý Genel Müdürlüðüne,
Kastamonu Ýller Bankasý Bölge Müdürlüðüne ve
katkýda bulunan tüm Kamu Kuruluþlarýna
Kozcaðýz Belediyesi ve Kozcaðýz halký adýna
sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz" dedi.
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Ýletiþim Adýna Sahibi
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Genel Yayýn Yönetmeni

Arif Üçler
Sorumlu Yazý Ýþleri
Müdürü
Akif Yaman
Muhabirler :

devam ettiklerini söyledi.
Sorunlar konuþuldu
Baþkan Iþýkal'la birlikte ilçe
yönetimini özverili çalýþmalarýndan
dolayý kutlayan Milletvekili
Yalçýnkaya, parti olarak koyduklarý
hedeflere ulaþmak için büyük bir
kararlýlýk içerisinde çalýþmalarýn
býkmadan, yýlmadan, küsmeden
devam etmesi gerektiðini söyledi.
Bartýn ve Amasra'yla birlikte ülke
gündemine iliþkin konularýnda
konuþulduðu toplantýda CHP Bartýn
Milletvekili Rýza Yalçýnkaya, parti
binasýna gelen Amasralý vatandaþlarýn
dert ve sorunlarýný dinlemeyi de ihmal
etmedi.
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Konseyden Ýnan'a ziyaret
Zonguldak Kent Konseyi Baþkaný Yesari Sezgin,
þehircilik çalýþma grubu üyeleri ile birlikte TTK
Genel Müdürü Burhan Ýnan'ý ziyaret etti. Ziyaret
sýrasýnda öncelikle geçtiðimiz hafta Kozlu'da
yaþanan maden kazasý sebebiyle baþsaðlýðý
dileðinde bulunan Sezgin, bu tür kazalarýn bir daha
yaþanmamasý temennisini bulundu. Burhan Ýnan ise
Kozlu müessesesi hakkýnda ve her türlü tedbirin
alýnmasýna raðmen yaþanan kaza ile ilgili bilgiler
verdi. Ardýndan Kent konseyi üyeleri Ýnan ile baþta
Lavuar alaný konusu olmak üzere Zonguldak
Limanýnýn kullanýmý ve kargo sahasýndaki kömür
yükleme alanýnýn durumu hakkýnda karþýlýklý
görüþlerini paylaþarak sorunlar ve çözüm yollarý
konusunda fikir alýþveriþinde bulundu. Kent konseyi

üyeleri özellikle Lavuar alanýnýn kente
kazandýrýlmasý konusunda ilk günden itibaren
olumlu yaklaþýmda bulunan Ýnan'a teþekkürlerini
ileterek bu alanýn kente kazandýrýlmasý için ayný
tavrý devam ettirmeleri konusundaki beklentilerini
Ýnan'a ilettiler. Ýnan ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek Kent Konseyinden
üzerinde tartýþtýklarý ve diðer konularda gelecek
öneri ve projelere ellerinden geldiðince destek
vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Ziyaretin
sonunda Kent Konseyi Baþkaný Yesari Sezgin
TTK'ya ait olan ve ekonomik ömrünü tamamladýðý
için satýþa çýkarýlmýþ bulunan Yýldýz römorkörünün
de rekreasyon amaçlý kentsel mekanlara
kazandýrýlmasýný istediler. (ÝHA)
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Batý Karadeniz Gemi Ýnþa ve Entegre Sanayii Çalýþtayý'nýn ikincisi gerçekleþtirilecek

Siyasette çok ince hesaplar…

Gemi sektörü geliþtirilecek
Bartýn Üniversitesi, Batý Karadeniz
bölgesinin gemi inþa sektörünü
geliþtirmek için harekete geçti. Bartýn
Üniversitesi ve Batý Karadeniz
Kalkýnma Ajansý (BAKKA)
tarafýndan Batý Karadeniz Gemi Ýnþa
ve Entegre Sanayii Çalýþtayý'nýn
ikincisi düzenlenecek. Bartýn
Üniversitesinde 30 Ocak'ta
gerçekleþtirilecek olan Çalýþtay,
Bölgedeki sektör paydaþlarýný bir
araya getirecek. Üniversite bu

kapsamda Batý Karadeniz Bölgesinin
ekonomik tarihinde önemli bir yeri
olan gemi inþa sanayisinin
geliþtirilmesi için çalýþmalara devam
ediyor.
Katma deðer yaratýyor
Çalýþtayýn son yapýlan hazýrlýk
toplantýsýnda Batý Karadeniz
coðrafyasýnýn gemi inþa alanýnda
tarihten gelen eþsiz bir birikim ve
geliþim potansiyeline sahip olduðunu

belirten Çalýþtay Baþkan Vekili,
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mete
Gündoðan, "Dünyadaki geliþmelere
paralel olarak özellikle 2000'li yýlarda
Batý Karadeniz Gemi Ýnþa ve Entegre
Sanayisi bölgede ciddi bir istihdam ve
katma deðer yaratmýþtýr" dedi..
Sektör analizi yapýlacak
Gündoðan, "Bununla birlikte
sektörün geliþimi mevcut küresel
þartlarýn etkisiyle sekteye uðramýþ ve

tamamlanamamýþtýr. Üniversitemiz bu
baðlamda, hem bölgemizdeki gemi ve
entegre sanayinin yeniden
canlandýrýlýp yapýlandýrýlmasýna hem
de üniversite-sanayi iþbirliðinin
çalýþtýrýlmasýna hizmet etmek için
harekete geçmiþtir. Bu çalýþtayýmýzda
Batý Karadeniz Gemi Ýnþa ve Entegre
Sanayisinin sektör analizini
paylaþarak sektörün olanaklarýný,
sorunlarýný ve perspektiflerini ortaya
koyacaðýz" diye konuþtu.

AK Partili gençlerden Huzurevi'ne kandil ziyareti

Yaþlýlarý unutmadýlar
AK Parti Bartýn Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Mevlid Kandilinde Huzurevi
sakinlerini ziyaret etti. Ziyarete AK
Parti Bartýn Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Sercan Durasý ve il yönetim
kurulu üyeleri katýldý. Peygamber
Efendimizin Doðum Yýldönümü olan
Mevlid Kandili'nde Huzurevi
sakinleri ile bir araya gelen gençler,
yaþlýlarýn kandilini kutlayýp onlarla
sohbet ettiler. Ziyaret sýrasýnda
duygulu anlar yaþandý.
Kutlama yaptýlar
Ziyaretle ilgili açýklama yapan AK
Parti Bartýn Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Sercan Durasý "Peygamber
efendimizin doðum yýldönümü olan

rebüevvel ayýnýn 12 gecesini Mevlid
Kandili olarak kutluyoruz. Böyle
anlamlý bir günde bizler de Huzurevi
sakinleri olan sayýn büyüklerimizin
kandillerini kutlayýp sohbet ettik"
dedi.
Teþekkür ettiler
Sercan Durasý "Böylesi anlamlý bir
gecede biz de yaþlýlarýmýz yalnýz
býrakmayýp onlarla beraber olmak
istedik. Bu vesileyle de tüm
Müslüman aleminin ve Bartýn
Halkýnýn kandillerini kutlarým"
Yaþlýlar AK Partili gençlere böyle
özel günlerde kendilerini
unutmadýklarý için teþekkür ettiler.
Ziyaretin anýsýna hatýra fotoðrafý
çektirildi.

Milletvekili Yalçýnkaya, GMÝS Amasra Þubesi'ni ziyaret etti

Mitinge katýlacak
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Bartýn Milletvekili ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Baþkanlýk Divaný Üyesi Rýza
Yalçýnkaya, CHP Amasra Ýlçe
Baþkaný Bora Iþýkal, Ýl Genel
Meclisi Üyesi Orhan Çaça ve
beraberindeki ilçe teþkilatý
üyeleriyle birlikte Genel Maden
Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Amasra
Þubesi'ni ziyaret etti.
Milletvekili Yalçýnkaya, GMÝS
Amasra Þube Baþkanlýðý'na yapmýþ
olduðu ziyarette, 27 Ocak 2013
Pazar günü saat 12.00'de Zonguldak
Maden Anýtý önünde gerçekleþecek
olan 'Emeðe Saygý Ýstiyoruz'
mitinginin hazýrlýk çalýþmalarý
kapsamýnda Amasra'da bulunan
Genel Maden Ýþçileri Sendikasý

Teþkilat ve Eðitim Sekreteri Osman
Tutkun'la görüþme fýrsatý buldu.
Destek verecek
Sohbet havasýnda gerçekleþen
ziyarette; hazýrlýklarý süren miting
ile ilgili bilgiler veren GMÝS Eðitim
ve Teþkilat Sekreteri Osman
Tutkun, hafta sonu Zonguldak'ta
düzenleyecekleri mitinge davet
ettiði Milletvekili Yalçýnkaya'yý da
davet ederek kendisini yanlarýnda
görmek istediklerini söyledi.
GMÝS Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Tutkun'un davetine olumlu
karþýlýk veren CHP Bartýn
Milletvekili Rýza Yalçýnkaya'da,
Zonguldak'a gidip 'Emeðe Saygý
Ýstiyoruz' mitingine katýlarak
madenci kardeþlerine destek
olacaðýný söyledi.

CHP Zonguldak Ýl Baþkaný Halil Furat'ýn dün
gazetelerde AK Parti Zonguldak Ýl Baþkaný Hamdi
Uçar ve AK Partili iþadamlarýna yönelik açýklamalarý
dikkat çekti.
Evet, Zonguldak'ta gözlük camý takarak servet
yapanlar var.
Ama bu ailenin partisi yok ki.
Þimdi AK Parti'deler. Eskiden topyekun DYP'de
idiler.
Yarýn CHP iktidar olsa, oraya da geçebilirler.
Ondan sonra Ýþçi Partisi'ne bile girebilirler. Bence
onlar için parti sorun deðil.
Furat'ýn, Hamdi Uçar'la ilgili, "Pantolon paçasý
yapanlar, bu parayý nasýl kazanýyor?" diye sormasý
ise çok yanlýþ.
Uçar, gerçekten terzi. AK Parti'ye girmeden önce
de hazýr giyim maðazasý açmýþ. Ýl Baþkaný olduktan
sonra da DemirPark'ta Özsüt Pastanesi'ni açmýþ.
Herkes malýnýn hesabýný versin.
Versin de, CHP nasýl verecek?
Caddede dolaþýyoruz. Bize soruyorlar, "CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Tarýk Coþkun ne iþ yapýyor?"
diye.
Vallahi, billahi Tarýk Coþkun'un ne iþ yaptýðýný
bilmiyorum.
Ama adam geçiniyor. Ýþadamý gibi de yaþantýsý
var.
Halil Furat, önce bu sorunun cevabýný versin,
sonra baþka partilerden yanýt istesin.
Hoþ, þu anda Halil Furat ne iþ yapýyor? Onu da
bilmiyoruz ya.
Bence Halil Furat, bir taþla iki kuþ vurmak istedi.
Birincisi, AK Parti'yi eleþtirdi.
Ýkincisi, bu vesileyle Tarýk Coþkun'un durumunu
gündeme getirdi.
Ne dersiniz?
Bu servet iþini MHP Ýl Baþkaný Hamdi Ayan
gündeme getirdi.
Kendisi TTK'da çalýþýyor. Evi, arabasý, biraz da
parasý vardýr.
Zaten fazlasý olsa konuþmazdý!

Kýssadan Hisse: Dünyanýn yedi harikasý!
Öðretmen, çocuklara, dünyanýn 7 harikasýný
yazmalarýný ister. Gelen cevaplar:
1) Artemis Tapýnaðý
2) Ýskenderiye Feneri
3) Helyos Heykeli
4) Babil'in Asma Bahçeleri
5) Mausoleum
6) Zeus Heykeli
7) Piramitler
Kýz öðrencilerden birisi, kâðýdýný vermekte
tereddüt eder. Öðretmenine, "Bence dünyanýn 7
harikasý bunlar deðil" der. Öðrenciler, kýza gülerler.
Öðretmen, son derece anlayýþlý bir þekilde, "Peki,
söyle bakalým senin listende neler var?"
Kýz öðrenci, önce duraksar, sonra okumaya
baþlar:
"Bence dünyanýn yedi harikasý;
1) Görmek
2) Duymak
3) Dokunmak
4) Tatmak
5) Hissetmek
6) Gülmek
7) Ve Sevmek…"
Odada sinek uçsa, sesi duyulacak þekilde bir
sessizlik oldu. Basit, sýradan ve normal olarak
düþündüðümüz ve gözden kaçýrdýðýmýz þeyler,
gerçekte ne kadar da mükemmeldirler. (Alýntýdýr)

Günün Fýkrasý: Ýdrar tahlili!
Temel, bir gün hastaneye gitmiþ. Bir bakmýþ ki,
köþede bir adamcaðýz, hüngür hüngür aðlýyor.
Temel sormuþ:
"Ula uþaðum, niye aðlayýsun?"
Adam, elindeki dört parmaðý göstererek, "Kan
tahlili yaptýrmaya geldim, parmaðýmý kestiler" demiþ.
Bu sefer Temel aðlamaya baþlamýþ, adam
sormuþ:
"Peki, sen niye aðlýyorsun?"
Temel de, "Ula uþaðum, ben de buraya idrar
tahlili yaptýrmaya geldum" demiþ!

Günün Sözü
Savaþýn ortasýnda komutansýz kalmaktýr, babasýz
kalmak!

Necip Fazýl Kýsakürek

Devrek'te kandil coþkusu
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Tüm Ýslam aleminde idrak edilen Mevlit
Kandili Zonguldak'ýn Devrek Ýlçesinde de
müftülük tarafýndan düzenlenen programlarla idrak
edildi. Düzenlenen Mevlit Kandili ile nedeni ile
açýklama yapan Devrek Müftüsü Mustafa Nurgün,
"Varlýklarýn efendisi, insanlýðýn kurtuluþ elçisi
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa
efendimizin dünyaya teþriflerinin 1442.
yýldönümünü yeni bir heyecanla tekrar idrak etmiþ
olacaðýz. Kutlu doðumu sebebiyle dünyanýn adeta
bayram sevinci yaþadýðý Peygamberimiz, Kur'an-ý
Kerim'in ifadesiyle Bütün alemlere, tüm varlýklara
rahmet olarak gönderilmiþtir. Evet, O, Cenab-ý
Hakk'ýn buyurduðu gibi bir rahmettir, rahmetin ve
bereketin tek vesilesidir. Rahmetin (yaðmur)

yaðmasý nasýl tabiatýn yeþerip hayat bulmasýna
vesile oluyorsa, Peygamber efendimizde
kalplerimizde sevgi ve saygýnýn, kardeþlik ve
barýþýn yeþermesine vesile olmuþtur. Zira O Yüce
Nebi, insanlýðý sapýk ve hurafe inançlardan iman
aydýnlýðýna, cehaletten medeniyete, vahþet ve
zulümden hak ve adalete eriþtirmiþ, kitap ve
hikmeti öðretmiþtir. Nitekim Kur'an-ý Kerimde
konu ile ilgili olarak þöyle buyrulmuþtur:
"Andolsun, Allah müminlere kendi içlerinden;
onlara ayetlerini okuyan, onlarý arýtýp tertemiz
yapan, onlara kitap ve hikmeti öðreten bir
Peygamber göndermekle büyük bir lütufta
bulunmuþtur. Oysa onlar, daha önce apaçýk bir
sapýklýk içinde idiler " dedi. (ÝHA)

Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nden Ambalajlý Su Raporu hakkýnda açýklama

'Gerçekleri yansýtmýyor'
'Rakým Buzlu'
Bartýn'da gece saatlerinde Gecen Köyü
mevkiinde yol üzerinde bulunan 'Bartýn'
tabelasýnda bulunan rakým kýsmýna numaralar
silinerek 'Rakým Buzlu' yazýldý. Yoldan geçen
sürücülerin dikkatini çeken yazýya bazý sürücüler
tepki gösterdi.
Sürücüler, "Kendini bilmez birkaç kiþi
tarafýndan olur olmaz yazýlar yazýlýyor.
Bu tabelalar vatandaþlarýn vergisi ile
yapýlýyor.
Ýnsanlarda hiç duyarlýlýk kalmamýþ. Sadece
buraya deðil, devletin yaptýðý hiçbir çalýþmaya
zarar verilmemelidir" dediler. (ÝHA)

Belediye Baþkaný Cemal Akýn,
sorunlarý çözmek için
çalýþtýklarýný söyledi

Su arýzasýna
anýnda müdahale
Bartýn Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne
baðlý ekipler, Karakaþ Caddesi üzerinden Kýrtepe
Mahallesini besleyen su þebekesinde meydana
gelen arýzaya anýnda müdahale ederek onarma
çalýþmalarýna baþladý.
Gece saat 04.00'da meydana gelen su borusu
arýzasý ve onarým çalýþmalarýyla ilgili açýklama
yapan Belediye Baþkaný Cemal Akýn soruna
oluþtuðu vakitlerde hýzla müdahale edildiðini
söyledi.
Kýsa sürede çözülecek
Baþkan Cemal Akýn "Karakaþ Caddesi'nin
Yukarý Çarþý'ya ve Uzunyol sokaða baðlandýðý
noktada meydana gelen su borusundaki patlaða
ayný vakitlerde hýzla müdahale ettik.
Ekiplerimiz þuan, gece 04.00 sularýnda
baþladýklarý onarým çalýþmalarýna hiç ara
vermeden devam ediyor.
Kýrtepe Mahallesi'ni besleyen þehir suyu
þebekemizde kullaným ömrünü tüketmiþ 200'lük
PVC borularýn basýnca dayanamayýp hasar
görmesinden dolayý meydana geldiðini tespit
ettiðimiz arýzayý en kýsa zamanda onarýp þebeke
suyumuzu hatta vererek vatandaþlarýmýza su
sýkýntýsý yaþatmadan sorunu çözmüþ olacaðýz"
dedi.

Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Saðlýk
ve Gýda Güvenliði Hareketi adýyla
faaliyet gösteren bir sivil toplum
kuruluþunun hazýrladýðý 'Ambalajlý Su
Raporu'nun bilimsel bir deðerinin
bulunmadýðýný açýkladý. Rapordaki
çoðu tespitlerin gerçek dýþý olduðunun
belirtildiði açýklamada þöyle denildi:
Saðlýk ve Gýda Güvenliði Hareketi
adýyla faaliyet gösteren bir sivil
toplum kuruluþunun hazýrladýðý
"Ambalajlý Su Raporundaki" haksýz
iddialara iliþkin olarak bazý hususlarýn
açýklanmasýna ihtiyaç duyulmuþtur.
Bilimsel dayanaktan yoksun
Söz konusu rapor Bakanlýðýmýzca
da incelenmiþ; verilerin kaynaðý,
analiz metodu, analizi yapanlarýn
yetkinliði, laboratuar koþullarý vb.
deðerlendirildiðinde raporun bilimsel
bir dayanaktan yoksun olduðu
görülmüþtür. Bilimselliði tartýþmalý
bir rapora dayanýlarak haksýz yere
kamuoyunda infial uyandýrmaya
çalýþmak etik bir davranýþ deðildir.
Ancak bu vesile ile halkýmýza bazý
hususlarý yeniden hatýrlatmak
istiyoruz. Ýçme-kullanma sularýnýn
takibini düzenleyen mevzuatýmýz

Avrupa Birliði standartlarýnda usul ve
esaslar içermektedir Avrupa Birliði
ülkelerinde ne uygulanýyorsa
ülkemizde de uygulanan mevzuat
aynýdýr.
Su denetimleri yapýlýyor
Su dolum tesisleri, Halk Saðlýðý
Müdürlüklerimizce ve Bakanlýðýmýz
merkez teþkilatýnca düzenli olarak
denetlenmekte alýnan numunelerde
hem mikrobiyolojik hem de kimyasal
olmak üzere toplam 56 parametrenin
analizi yapýlmaktadýr. Analizler
Ulusal Referans Laboratuarý olan
THSK Tüketici Güvenliði
Laboratuarlarýnda ve yetkilendirilmiþ

Halk Saðlýðý Laboratuarlarýnda
yapýlmaktadýr.
Yapýlan denetimlerde geçici
aksaklýk tespit edilen firmalara
uygunsuzluklarýn neler olduðu
anlatýlmakta ve aksaklýklarýný
gidermeleri için 1 hafta süre
verilmektedir. Firmalar bu
eksikliklerini giderdiði zaman Halk
Saðlýðý Müdürlüklerimize müracaat
etmekte, yapýlan denetimlerde ve
analizlerde eksikliklerini giderdiði
anlaþýlan firmalar yeniden su
üretimine baþlamaktadýr. Tespit edilen
uygunsuzluk düzeltilemeyecek
boyutta ise firmanýn faaliyetine izin
verilmemektedir.

Haberlere itibar edilmemeli
Bakanlýðýmýz 1200 saha çalýþaný ve
1500 laboratuar görevlisi ile tüm
iþletmeleri hem tesis hem de piyasa
bazýnda incelemiþ, bu çalýþma
sonucuna göre de gerek cezai
iþlemler uygulanmýþ gerekse ileriki
dönemde bu uygunsuzluklarýn
tekrarlanmamasý için alýnacak
önlemler planlanmýþtýr.
Bu sebeple söz konusu raporda
iddia edildiði gibi "30 çeþit kirleticiye
rastlanan bir suya saðlýklýdýr raporu
verildiðini" beyan etmek akýl dýþýdýr.
Bakanlýðýmýzýn su güvenliði
konusundaki hassasiyeti ve aldýðý
tedbirler kamuoyunun malumudur.
Halkýmýzýn bu ve benzeri asýlsýz
haberlere itibar etmemesini diliyoruz.

Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Doktor Ahmet Demir'den ambalajlý sular hakkýnda açýklama

'Selen Su'da problem yok'
Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Doktor Ahmet Demir, su
güvenliði konusunda hassas olduklarýný söyledi.
Demir, kamuoyunda bazý su firmalarý ile ilgili çýkan
haberler üzerine yaptýðý açýklamada, Selen Su'nun
denetimlerinde herhangi bir sorunla
karþýlaþmadýklarýný belirtti. Demir, "Saðlýk
Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði'nin
Saðlýk ve Gýda Güvenliði Hareketi adýyla faaliyet
gösteren bir sivil toplum kuruluþunun hazýrladýðý
"Ambalajlý Su Raporundaki" haksýz iddialara iliþkin
basýn açýklamasý yapýlmasý gerekmiþtir. Halk
Saðlýðý Müdürlüðümüzün denetimi altýnda olan,
ilimiz Kaman köyü hudutlarýnda faaliyet gösteren
Selen Doðal Kaynak Suyuna iliþkin bazý hususlarýn
açýklanmasýna ihtiyaç duyulmuþtur" dedi.
Olumsuzlukla karþýlaþýlmadý
Demir, "Selen Doðal Kaynak Suyu Ýþletmesi
Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda Yönetmelik

hükümleri doðrultusunda Valiliðimizce
ruhsatlandýrýlmýþ, yýlda en az 4 defa Halk Saðlýðý
Müdürlüðü ekiplerince yerinde denetlenen,
yönetmelik hükümleri doðrultusunda her ay Bartýn
Halk Saðlýðý Laboratuarýnda kontrol izlemesi
parametreleri yönünden, yýlda en az bir kez de
denetim izlemesi parametreleri yönünden Ulusal
Referans Laboratuarý olan THSK Tüketici
Güvenliði Laboratuarlarýnda analizleri yapýlan,
2012 yýlýnda yapýlan 12 kontrol izlemesi ve 1
denetim izlemesi sonuçlarý yönetmelik hükümlerine
uygun olan, rutin denetimlerde herhangi bir sorunla
karþýlaþýlmayan bir iþletmedir.. Hal böyle iken
Bartýn Halk Saðlýðý Müdürlüðü olarak, bu tür
asýlsýz haberlere itibar edilmemesi, bahse konu
iþletmenin sýhhi denetimimiz altýnda olduðunun ve
Müdürlüðümüzün su güvenliðine verdiði önemin
bilinmesi hususlarýný, kamuoyuna saygýyla
duyururuz" diye konuþtu.

Haritalý uygulama
Ýl Saðlýk Müdürü Dursun Koç,
Bartýn genelinde bulunan saðlýk
istasyonlarýnýn vatandaþlar
tarafýndan daha kolay bulunmasý
için bilgi anlamýnda harita
yapýldýðýný söyledi. Müdür Koç,
"Bartýn'daki ilçe ve beldelerde
bulunan 112 istasyonlarýmýzýn ve
Aile Saðlýðý Merkezleri'nin
vatandaþlarýn daha kolay
ulaþabilmesi açýsýndan renklerle
simgeli bir harita düzenledik.
Haritada iki türlü renk oluþuyor.
Bunlar 112 ve Aile Saðlýðý

Merkezleri'nin yerlerini belirliyor.
Vatandaþlarýmýz hastasý olduðunda
haritadan bakarak en yakýn hangi
saðlýk merkezine ulaþabileceklerini
görebilecekler. Yapýlan haritada
yol göstergesi de mevcut
durumdadýr. Bu sayede hem
çalýþanlarýmýz hem de
vatandaþlarýmýz saðlýk konusunda
daha rahat hizmet alacaklardýr.
Harita çalýþmasýnýn tam anlamýyla
bitmesiyle birlikte Saðlýk
Müdürlüðü sitemizde de yer
alacaktýr" dedi. (ÝHA)

Ulupýnar toplantýya katýldý
AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan
Ulupýnar, Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr.
Nükhet Hotar'ýn yaptýðý Sosyal Ýþler Baþkanlýðýnýn
faaliyet alanýnda verimliliði artýrmak, koordinasyon
saðlamak, çalýþma usul ve esaslarýný belirlemek
maksadýyla düzenlenen sosyal iþler toplantýsýna
katýldý. 81 ilin Sosyal Ýþler Baþkanlarýnýn, Ýl Kadýn
ve Gençlik Kollarý Sosyal Ýþler Baþkanlarýnýn, Ýl
Yaþlý ve Engelliler Koordinasyon Merkezi
Baþkanlarýnýn katýlýmý ile gerçekleþen toplantýya
yoðun ilgi gösterilirken, yaklaþýk 400 kiþinin
katýlýmý ile AK Parti Genel Merkezinde gerçekleþen
toplantýnýn ardýndan birlikte öðle yemeði yendi.
Sosyal Ýþler Baþkanlýðý Özürlü Koordinasyon
Merkezi Baþkan Yardýmcýlýðý görevini yürüten

Ulupýnar Toplantý ile ilgili yaptýðý açýklamada,
toplantýda Sosyal Ýþler Baþkanlýðýmýzýn çalýþma
alanýna giren faaliyetler konusunda bilgi
alýþveriþinde bulunulduðunu belirtti. Ulupýnar,
"Bugün Sosyal Ýþler Baþkanlýðýmýzca 81 ilimizin
Sosyal Ýþler Baþkanlarýnýn katýlýmý ile düzenlenen
toplantýyý AK Parti Genel Merkezimizde
gerçekleþtirdik. Yaklaþýk 400 kiþilik yoðun bir
katýlým vardý.gayet güzel, verimli bir toplantý oldu.
Sosyal Ýþler Baþkanlýðýmýzýn çalýþma alaný olan
Sosyal Politikalar, Sivil toplum Örgütleri ile
Ýliþkiler, engelliler, yaþlýlar, yoksullukla mücadele,
sosyal yardýmlar, insan haklarýnýn korunmasý ve
geliþtirilmesi, çevre sorunlarý ve kentleþme, sosyal
etkinlikler konularýný ele aldýk " dedi. (ÝHA)
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CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Özcan'dan Uður Mumcu'yu anma mesajý:

'Iþýklar içinde uyusun'
CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Özcan,
Gazeteci Yazar Uður Mumcu'nun ölümünün 20'inci
yýldönümü nedenliyle mesaj yayýmladý. Mumcu'yu
saygýyla ve rahmetle andýklarýný belirten Özcan
mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Uður Mumcu'yu
kaybediþimizin üzerinden 20 yýl geçti. Her geçen
yýl ve bu gün yaþanýlanlar Uður Mumcu'nun ne
kadar büyük bir gazeteci ve aydýn olduðunu bir kez
daha ortaya koyuyor. O gerçek bir aydýndý. Atatürk
Devrimlerinin yýlmaz bir savunucusuydu. O
ülkesini ve halkýný hayatýný ortaya koyacak kadar
sevdi. Kalemini yoksulluðu, dini, siyasi bir sömürü
aracý olarak kullananlara karþý kullandý. Halký için
yaþadý. Hayatýný halkýna ve ülkesine adadý. Üzerine
yürüdüðü karanlýk güçlerin, çetelerin kendisine
kuracaðý tuzaklarý biliyordu. Korkmadý üzerine
üzerine yürüdü.
Yunus Nadi ödülünü aldý
Uður Mumcu; Cumhuriyet Gazetesinde
öðrencilik yýllarýnda yazmaya baþladý. Henüz 21
yaþýnda Yunus Nadi ödülünü aldý. "Ýnsanlar sadece

konuþtuklarýndan deðil sustuklarýndan da
sorumludurlar" diyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün
ilke ve devrimlerini, tam baðýmsýz bir Türkiye'yi
savundu.
12 Mart'ta gerçekleþen darbenin aydýnlara
yönelik baskýcý tutumundan o da payýna düþeni aldý.
17 Mayýs'ta gözaltýna alýndý. Pek çok aydýnla
birlikte, Mamak Askeri Cezaevinde bir yýla yakýn
kalan Uður Mumcu, açýlan davada 7 yýl hapse
mahkûm edildi ancak, kararýn Yargýtay'ca
bozulmasýnýn ardýndan serbest býrakýldý.
Susturmak için çalýþtýlar
Askerliðini sakýncalý piyade olarak yaptý.
Yazýlarýnda, hem sorunlarý dile getirdi hem de
hukuka aykýrý ve yasadýþý uygulamalarýn üstüne
gitti. Terörün toplumu korkuya, karamsarlýða ittiði
günlerde, kalemiyle teröre karþý durdu. Barýþ
Derneði davasýnda tutuklandý. Hizbullah, PKK ve
kontrgerilla konularýný irdeleyen makaleler yazdý.
24 Ocak 1993 Pazar günü üzerine gittiði, çýkar
iliþkilerini ortaya koyduðu karanlýk güçler,

tarafýndan arabasýna yerleþtirilen bomba ile
öldürüldü. Ülkemizde aydýnlar, gazeteciler tutuklu.
Yoksulluk ve dini kullanarak iktidara gelenler iþ
baþýnda. Demokrasimiz sancýlý. Ýktidarýn beslendiði
yoksulluk ve yolsuzluklar alabildiðine devam
etmekte ve bu günde iktidar muhalefeti susturmak
için her yolu denemektedir.
Hayatý pahasýna direndi
Uður Mumcu bu odaklara hayatý pahasýna
direndi. Üzerine üzerine yürüdü. Bizler de
yürüyeceðiz, direneceðiz, kazanacaðýz. Aydýnlýðýn
karanlýðý yeneceðinden asla kuþkunuz olmasýn. Ne
demiþti Uður Mumcu Özgürlüðe adanmýþ bir top
çiçek gibiyiz þimdi hep birlikteyiz ey halkým,
unutma bizi.
Bu halk Uður Mumcularý unutmadý. Onlarý
yüreklerine kazýdý. Onlarýn kaleminin aydýnlattýðý
yolda yürümeye devam ediyor. Bizler Cumhuriyet
Halk Partisi Kadýn Kollarý olarak Sevgili Uður
Mumcu'yu saygýyla anýyoruz. Iþýklar içinde
uyusun…

Þube Baþkaný Firuzan Özen: Emekle ve mücadeleyle yoðrulmuþ 18 yýl

Eðitim Sen 18 yaþýnda
Eðitim Sen Bartýn Þube Baþkaný Firuzan Özen
"Türkiye'de eðitim ve bilim emekçilerinin
mücadelesinin sesi olan Sendikamýz Eðitim Sen 18
yaþýnda. Yüz yýlý aþkýn bir geçmiþe sahip olan
eðitim emekçileri mücadelesinin temsilcisi
sendikamýzýn mücadele tarihi, 1908'de kurulan
Encümen-i Muallimin'den TÖS'e, TÖB-DER'den
Eðitim Sen'e kadar uzanan onurlu ve kararlý
yürüyüþün tarihidir" dedi.
Onurlu tarihimiz
Özen dün yaptýðý açýklamada "Sendikal
mücadele ile eþit, özgür, demokratik ve baðýmsýz
bir Türkiye mücadelesini birbirinden ayýrmayan
Sendikamýz, geçmiþinden bu temeller üzerine
kurulacak baþka bir Türkiye mücadelesinde bir
adým geride durmamýþtýr. Bizi biz yapan da eðitim
alanýnda yürüttüðümüz mücadeleyi bu mücadeleden
ayýrmadan onurlu tarihimizin ayak izlerinden
yürüme gayretidir" diye konuþtu.
Baský, kýsýtlama, yoksulluk
Firuzan Özen þöyle devam etti: AKP

iktidarýndaki 10 yýl, ülkemizin emperyalizme
göbekten baðlandýðý, baský ve sindirme
politikalarýnýn hýz kesmeden artarak ve daha fazla
artarak sürdürüldüðü, yoksulluðun her geçen gün
derinleþtiði, sendikal hak ve özgürlüklerimizin
kýsýtlanmaya çalýþýldýðý, Genel Sekreterimiz
Mehmet Bozgeyik ve Merkez Kadýn Sekreterimiz
Sakine Esen Yýlmaz'ýn da aralarýnda bulunduðu
birçok sendika üye ve yöneticimizin tutuklandýðý,
karanlýðýn üzerimize karabasan gibi çöktüðü 10 yýl
olmuþtur..

güzel günler ancak ve ancak emeðimizde ve
yüreðimizdeki umuttadýr. Umudumuzu ve
mücadelemizi büyüteceðimiz yeni yaþýmýz kutlu
olsun.

Mücadeleyi büyüteceðiz
Ve AKP karanlýðýyla bizi, mücadelemizi yok
etmeye hazýrlanýrken onurlu tarihimizin ayak
izlerinden yürümemiz daha da önemlidir. Þimdi,
direnen, emeðine, mesleðine, memleketine sahip
çýkan eðitim ve bilim emekçilerinin onurlu
mücadelesinin tarihini yeniden yazmamýz
gerekmektedir. Þimdi, bu inançla, kararlýlýkla ve
inatla, eþit, özgür, demokratik ve baðýmsýz bir
Türkiye mücadelesini güçlendireceðimiz bir yýla
adýmýmýzý atýyoruz. Bizler biliyoruz ki, kurulacak

Bartýn Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý ekipler Zübeyde Haným Caddesi'nde

Ýmar yolu çalýþmasý
Bartýn Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne
baðlý ekipler, Demirciler Mahallesi'nin Zübeyde
Haným Caddesi'ne baðlanan bir imar yolunu
daha tesviye ederek ulaþýma elveriþli hale
getirdi. Konuyla ilgili açýklama yapan Belediye
Baþkaný Cemal Akýn, çalýþmalara
vatandaþlardan gelen talepler ve kentin
ihtiyaçlarý doðrultusunda yön vermeye devam
ettiklerini ifade etti.
Baþkan Akýn "Belediye olarak

vatandaþlardan gelen talepler üzerine Zübeyde
Haným Caddesi'nde bulunan evlerin ulaþýmýna
alternatif olan, alt yapý ve inþaat çalýþmalarý gibi
sebeplerden dolayý sorunlu halde bir imar
yolunu iþ makinelerimizle tesviye ettik. Yolu
balans malzeme ile sýkýþtýrarak tamamen
ulaþýma elveriþli hale getirdikten sonra
vatandaþlarýmýzýn kullanýmýna sunduk.
Çalýþmalarýmýza hiç ara vermeden ihtiyaç
duyulan diðer noktalarda devam edeceðiz" dedi.

Telefon satýcýlarý
kâr edemiyor
Bartýn'ýn Ulus ilçesine baðlý Kumluca
beldesinde cep telefonu satýþý yapan Yusuf
Özer, teknolojinin sürekli yenilenmesi
karþýsýnda hem memnun hem de þikayetçi
olduðunu söyledi.
Özer, "Teknolojini sürekli yenilenmesine
üzülelim mi? Sevinelim mi? Bilemiyorum.
Dükkanýmýzda vatandaþlara daha iyi hizmet
vermek adýna son model teknoloji ürünü olan
cep telefonlarýný alýyoruz.
Ancak bu fazla sürmeden cep telefonunda
bir üst model çýkýyor.
Haliyle bu da elimizde ki, aldýðýmýz ürünün
fiyatýný aþaðýya çekiyor. Telefonlardaki kâr
marjýmýz düþüyor.
Yeni telefon almaya kalksak onda da ayný
sýkýntý ile karþý, karþýya kalýyoruz. Sonumuz
ne olacak bilmiyorum.
Ancak bu þekilde devam ederse yaptýðýmýz
iþ sadece dükkan kirasýný ve masraflarýný
karþýlayacak.
Ýnþallah farklý bir sistem çýkarda biz de bu
sýkýntýdan kurtuluruz" dedi. Vatandaþlar ise,
"Yeni çýkan cep telefonlarýný alma imkanýmýz
olmuyor.
Telefonlarýn bir üst modelinin çýkmasý ile
birlikte fiyatý düþen telefonlarý alma imkaný
buluyoruz.
Teknolojinin sürekli geliþmesi vatandaþlar
için sevindirici bir durumdur" dedi. (ÝHA)

TTK genelgeyi kaldýrdý
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Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) Genel
Müdürlüðü, 9 Ocak 2013 tarihinde yürürlüðe giren
icralýk iþçilere yönelik genelgeyi yürürlükten
kaldýrdý. Yayýmlanan yeni genelgede, iþ barýþýnýn
devam etmesi açýsýndan icralýk iþçilerin yazýlý
þekilde uyarýlacaðý belirtildi. 9 Ocak 2013 günü
TTK Genel Müdürü Burhan Ýnan tarafýndan
yayýnlanan genelge yürürlükten kaldýrýlarak, TTK
Genel Müdür Vekili Mahmut Özçelik imzasýyla
yayýnlanan 23 Ocak 2013 tarihli 701 sayýlý genelge
yürürlüðe girdi. Yeni genelgede, "Ýcralýk isçiler
konusunda 9 Ocak 2013 tarihinde yayýnlanan 697
sayýlý genelge ile iþçilerimizin bir an önce borç
iliþkilerini düzene sokarak borçlarýndan
kurtulmalarý, böylece ailevi geçim sýkýntýlarýnýn

aþýlmasý ve buna baðlý olarak mesailerindeki
konsantrasyonlarýnýn olumlu yönde etkilenerek iþ
verimine de katkýda bulunmalarý amaçlanmýþtýr.
Genelge çalýþanlarýmýz arasýnda yanlýþ
anlaþýlmalara neden olmuþtur" denildi. 697 sayýlý
genelgenin yanlýþ anlaþýlmalara sebebiyet verdiði
gerekçesiyle yeni bir genelge yayýmlayan Genel
Müdür Vekili Mahmut Özçelik, 701 sayýlý yeni
genelgede icralýk iþçilerin hacizlerini kaldýrmalarý
için yazýlý uyarýlarda bulunulmasýný istedi. Yeni
uygulamada iþçilerin motivasyonlarýnýn arttýrýlmasý
için eðitim programlarý düzenlenmesi gerektiðini
belirten Özçelik genelgede, "Ücretleri üzerinde çok
sayýda icra takibi ve hacizler bulunan isçilerimizin
belirlenmesini rica ederim" dedi. (ÝHA)

Belediye ekipleri yollarda bakým ve onarým çalýþmalarý yapýyor

ÝHALE ÝLANI
PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR
GÖZDE BÝRSÖZ ÇOCUK YUVASIAÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
Bakým Hizmetleri hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2013/5961
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Demirciler Mah. Ali Gama Sok No:47/1 74100 BARTIN
MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numaras
: 3782284262 - 3782271094
c) Elektronik Posta Adresi
: bartin@aile.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye
EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan
ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden
ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: Gözde Birsöz Çocuk Yuvasý Müdürlüðü-Demirciler Mah.
Ali Gama Sok No:47/1 Merkez BARTIN
c) Süresi
: Ýþe baþlama tarihi 01.04.2013, iþin bitiþ tarihi 31.12.2013
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü (Kýrtepe Mah.
Gümrük Sok. No: 32 BARTIN)
b) Tarihi ve saati
: 12.02.2013 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili
meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin
yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret
odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest
muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten
geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ
deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1. Kamuda veya özel sektörde personel çalýþtýrýlmasýna dayalý olarak ihale edilen çocuk veya
genç veya yaþlý veya hasta veya özürlülerin bakýmýna iliþkin iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Bartýn Gözde
Birsöz Çocuk Yuvasý Müdürlüðü ( Demirciler Mah. Ali Gama Sok No:47/1 Merkez/BARTIN)
adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü (Kýrtepe Mah.
Gümrük Sok. No: 32 BARTIN) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü
posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
BV-2013/22

'Sorunsuz ulaþým
amaçlýyoruz'
Bartýn Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne
baðlý ekipler kent merkezinde ve Gölbucaðý
Mahallesi Stadyum Sokak yollarýnda bakým ve
onarým çalýþmalarý yapýyor. Belediye Baþkaný
Cemal Akýn çalýþmalarla ilgili açýklamasýnda su
birikintilerini önlemek ve vatandaþlara
sorunsuz ulaþým imkâný saðlamak için yollarda
çeþitli sebeplerden dolayý kabaran ve
çukurlaþan noktalarý onardýklarýný söyledi.

Ekiplerimiz ayný zamanda yollardaki
mazgallarý da kontrol edip týkanýk olanlarý
temizleyerek atýk sularýn deþarj edilmesini
saðlýyor" dedi. Stadyum Sokak'taki çalýþmalarý
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Ali
Özdemir'de yerinde izledi.

Atýk sular deþarj ediliyor
Baþkan Akýn "Yol bakým ve onarým
çalýþmalarý için görevlendirdiðimiz Fen Ýþleri
Müdürlüðü'ne baðlý ekiplerimizle su
birikintilerini önlemek ve vatandaþlarýmýza
sorunsuz þekilde ulaþým imkâný sunmak için
sorun tespit ettiðimiz yollarýmýzda yaðmur, kar
sularý ve çeþitli alt yapý çalýþmalarý dolayýsýyla
kabaran ve çukurlaþan noktalarý onarýyoruz.

TSO'da seçim heyecaný
Bartýn TSO Baþkaný Ýsmail Toksöz, oda
seçimlerine çok az bir süre kaldýðýný ve
seçimlerin en iyi þekilde geçeceðini söyledi.
Baþkan Toksöz, "Göreve geldiðim günden beri,
Bartýn adýna ve üyelerimiz adýna faydalý
çalýþmalar yaptýðýmýza inanýyorum. Gerek
üyelerimiz gerekse sanayicilerimiz için her
taþýn altýna elimizi koyduk. Dört yýllýk görev
süresinin ardýndan çok yakýn bir zamanda
seçimler yapýlacak. Her zaman söylediðim gibi
tekrar söylüyorum. Bartýn adýna ve
sanayicilerimiz adýna güzel bir seçim olacaðýna
inanýyorum. Bizler dört yýllýk görev süremizde
elimizden gelen her türlü çalýþmayý baþarý ile
gerçekleþtirdik. Ýnþallah da seçimlerden sonra
seçilen kim olursa ayný þekilde çalýþacaðýný
inanýyorum" dedi. (ÝHA)

Suç duyurusu yapýlacak
Türkiye Taþkömürü Kurumu tarafýndan
yayýmlanan genelge ile iþe gitmeyip kartýný baþkasýna
okutturan veya madene girmediði halde kartýný
okutan çalýþanlar hakkýnda Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunulacak.
Türkiye Taþkömürü Kurumu Genel Müdürü Burhan
Ýnan tarafýndan 10 Ocak 2013 tarihinde iþ yerlerine
giriþ ve çýkýþlarýn güvenli ortamda yapýlmasý ve
personel devam kontrol sistemine iliþkin yayýmlanan
genelgede, "Kurumumuz iþyerlerine giriþ-çýkýþlarýn
güvenli bir ortamda yapýlmasýnýn yanýnda
çalýþanlarýn iþe devamýnýn bilgisayar ortamýnda
izlenmesini esas alan Personel Devam Kontrol
Sistemi (PDKS) uygulamalarý hakkýnda 12/03/2012
tarih ve 684 nolu genelge yayýmlanmýþtýr. Anýlan

genelgenin 'Çalýþanlarýn Kart Okutma Cihazlarý ile
Puantajý' baslýklý 2. maddesinin 14. fýkrasý;
'Baþkasýnýn PDKS kartýný okutan, okutma
teþebbüsünde bulunan, iþe gelmediði halde giriþ-çýkýþ
hareketi bulunan veya yeraltýna girmediði halde
yeraltýna girmiþ gibi PDKS kartýný okutan personel
hakkýnda o günkü kart hareketi ile ilgili bir iþlem
yevmiye tahakkuku yapýlmaz. Bu durumu tespit
edilen iþçiler hakkýnda disiplin cezalarý konulu 679
nolu genelgede belirtilen cezai müeyyideler, memur
ve sözleþmeliler için TTK Personel Yönetmeliði'nin
ilgili hükümleri tatbik edilir. Ayrýca, kamu kurumunu
dolandýrmak suçundan Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na
suç duyurusunda bulunulacaktýr' þeklinde
düzenlenmiþtir" denildi. (ÝHA)

25 Ocak 2013 Cuma

Türkiye Ormancýlar Derneði Bartýn Temsilcisi Doç. Dr. Barbaros Yaman'dan santral tepkisi:

'Büyük zararý olacak'
Türkiye Ormancýlar Derneði Bartýn
Temsilcisi Doç. Dr. Barbaros Yaman,
termik santrallerin baþta insan saðlýðý
olmak üzere, çevre, orman, sulak
alanlar ve tarýmsal üretim üzerine
zararlý etkileri olduðunu söyledi.
Yaman, Amasra'da kurulmak istenen
santral için yeniden giriþimde
bulunulmasýný eleþtiri konusu yaparak
geliþmelere tepki gösterdi.
Kamu yararýna
çalýþýyoruz
Yaman "Türkiye Ormancýlar
Derneði, Türkiye Cumhuriyeti'nin en
eski ikinci sivil toplum örgütü sýfatýyla,
1924'ten günümüze deðin faaliyetini
aralýksýz sürdüren ve Türkiye
Ormancýlýk Tarihinin oluþumunda
önemli roller üstlenen ve kamu
yararýna çalýþan bir dernektir. Türkiye
ormancýlýðýnýn milli çýkarlara, akla ve
bilime uygun olarak yeniden
yapýlandýrýlmasý, kamu yararý ilkesi

doðrultusunda doðanýn,
çevrenin ve ormanlarýn
korunmasý, doðal
kaynaklarýn
çoðaltýlmasý ve
iþletilmesi için
her türlü çabayý
destekleyen
derneðimiz,
doðayý, çevreyi
ve ormanlarý
tahribe yönelik
her türlü iç ve dýþ
tehditlere tarihsel
süreç boyunca karþý
koymuþtur" dedi.
Süreç yeniden
baþladý
Yaman sözlerini þöyle sürdürdü:
Türkiye Ormancýlar Derneði Bartýn
Temsilciliði olarak Bartýn Ýl Çevre ve
Þehircilik Müdürlüðü WEB Sitesinde
11.01.2013 tarihinde yapýlan

duyurudan öðrendiðimize göre;
Hema Þirketince Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðý'na
Amasra Çapak Koyu
Mevkii
için"1320MW
(2x660 MW/
2983MWt)
kurulu gücünde
Hema Entegre
Termik Santralý
Projesi" adý
altýnda bir ÇED
baþvurusu yapýlmýþ
ve bakanlýk bu
baþvuruyu kabul ederek
ÇED sürecini baþlatmýþtýr..
Format verilmemiþti
Bilindiði üzere daha önce de burasý
için bir ÇED baþvurusu yapýlmýþ ve
ÇED süreci boyunca kurulmasý
planlanan 2X1320MW= 2640MW
gücündeki termik santrale karþý Amasra

ve Bartýn halkýnýn yoðun tepkisi
olmuþtu.
Söz konusu bu termik santral
projesi ile ilgili daha önce yapýlan ÇED
baþvurusu, 29 Kasým 2010 tarihinde
Ankara'da yapýlan ÇED Kapsam
Belirleme ve Format Verme
Toplantýsý'nda termik santral yapýmý
için uygun bulunmamýþ ve bu alan için
format verilmemiþti.
Oldukça düþündürücü
Bu karara raðmen ikinci kez
"1320MW (2x660 MW/ 2983MWt)
kurulu gücünde Hema Entegre Termik
Santralý Projesi" adý altýnda bir baþvuru
yapýlmasý ve bu baþvurunun ilgili
kurumca kabul edilmesi oldukça
düþündürücüdür. Kömüre dayalý
Termik Santrallerin baþta insan saðlýðý
olmak üzere, çevre, orman, sulak
alanlar ve tarýmsal üretim üzerine
etkileri hususunda yapýlan bilimsel
araþtýrmalar, bu tür santrallerin

zararlarýný tartýþmasýz biçimde ortaya
koymuþtur.
Günde 45 bin ton yakacak
Þirket yetkilileri en son kuracaklarý
termik santralin gücünün 5000MW
olacaðýný açýklamýþlardýr. Bu
büyüklükte bir termik santralin günde
yaklaþýk 45 bin ton kömür yakmasý
gerekmektedir. Bartýn ilinin bir yýlda
yaktýðý kömürün 25 bin ton olduðu
düþünüldüðünde, bu termik santraller
ilçe ve köyleriyle birlikte Bartýn'ýn bir
yýlda yaktýðý kömürü yarým günde
yakacaktýr.
Söz konusu termik santrallerin
kurulmasý durumunda, Bartýn ve
Amasra'nýn gelecekte yaþanabilir
kentler olup olamayacaðýný
kamuoyunun takdirine
býrakýyoruz. Bartýn ve Amasra
kamuoyuna tarihten aldýðýmýz
sorumlulukla saygý ile
duyurulur.

Cumhuriyet Caddesi’nde yangýn paniði

Esnaftan müdahale
Bartýn'da öðle saatlerinde bir konfeksiyonda
çýkan yangýn paniðe neden oldu. Cumhuriyet
caddesi Modern Kapalý Pazar Yeri arkasýnda
bulunan Ayþe Tekal'a ait konfeksiyon maðazasý
elektrikli sobadan çýkan elektrik kaçaðý ile bir anda
kýyafetler alev aldý.
Çevredeki esnaflar yangýný görür, görmez
yangýna müdahale etti.

Dükkanlardaki yangýn tüpleri ile yangýný
söndürmeye çalýþan esnaflar büyük bir facianýn
yaþanmasýný önledi. Ayþe Tekal bu sýrada
gözyaþlarýný tutamadý.
Tekal'ý çevredeki esnaflar teselli etti.
Olay yerinde gelen Bartýn Belediyesi itfaiye
erleri ise, yaptýðý müdahale ile yangýný tamamen
söndürdü. (ÝHA)

ÝHALE ÝLANI
T.C.
BARTIN
2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2013/216 Esas

KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
PAFTA NO
ADA NO
PARSEL NO
YÜZÖLÇÜMÜ
KAMULAÞTIRILACAK
ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ
MALÝKÝN ADI VE SOYADI

:
:
:
:
:

BARTIN ÝLÝ, MERKEZ ÝLÇESÝ, KOZCAÐIZ KÖYÜ
3
0
2086
9.860,00 M2

: 1.479,05 M2
: NURÝ OÐLU YAÞAR AKKAYA MÝRASÇILARI
1-FATMA AKKAYA
2-KEMAL AKKAYA
3-ÞABAN AKKAYA
4-HASAN AKKAYA
5-SABÝRE SAÐLAM

KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ-ANKARA
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn
kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2013/216 Esas
sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur.
B.V. 2013/20

Kuyumcular 2013'ten umutlu
Bartýnlý kuyumculardan Talip Taþancan,
altýn fiyatlarýnýn 2013 yýlýnda 2011 yýlýnda
yaþandýðý gibi tarihi bir rekora koþacaðýný
belirtti.
Kuyumcu Taþancan" Tarih boyunca
olduðu gibi geçtiðimiz birkaç yýl içinde de
kýrdýðý tarihi rekorla yatýrýmcýsýnýn yüzünü
güldüren altýn 2012 yýlýný durgun geçirdi.
Fakat 2013 yýlý için 2011 yýlýnda görülen en
yüksek seviye gram fiyatý 109 TL'yi aþýp
yeni bir rekor kýrmasýný bekliyoruz. Þu an ki
beklenti altýn fiyatlarýnýn 2 bin ons'un
üzerine çýkmasý yani altýn fiyatlarýnýn yüzde
15 ile yüzde 25 arasý artmasý anlamýna
gelmektedir ki bizimde beklentilerimiz bu
yöndedir" dedi.
Yatýrýmcýnýn yüzü gülüyor
Taþancan, "Bu da altýnýn gram fiyatýnýn
yaklaþýk 125 TL, çeyrek altýnýn 205 TL,
cumhuriyet altýnýnda 840 TL civarýnda
olmasý demektir.
Altýn en çok kazandýran en tercih edilen
yatýrýmdýr. Altýn geçtiðimiz yýl ne kazandý ne
de kazandýrdý diyebiliriz.
Yani vatandaþ kazanan ile kazandýran
arasýnda kaldý.
Biz niþanlarda düðünlerde altýn takmayý
seven bir milletiz. Geçen yýlda bir
kýpýrdanmanýn yaþanmamasý kuyumcu

esnafýný durdurmuþtur.
Umuyoruz ki 2013 yýlý içersinde de altýn
yatýrýmcýsýnýn yüzünü güldürmeye devam
edecektir" diye konuþtu.
Altýn yatýrýmý yapan vatandaþlar ise,
fiyat artýþlarýndan memnun olduklarýný
söyledi. (ÝHA)
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Sayfa 8

Kýrmýzý siyahlý ekibimiz ligin ilk
maçýnda zayýf rakibini oldukça
rahat yenmiþti.

Martýlar 2. perdeyi
Eskipazar'la açýyor
Ligin ilk yarýsýnda istediði sonuçlarý alamayan ve lider Zonguldak Kömürspor ile Adliyespor'dan 9 puan
geride devreyi tamamlayan Bartýnspor ikinci yarýyý sahasýnda oynayacaðý karþýlaþma ile açacak.
Ligin açýlýþ maçýnda 5-1 gibi farklý
bir skorla maðlup ettiði zayýf rakibini
bu kez sahasýnda konuk edecek olan
Bartýnspor'da tek hedef galip gelerek
sezonun ikinci perdesini 3 puanla
aralamak. Kýrmýzý siyahlý ekipte sakat
veya cezalý oyuncu bulunmazken, yeni
transferler Can Demirdöven ve Fikret
Üstünyerin de bu karþýlaþmada görev
almasý bekleniyor.
Ýkinci yarýda hedef yine zirve
Lige þampiyonluk parolasýyla
baþlayan Bartýnspor'un bu kez bu þansý
oldukça az görünüyor. Fakat yarýþý
býrakmak istemeyen Martýlar, yeni
hocasý Nuri Kanburoðlu yönetiminde
ilk rakip olan Eskipazar Belediyespor'u
maðlup etmeyi hedefliyor.
Rakip dökülüyor
Bartýnspor'un 14. Haftadaki rakibi
Eskipazar Belediyespor, vasatýn
dibindeki performansýyla dikkatleri
üzerine çekiyor. Esentepe Çelikiþ
Ormanspor, Belediye Safranboluspor
gibi Bölgesel Amatör Lig'de geçtiðimiz
yýllarda mücadele etmiþ Karabük
takýmlarý da Eskipazar Belediyespor
gibi sergiledikleri vasat performansla
ligden düþmüþlerdi. Bu sezon da ligden
düþmeye en yakýn takým olarak
Eskipazar Belediyespor takýmý öne
çýkýyor.
Karabük'ün Kardemir
Karabükspor'dan sonra en üst düzey
ligde mücadele eden ekibi olan
Eskipazar Belediyespor, 2012-2013

futbol sezonunu 5-1'lik Bartýnspor
yenilgisiyle açtý. Bu maçýn ardýndan
deplasmanda Kýrýkkale Yahþihanspor'a
4-1 maðlup olmaktan kurtulamadý.
Sahasýnda oynadýðý Geredespor
maçýndan ise 1-0'lýk maðlubiyetle
ayrýlan Eskipazar Belediyespor, Ankara
Adliyespor'a 2-1, Ýskilip'e de sahasýnda
3-0 yenilerek ilk 5 haftayý geride
býrakmýþtý. 6. Hafta Bölgesel Amatör
Lig'de sezonun rekorunu kýrarak
Zonguldak Kömürspor'a 11-1 yenilen
Karabük temsilcisi ilk galibiyetini de
bu aðýr yenilginin ardýndan aldý.
Akyurt'u sahasýnda 2-1 maðlup eden
Eskipazar, ligdeki tek 3 puanýný da bu
maçta almýþ oldu. Nizamettin Set
ynetimindeki ekip, sorgun
deplasmanýndan 2-0'lýk yenilgiyle
dönerken, MKE Kýrýkkalespor
karþýsýnda da 4-1'lik yenilgiye engel
olamadý.
Sahasýnda oynadýðý Tosya
Belediyespor maçýndan da 2-1'lik
yenilgiyle ayrýlan Karabük temsilcisi,
Ostim'e 3-0 bir sonraki hafta da
Zonguldak temsilcisi Kozlu
Belediyespsor'a 5-1 maðlup oldu. Ligin
14. Sýrasýndaki Eskipazar, devrenin son
maçýnda ise Sincan Belediyespor'a 6-1
yenilmekten kurtulamadý. Sezonun ilk
yarýsýný 3 puanla 14. Soýrada
tamamlayan Eskipazar Belediyespor,
rakip filelere 10 gol gönderdi.
Kalesinde ise 49 gole engel olamadý.
Karabük temsilcisinin en golcü ismi
Fildiþi Sahilli oyuncu Donald Yao 3
kez gol sevinci yaþadý.

Forma þansý yüksek
Bartýnspor'un büyük umutlarla transfer
ettiði fakat ilk yarýda beklenen verimi
alamadýðý Eray, devre arasý hazýrlýk kampýný
iyi deðerlendirdi. Eskipazar Belediyespor
karþýlaþmasýnda hocasý Nuri Kanburoðlu'ndan
forma bekleyen tecrübeli santraforun fiziksel
olarak da iyi duruma geldiði belirtiliyor.
Bartýnspor'da ligin ikinci yarýsýndaki en
önemli transfer Eray olacak. Fiziksel olarak
yeterli olmamasý nedeniyle sezonun ilk
haftalarýnda fazla forma þansý bulamayan,
ilerleyen haftalarda da Teknik Direktör
Cüneyt Karakuþ'un þans vermediði Eray
Uzunkulaoðlu antrenmanlardaki
performansýyla göz dolduruyor. Teknik
Direktör Nuri Kanburoðlu'nun hücum
organizasyonlarýnda kilit rol vermeyi
düþündüðü Eray'ýn uzun boyu ve hava
toplarýndaki avantajýný Ferdi, Adem, Volkan
gibi çabuk oyuncularýn gol bulmasýnda
kullanmayý hedeflediði öðrenildi.
Ankaragücü, Keçiörengücü gibi takýmlarda
asistçi özelliðini kullanan golcü futbolcu
düzenli olarak forma bulmasý ve uygun bir
sistemde oynatýlmasý durumunda
Bartýnspor'un en önemli transferi olarak
gösteriliyor. Ligin ilk yarýsýnda sadece 8
maçta görev yapabilen Eray, bu maçlarýn
sadece 3'ünde ilk 11'de sahaya çýkabildi. 261
dakika süre alan Eray sezonun Bartýnspor
adýna açýlýþ ve kapanýþ gollerini kaydetti.

Spora desteðe devam
AK Parti Ýl Baþkaný Arslan, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne yaptýðý
ziyareti deðerlendirdi. Arslan Bölgesel
Amatör Lig maçlarýnda da hizmet verebilmesi
için mevcut tribüne ilave olarak Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan
hazýrlanan projede 500 metrekare, 2 katlý,
içinde sporcu ve hakem soyunma odalarý,
idari oda ve 2. katýnda müsabaka izlemek için
VIP salonu ile 500 kiþilik kapalý tribün
yapýmýnýn ve onarýma alýnan Atatürk
Stadyumunun doðal çim çalýþmalarýnýn
tamamlandýðýný söyledi..
Kapasite artacak
Arslan, Ömertepesi futbol sahasýnýn
ýþýklandýrma ve ilave 700 kiþilik tribün yapýmý
ihale hazýrlýklarý devam ettiðini belirterek,
yeni yapýlan 500 kiþilik tribüne ilave olarak
700 kiþilik tribün ve ýþýklandýrýlmasý
ihalesinin yapýlarak kapasitenin 1200'e
çýkarýlacaðýný ifade etti. AK Parti Ýl Baþkaný

Yaþar Arslan, "Ömertepesi'nde yapýmýna
baþlanýlan Gençlik Merkezi'nin içinde
voleybol ve basketbol oynanabilecek spor
salonu, etüd ve çalýþma odalarý, tenis kortu ve
gençlerin çeþitli sosyal aktivitelerini
gerçekleþtirebilecekleri bölümler yer alacak.

Ýnþaat kýsa sürede tamamlanarak sporcu ve
sporseverlerin hizmetine sunulacak. Gençlik
Merkezinin yapýlmakta olduðu arsanýn yanýna
yarý olimpik kapalý yüzme havuzu proje
çalýþmalarý da devam ediyor" þeklinde
konuþtu.

