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Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak İl Pandemi Koordinasyon Kurulu'ndan alınan kararları 
kamuoyu ile paylaştı.

“Kurallara uyacaðýz
sorunu çözeceðiz”

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş
Zonguldak İl Pandemi Koordinasyon
Kurulu'ndan alınan kararları kamuoyu
ile paylaştı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş
Başkanlığı'nda toplanan il Pandemi
Koordinasyon kurulu 6 Nisan 2020
Pazartesi günü toplanarak, Corona
Virüs (Covid 19) ile ilgili salgının
önlenmesi amacı ile önemli kararlar
aldı;

Basınla bir arayagelen Vali
Erdoğan Bektaş'a Zonguldak Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan ve İl Sağlık
Müdürü Doktor Ertuğrul Güner eşlik
etti

Vali Erdoğan Bektaş yaptığı
değerlendirmelerde şu görüşleri dile
getirdi; "Son gelişmeleri sayın
cumhurbaşkanımız açıkladı. 30 büyük
şehir ile beraber Zonguldak ilinin de
giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.
Bizde bu doğrultuda çalışmalarımıza
başladık. Bize gelen genelgelerdeki
istisnalar dışında sınırlarımızı kapat-
tık. Aynı zamanda cumhur-
başkanımızın ve içişleri bakan-
lığımızın genelgelerinde ifade edildiği
gibi kendi içimizdeki konuları
görüşmek üzere de pandemi
kurullarımızı topluyoruz. Bugün yap-
tığımız toplantıda arkadaşlarımız iki
konuda genel çerçevenin daraltıl-
masını uygun gördüler. 

"Keyfi keder seyahatler
artık olmasın"

Bu gece (Pazartesi) 24.00'dan
itibaren başlayarak ilçeler arası
geçişlerde 14 gün süreyle ilimize
giriş-çıkışlardaki şartlar dahilinde
sınırlama kararı aldık. Zonguldak'taki
akciğer rahatsızlıklarından dolayı bu
konudaki hassasiyetimiz fazla. Her ne
kadar bu virüs ölümcül değilse de
besleyen yan faktörler olunca maale-
sef sıkıntı oluşturuyor. Bu doğrultuda
ilimize olan giriş-çıkışlarda aranan
şartları ilçelerimiz arasındaki giriş-
çıkışlarda da arayacağız. İhtiyacı olan-
lara izin belgeleri tanzim edelim ama
keyfi keder seyahatler artık olmasın.

"Özellikle bankalar, mar-
ketlere maskesiz giriş
olmayacak" 

Biz pazarları sınırladık ama mar-
ketlerdeki fiyatların yükselmesini
istemiyoruz. Bunu iki yolla kontrol
edeceğiz. Ticaret İl Müdürlüğü per-
sonelleri sürekli marketleri kontrol
edecekler, Belediye Zabıta ekiplerimiz
sürekli marketleri kontrol edecekler.
Gerektiğinde gerektiği kadar ceza

uygulamaktan asla tereddüt etmeye-
ceğiz. Son tedbirler öncesinde sokakta
gördüğümüz kalabalıklara fiilen
müdahale edebiliyorduk hukuken
edemiyorduk, ceza yazamıyorduk ama
artık ceza yazacağız. Caddede üç kişi
beş kişi volta atmaları istemiyoruz.
Bunu istememek için artık elimizde
hukuki ceza yazma imkanı da var

bunu uygulayacağız. Artık özellikle
bankalar, marketlere maskesiz giriş
olmayacak. Bunu uygulayacak olanlar
marketlerin ve bankaların yöneticileri.
Uygulamazlarsa tespit ederek ceza
yazacağız. Özellikle insanların toplu
olmak zorunda oldukları yerlerde bu
kural çok önem arz ediyor.

"Yoğun bakımlarda 
solunum cihazlarıyla
mücadele etmek mi iyi
yoksa evde oturarak bu
işi atlatmak mı iyi?"

Bir kısım mağduriyetler, mahru-
miyetler elbette olacak. Bende iste-
diğim gibi çıkıp dışarıda gezemiyo-
rum, sizlerde gezemeyeceksiniz. 1-2
hafta daha sabredeceğiz ve evimizde
kalacağız. Kendimizi koruyacağız,
komşumuzu koruyacağız, akra-
balarımızı koruyacağız. Biz istiyoruz
ki kötü senaryolarla karşılaşmadan,
ekonomimizi ve varlığımızı olumsuz
etkilemeden bu süreçten geçelim.
Dünya kabul ediyor ki Türkiye şu
süreçte sağlık sistemini son derece
mantıklı bir şekilde yönetiyor.
Doktorlar izolasyonu sağlamamız
husussunda sürekli uyarılar yapıyor.
Bizde vatandaştan bunu istiyoruz.
Kendi doğal sınırlarımızı aşmaya-
cağız, kuralara uyacağız ve sorunu
çözeceğiz. Yoğun bakımlarda solunum
cihazlarıyla mücadele etmek mi iyi
yoksa evde oturarak bu işi atlatmak mı
iyi? 

Bir imece olarak bu işin içinden
kalkmaya çalışıyoruz inşallah kalka-
cağız."diye ifade etti

CHP
Zonguldak
Milletvekili Ünal
Demirtaş,coron-
avirüsün
Zonguldak'ta çok
riskli boyuta geldiğini ve acilen
sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi
gerektiğini söyledi.Virüs
Zonguldak'ın İçinde!

Ünal Demirtaş, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın açıkladığı  Zonguldak'a
giriş çıkışların yasaklanması ile ilgili
olarak da; "Açıklanan son önlemler
içinde 30 büyükşehir ile birlikte
Zonguldak'a da giriş çıkışlar yasak-
lanmıştır.Bu da bir adım olmakla

birlikte sorunun çözümüne bu aşa-
mada hiçbir katkı
sunmayacaktır.Coronavirüs
Zonguldak'a girmiştir ve hızla yayıl-
maktadır.Kesin çözüm ivedilikle
sokağa çıkma yasağı ilan edilme-
sidir" dedi.

Sonuçları Vahim
Olabilir!

Konuyu meclis gündemine bir

soru önergesi ile taşıyan CHP'li
Demirtaş; "Zonguldak'ta hastaneler
daha şimdiden doldu.Sağlık person-
eli ve kişisel koruyucu ekipman
eksik,25 sağlık çalışanı enfekte
olmuş durumda.Zonguldak,riski
yüksek olan kent.Acilen sokağa
çıkma yasağı ilan edilmezse çok
vahim sonuçları olabilir"

Demirtaş 
Maalesef güzel kentimiz

Zonguldak,en çok coronavirüs

vakasının
ve ölümün
görüldüğü
iller arasın-
dadır.Bu
gün

itibarıyla resmi açıklamalara göre
Zonguldak'ta  vaka sayısı 197, ölüm
sayısı ise 12'dir.  Ancak
Zonguldak'taki coronavirüslü vaka
sayısı ile hayatını kaybeden kişi
sayısına ilişkin yapılan resmi açıkla-
maların ise  gerçeği yansıtmadığı
şüphesi günden güne artmaktadır.”

Haberi Sayfa 3’de

“Resmi Açýklamalar Gerçeði Yansýtmýyor!”

Öztürk;
“Gecikmiþ,
doðru bir
karar”

Zonguldak'a araç
giriş çıkışının yasaklan-
masını değerlendiren
Zonguldak Çevre Koruma
Derneği Başkanı ve
Yaşanabilir Zonguldak
Platformu Sözcüsü Ahmet
Öztürk"Öncelikle gecik-
miş olmakla birlikte
doğru alınmış bir karar olarak görüyor, toplum
sağlığını korumak için alınacak önlemlerin daha
da artırılmasını talep ediyoruz.” Sayfa 4’de

TGF'den Acý Reçete;”Anadolu
Basýný Virüsten Kurtulamaz”

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca;
Toplumsal olaylara karşı her zaman
görevini en iyi şekilde yerine
getiren gazetecilerin Korona Virüs
salgını nedeniyle oluşan mağ-
duriyetlerinin dile getir-
ilmemesinin Anadolu Basınını
her geçen gün zora soktuğunu
söyledi.

Anadolu Basını
Ayakta Tutulmalıdır

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel
Başkanı Yılmaz Karaca, Korona Virüsü salgını nedeniyle ilan ve
reklam gelirleri iyice azalan medya sektörünün acilen desteklen-
mesi gerektiğini söyledi. Karaca, işini, gelirini kaybeden basın
emekçilerine destek verilmesini, Basın sektörüne faizsiz kredi
imkanı sağlanmasını önerdi.                Sayfa 2’de
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4 Nisan 
1968 Martin Luther King öldürüldü

8 Nisan 
2012 Halkevleri'nin 80.yıl şenliğinde 25 bin i aşkın

kişi İstanbul Sinan Erdem spor salonunda buluştu 
9 Nisan 

1927 İtalyan ve Amerikalı anarşistler Sacco ve
Vanzetti idam cezasına çarptırıldı 
10 Nisan 

1919 Meksikalı devrimci lider Zapata öldürüldü 
10 Nisan 

2001 Emeğin gündemi sendika .org sitesi açıldı 
12 Nisan 

1961 Sovyetler uzaya ilk insanı gönderdi 
14 Nisan 

1987 Üniversite öğrencileri 1980 darbesi sonrası en
kitlesel eylemi gerçekleştirdi
16 Nisan

1919 - Karadeniz’de Fransız denizcileri ayaklandı. 
1978 - Dünya Sendikalr Federasyonu’nun Prag’da 9.

kongresi
17 Nisan

1940 - Köy Enstitüleri Yasası kabul edildi. 
1993 - Cumhurbaşkanı Turgut Özal öldü.
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Susma; Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi İlkelerine Uyar. Cevap

ve düzeltme hakkına saygı
gösterir.

Gazetede yayınlanan yazıların
sorumluluğu yazara aittir

Susma Kururluş 28 Nisan 1997

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın son Korona virüs salgınına
karşı tedbir amaçlı 30 büyükşehir ve
içinde Zonguldak'ında bulunduğu
kente giriş çıkış yasaklanması son-
rasında, ülkenin dört bir yanından
arayanların Zonguldak'ın bu özel duru-
munu sormaları doğal olarak o
bildiğimiz emeğin,demokrasinin
başkenti, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk
kentini yeniden ülke gündeminde
konuşulmaya "Ne oluyor
Zonguldak'ta" sorularını sordurmaya
başlandı.

Sormaların,sordurmalarında bir
anlamda önemi var tabiki;

Kent üretimin, yani kömürün var-
lığıyla başlayan farklı zamanlarda
farklı salgınlar,hastalıklar,alışkanlık-
ları,davranışları da içinde barındırarak
bugünlere geldi.

Zonguldak Uzunmehmet Göğüs ve
Meslek Hastalıkları Hastanesi, Türkiye
Taşkömürü Kurumuna bağlı olarak
"Amele Birliği Hastanesi" adıyla genel
sağlık hizmeti sunulmak üzere 1939
yılında hizmete açıldı yani yaklaşık 80
yıldır kentin kömüre bağlı olarak
hastalığıyla iç içe.

İşte bu durumdan dır ki, daha
Korono Salgınının başladığı ilk gün-
den ilgili sağlık personeli,yetkililer bu
konuya dikkat çekmiş ve özellikle 65
yaş üstü yurttaşlarımızın, (meslek

hastalığı olan) evlerinde kendilerini
korumaları gerektiğine vurgu
yapılmıştı.

Kömürün bu yapısal ve kente,kent
insanına yüklediği duruma, son yıllar
durumu dahada ağırlaştıracak yeni
yeni sorunlar yüklendi.

Özellikle AKP iktidarı döneminde
bölgemiz "Enerji Üssü" vb tanımla-
malarla bir anlamda kent insanı
Termik santrallerin doğaya-insana
yönelik zararlarını ekleyerek bugün-
lere gelindi.Yaşanabilir Zonguldak
Platformu Sözcüsü Ahmet Öztürk,
yaptığı basın açıklamasında, "Sayın
Cumhurbaşkanı karara gerekçe olarak
ilimizdeki akciğer hastalıkları
sayısının çokluğunu gösterdi. Yıllardır
Zonguldak'ta yaşanan çevre kirliliğine
ve bunun yarattığı sağlık sorunlarına
dikkat çektik. Bu doğrultuda pek çok
eylem ve basın açıklaması yaptık.
Kentteki kanser vakalarındaki artışı
gündeme getirerek, termik santrallerin
yarattığı tahribatı anlatmaya çalıştık.
Birçok bilim insanı kentteki hava
kirliliğinin olası sonuçları konusunda
son derece dikkat çekici açıklamalar
yaptı, uyarılarda bulundu. Ancak ne
yazık ki hiçbiri dikkate alınmadı.
Alınmadığı gibi santral üzerine santral
kurulmasına müsaade edildi. Fatura
da Zonguldak'a normal değerlerin 3-4
katı hava kirliliği ve buna bağlı

hastalık sayılarında inanılmaz artış
olarak çıktı. Kentimiz tüm dünyayı etk-
isine alan virüs salgınına, ne yazık ki,
Türkiye'nin en zayıf halkası olarak
yakalandı"diye belirtti. 

Salgına yönelik tedbirlerin alın-
masıyla başlayan uyarılar Vali Erdoğan
Bektaş,Belediye Başkanı ve İl Sağlık
müdürlüğünün koordineli çalış-
malarının kamuoyuna yönelik bil-
gilendirmelerinin yanı sıra, CHP
Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve
Ünal Demirtaş  yapılan bu bil-
gilendirmelerin de ötesine geçerek
yapılan açıklamların gerçeği yansıt-
madığı, gerek vaka sayılarında gerekse
teknik malzeme ve ekipmanlar konu-
larında bir anlamda da muhalefetin o
bildiğimiz denetleyici-sorgulayıcı
rolünü yerine getirme konusunda
oldukça çaba sarf ettiklerini biliyoruz.

CHP Milletvekili Ünal Demirtaş;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın
yanıtmasına yönelik salgınla ilgili soru
önergesi verdi ve önergesinde,
"Nüfusun Çoğu Riskli Yaş
Grubunda!,60 Bin Maden Emeklisi,10
Bin Maden İşçisi Var!,Kronik Akciğer
Hastalığı ve Kanser Vaka Sayısı Çok
Yüksek!Zonguldak'ta Sokağa Çıkma
Yasağı İlan Edilmediği Her An Çok
Geç Olabilir"dedi

Bu konuda bir diğer isimi de açık-
lamadan geçmemek gerekiyor. O da

Türkiye Kamu-Sen'e Bağlı Sağlık-Sen
Şube Başkanı Arzu Kara, Kara ilk
günden buyana özellikle kendi alanıyla
ilgili olarak resmi yetkililerin verdik-
leri bilgilerinde ötesinde yaşanan
sorunlara,sıkıntılara dikkat çeken
,öneri getiren bir görev üstlenmiş
durumda.

Kentin bu sıkıntılı döneminde,
eksik olan ve bugün hani deriz ya "Bir
ıslıkta sen çal" yani bu karabasan gibi
çökmüş ortamda aslında rol üstlenmesi
gereken, halkın, kamuoyunun,açık,şef-
faf, güncel ve güvenilir haber alma ve
geleceğe daha ümitli bakmasında çok
önemli gördüğümüz,demokrasi güç-
lerinden ve onların önemli organizasy-
onu Demokrasi Platformundan bugüne
kadar derli-toplu bir değerlendirme
gelmedi.

Ülkenin farklı bölgelerinde hemen
yanı başımız da Bartı'da KESK'e bağlı
SES öncülüğünde bir koordinasyon
kuruldu Türkiye'de demokrasi bil-
incine, emeğe ve geleceğe ışık olmuş
bu kentin kıymetli değerlerinin yan
yana gelmesiyle ancak bu süreci
sağlıklı-moralli,başka bir dünyanın
mümkün olduğuna inandırabilir ve
geleceği kurabiliriz.

Bu kentin ruhunda var.
Nazım Hikmet'in, "Kararmasın

yeter ki. Sol memenin altındaki
cevahir" Sağlıcakla kalın

Bir ýslýkta sen çal

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

TGF'den Acý Reçete;”Anadolu Basýný Virüsten Kurtulamaz”
TGF Genel Başkanı Yılmaz

Karaca; Toplumsal olaylara karşı
her zaman görevini en iyi şekilde
yerine getiren gazetecilerin
Korona Virüs salgını nedeniyle
oluşan mağduriyetlerinin dile
getirilmemesinin Anadolu
Basınını her geçen gün zora sok-
tuğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Basın
İlan Kurumu tarafından alınan
tedbirlerin yetersiz kalması son-
rasında Korona Virüs sebebiyle
bugün bir çok gazete ve
Televizyonların kapısına kilit
vuracak duruma geldiğini
söyleyen Karaca, bu yüzdendir
ki Virüs mağduru medya ve
gazetecilerin ciddi şekilde
desteklenmeleri gerektiğini, BIK
tarafından alınan tedbirler kap-
samında gazetelerin %15 oranın-
da masrafının aşağı çekildiği
ancak resmi ilanların ve  gazete
satışlarının  düşmesi ile birlikte
önümüzdeki günlerde gazetelerin
yayın yapamaz  duruma gele-
ceğini belirtti.

İşsiz Gazeteciler
Çoğalıyor!

Resmi ilan ve reklam gelir-
lerinin düşmesi neticesinde zor
durumda kalan medya patronları
çeşitli nedenlerden dolayı basın
emekçilerinin maaşlarını ödeye-
meyecek duruma gelecek ve son-
rasında işten çıkarmalar söz
konusu olacaktır. Ağır olan
maliyet ve giderler karşısında
işçi çıkartmanın yanında gazetel-
er, TV ve Radyolar kapısına kilit
vuracaktır. Zaten zor şartlarda
geçimini sağlayan bir çok basın
emekçisi işsizler ordusuna
katılarak sayı artacaktır. 

Anadolu Basını
Ayakta Tutulmalıdır

Türkiye Gazeteciler
Federasyonu Genel Başkanı
Yılmaz Karaca, Korona Virüsü
salgını nedeniyle ilan ve reklam
gelirleri iyice azalan medya sek-
törünün acilen desteklenmesi
gerektiğini söyledi. Karaca, işini,
gelirini kaybeden basın emekçi-
lerine destek verilmesini, Basın
sektörüne faizsiz kredi imkanı
sağlanmasını önerdi. 

Karaca, Anadolu basınının
bu virüsten kurtulabilmesi için

14 Özel Sektör Kömür 
Ýþletmesi üretimi durdurdu

Zonguldak havzasında
faaliyet gösteren 14 özel
sektör kömür işletmesinin
tedbir amaçlı olarak aktif
kömür üretim faaliyetlerini
durdurması ile ilgili açıkla-
ma yapan Zonguldak
Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Demir;Zonguldak
İlimizde salgınla mücadele
kapsamında 31.03.2020
tarihi itibariyle TTK
kömür üretim faaliyetlerini
durdurmuş, sadece acil
tamir bakım ve iş güven-
liğine yönelik çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır. 

TTK' ya ek olarak
havzada faaliyet gösteren
14 özel sektör kömür
işletmesinde de benzer ted-
birler alınmaya başlan-
mıştır. Öncelik olarak yer-
altı ve yerüstü işlet-
melerinde çalışmalarına
mani bir hastalık durumu
olmamasına rağmen
düzenli ilaç kullanması
gereken tüm personel idari
izne ayrılmıştır. Ek olarak
işletmelerdeki personel-
lerin bir kısmına ücretli
izin hakları kullandırıl-
maya başlanmış, bir kısım

personel için ise kısa çalış-
ma ödeneğinden yararlan-
mak üzere girişimlerde
bulunulmuştur. 

Zonguldak taşkömürü
havzasında faaliyet
gösteren özel sektör işlet-
melerinde mostra maden-
ciliği yapılmakta olduğun-
dan, ocaklarda kuyu siste-
mi bulunmamaktadır.
Yerüstünden yeraltına
nakillerde kafes sistemi
kullanılmadığı için, per-
sonel birbiri ile yakın
temas halinde değildir.
Ancak, özel sektör kömür
işletmeleri de sorumluluk-
larının bilincinde olarak
tedbir amaçlı aktif kömür
üretim faaliyetlerini dur-
durmuşlardır. Mevcut
durumda en az sayıda per-
sonel ile İş sağlığı ve
güvenliği kurallarına riayet
edilerek, ocakların ayakta
tutulmasına yönelik tamir -
bakım, su atımı ve gaz
kontrolü çalışmaları yapıl-
maktadır.

Havzada özel sektör
madencilik faaliyetleri
TTK ile imzalanmış olan
rödövans sözleşmesi kap-
samında yapılmaktadır.

Özel sektör işletmelerince
TTK' ya başvuru yapılarak,
ilgili sözleşmelerin mücbir
sebepler maddesinden fay-
dalanmak kaydıyla sahalar-
da üretim faaliyetleri dur-
durulmuştur.

Ayrıca,  işletmelerin
mali acz içerisine
düşmemesi için Türkiye
Taşkömürü Kurumu
tarafından;

1-) 2020 Yılı Nisan ayı
sonunda ödemeleri yapıla-
cak rödövans borçları erte-
lenmiş,

2-) 2020 Yılı Nisan-
Mayıs-Haziran aylarına ait
rödövans taahhütleri don-
durulmuştur, dedi.

alınabilecek tedbirleri şöyle sıral-
adı; 

- Korona salgınından
olumsuz etkilenen medya
için "Tedbir Destek Paketi"
açıklanmalıdır.

- İşsiz kalan, salgın
yüzünden evden çıka-
mayan ve iş bulamayan
basın emekçilerinin maaşı
işsizlik fonundan öden-
melidir.

- Gazete sahiplerine özel
kredi imkanı sağlanmalı,  BİK tarafın-
dan faizsiz borç imkânı sağlanmalıdır.
Tüm illerden Basın işçilerine bireysel
olarak bu desteğe başvurabilmelidir.

- TV'lerin Uydu bedelleri 6 ay
süreyle alınmamalı ve uydu bedelli sonra-
ki süreçte makul bir rakama çekilmeli.

- Devletin, Belediyelerin ve
STK'ların medya sektörüne destek verme-

si sağlanmalı ve Anadolu basınına
sahip çıkılması öngörülmelidir.

- Gazetelerimizden
kesilen %15'lik  komisy-
onunun kesintinin tama-
men kaldırılması gerek-
mektedir

- Gazete sahiplerine
kredi imkânı sağlan-

malıdır.
- Sigorta ve vergi indiri-

mi sağlanmalıdır.
-Belediyeler basta olmak

üzere Odalar, Borsalar ve kamu kuru-
luşları ilan desteği vermelidir.

-BİK'in istediği "Borcu yoktur"
yazısının Maliye Bakanlığı tarafından yıl
sonuna kadar uzatılmalıdır.

- Her daim devletinin yanında olan
Anadolu Basını bir an önce desteklenmeli
ve gereken tedbirler yasalarla koruma
altına alınmalıdır.
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Zonguldak’a Giriþ-Çýkýþ’a kapatýldý!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan, 30 büyükşehir ile
Zonguldak'a araç girişlere kap-
atıldığını söyledi. Erdoğan kararın
15 gün süreceğini açıkladı.

Araç Trafiğine
Kapatıldı

Koronavirüs salgınına karşı
Türkiye'nin en hazırlıklı ülkelerden
biri olduğunu ifade eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Salgınla
ilgili attığımız adımlara bu gece
itibariyle yenilerini ekliyoruz"
dedi. Büyükşehirler ve
Zonguldak'a vurgu yapan
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı
açıklamada, "Attığımız adımlara
yenilerini ekliyoruz. Bu gece yarısı
itibariyle yenilerini ekliyoruz.
Bilindiği gibi daha önce şehirler-
arası toplu taşımayı izne
bağlamıştık. Kendi arabalarıyla

şehirler-
arası yolculuk yapan 

vatandaşlarımızı da kontrole
tabi tutuyorduk. Bu gece itibariyle
ülkemizin 30 büyükşehir ile
akciğer rahatsızlıklarının sık
görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli
istisnalar haricinde araç giriş
çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirler-
imize gıda ilaç ve temizlik gibi
zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli

ile içişleri genelgesinde belirtilen
sektörlerin lojistik araçları dışında
giriş çıkış yapılacamayacaktır. İlk
etapta 15 gün uygulayacağız.
Gerekirse süreyi daha da uzata-
cağız." ifadelerini kullandı.

20 Yaş Altına Sokağa
Çıkma Yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65
yaş üstüne getirilen sokağa çıkma
kısıtlamasından sonra yeni tedbiri
açıkladı: "Bir başka tedbirimiz,
ülkemizin tamamında 65 yaş üzer-
ine uyguladığımız sokağa çıkma
kısıtlamamız, 20 yaş altı için de
getirmektir. Gece yarısından
itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli
doğumlar da tıpkı 65 yaş üstü gibi
sokağa çıkamacayaktır.
Gençlerimizi de çocuklarımızı da
ciddi manada kontrol altına almak,
karantina altına almak zorundayız."

Kantarcý; “Anmayý Bu Yýl
Gönüllerde Yapýyoruz”

Çaycuma Belediye Başkanı
Bülent Kantarcı 6 Nisan 2012 tari-
hinde meydana gelen ve 15 yurt-
taşımızın ölümüyle sonuçlanan
köprü faciasıyla ilgili yaptığı açık-
lamada, "Art arda dizilen ihmaller
sonucunda meydana gelen facia,
ilçemizin yaşadığı en büyük trajedi
olarak, hepimizin ortak hafızasında
büyük yer etti" dedi.

Kantarcı, Çaycuma'da, 6 Nisan
2012 tarihinde yaşanan ve 15 yurt-
taşımızın ölümüyle sonuçlanan
köprü faciasının 8. yıldönümüyle
ilgili bir açıklama yaptı. Kantarcı
açıklamasında, "6 Nisan 2012 tari-
hinde, Zonguldak - Bartın karayolu
ile Çaycuma merkezinin bağlan-
tısını sağlayan Filyos Irmağı
üzerindeki tarihi köprünün bir
bölümünün çökmesi sonucunda 15
yurttaşımız hayatını kaybetti.

Hepimizin hatırasında derin bir
yara olarak kanayan facianın
üzerinden 8 yıl geçmesine karşın 4
vatandaşımızın cansız bedenine
hâlâ ulaşılamadı. Art arda dizilen
ihmaller sonucunda meydana gelen
facia, ilçemizin yaşadığı en büyük
trajedi olarak, hepimizin ortak
hafızasında büyük yer etti" dedi.

Anmayı Bu Yıl Gönüllerde
Yapıyoruz

Çaycuma'da yaşayan herkesin
ortak hatırasında iz bırakan faciada
yaşamımı kaybedenleri unutma-
mak, dersler çıkararak bir daha
yaşanmasını önlemek amacıyla
birçok çalışma yaptıklarını
söyleyen Kantarcı, "2014'te göreve
geldiğimizde ilk işlerimizden biri
faciayı ölümsüzleştirmek adına
köprübaşına 'yakaran kadın' anıtını
dikmek oldu”dedi

Hemþireden tepki...
“Parayla alýyoruz”

Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Uygulama ve
Araştırma Hastanesi'nde hemşire
olarak görev yapan 42 yaşındaki 2
çocuk annesi İrem Çepni, tıbbi
malzeme yetersizliğine dikkat
çekti.

Üniversite Hastanesi'nde
malzeme sıkıntısının had safhada
olduğunu ve İhtiyaçlarını ücret
karşılığında temin ettiklerini ifade
eden Cerrahi servisi hemşiresi
İrem Çepni; "Tıp Fakültesi
Hastanesinde cerrahi bölüm polik-
liniğinde görev yapıyorum.
Hastanede tıbbi malzemeyle ilgili
çok büyük sıkıntı var. En son 1
Nisan tarihinde nöbet tuttum.
Yanımda çalışan personele dahi
N95 maske verilmedi ve sıkıntı
var dendi. Sıkıntı nereden kay-
naklanıyor bilemiyorum.
Hastanede var da mı bilmiyor
yoksa anlamış değiliz. Cerrahi
maskeler bile sınırlı veriliyor.
Mesai arkadaşım müdür tarafından
malzemeyi idareli kullanın diye
uyarıldığını söyledi. Şu anda has-
tanede tulum ve maske yok. Buna
bir çözüm bulun olsun yoksa her
geçen gün coronalı hastaların
sayısı artıyor. Biz hasta olursak
hastaların hali perişandır. Hastane
yönetimi sürekli malzemeyle ilgili
sorularımıza halledeceğiz sıkıntıyı
gidereceğiz şeklinde cevaplar
veriyor. Corona servisinde bir gün
nöbet tuttum ve bütün hemşireler
sırayla nöbetlerini tutacaklar. Ben
tulumu ve maskemi medikalden
parayla kendim temin ettim." dedi.

Milletvekili Demirtaþ’tan soru önergesi
CHP Zonguldak Milletvekili Ünal

Demirtaş,coronavirüsün Zonguldak'ta çok
riskli boyuta geldiğini ve acilen sokağa
çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini
söyledi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal
Demirtaş,coronavirüsün Zonguldak'ta çok
riskli boyuta geldiğini ve acilen sokağa
çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini
söyledi.Virüs Zonguldak'ın İçinde!

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal
Demirtaş önergesinde şu soruların yanıtlan-
masını istedi;

1) Zonguldak genelinde, önergenin
verildiği tarih ve önergenin yanıtlandığı
tarih itibari ile coronavirüs nedeniyle enfek-
te olan kişi sayısı ve hayatını kaybeden kişi
sayısı kaçtır?

2) Zonguldak'ta soru önergesinin ver-
ildiği tarih  ve önergenin yanıtlandığı tarih
itibarıyla kaç kişiye test yapılmıştır? Bu
sayının artırılması düşünülmekte midir?

3) Hastalığın geldiği aşama itibarıyla
tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan
edecek misiniz? Eğer tüm Türkiye'de
sokağa çıkma yasağı ilan etmeyecekseniz,
ilimizde hızla artan  vaka ve ölüm sayısına
bağlı olarak hastalığın geldiği bugünkü
aşama, Zonguldak'a özel koşullar olması,
hastalığın diğer illere göre daha yüksek risk
taşıması ve bu durumun ilerde ortaya çıka-
bilecek daha ölümcül olaylara yol açabilme
riskinin yüksek olması gibi nedenler göz
önünde tutarak Zonguldak'ta ivedilikle
sokağa çıkma yasağı ilan edecek misiniz?

4) Eğer Zonguldak'ta bu aşamada
sokağa çıkma yasağı ilan etmeyecekseniz,
ilerde vahim olayların yaşanmasından kim
sorumlu olacaktır? 

5) Zonguldak'ta mevcut hastane ve
sağlık kuruluşlarının yoğun bakım üniteleri
ve yatak kapasitesi ne kadardır? Bu kapa-
site coronavirüsü hastalığına bağlı vaka
sayısının geldiği aşama itibarıyla yeterli
midir? Zonguldak'ta vaka sayısının artması
halinde yoğun bakım kapasitesini artırmak
için ne gibi önlemler almayı düşünüyor-
sunuz? Önümüzdeki günlerde Zonguldak'ta
ki vakalarda artışlar olması halinde sahra
hastaneleri kurulması vs. gibi tedbirleri
almayı düşünmekte misiniz? 

6) Maalesef Zonguldak'ta görev yapan

sağlık çalışanlarının sayısı normal zaman-
larda da çok yetersiz iken, bugün itibarıyla
25'in üzerinde sağlık çalışanı da corana
virüsüne yakalanması nedeniyle sağlık
hizmetlerinde büyük aksamalar yaşanmak-
tadır. Ayrıca önümüzdeki günlerde de
coranavirüsüne yakalanan hasta sayısında
da artış yaşanacağı beklendiğinden, diğer
illerden salgın tehlikesi geçinceye kadar
Zonguldak'a ilave sağlık çalışanı
görevlendirilmesi planlanmakta mıdır?

7) Zonguldak'ta Coranvirüsü ile
mücadele eden sağlık personeline hastalığın
başladığı günden itibaren ne kadar maske,
eldiven, dezenfektan, tulum vs. gibi  kişisel
koruyucu ekipmanlar verilmiştir? Bu
sayılar sizce yeterli midir?

8) Zonguldak'ta hastanelerde ve sağlık
kurumlarında sekreter, hasta bakıcı, temiz-
lik görevlisi gibi çalışanlara da maske,
eldiven, dezenfektan, tulum vs. gibi  kişisel
koruyucu ekipmanlarının verilmediği veya
yetersiz düzeyde verildiği iddiaları doğru
mudur? Eğer doğru ise bunun sebebi nedir?
Bundan sonra bu ekipmanların sağlık
çalışanlarına yeterli sayıda vermeyi
düşünüyor musunuz?

9) Zonguldak'ta günlük test sayısını
artırmayı ve sağlık çalışanlarına periyodik
ve sık olarak test yapılmasını düşünüyor
musunuz?  

Kara; “Ayný Hassasiyetin
Polisevi Ýçinde Bekliyoruz”

Türk Sağlık Sen Başkanı Arzu
Kara yaptığı açıklamada;
"Zonguldak'ta sağlık çalışan-
larımıza hizmet veren
Öğretmenevinde ve TTK Yayla
Konağı Misafirhanesinde ki
arkadaşlarımıza bugün itibariyle
yemek servisi yapıldı .

Konuyu ilettiğimiz İl Sağlık
Müdürlüğü yetkililerine teşekkür
ederiz.

Sağlık çalışanlarımıza
Polisevinde ücretli yemek veriliyor.
Herkesin dilinde sağlık çalışan-
larımızın kahramanlığı var. Lakin
yemek paralı.

Bu misafirhanelerde kendini
izole eden odasından dışarı çık-
mayan arkadaşlarımızda var. Bu
zor günlerde bari sağlık çalışan-
larımızı üzmeyelim .

Öğretmenevi ve TTK Yayla

Konağı Misafirhanesinde kon-
aklayan sağlık çalışanlarımız için
yemekle ilgili gösterilen has-
sasiyetin Polisevi içinde bekliy-
oruz" dedi.

Üniversitede Solunum Cihazlarý
Ýçin Çoklayýcý Üretimine Baþlandý

Zonguldak'taki has-
tanelerin taleplerini karşıla-
mak amacı ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ve Batı
Karadeniz Kalkınma Ajansı
(BAKKA) koordinasyonu
ile başlatılan projeye
BEÜ'de solunum cihazları
için gerekli olan çoklayıcı
üretimi başladı.

BEÜ'sinden yapılan
bilgilendirme notunda,
"Solunum cihazları için
çoklayıcı üretimlerine 3
boyutlu yazıcılarla baş-
landı. Grizu-263 Uzay
Takımımızın katkıları ile
birlikte hastanelerimizin
ihtiyaçlarının karşılanması
hedefleniyor.Grizu-263
Uzay Takımımızın başlamış
olduğu koruyucu siperlik
üretimleri de bir yandan
devam ederken, Takımımız
şu ana kadar toplamda 130
siperliği Zonguldak Bülent
Ecevit Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma
Merkezi'ne teslim
etti.Ülkemizin içerisinde
bulunduğu Koronavirüs
salgını döneminde göster-
miş olduğu çabalardan
dolayı Grizu-263 Uzay
Takımımıza ve 3 boyutlu
yazıcı destekleri için
Teknoparkımıza çok
teşekkür ediyoruz.

Zonguldak Bülent
Ecevit Üniversitesi olarak

sağlık çalışanlarımızın ve
halkımızın her zaman
yanında olacağız. Hem cer-
rahi siperlik hem de sol-

unum cihazları için gerekli
çoklayıcı üretimine devam
edeceğiz."denildi

Biz hasta olursak hasta-
ların hali perişandır. Hastane
yönetimi sürekli malzemeyle

ilgili sorularımıza halledeceğiz
sıkıntıyı gidereceğiz şeklinde

cevaplar veriyor. Corona
servisinde bir gün nöbet tuttum

ve bütün hemşireler sırayla
nöbetlerini tutacaklar. Ben

tulumu ve maskemi medikalden
parayla kendim temin ettim."

dedi.
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Tarým Orkam-Sen; “Sahada çalýþan
veterinerlerin durumuna dikkat çekti”

KESK'e Bağlı Tarım Orkam-Sen
Zonguldak Şube Sekreteri Dostcan Şakar,
Çağrı yaptı ve "Veteriner Sağlık Sınıfı
Köylere Korona Hastalığı Taşımasın"diye
ifade etti

KESK'e Bağlı Tarım Orkam-Sen
Zonguldak Şube Sekreteri Dostcan Şakar
yaptığı basın açıklamasında, "Salgın
hastalıklarla mücadelede başarıya ulaşa-
bilmek için soruna bütünsellik içinde bil-
imsel, şeffaf, tutarlı ve insan
sağlığınıönceleyen bir tutumla yaklaşıl-
malıdır."dedi

Tarım Orkam-Sen Zonguldak Şube
Sekreteri Dostcan Şakar, yaptığı basın
açıklamasında , Salgının çok daha vahim
sonuçları ile karşı karşıya kalmamak içi-
nalanıdair talepleri sıraladı

Sendikamız KESK/TARIM ORKAM-
SEN olarak Koronavirüs (Covid19)sal-
gınının yayılmasında Dünya Genelinde
yürütülen yanlış politikalarınsonucu olarak
iklim krizi, ekolojik tahribat, çarpık
kentleşmeyetersiz/sağlıksız gıda, doğanın
kirletilmesi ve aşırı endüstriyeltarımsal
üretim gibi sorunların önemli etkisi
olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla salgın
hastalıkların doğa, çevre ve toplumdan
bağımsızdüşünülemeyeceği bütünsellikten
uzak bir anlayışla önüne geçilemeyeceği
görüşündeyiz.

Salgının çok daha vahim sonuçları ile
karşı karşıya kalmamak için alanımıza dair
taleplerimiz şunlardır:

1-Cumhurbaşkanlığının 2020/4 nolu
Kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler
Genelgesi kapsamında belirtildiği üzere
uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma yön-
temleri uygulanarak mümkün olan en az
personeli risk altında bırakacak şekilde
çalışmaların planlanması gerekir.

2 Hayvan sağlığı personelleri köylerde
onlarca işletmeyi gezmektedir ve bu işlet-
melerin sahipleri çoğunlukla 65 yaş üzeri
vatandaşlarımızdan oluşmaktadır Aşılama
ve hayvan tanımlama işlemleri ücretlen

dirilmekte ve bu para alışverişi enfeksiy-
onun yayılma hızını arttıracağı görülmek-
tedir.Bizler yani Hayvan Sağlığı çalışan-
ları, Hayvan sağlığı çalışmaları kapsamın-
da salgın hayvan hastalığı çıkışı dışında,
rutin aşılama, işletme ziyareti, hayvan
tanımlama çalışmalarına Covid19 salgının
yayılma hızının azalacağı döneme kadar
ara verilmesinin virüsün yayılma hızının
azaltılması için bir zorunluluk olduğunu
düşünüyoruz. 

3-Bakanlık çalışanlarından isteyen
herkese ayrımsız virüs testi yapılmalı, işy-
erleri rutin olarak dezenfekte edilmeli,
çiftçi ve üreticilerin başvuruları ola-
bildiğince internet üzerinden yapılmalıdır.

4-Sahada fiili olarak çalışan Veteriner
Hekim, Veteriner Sağlık Teknisyeni/
Teknikerlerinin salgın hastalıklardan
korunabilmesi için gerekli koruyucu
donanım temin edilmelidir. Ayrıca Hayvan
Salığı çalışanlarının risk düzeyinin sağlık
çalışanları ile benzerliği göz önüne alı-
narak ikramiye, sağlık tazminatı ve diğer
ödemelerden faydalandırılmaları yönünde
düzenleme yapılmalıdır.

5-Tüm sağlık çalışanlarına verilen fiili
hizmet zamlarından bir sağlık çalışanı
olmalarına rağmen hukuksuz bir şekilde
yararlandırılmayan Veteriner Sağlık
sınıfının fiili hizmet hakları konularında
yararlandırılmaları için gerekli düzen-
lemeler yapılmalıdır.

6-KHK'lerle haksız ve hukuksuz
olarak ihraç edilen mahkemelerce beraat
ettirilen bütün tarım ve orman çalışanları
işlerine iade edilmelidir.

7-Salgın hayvan hastalıklarıyla
ücadele edilirken öncelikli olarak karanti-
na, kısıt, dezenfeksiyon ve aşılama çalış-
malarıyla hastalıkların yayılmasını engel-
leyip hastalıkları söndüren biz hayvan
sağlığı çalışanlarıyız. Bu kapsamda Covid
19 pandemisi için karantina-kısıtlama ted-
birleri alınmalı kontrolsüz insan hareketleri
engellenmelidir. 

Zonguldak'a araç
giriş çıkışının yasaklan-
masını değerlendiren
Zonguldak Çevre
Koruma Derneği Başkanı
ve Yaşanabilir Zonguldak
Platformu Sözcüsü
Ahmet Öztürk"Öncelikle
gecikmiş olmakla birlikte
doğru alınmış bir karar
olarak görüyor, toplum
sağlığını korumak için
alınacak önlemlerin daha
da artırılmasını talep
ediyoruz.
Cumhurbaşkanının bu
açıklamalarını yıllardır
dile getirdiğimiz gerçek-
lerin devlet katında da
kabul gördüğü anlamına
geldiğini düşünüyoruz"
dedi.

Zonguldak Çevre
Koruma Derneği Başkanı
ve Yaşanabilir Zonguldak
Platformu Sözcüsü
Ahmet Öztürk bir açıkla-
ma yaparak, hükümetin
aldığı bir kararla 30
büyükşehirle birlikte
Zonguldak'a da giriş
çıkışların yasaklanmasını
bu zamana değin verdik-
leri mücadelenin ne
kadar haklı olduğunu
ortaya koyduğunu söyle-
di. Öztürk açıklamasında,
"Tüm dünyanın maruz
kaldığı Koronavirüs sal-
gınına karşı alınan

önlemler çerçevesinde,
hükümet, 30 büyükşe-
hirle birlikte Zonguldak'a
da araç giriş çıkışını
yasakladı. Sayın
Cumhurbaşkanı karara
gerekçe olarak ilimizdeki
akciğer hastalıkları
sayısının çokluğunu gös-
terdi. Öncelikle gecikmiş
olmakla birlikte doğru
alınmış bir karar olarak
görüyor, toplum sağlığını
korumak için alınacak
önlemlerin daha da
artırılmasını talep ediy-
oruz. Cumhurbaşkanının
bu açıklamalarını yıl-
lardır dile getirdiğimiz
gerçeklerin devlet katın-
da da kabul gördüğü
anlamına geldiğini
düşünüyoruz" dedi.

Zonguldak En
Zayıf Halka

Termik santrallere
karşı on yıllardır
mücadele ettiklerini
söyleyen Öztürk,

"Yıllardır Zonguldak'ta
yaşanan çevre kirliliğine
ve bunun yarattığı sağlık
sorunlarına dikkat çektik.
Bu doğrultuda pek çok
eylem ve basın açıkla-
ması yaptık. Kentteki
kanser vakalarındaki
artışı gündeme getirerek,
termik santrallerin yarat-
tığı tahribatı anlatmaya
çalıştık. Birçok bilim
insanı kentteki hava
kirliliğinin olası sonuçları
konusunda son derece
dikkat çekici açıklamalar
yaptı, uyarılarda bulundu.
Ancak ne yazık ki
hiçbiridikkate alınmadı.
Alınmadığı gibisantral
üzerine santral kurul-
masına müsaade edildi.
Fatura da Zonguldak'a
normal değerlerin 3-4
katı hava kirliliği ve buna
bağlı hastalık sayılarında
inanılmaz artış olarak
çıktı. Kentimiz tüm
dünyayı etkisine alan
virüs salgınına, ne yazık
ki, Türkiye'nin en zayıf
halkası olarak yakalandı"

şeklinde ifadelerle açıkla-
malarını sürdürdü.

"Yeni Santral
Kurulmayacağın
a Dair Güvence
Verilsin"

Öztürk açıklamasını,
"Virüs tehlikesi nedeniyle
büyük risk altında
olduğumuz şu günlerde
ilimizdeki hava kirlilik
değerleri normal değer-
lerin çok üzerinde
seyrediyor. Tüm
Zonguldak ili özellikle
Çatalağzı-Muslu böl-
gesinden kaynaklanan
hava kirliliğinedeniyle
adeta zehir soluyor. Buna
Erdemir'le Kardemir'in
yarattığı şarj da eklenince
ortaya son derece kötü
bir tablo çıkıyor. Herkes
kuralları da aşan bir titiz-
lik gösterip evlerine hap-
solsa bile santraller
faaliyette olduğu sürece
Zonguldaklılar sürekli
olarak risk altındabu-
lunuyor. Buradan yetk-
ililere sesleniyorum. Tüm
dünyada da gelişmelere
koşut olarak fosil yakıt
kullanımından vaz
geçilmeli, enerji
gereksinimi yenilenebilir
kaynaklardan sağlan-
malıdır. Öte yandan
yöremizde var olan ter-
mik santral projeleri der-
hal durdurulmalı,
hükümetçe, bu santral-
lerin bir daha gündeme
gelmeyeceği konusunda
güvence verilmelidir"
diyerek tamamladı.

Öztürk; “Yeni
Santral

Kurulmayacaðýna 
Dair Güvence

Verilsin”

KESK'e Bağlı Tarım
Orkam-Sen Zonguldak
Şube Sekreteri Dostcan
Şakar yaptığı basın açıkla-
masında, "Salgın hastalık-
larla mücadelede başarıya
ulaşabilmek için soruna
bütünsellik içinde bilimsel,
şeffaf, tutarlı ve insan
sağlığınıönceleyen bir
tutumla yaklaşılmalıdır."
dedi

Posbýyýk: Her Eve Ücretsiz 
Koruma Seti Daðýtacaðýz

Kdz. Ereğli Belediyesi, koron-
avirüse karşı, maskeden sonra
şimdi de el dezenfektanı üretiyor.
İçme Suyu Arıtma tesislerindeki bir
bölüm, bu amaçla düzenlendi. Üre-
timi yerinde denetleyen Belediye
Başkanı Halil Posbıyık, "Cumartesi
gününden itibaren içinde el dezen-
fektanı, maske, sabun ve bil-
gilendirici broşürün yer aldığı
koruma setini ücretsiz olarak ev ev
dağıtmaya başlayacağız" dedi.

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı
Halil Posbıyık, dünyayı etkisi altı-
na alan koronavirüs salgınına karşı
Karadeniz Ereğlilileri korumak
amacıyla, maske üretiminin ardın-
dan el dezenfektanı üretimine
başladıklarını açıkladı.

Başkan Posbıyık,
Süleymanbeyler'de yer alan
Belediyeye ait İçme Suyu Arıtma
Tesisleri içinde kurulan dolum
alanında gazetecilere yaptığı
konuşmada, koronavirüsün baş
gösterdiği ilk andan itibaren

Ereğli'de önlemler almaya
başladıklarını söyledi.

-Bize Güvenin,
Evlerinizden Çık-
mayın-

Burada üretilen dezenfektan
bilimseldir. Eczacı, kimya mühen-
disi  ve kimyagerlerimizle birlikte
yaptığımız çalışmalar neticesinde
üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu
dezenfektanı yapmak kolay değil.
Merdiven altında yapılan dezenfek-
tanlarda yüzde 40 oranında alkol
var. Halbuki yüzde 70 alkol olması
lazım. Bizim ürettiğimiz tam bilim-
sel. Biz, Ereğli Belediyesi olarak;
korona ile mücadeleye daha başın-
dan itibaren devam ediyoruz.
Ereğli halkını başarılı kılacağımıza
inanıyoruz. Ereğli halkı, Ereğli

Belediyesi'ne güvensin istiyoruz.
Ama onlardan tek bir şey istiyoruz,
lütfen evlerinden çıkmasınlar.
Maske, dezenfektan ve sabunlarını
Cumartesi'den itibaren bütün
dairelere tek tek dağıtacağız.
Türkiye'de bunun örneği yok. Önce
Ereğli'yi korumaya çalışıyoruz.
Lütfen evlerinizden dışarıya çık-
mayın ve sosyal mesafeyi koruyun.
Gerisini Ereğli Belediyesi'nde
çalışan ekiplere bırakın.

"Sokağa Çıkma Yasağı
İlan Edilmeli"

Başkan Posbıyık, gazetecilerin
sorusu üzerine 'Şahsi fikrim sokağa
çıkma yasağı ilan edilmeli. Ancak
bunun kararını verecek olan
hükümettir" dedi.


