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“Geleceðimiz Üþümesin”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları Başkanı
Merve Kır ve yönetimi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak
üzere yardım amaçlı 'Bir Mont Bir Bot' kampanyasının devam
ettiğini dile getirdi.  Haberi Sayfa 2’de

Aðýr hasta sayýsý
ve ölüm oranlarý 
yükseliþte

138 milyon liralýk bütçe
kabul edildi 

İl Genel Meclisi'nin Kasım Ayı Onikinci
Birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Necdet
Karaveli başkanlığında gerçekleştirildi. Açılış
ve Yoklamanın ardından bir önceki oturuma
ait toplantı tutanak özeti okunarak oylandı.
Birleşime İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet
Karayılmaz' da birleşime katıldı Mecliste 5302
Sayılı İl Özel İdare Kanununun 45. ve Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin
27. maddesi gereğince hazırlanan, İl Özel
İdaresinin 138 milyon TL'ye bağlanmış olan,
2021 yılı bütçe tasarısıyla ilgili, Plan ve Bütçe
Komisyonunun hazırlamış olduğu, 29 sayılı
rapor görüşüldü. Ayrıntılar Sayfa 4’de

Erkmen; “Adaletsiz davranýþlar
kamu zararýna yol açýyor”

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen,Zonguldak
Belediyesi'nin Özel Halk Otobüs İhalesi sonrasında konuyla ilgili basın
açıklaması yaptı.Erkmen; "Burada ki temel sorun birine tu kaka, birini
el üstünde tutma. Yani eşitsizlik. Devlet yönetiminde olduğu gibi yerelde
Belediyede de bu adaletsiz davranışlar ve kamu zararı tabirdir ki
Zonguldak Halkının gözünden kaçmamaktadır." dedi.Sayfa 3’de

18 Yýlda 11 Bin Ýþçi Açýðý Oluþtu!

AK Kurt Madencilik, 
Yarý mekanize 
tahkimat sistemini
uygulayan ilk özel 
sektör oldu Sayfa 3

Zonguldak, ilk günlerde olduğu gibi
İstanbul ve Kocaeli gibi koronavirüs
oranlarının en hızlı yükseldiği iller arası-
na girdi.Nüfusa oranla vaka sayısında ise
ilk sıralarda yer alıyor. Katlanarak artan
vaka sayılarının ötesinde ağır hasta
sayısı ve ölüm oranlarının yükselişi
Ankara'ya bildirildi. Bu tabloya göre
Zonguldak kısıtlama kararı alınabilecek
iller arasında yer alıyor. Zonguldaklıların
daha fazla tedbir almaması durumunda
daha geniş kısıtlamaların kaçınılmaz ola-
cağı ifade ediliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun
ardından yazılı bir açıklama yapan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
"Hastalığın yayılmasını önleyici somut
tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye
edilmesi yönünde karar alındı" dedi.

Yeşil Sol Parti  ve Tüketici Hakları
Derneği Başkanı Ali Topaloğlu,
komisyonda hünüz görüşmeleri devam
eden Zonguldak Belediyesi Plan Bütçe
tartışmalarını değerlendiren açıklama
yaptı.

Topaloğlu, " Yerel Yönetim Bütçesi
Şeffaf Olmalıdır !,İsraftan Uzak Halk
İçin Bütçe Yapılmalıdır,Çevreyi Ve
Doğayı Koruyan Bütçe Olmalıdır"dedi 

Yerel yöneticilerin böylesi zamanlar-
da ilk akla gelen kalemlerin başında
Su'ya yapılması düşünülen zam içinde,
"Su'ya kesinlikle zam yapılmamalıdır."
diye ekledi.

Haberi Sayfa 2’de

Sayfa 4’de

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda Bakan Fatih Dönmez'e yerli enerji kaynakları konusunda
çarpıcı sorular yöneltti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de,
Ünal Demirtaş'ın verdiği sayının doğru olduğunu vurguladı. Dönmez,
Türkiye Taşkömürü Kurumuna elaman alınmasının zorunlu olduğunu ifade
etti.  Bakan Dönmez, CHP'li vekile "Verdiğiniz rakamlar doğru. Biz de mem-
nun değiliz yani üretimin artırılması lazım, eleman alınması lazım" dedi.

Taş kömürü üretimi hem ülkemiz için hem de
Zonguldak için son derece önemlidir. Çünkü 170
yıldır Zonguldak'ın psikolojisi, geçimi, ekonomisi,
her şeyi taş kömürü üzerine kuruludur. Bu anlamda
da Türkiye Taşkömürü Kurumu son derece önemli
ve stratejik bir kurumdur. Ancak uygulanan yanlış
politikalarla Türkiye Taşkömürü Kurumu üretimi ve
işçi sayısı günden güne azalmıştır. İşçi sayısı ile
üretim arasında doğrudan bir orantı vardır yani işçi
sayısı azaldıkça üretim de

azalmıştır. 2002 yılında Kurumda 18 bin işçi
çalışırken bugün itibarıyla işçi sayısı 7.727'ye ger-
ilemiştir. Oysa kurumun norm kadrosu 14 bindir.
Bugün itibarıyla kurumun 5.159 yer altı üretim işçi-
sine ihtiyacı vardır. Taş kömürü üretimindeki bu
dramatik düşüşün birçok sebebi vardır. Bu sebepler-
den biri, Ak Parti kadrolarının özelleştirme yanlısı
yanlış politikaları ve liyakatsiz bürokratik kadrolar
iken bir başka sebebi de kurumun üretim işçisi açık-
larının kasten giderilmemesidir. 

Saðlýk Bakanýna çaðrý yaptý;
“Gelin dünyaya örnek olun”

Türkiye Kamu-Sen'e Bağlı Türk Sağlık-Sen Zonguldak Şube Başkanı Arzu Kara, Sağlık Bakanına, bir anlamda
da iktidara çağrı yaptı. “Çalışanların sorunlarını çözüp, taleplerini karşılayarak dünyaya örnek olmalıdır."Sayfa 4

Son 24 saatte 3.316 yeni hasta, 94 ölüm
Türkiye'de bugüne kadar 417.594 kişinin Covid-19 hastası

olduğu ve 11.601 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği
açıklandı.Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili veriler
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu.Bakanlık, son 24
saatte 151.516 test yapıldığını, 3.316 yeni hasta tespit edildiğini, 94
kişinin hayatını kaybettiğini, 2.712 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, toplam Covid-19 hasta sayısı
417.594, ölen kişi sayısı 11.601 oldu. 3.610 ağır hasta bulunurken,
hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8. Toplam iyileşen hasta sayısı ise
356.375.

“Bütçe halka açýk
hesap verilebilir
olmalýdýr”
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19 Kasım 
Enver Gökçe öldü.(1920'de Erzincan da başlayan yaşamı 61

yaşında düşkünler evinde son buldu. Toplumcu şair Gökçe yaşamı
boyunca şiirlerinin tümünü toplumsal konulara ayırdı. 1951-57 yılları
arasında TKP davasından hapis yattı)

20 Kasım 
2003 El Kaidenin İstanbul da İngiltere Başkonsolosluğu ve

HCBS genel müdürlüğü binalarına düzenlediği intihar saldırılarında 27
kişi yaşamını yitirdi

24 Kasım
1859 Darwin in Türlerin kökeni Kitabı yayınlandı

25 kasın 
1969 Kadına Yönelik Şiddetin ortadan kaldırılması için

uluslararası mücadele günü ilan edildi
26 Kasım 

2015 Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can
Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül MİT TIRLARI haberleri
nedeniyle tutuklandı 
28 Kasım

2015 Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi silahlı saldırı
sonucu hayatını kaybetti
30 Kasım

1971 idamla yargılanan  Mahir Çayan ve arkadaşları ceza-
evinden kaçtı 
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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

Devrek'te Çetin Bozkurt
seçilmesiyle birlikte Meclis
çalışmalarını kamuya açık, şef-
faf bir yönetim tarzı sergilemiş
ve ilk meclisini de halka açık
parkta yapmıştı. O meclis
toplantısını izlemiştim.

Aradan epey zaman geçti.
Bu kez Devrek Belediye
Başkanı Çetin Bozkurt'u tekrar
ziyaret etme fırsatım oldu.

Sıcak, samimi bir sohbet
gerçekleştirdik. Özellikle Yerel
Yönetimlerin bu aylarda
gerçekleştirdikleri Plan-Bütçe
tartışmaları konusunda karşılık-
lı görüş alışverişi yaptık.

Çetin Başkan ilk günkü
halka karşı açıklığı, şeffaflığını
bugünün (pandemi) şartlarında
sürdürmeye devam ediyor.

Devrek'te Meclis toplan-
tıları herkesin rahat görebile-
ceği bir noktadan dev ekrandan
halka açık veriliyor.

Çetin Başkanla sohbette
özellikle nüfus oranlarından,
belediye gelirlerinden konuş-
tuğumuzda, halkta yanlış bir
davranışın, alışkanlığın olduğu-
na dikkat çekti.

Özellikle kırsalda, köyde
evi-yurdu olanlar seçim zaman-
ları nüfuslarını oralara kaydır-

malarından ötürü doğal olarak
belediye gelirlerinde de önemli
bir kayıp yaşandığına dikkat
çekti. Örneğin Devrek'in yak-
laşık nüfusu 37 binlerde iken
bugün genel bütçeden oran
oldukça farklı.Yaklaşık 17 bin
kişi köylerde görünüp
merkezde oturuyor ve belediye
hizmetlerinden faydalanıyor.
Başkan bunun için radikal
önlem alacağını bunun üzerinde
çalışma yaptıklarını dile getirdi.
Çok doğru bir çalışma çünkü
merkezi bütçeden 17 Bin kişi
eksik olarak yansıyor.
Vatandaşların bu konularda
daha hassas olmalı ve bizlere
yardımcı olmalıdır diye de ekle-
di. Bende katılıyorum. Eğer
hizmeti belediyeden bekliyor-
san o zaman kaydını da o
belediye sınırlarında olması en
doğaldır.

Değerli dostum, Yazar-
Gazeteci İbrahim Tığ yaklaşık
dört ay önce Devrek
Belediye'sinde basın danışman-
lığı görevine getirilmişti.
Uzaktan kutlamıştım bir türlü

hayırlı olsun ziyaretine gide-
memiştim. 

Biraz Pandemi birazda
işlerin yoğunluğu. Geçtiğimiz
hafta İbrahim kardeşimi ziyaret
ettim. Hayırlı olsun, başarılar
diledim. İbrahim nazik, neza-
ketli, bir o kadarda alanında
dolu, birikimli bir dostum.

Birlikte güzel zaman
geçirdik, sohbet ettik. Biraz
mesleğin bugün geldiği nokta-
ları, biraz siyaset-edebiyattan,
yayıncılıktan epey dertleştik.
Şehir Edebiyat dergisi ve Bölge
Haber’in yıllarca bu noktaya
gelmesindeki emeğini, fed-
erkarlığını konuştuk. Gerçekten
zor iş, yıllarca yayın çıkarmak,
kalıcı olmak, güvenilir ve sami-
mi olmak. İbrahim bunları
başarmış bir dostum. Çarşıda
bir iki gezinti yaptık. Zongul
dak'tan farklı ve etkilendiğim
konu. Bir kaç kafe restoranı vb
de kitaplıkların, sanata edebiya-
ta yönelik resim ve posterlerin
olması dikkatimi çekti.

İbrahim'in kent insanı ile
ilişkisini söylemeye gerek
yok.Oldukça sıcak, samimi.

İnsanın böyle dostlarının
olması güzel. Darısı olmayan-
lara.İyi ki Varsın İbrahim

Devrek’te 
Meclis Dev 
ekrandan izleniyor

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

Topaloðlu'dan Meclise
çaðrý; “Su'ya kesinlikle
zam yapýlmamalýdýr.”

Yeşil Sol Parti  ve
Tüketici Hakları Derneği
Başkanı Ali Topaloğlu,
komisyonda hünüz
görüşmeleri devam eden
Zonguldak Belediyesi
Plan Bütçe tartışmalarını
değerlendiren açıklama
yaptı.

Topaloğlu, " Yerel
Yönetim Bütçesi Şeffaf
Olmalıdır !,İsraftan Uzak
Halk İçin Bütçe
Yapılmalıdır,Çevreyi Ve
Doğayı Koruyan Bütçe
Olmalıdır"dedi 

Yerel yöneticilerin
böylesi zamanlarda ilk
akla gelen kalemlerin
başında Su'ya yapılması
düşünülen zam içinde,
"Su'ya kesinlikle zam
yapılmamalıdır."diye
ekledi.

Ali Topaloğlu açıkla-
masında şu görüşlere yer
verdi, " Yerel yönetim
bütçemiz gözlerden uzak,
Demokratik kitle örgüt-
lerinin bile görüşüne
başvurmadan yapılmak-
tadır. Bütçe, Halktan
toplanan paranın halkın
isteği doğrultusunda kul-
lanmak ve halkın talep-
lerini karşılamak için kul-
lanılmasıdır. Bu bağlamda
bütçe hazırlığı için başta
kent konseyi
(Zonguldak'ta var mi )ve
diğer sivil toplumla
görüşmeler yapılması
gerekirken, Biz yaptık

oldu anlayışıyla halktan
kaçırılarak bütçe yapıl-
maktadır.

Bunu kabul etmek
mümkün değildir. Bütçe
Harcamaları gelir ve
giderleri kamuoyuna açık-
lanmalıdır.

Vatandaşa yük getire-
cek bir bütçe yapmaktan
kaçınılmalıdır.

Genel giderler ve
hizmet giderleri ve kalem-
leri tek tek anlaşılabilir
bir şekilde kamuoyuna
açıklanmalıdır.

Kiralık hizmet
araçları ne kadar hangi
hizmetler için kiralanmak-
ta halka açıklanmalıdır. 

Su'ya kesinlikle zam
yapılmamalıdır.

Zor durumda olan
esnafımıza ek yük getir-
ilmemeli bazı noktalarda
esnafımız desteklen-
melidir.

İşsizliğin kol gezdiği
ilimizde işsizliği azaltacak
projeler hayata geçirilerek
işsizliğe çözüm aran-
malıdır.

Çevre ve doğayı
koruyacak projeler yapıl-
malı desteklenmelidir.

Bütçe halka açık
hesap verilebilir olmalıdır.

Biz, Yeşil Sol parti
olarak bu konunun
takipçisi olacağız”

'Bir Mont Bir Bot' kampanyasý
devam ediyor 

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) İl Kadın Kolları
Başkanı Merve Kır ve yöne-
timi tarafından ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılmak üzere
yardım amaçlı 'Bir Mont Bir
Bot' kampanyasının devam
ettiğini dile getirdi.

CHP Zonguldak Kadın
Kolları ve Gençlik
Kolları'nın ortaklaşa yaptık-
ları kampanyada il genelinde
kırsal bölgelerde yaşayan
ihtiyaç sahiplerinin bot ve
mont ihtiyaçları karşılanacak.

İl Kadın Kolları Başkanı
Merve Kır, kampanya ile
ilgili yaptığı açıklamada şun-
ları söyledi; "Bir buçuk ay
önce başlattığımız 'Bir Mont
Bir Bot' kampanyamız üzer-
ine toplanmış bulunuyoruz.

Bu güne kadar çok büyük
oranda bot ve mont toplan-
mıştır. Duyarlı olan tüm
Zonguldaklara teşekkür ediy-
orum. Tüm ilçelerde eşza-
manlı olarak dağıtıma
başlanacak. Buradaki
amacımız kırsaldaki
köylerdeki küçük kardeşler-
imize ulaşmaktır. Soğuktan
bir nebze kurmak için yürek-
lerini ısıtmak için var
gücümüzle çalışmalara
devam edeceğiz. Destek
olmak isteyen herkese
kapımız açıktır. Kesinlikle
para talep etmiyoruz ancak
aldığınız sıfır mont ve botları
bize bırakırsanız bizlerde
ihtiyaç sahiplerine ulaştıra-
biliriz."

TEKDER'den KGD'ye
ziyaret...

Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği Genel Başkanı
Murat Çatalçam, Zonguldak İl Başkanı Mehmet Erşan Mısırlı,
Genel Sekreter Mustafa Kemal Ermiş, Kültür Komisyonu
Başkanı İbrahim Kayacan, Karaelmas Gazeteciler Derneği
(KGD) 'ye nezaket ziyaretinde bulundu. 

Ziyaretle ilgili bilgi veren Genel Başkanı Murat Çatalçam,
61.kuruluş yıldonümü nedeniyle nezaket ziyaretinde bulunduk-
larını bu vesileyle de Osmanlıca İstiklal Marşı yazılı tabloyu
hediye etti.

Karaelmas Gazeteciler Derneği'nin faaliyetlerini yakından
takip ettiklerini çok iyi işler yaptıklarını ifade eden Murat
Çatalçam, dernek başkanı Mustafa Emen'e ve yönetim kurulu
üyesi Osman Sav'a kendilerine gösterdikleri nezaketten dolayı
teşekkür etti.

Ýbrahim Týð’a 
hayýrlý olsun ziyareti
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Tosun, Kadýn Kollarýyla
ilk toplantýsýný yaptý

Yavuzyýlmaz'ýn sorusu ile TTK’nýn durumu netleþti
Plan ve Bütçe

Komisyonunda "Zonguldak"
konuşuldu.Türkiye Büyük Millet
Meclisinin (TBMM) en önemli
komisyonlarından biri olan Plan
ve Bütçe Komisyonunun bu ayki
görüşmelerinde, ilgili
Bakanlıkların 2021 yılı bütçeleri
belirlenirken, Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Zonguldak
Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,
komisyona gelen Bakanlara ilet-
tiği konular ile Zonguldak'ta yer
alan sorunları gündeme getirm-
eye devam ediyor. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar

Bakanlığının görüşmelerinde,
Türkiye Taşkömürü Kurumunun,
(TTK) Türkiye Varlık Fonu
(TVF) ve Maden Holding
bünyesine alınacağı iddiaları
Yavuzyılmaz'ın sorusu ile açık-
lığa kavuşurken, Bakan Dönmez
in yanıtı ile mevcut düzenle-
menin TTK'yı kapsamadığını
belirtildi.

CHP'li Milletvekili, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının bütçe
görüşmelerinde ise Bakan Zehra
Zümrüt Selçuk'a TTK'nın yer
üstü işçilerinin eşit işe eşit ücret

talebini yineleyerek, bu konuda
verilen sözleri hatırlattı ve
Bakanı verdiği sözü tutmaya
davet etti.

Yavuzyılmaz, ayrıca şehit
madenci ailelerine kamuda istih-
dam hakkı tanıyan yasanın
genişletilmesiyle ilgili verdiği
kanun teklifine değinerek,
"2003-2014 tarihleri dışındaki
şehit madenci ailelerine devlette
istihdam hakkını neden vermiy-
orsunuz? Kanun teklifi düzen-
ledik ancak geçit vermediniz."
Diyerek eleştirilerde bulundu.

Erkmen; “Adaletsiz davranýþlar
kamu zararýna yol açýyor”

İYİ Parti Zonguldak
İl Başkanı Yavuz
Erkmen,Zonguldak
Belediyesi'nin Özel
Halk Otobüs
İhalesi sonrasın-
da konuyla ilgili
basın açıklaması
yaptı.Erkmen;
"Devlet yöneti-
minde olduğu
gibi yerelde
Belediyede de bu
adaletsiz
davranışlar ve kamu
zararı tabirdir ki
Zonguldak halkının
gözünden kaçmamaktadır"
dedi.

Yavuz Erkmen, açıklamasında
şunları söyledi: "Zonguldak
Belediyesince yapılan Özel Halk
Otobüs İhalesinin Belediye Başkanı
Sn. Ömer Selim Alan'ın açıkla-
masıyla onayladığını öğrendik.
Zonguldak için hayırlı olsun ancak
bir taraftan da alan firmanın otobüs
almaları için kredi bulma çabası
içinde olduğunu yerel basından
öğreniyoruz.

Daha önceki firmanın mali
yükünün nerdeyse yarısı fiyatına
yapılan (önceki aylık 19 Bin, Yeni
İhale 11 Bin) ve gerçekleşen ihale
sonucu madem yarı fiyatına işlet-

mecilik ile yapılabilecekti
ve bu destek

Belediyeden
sağlanacaktı ise
sözleşmenin
bitimine 3-4 ay
kala niye
sözleşmeyi fesih
ettiniz. Burada
kamu zararı yok
mu? Emeklileri,
Şehit Yakınlarını,

Gazileri, Öğrenci-
leri niye mağdur

ettiniz. Bu süre
içinde ücretsiz veya

indirimli hakkı olanlar
mağdur oldu. Üstelik Yerel

Basında yazıldığı üzere ( Bekledik
herhangi bir yalanlama gelmedi )
Milletvekillerimizin yeni firma için
kredi konusunda yardımcı olmaya
çalıştıkları ifade edildi.
Milletvekillerimizin böyle bir göre-
vi olduğunu sanmıyoruz. Giren
firma elbette hesabını kitabını yap-
mıştır.

Burada ki temel sorun birine tu
kaka, birini el üstünde tutma. Yani
eşitsizlik. Devlet yönetiminde
olduğu gibi yerelde Belediyede de
bu adaletsiz davranışlar ve kamu
zararı tabirdir ki Zonguldak
Halkının gözünden kaçmamak-
tadır."dedi.

Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP) Zonguldak İl
Başkanı Zeki Tosun il Kadın
Kolları yeni yönetimiyle
toplantı düzenledi. Parti
binasında düzenlenen
toplantıda İl Kadın Kolları
Başkanı Ayşe Erbay ile yeni
yönetim kurulu üyeleri
katıldı. Toplantıya katılan
yöneticiler pandemi sebe-
biyle sosyal mesafeye uygun
şekilde salonda yerlerini
aldılar. Toplantı öncesinde
açıklama yapan AK Parti il
Başkanı Zeki Tosun,
"7.Olağan kongre sürecimiz
devam ediyor. Bugünde
kadın kollarımız ana kademe
il kadın kolları başkanımız
atandıktan sonra bugünde

yeni yönetimini oluşturdu
ve birazdan da yönetimle
beraber ilk toplantımızı
yapacağız, tanışma toplan-
tımızı. Tabi bu yönetimi
oluşturduktan sonra kadın
kollarımız 7 ilçenin kon-
grelerini hazırlayacak ve
onlarda yapıldıktan sonra
ana kademe il kadın kol-
larımızın kongresini yaparak
kongre sürecini tamamlamış
olacaklar. Birazdan
arkadaşımızın yaptığı ve
genel merkezimizin çalış-
maları neticesinde tespit
edilen kadın kolları yöne-
timiyle beraber ilk toplan-
tımızı yapacağız.
Zonguldak'ımıza hayırlı ve
uğurlu olsun" dedi.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı'nın
TBMM Plan Bütçe
Komisyonu'ndaki
görüşmeleri sırasında, CHP
Zonguldak Milletvekili
Ünal Demirtaş, Enerji
Bakanı Fatih Dönmez'e,
Karadeniz'de çıkarılacağı
söylenen doğalgazın yerini
sordu. 

Bakan Dönmez; doğal-
gazın lojistik merkezinin
Zonguldak olacağını belirtti
ve "Şu anda en kısa hat
Filyos gözüküyor, bizim
lojistik merkezimiz de
orası" dedi.

Enerjideki dışa bağım-
lılığın çok yüksek oranlara
çıkmasında yerli kay-

nakların yeteri kadar kul-
lanılmamasının önemli bir
etken olduğunu da söyleyen
CHP'li Demirtaş; "Şu anda
enerji girdilerinin %80'i dışa
bağımlı" dedi. 

Ünal Demirtaþ Sordu, Bakan
Açýklýk Getirdi….

Fatih Keleþ ve yeni Yönetim 
Kurulu üyeleri mazbatasýný aldý

8 Kasım 2020 pazar
günü gerçekleştirilen ve
genel başkan Ali Babacan'ın
da katıldığı kongrede İl
Başkanı seçilen Fatih Keleş
ve yeni yönetim kurulu
üyeleri mazbatasını aldı.
Merkez ilçe seçim kurulun-
dan mazbatasını alan Deva
Partisi İl Başkanı Fatih
Keleş, adliye çıkışında maz-
bata ile birlikte resim çektir-
erek gazetecilere açıklama-
da bulundu. Keleş,"Pazar
günü yapmış olduğumuz
kongrenin sonucunda maz-
batasını aldık. Bugün kendi

aramızda görev dağılım
yapmayı planlıyoruz. Daha
sonra DEVA Parti'sinin
Zonguldak siyasetinde layık
olduğu yeri alması için,
genel başkanımız Sayın Ali
Babacan'ın da söylediği gibi
Zonguldak ı en üst seviyeye
getirmek için çabalayacağız.
Kongre'de emeği geçen
özellikle Orhan Bozkurt
başkanımıza ve herkese
teşekkür ediyorum.
Kongremiz ve mazbatamızı
Zonguldak'ımıza hayırlı
olsun" ifadesini kullandı

Yarý mekanize tahkimat sistemini
uygulayan ilk özel sektör oldu

Akkurt Madencilik
Yönetim Kurulu Başkanı
Alaattin Kurnaz, esnek yarı
mekanize tahkimat sistemi ve
diğer mekanize tahkimat sis-
temlerinin kullanımının
yaygınlaştırılması gerektiğini,
bunun için mekanize sistem-
lerin devlet tarafından teşvik
edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurnaz sosyal medyadan
yaptığı paylaşımında; "Önce-
likle belirtmek isterim ki;
Akkurt Madencilik şirketi
olarak Zonguldak havzasında
faaliyette bulunan özel sektör
işletmelerine öncülük edecek
bir tahkimat sistemi uygula-
masına başlamış olmanın
gururu içindeyiz. Daha önce
2013 yılında Karbomet
Madencilik ile birlikte gerçek-
leştirmiş olduğumuz Arge
çalışmaları sonucunda, kendi
imkanlarımızla tamamen yerli
ve milli olarak, kömür zengin-
leştirmede üç ürünlü siklon
teknolojisini geliştirmiş, bu
sistemin patentini almış ve
sıfır atıklı bu teknolojiyi
madencilik sektörüne
kazandırma başarısını göster-
miş olmanın sevincini
yaşamıştık. Soma ve
Ermenek'te meydana gelen
maden kazalarından sonra
yapılan yasal düzenlemeler
sonrasında, yeraltı madencil-
iğinde taşkömürü üretim
maliyeti içindeki işçilik payı
%65'lere ulaşmış, artan bu
maliyetlerle faaliyetlerine
devam etme imkanı kalmayan
bir çok firma işyerlerini kapat-
mış veya küçülmeye gitmek
zorunda kalmıştır. Akkurt
Madencilik olarak faaliyetler-
imize devam edebilmemiz
için, üretim maliyetlerini
düşürmekten başka bir yol
olmadığı ve bunun için de
işçilik randımanını yükseltmek
gerektiği, mevcut çalışma sis-

teminde de bunu gerçekleştir-
menin mümkün olmadığından
hareketle başka bir sistemin
uygulanabilirliği arayışına
girdik. Bir fuarda gördüğümüz
esnek yarı mekanize tahkimat
sistemi üzerinde yoğunlaşan
çalışmalarımız sonucunda,
2016 yılında yerinde uygula-
masını görmek ve bilgi almak
üzere teknik heyetimizi Çin'e
gönderdik. Teknik heyetimizin
olumlu rapor vermesi üzerine
bu sistemi kurmaya karar
verdik. Çinli yetkilileri işlet-
memize davet ederek yeraltı
koşullarımızı incelemeleri
sonucunda bir tahkimat mod-
eli üzerinde mutabık kaldık.
Aynı sistem, TTK Kozlu
Müessesesinde kurulduğunu
ve gayet başarılı bir şekilde
işletildiğini gördükten sonra
2019 yılında ithalatçı firma ile
esnek yarı mekanize tahkimat
sistemi satın alma sözleşmesi
imzaladık. 2020 yılı başlarında
gelmesini beklediğimiz tahki-
mat malzemeleri, tüm dünyaya
etkisi altına alan koronavirüsle
mücadele kapsamında alınan
tedbirler nedeniyle gecikmeli
olarak Ekim ayı sonlarına
doğru işletmemize gelmiştir.
Üretici firmanın süpervizör-
lüğünde işçilerimize eğitim
verilerek tahkimat sisteminin
montajına başlanmıştır. Aralık
ayı ortalarına doğru montajın
tamamlanarak üretime
geçilmesini beklemekteyiz.
Üretime başladığımızda,
Türkiye'de ve Zonguldak'ta
dik damarlarda esnek yarı
mekanize tahkimat sistemini
uygulayan ilk özel sektör şir-
keti olmanın onurunu yaşaya-
cağız. Esnek yarı mekanize
tahkimat sisteminin dik
damarlarda uygulanabilecek
en iyi mekanik sistem
olduğunu düşünmekteyiz”
dedi.

Devrek'te "Sigara Ýçmek
Yasaktýr" tabelalarý asýldý

Devrek
Belediyesi, ilçede
sigara içilmesi yasak-
lanan cadde ve alan-
lara uyarı tabelaları
astı

Koronavirüse
karşı alınan ek tedbir-
ler kapsamında
Devrek'te belirlenen
ve meydan, cadde ve
sokaklara "Sigara
İçmek Yasaktır"
tabelaları asıldı.

Devrek İlçe
Hıfzısıhha Kurulu
tarafından belirlenen
İsmetpaşa Mahallesi
İnönü Caddesi, Eski
Mahalle Dr. Veysel
Atasoy ve Ankara
Asfaltı Caddeleri, Yeni
Mahalle Atatürk,
Vedat Ali Özkan ve 15
Temmuz Demokrasi
Meydanı (Eski
Terminal Alanı) ve
Cumhuriyet Alanı'nda
sigara içme yasağı
getirildi.

Devrek
Belediyesi de sigara
içme yasağı getirilen
cadde ve meydanlara

"Sigara İçmek
Yasaktır" tabelası
asarak vatandaşları
uyardı.

İçişleri
Bakanlığı'nın, 81 ilin
valiliğine gönderdiği
'Koronavirüs
Tedbirleri' konulu ek
genelgeye göre, cadde,
sokak, meydan, park,
bahçe, toplu ulaşım
araç duraklarında

sigara içilmesi yasak-
landı. Sahil bandında,
piknik alanında, fab-
rikalarda da toplu
olarak bir araya
gelindiğinde sigara
yasağı uygulanması
başladı ve toplu bir
şekilde bir araya gelen
kişilere de sigara içme
yasağı getirilmişti.
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Arzu Kara açıklamasında şu
görüşlere yer verdi, "Dünya Sağlık
Örgütü, Sağlık Bakanımız Sayın
Fahrettin Koca'nın önerisini kabul
ederek 2021 yılını tüm dünyada
"Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı"
ilan etmiştir. 

2020 yılının kahramanları olan
sağlık çalışanları için böyle bir ilan
durum tespitidir. Sağlık çalışanlarının
cansiperane ortaya koydukları mücadel-
eye bir kez daha vurgu yapılmasıdır.

Bu ilan kâğıt üstünde bir teşekkür
yerine sağlık çalışanları ile ilgili her
alanda kendini gösterecek bir çalışma
olarak çalışma hayatına yansımalıdır. 

2021 yılı bütün yönleriyle sağlık
çalışanlarının yılı olmalı, sağlık çalışan-
larının talepleri de karşılanmalıdır. 

Madem ki Türkiye'nin önerisiyle
2021 yılını tüm dünyada "Uluslararası
Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmiştir, o
halde Sağlık Bakanlığı'mız da çalışan-
ların sorunlarını çözüp, taleplerini
karşılayarak dünyaya örnek olmalıdır.

Ücret kayıpları telafi edilmeli,
maaşlara zam şeklinde tek ödeme yapıl-
malıdır. Döner sermaye sistemi çalışan
merkezli ve adaletli bir hale getirilme-
lidir.3600 ek gösterge bir an önce hayata
geçmelidir.Covid-19 sağlık çalışanları
için meslek hastalığı veya iş kazası
olarak kabul edilerek hayatını kaybeden

sağlık çalışanlarının ailelerinin şehit
yakınlarının faydalandığı düzen-
lemelerin kapsamına dâhil edilmeleri
için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Kadrolu istihdam dışındaki tüm
ucube modeller terk edilmeli, tüm
çalışanlar kadrolu olmalıdır. 

Sağlık kurum ve kuruluşlarında
ehliyet ve liyakat hâkim kılınmalı;
sadece devlete ve millete sadakat esas
alınmalıdır.Her hastaneye bir kreş mut-
laka yapılmalıdır.Sağlıkta şiddetini
önüne geçilmesi için ağır yaptırımlar

gelmelidir.Net bir şekilde özetlediğimiz
bu talepler mutlaka hayata geçirilme-
lidir. Burada en önemli sorumluluk ise
Sayın Bakanımıza düşmektedir. Sağlık
çalışanlarının yılında meseleler alkış ve
güzel sözlerle geçiştirilmemeli; çözüm
üretilerek halledilmelidir. 2021 yılı kutlu
olsun denilerek heba edilmemeli, mağ-
duriyetler sonlandırılmalıdır. 

Sağlık çalışanlarının beklentisi
budur.

Eðitim emekçisi Beþir Yýldýrým 
sonsuzluða uðurlandý

TÖB-Der'den, Eğit-Der'e,
Eğitim-İş'ten Eğitim-Sen'e
Eğitim emekçilerinin hak
alma mücadelesinde
mücadele ve emek ver-
miş, değerli öğret-
menimiz,ağabeyimiz
Beşir Yıldırım
ailesi,dostları,yoldaşları
tarafından sonsuzluğa
uğurlandı.

Beşir Yıldırım  ilk önce
Zonguldak Hz.Ali Camisinde
kılınan  cenaze namazı sonrasında,
Gelik Ayiçi'nde Baba evinin önünde
helalleşme sonrası aynı yerde aile
mezarlığına defnedildi.

Beşir Yıldırım'ın Canaze töner-

ine, CHP İl Başkanı Murat
Pulat ve Yönetim Kurulu

Üyeleri, Gelik Belediye
Başkanı  Burhan Sezgin,
Şöförler ve
Otomobilciler Odası
Başkanı Osman Köksal
Bahar,ZOTEV Başkanı
Fikret Zaman, Eğitim-

İş Zonguldak Şube
Başkanı Metin Kahveci,

Eğitim

Emekçileri,Dostları,arkadaşları,yolda
şları çok sayıda vatandaş katıldı.

Vergi ve prim borcu 
yapýlandýrmasý Resmi

Gazete'de yayýmlandý!

Saðlýk Bakanýna çaðrý yaptý;
“Gelin dünyaya örnek olun”

Türkiye Kamu-Sen'e Bağlı Türk Sağlık-Sen Zonguldak Şube Başkanı Arzu Kara,
Sağlık Bakanına, bir anlamda da iktidara çağrı yaptı.Kara; "Madem ki Türkiye'nin

önerisiyle 2021 yılını tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan
edilmiştir, o halde Sağlık Bakanlığı'mız da çalışanların sorunlarını çözüp, taleplerini

karşılayarak dünyaya örnek olmalıdır."dedi

138 milyon liralýk bütçe kabul edildi 

İl Genel Meclisi'nin Kasım Ayı
Onikinci Birleşimi İl Genel Meclisi
Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında
gerçekleştirildi. Açılış ve Yoklamanın
ardından bir önceki oturuma ait toplantı
tutanak özeti okunarak oylandı.
Birleşime İl Özel İdare Genel Sekreteri
Ahmet Karayılmaz' da birleşime katıldı
Mecliste 5302 Sayılı İl Özel İdare
Kanununun 45. ve Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.
maddesi gereğince hazırlanan, İl Özel
İdaresinin 138 milyon TL'ye bağlanmış
olan, 2021 yılı bütçe tasarısıyla ilgili,
Plan ve Bütçe Komisyonunun hazır-
lamış olduğu, 29 sayılı rapor görüşüldü.
Bütçe kalemleri ve ilçelere göre
dağılımları tek tek okunarak meclis
tarafından oylandı. Buna göre
Zonguldak İl Özel İdaresi'ne aktarılan
138 milyon TL'nin ilçelere göre şu şek-
ilde paylaştırıldı. Alaplı ilçesine 480 bin
TL, Çaycuma ilçesine 650 bin TL,
Devrek ilçesine 673 bin TL, Ereğli ilçe-
sine 715 bin TL, Gökçebey ilçesine 335
bin TL, Kilimli ilçesine 600 bin TL,
Kozlu ilçesine 510 bin TL, Genel
Sekreterlik ve Valilik Hizmetlerine 2
milyon 490 bin TL, Strateji Geliştirme

Müdürlüğüne 18 milyon 421. 140,00
TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne 49 milyon, Makine İkmal
ve Bakım Müdürlüğüne 11 milyon 392
bin TL, Emlak ve İstimlak
Müdürlüğüne 430 bin TL, Yatırım ve
İnşaat Müdürlüğüne 100 bin TL, İmar
ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne
200 TL, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
ne 141 bin TL, Bilgi İşlem
Müdürlüğüne 475 bin TL, Su ve Kanal
Kizmetleri Müdürlüğüne 5 milyon 210
bin TL, Yol ve Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğüne 17 milyon 593 bin TL,
Plan proje Müdürlüğüne 500 bin TL,
Yapı Kontrol Müdürlüğüne bir milyon
839 bin TL, Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğüne 2 milyon  520 bin TL, İl
Afet ve Acil Durum Hizmetleri
Müdürlüğüne 638 bin 485 TL, Tarım
Hizmetlerine 500 bin TL, Gençlik ve
Spor Hizmetlerine 550 bin TL ve
Eğitim Hizmetlerine 21 milyon 437 bin
375 TL olarak belirlendi. Gelecek
toplantının gün ve saatininin belirlen-
mesiyle toplantı sona erdi.

“Topraðýna, suyuna,
ormanýna sahip çýk”

Torba Yasa'daki Elektrik Piyasası
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi'nin en kaygı veri-

ci maddelerinden biri
6. Maddedir. Maden
Kanunu'na Ek Madde
20 olarak madde

eklenmesini öngören
madde maden şirket-

lerinin ruhsat alanı dışına tesis kur-
masının önünü açmaktadır. Öneri kabul
edilirse bugüne kadar maden ruhsat
alanı sınırları içinde yürütülen madenci-
lik faaliyetlerinin büyük bir kısmı ruhsat
alanı dışında da yürütülebilecek.

TEMA Zonguldak İl Temsilcisi
Berran Aydan kamuoyuna açıklama
yaptı ve  "Halkın çıkarlarını üstün tut-
mayı görev edinmiş değerli vekillerim-
izin, yaşam kadar hassas olan bu
konuya büyük bir hassasiyet ile yaklaşa-
cağından, 6. maddeye hayır diyecek-
lerinden şüphemiz yoktur. Çağrımız tüm
milletvekillerimizedir."dedi

Aydan şu değerlendirmelerde
bulundu: "TEMA Vakfı, TBMM
Başkanlığına sunulan 'Elektrik Piyasası
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde 6.
maddeye dikkat çekiyor. Kabul edilmesi
halinde maden şirketlerinin ruhsat alanı
dışına tesis kurmasının önünü açacak
olan 6. madde değişikliği ile
Türkiye'nin ormanları, tarım alanları,
meraları, içme suyu havzaları ve kıyıları
da madencilik tesisi içinde yer alabile-
cek.

Halkın çıkarlarını üstün tutmayı
görev edinmiş değerli vekillerimizin,
yaşam kadar hassas olan bu konuya
büyük bir hassasiyet ile yaklaşacağın-
dan, 6. maddeye hayır diyeceklerinden
şüphemiz yoktur. Çağrımız tüm mil-
letvekillerimizedir. Toprağına, suyuna,
ormanına sahip çık,Türkiye çöl
olmasın."

Milyonlarca kişinin beklediği
vergi ve cezalara yapılandırmage-
tiren düzenleme Resmi
Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.

Vergi, prim
borçları, köprü ve
trafik cezaları
yeniden yapılandırıla-
cak. Borçların 18 taksitle
ödenmesinin önünü açan
düzenleme Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi yapılandırması, gelir,
kurumlar, katmadeğer, özel tüke-
tim, motorlu taşıtlar, gümrük vergi-
leri, emlak, çevre temizlik vergi-
leriyle ceza ve gecikme faizlerini de
kapsayacak.

Öğrenim kredisi borçları, kamu-
nun kira alacakları ile TOBB-
TESK-Barolar Birliği aidatları da
yapılandırılabilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi
Kooperatiflerine olan borçları ile
orman köylülerinin kullandığı
krediler de yapılandırma kapsamın-
da olacak.

Düzenlemeyle, 500 milyar
liralık bir kamu alacağı yapı-
landırılmış olacak.

31 Ağustos 2020 sonrası borçlar
kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacak-
lar da kapsama girmiyor.
Yapılandırma için yıl sonuna kadar
başvuru yapılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı
ve gümrüklere yapılacak

ödemeler 2021 Ocak ayında,
Sosyal Güvenlik Kurumu'na

yapılacak ödemeler de
şubat ayında başlayacak.

Yasa, borç yapı-
landırmanın yanı

sıra istihdama
yönelik de
önemli düzen-

lemeleri içinde
barındırıyor.
Buna göre,

Cumhurbaşkanı kararıyla, işv-
eren prim desteği, prim teşviki, gelir
vergisi stopaj teşviki ile damga ver-
gisi desteğinin süresi 31 Aralık
2023'e, kısa çalışma ödeneğinin
süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar
uzatılabilecek.

1 Ocak 2019-17 Nisan 2020
döneminde işten çıkarılanlar ile
kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde
fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek
ilave istihdam sağlayan işverene
nakti ücret desteği verilecek.

Varlık barışı ile yurt dışından
getirilecek altın ve dövizden vergi
alınmayacak.

Konaklama vergisinin yürürlük
tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelendi.

Salgın nedeniyle cezaevlerinde-
ki hükümlülere uygulanan izin
sürelerinin uzatma sayısı ise 3'ten
7'ye çıkarıldı.


