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Hastanedeki
doluluk oranlarý
arttý. Durum çok
ciddi 

Saðlýk Emekçileri; “Ya Esnek Mesai,
Ya Da Emeklerimizin Karþýlýðý”

Erkmen’den Bakan Varank’a

Zonguldak Belediye Meclisi'nin
aralık ayı ikinci birleşimi gerçekleştiril-
di..Mecliste açılış ve yoklamanın ardın-
dan gündemdeki maddeler
görüşüldü.Zonguldak Belediye Başkanı
Ömer Selim Alan, meclis toplantı son-
rasında gazetecilerin gündeme ilişkin
sorularını cevaplandırdı

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil
Posbıyık, 2021 yılı gelir tarifelerinin
görüşüldüğü Aralık ayı meclis toplan-
tısında suya zam yapmayacaklarını açık-
ladı. Sayfa 4’de

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı
Yavuz Erkmen, Sanayi Bakanı
Mustafa Varank'ın "Filyos yatırım-
cının ilgisini çekmedi" yönündeki
açıklamalarına tepki gösterdi.

Projenin yeni kurulan
TosyalıFirmasına verilmesini eleştiren
İl Başkanı Erkmen, "Sorulması
gereken soru niye kimsenin haberi
olmadı?" dedi.

İl Başkanı Yavuz Erkmen, yaptığı
açıklamada,

"Filyos Bölgesi ile ilgili, Sanayi
ve Teknoloji Bakanımız Mustafa
Varank'ın "Filyos yatırımcının ilgisini
çekmedi", bu yüzden Bakan onayı ile
yönetimi Tosyalı Firmasına verdik-
lerini açıklamasını Ulusal yazılı ve
görsel Basında maalesef üzülerek
okudum. Sanırım Sayın Bakana eksik
ve yanıltıcı bilgi verilmiş. Çünkü
geçmişten beri Filyos Bölgesine
yatırım yapmak isteyen çok sayıda

yatırımcı çıkmış ve yatırım yapmak
için müracaatlarını da yapmalarına
rağmen kendilerine yer tahsisi yapıl-
madığı için bu yatırımlar yapıla-
mamıştır. Bunlar o tarihte başlasaydı
bugün çok daha farklı bir Filyos
Bölgesi ile karşılaşmış olacaktık.

Benim görev yaptığım döneme
rastlayan tarihlerde Lukoil Firmasının
bu bölgede yatırım için EPDK' na
bizzat resmi müracaat yaptığına
tanıklık yaptım. ( Temmuz 2006 )
Nurol - Torunlar ortak girişiminin
Liman ve Liman Arkası Entegre
Projesi, Rus NLMK Firmasının Çelik
Sarma Fabrikası, Karabük Demir -
Çelik Fabrikasının yatırım istediği
yine Valiliğimiz kayıtlarına girmiş ve
de Maliye Bakanlığı' na ( Milli
Emlak Genel Müdürlüğü' ne intikal
ettirilmiş yatırımlardan örneklerdir. )
Dolayısıyla Filyos Bölgesine yatırım-
cının ilgisi olmadı söylemini yanıltıcı

bilgiye dayalı bir söylem
olarak görüyoruz.
Geçmişten bu güne
Filyos her zaman
yatırımcının ilgisini
çekmiştir.
Üzüldüğümüz nokta
ihaleye çıkılsaydı belki
çok farklı yerli ve
yabancı yatırımcı girip,
Endüstri Bölge
Yöneticiliğini yatırımcı
açısından belki de daha az
maliyetle gerçekleştirecek bir fir-
manın alma olasılığı varken, ilgi yok
deyip Bakan oluruyla yeni kurulan
Tosyalı Firmasına verilmesi, onun alt
yapıyı gerçekleştirip tahsis edeceği
bir sistem ne derece sağlıklı olabilir.
Bölgemiz de geçmişten beri büyük
Demir - Çelik Firmaları varken,
onların yatırım istemleri aynı zaman-
da rakip olan ve de Varlık Fonu

Yöneticisi olan Tosyalı
Firmasınca karşılanmadığın-

da, Tosyalı Firması ne
kadar hakkaniyetli olursa
da dedikodulara ve
şaibelere yol açacağı
aşikar değil midir?
Sorulması gereken soru
niye kimsenin haberi

olmadı da Tosyalı
Firması nereden duydu da

yeni bir firma kurup tek tal-
ipli oldu. Sizin ilan

etmediğiniz bir konuda talipli,
istekli çıkmadı demek ne derece
doğru bir harekettir? Kamuoyu
yapılan yatırımlara, her zaman destek
olur, sorun şeffaf davranmama, insan-
larda bazı kişilerin korunduğu ve
özellikle seçildiği yönündeki algıdır.
Şeffaf olunmadığı sürece de maalesef
bu algı her alanda artarak devam
etmektedir."ifadelerini kullandı

Emeðin Baþkenti,Dünya Madenciler Günü'nü Kutladý
4 Aralık Dünya Madenciler Günü, maden kenti ve Emeğin Başkenti Zonguldak'ta törenle kut-

landı.TMMOB Maden Mühendisleri Odası (MMO) Zonguldak Şubesi evsahipliğinde Maden
Şehitleri Anıtı alanında düzenlenen tören pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında sınırlı
katılımla gerçekleştirildi.Törende TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı
Çağlar Öztürk ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil konuşma yaptılar.Öztürk; “TMMOB Maden
Mühendisleri olarak, bilimden, emekten ve halktan yana olmaya devam edeceğiz”dedi Hakan
Yeşil’de “TTK'nın norm kadro ile çalışması sağlanmalı ve böylece üretim artışı istikrarlı hale
getirilmelidir"Mesajını verdi.  Haberin Ayrıntısı Sayfa 4’de

32.137 vaka, 6.420 hasta, 203 ölüm.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 196.902 test yapıldığını, 32.137

kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 6.420 kişinin "hasta" kabul edildiği-
ni, 203 kişinin de Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.Yeni tip koron-
avirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'nın internet
sitesinden duyuruldu.

Buna göre Bakanlık, son 24 saatte 196.902 test yapıldığını, 32.137
kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 6.420 kişinin Covid-19
hastası kabul edildiğini, 203 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği-
ni, 5.017 hastanın iyileştiğini, 5.836 Covid-19 hastasının durumunun
ağır olduğunu açıkladı.Bakanlığa göre, toplam Covid-19 hasta sayısı
545.711, ölen kişi sayısı 15.103. Toplam iyileşen sayısı ise 436.270.

‘Koftiden kabadayý’ sözüne
yanýt geldi: Üslubumuza
yakýþmaz

MHP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erbay, CHP
Merkez İlçe başkanı Ebru Uzun'un "Koftiden kabadayı"
eleştirisine, "Bizim üslubumuza yakışan kelimeler
değildir bunlar. Biz efendilikle siyasetimizi yapacağız"
diyerek cevap verdi. Haberi Sayfa 3’de

Posbýyýk: 2021
Yýlýnda Suya Zam
Yapmýyoruz

Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) tarafından kurumsal
sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artır-
mak ve kurumları bu konuda teşvik etmek
amacıyla düzenlenen "Ortak Yarınlar Birlikte
Mümkün" ödül programının sonuçları belli
oldu. 

Bu sene Covid-19 ile mücadeleyi odağına
alan yarışmada Erdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği
kategorisinde "Güvenli Üretim Birlikte
Mümkün" projesiyle ödüle layık görüldü.

Haberi Sayfa 4’de

Memur-Sen;
“Yoksulluk sýnýrýný”
6.778,11 TL olarak
tespit etti

Selam Olsun,
KESK' lilere… 

Kamu emekçilerinin
gerçek temsilcisi
KESK' in 25.
Kuruluş yıldönümü
nedeniyle basın
açıklaması
yapıldı.KESK
Dönem Sözcüsü
aynı zamanda
Tüm Bel-Sen
Şube Başkanı
İsmail Sefertaş
yaptığı açıkla-
mada; "KESK'
li olmanın guru-
runu yaşayan-
lara, KESK' in
dostlarına, emek ve
demokrasi mücade-
lesinin herhangi bir
zamanında KESK' le yan
yana gelmiş olanlara, kendisine en yakın emek
örgütü olarak KESK' i gören ancak KESK ailesin-
deki yerini henüz almamış tüm kamu emekçilerine
kutlu olsun!” Haberin ayrıntısı Sayfa 3’de

Konuyla ilgili bir
açıklama yapan
Memur-Sen İl
Temsilcisi
Kamuran Aşkar;
“hayattan kopuk
bir matematik,
insanların yaşamları-
na yön vermemeli dedi
ve hem asgari ücret çalışmalarının hem
de kamu görevlilerinin zararlarının
tazmin etme süreçlerin iyi yönetilmesi
gerektiğini de ifade etti. Sayfa 3’de

“Size eksik ve yanýltýcý bilgi verilmiþ”

Türk Sağlık-Sen Zonguldak
Şube Başkanı Arzu Kara,
Sağlık Emekçilerinin durumuna
çözüm öneren sert  açıklama
yaptı. Sayfa 4’de

Erdemir, Covid-19 ile
mücadelede ödüle 
layýk görüldü
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1  Aralık Türk Askerlerinin Kore'de Kunuri Zaferi (1950).
2  Aralık Namık Kemal'in Ölümü (1888).

Sultan II. Selim'in Ölümü (1574).
Kıyafet Kanunu'nun Kabulü (1934).
BM  Kuvvetleri'nin  Kore'den  Çekilmeye Başlaması

(1950).
Pakistan-Hindistan Savaşı (1971).

3 Aralık Engelliler Günü
4  Aralık İnönü, Churchill ve Roosevelt'in Kahire Konferansı
(1934).
5  Aralık Türk  Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması
(1934).
7  Aralık 2.  Dünya  Savaşı'nda  Japonlar'ın  Pearl  Harbour
Baskını (1941).
8  Aralık Amerika'nın, Japonya'ya Harp İlan Etmesi (1941).
9  Aralık Kudüs'ün Elimizden Çıkışı (1917).
10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Yayınlanması
(1948).

*Türkiye  Cumhuriyeti  İle Arnavutluk Hükümeti
Arasında  Ankara'da "Dostluk  Antlaşması"  İmzalandı (1923).
11 Aralık MGK Genel Sekreterliği Kuruldu (1962).

*Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar
Yücel,  Arabasın da  Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü
(1993).

*TKP Genel Sekreterlerinden İ.Nihat Akseymen 
(R. Yürükoğlu) Londra'da öldü. Vasiyeti gereği külleri Heybeli
Ada'dan Marmara Denizi'ne serpildi (2001)
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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

Corona virüs tüm dünyayı
altını üstüne getirmeye devam
ediyor.Dünya salgınla mücade
leye devam ediyor. Bugünün
tartışması, gündemi "hangi aşı
güvenli"? Hangi aşıyı (Çin,
Amerikan, Rus,İngiliz vb) kullan-
malıyım gibi gündemin suni
olarak tartıştığı konular.

Suni diyorum bunların var-
lığını red etmiyorum ama, bugün
ülkemizin gerçeği aşıdan önce,
ölüm virüsten değil yoksulluktan,
ekonomik çıkmazdan ve çözüm-
süzlükten geleceğidir,diyorum.

İzmir'de yaşanan deprem
günlerinde TV Programların da
değerlendirme yapan İTÜ'lü Prof.
Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bir
ülkede deprem sorununun
çözülmesi için o ülkenin
ekonomisinin düzelmesi gerekiy-
or. Yani yoksulluk ne kadar
fazlaysa deprem o kadar
yakındır. Depremde zaten yok-
sullar ölür, zenginler ölmez"
demişti.

Bugün aynı cümleleri Covit
19 için çevirerek söylemek hiç
şaşırtıcı değil.

"Yani bir ülkede yoksulluk ne
kadar fazla ise hastalık o kadar
yakındır, ölüm o kadar
yakındır"demek pek aykırı
olmasa gerek.

Zonguldak sokaklarını, cad-
delerini bir gezin, esnafları bir
dinleyin bu yoksulluğu ve sal-
gının ne kadar yakın olduğunu
görebilirsiniz. Fazla söze gerek
yok, örgütlü toplum gibi görün-
memize rağmen, yani, esnafa
bakarsanız esnaf örgütleri var,
işçilere, çalışanlara bakarsanız ya
dernekleri, ya sendikaları var,
meslek gruplarına bakarsanız ya
odaları ya da, dernekleri var.

Hiç biri de değilse oy attığı,
seçimden seçime göreve getirdiği
ya da politik tercihini yaptığı bir
siyasal partisi var,. mahalle ve
köylerinde muhtarı var.

Ama bu meslek odaları,
dernekler, sendikalar, siyasi par-
tiler bu her geçen gün yoksul-
laşan, iflasa sürüklenen, işini,
aşını kaybeden, üyesinin sorun-
larına ne kadar çare oluyor.

Kentte özellikle hizmet sek-
törü çökmüş durumda. Ana
muhalefete bakıyorum, daha çok
merkezi politikaları sosyal
medyadan paylaşmanın ötesinde
henüz somut bir adım göreme
dim.Örneğin yerel bütçe tartış-
malarında daha çok kişisel ego-
ların öne çıktığı,politika yapma
tarzlarının tartışıldığı bir bütçe
dönem geçirdik.

Sol'un en çok iktidara yöne-

lik gedik açacağı bu süreçte
ekonomiye-kent insanına somut
kazandırılmış bir öneri,
kazandırılmış bir hak,yada kaza-
mın olmadı.CHP'li bir iki
belediyenin Su ile ilgili "Zam
yapmadık" haberinin dışında
sevindirici bir çalışma yansı-
madı.Şimdi yeniden soralım. Biz
gerçekten örgütlü bir toplum
muyuz?

Zonguldak Merkez'de uzun
süredir hizmet vermeyen Özel
Halk Otobüs hizmetleri, yeni
yılda başlıyor. Zonguldak
Belediye Başkanı Ömer Selim
Alan, halk otobüslerinin ne
zaman başlayacağı yönündeki
soruya şu şekilde cevap verdi:
"İhaleyi alan yeni firma 1
Ocak'tan itibaren halk otobüsü
faaliyetine başlıyor" dedi. Toplu
Taşıma yıllardır aslında çözüle-
memiş bir sorun.Bu konu gerek
kamuda özelleştirmenin getirdiği
temel sorunun yanında, denetim
ve halka hizmet konusunda da
gerekli hassasiyetlerin göster-
ilmediği dönem geçirdik.Umarım
yeni dönem yaşananların tekrarı
olmaz. Sağlıcakla kalın

Örgütlü görünen toplum

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

HASAD 41 Yaþýnda, Pandemiye
uygun farkýndalýk yaratýyor

Halk
Oyunları
Araştırma
Derneği
(HASAD)
41.Yaşını kut-
luyor.HASAD
Başkanı Orhan
Yazıcı sosyal
medya
hesabından şu
paylaşımı
yaptı.

"41 KERE
MAŞALLAH..

Çok
kıymetli
HASAD
lılar; hep-
imizin
bildiği gibi
derneğimiz 03
Aralık1979 tari-
hinde kurulmuş-
tur.  41 yıldır faaliyet-
lerine hiç ara vermeden
çalışmalarını sürdürebiliy-
or olması hepimiz için
memnuniyet vericidir.Bu
gün 41. yılın gururu ve
mutluğunu yaşıyoruz.
Fakat 41 yıldır
önemsediğimiz
derneğimizin kuruluş
yıldönümü kutlamalarını
malesef malum sebepler-
den dolayı bu yıl
yapamıyoruz. Derne
ğimizin kurulmasında

,Kültürümüzü
yaşatmak için
ve bu günlere
gelmesinde
emeği geçen-
lere, sizlerin
huzurunda
teşekkür ediy-
oruz. Bu yıl
kuruluşu-
muzun 41.yıl
dönümümüzde
salgın nedeni

ile farkındalık
yaratmak iste-
dik. Capeti
Tekstil
desteği ile
her üyemize
Hasad logolu
maske

dağıtımı
yapılacaktır. Her

bir üyemiz,
HASAD logolu

maskesini 07 Aralık 2020
pazartesi gününden
itibaren Aralık ayı sonun-
da kadar Atlas
Kırtasiyeden şahsen ala-
bilirler. İl dışında olan
üyelerimize bizzat ulaşılıp
adreslerine tarafımızdan
kargo yapılacaktır.
Derneğimizin 41.kuruluş
yıl dönümünde ,41 kere
maşallah diyerek, daha
nice yıllar diliyoruz”.. 

Merkez Luvuar Alaný'nda
yaklaþýk 10 yýllýk süreç
noktalanýyor

Özel Halk Otobüsleri
1 Ocak’ta hizmete baþlýyor

2009 Yılında Yerel
Seçim sonrası göreve gelen
CHP'li Belediye Başkan
İsmail Eşref ve ekibiyle bir-
likle,Kent
Konseyi,Valilik,Üniveriste,T
MMOB Mimarlar Odası gibi
bir çok kamu kurum ve
kurluşlarınının çabasıyla
başlanan Zonguldak Merkez
Lauvar Alanı Projesi nihayet
son aşamaya,uygulama pro-
jesi olarak TOKİ tarafından
26 Şubat 2021 yılında ihalesi
gerçekleşecek.

Uzun yıllardır kimi
bahanelerle,kimi bürokrat-
ların,iktidar kadrolarının
uygulamaya geçirmediği,
hatta bugünün AKP
Milletvekili, o dönemlerde
AKP İl Başkanı Hamdi
Uçar'ın "Biz geldiğimizde
yapacağız" dediği Lavuar
alanı YENİ PROJESİ

gerçekleşiyor.
Konuyla ilgili olarak

Zonguldak Belediye Başkanı 
Ömer Selim Alan'ın

"Müjdeler olsun" diyerek
sosyal medya hesabı
üzerinden yapılacak ihalenin
tarihini de duyurdu.

Alan yaptığı paylaşımda
"Zonguldak'ımızın yıl-

lardır hasretle beklediği
'Lavuar Alanı Projesi' TOKİ
tarafından 26 Şubat 2021
tarihinde ihale edilecektir.

Zonguldak'ımıza hayırlı
olsun." İfadelerini kullandı.

Zonguldak'a hayırlı
olsun İlk adımı atanlara
teşekkür ediyoruz,bugüne
kadar kalmasında köstek
olanları eleştiriyoruz.Yeni
dönemde çalışmaları uygula-
maya sokan yeni yönetimi
tebrik ediyoruz.

Ereğli CHP Belediye
Meclis Üyesi,eski İlçe

Başkanı Yaşar Balcı dün
Corona’ya yeni düştü

Baþ Saðlýðý ve Sabýr diliyoruz

Ontemmuz Mahale
eski Muhtarı Süleyman
Kavşut vefat etti.Önceki

gün son yolculuğuna 
uğurlandı
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KESK; “Saldýrý büyük, ancak geleceðimizi teslim 
etmeme kararlýlýðýmýz daha da büyük!”

Kamu emekçilerinin
gerçek temsilcisi
KESK' in 25.
Kuruluş yıldönümü
nedeniyle basın
açıklaması
yapıldı.KESK
Dönem Sözcüsü
aynı zamanda
Tüm Bel-Sen Şube
Başkanı İsmail
Sefertaş yaptığı açıkla-
mada; "KESK' li olmanın
gururunu yaşayanlara, KESK' in
dostlarına, emek ve demokrasi
mücadelesinin herhangi bir
zamanında KESK' le yan yana
gelmiş olanlara, kendisine en
yakın emek örgütü olarak
KESK' i gören ancak KESK
ailesindeki yerini henüz almamış
tüm kamu emekçilerine kutlu
olsun! 

Çeyrek asrımızı kutlarken;
emekleriyle ve ödedikleri
bedellerle bizlere bu onurlu tari-
hi bırakan arkadaşlarımızı bir
kez daha minnetle anıyor, anıları
önünde saygıyla eğiliyoruz

Selam Olsun, Encümen-i
Muallim'den TÖS' e TÖB-DER'
e, TÜM-DER' e, TÜS-DER' e
ulaşan, askeri ve sivil darbelerin
karanlığını yırtanlara!

Selam Olsun, Sendika
Yürütme Komisyonlarından,
Kamu Çalışanları
Platformundan, Kamu Çalışan-
ları Sendikaları Platformundan
bugüne yorulmadan, bıkmadan,
bedel ödemekten korkmadan
onurla, gururla, coşkuyla KESK
bayrağını taşıyanlara!

Selam Olsun, KESK' i ete
kemiğe büründüren EĞİTİM
SEN' e, SES' e, TÜM BEL-SEN'
e, BES' e, BTS' ye, ESM' ye,
HABER SEN' e, TARIM

ORKAM-SEN' e, YAPI
YOL-SEN' e,

KÜLTÜR SANAT-
SEN 'e, DİVES' e
ve onların üyeler-
ine!

KESK;
faşizme karşı
demokrasi,

emperyalizme karşı
bağımsızlık, savaşa

karşı barış, baskılara
karşı özgürlük, gericiliğe

karşı laiklik, ırkçılığa ve şov-
enizme karşı emeğin birliği ve
halkların kardeşliği için fiili ve
meşru mücadele anlayışı ile yol
aldı, yol almaya devam edecek-
tir!

KESK; önüne çıkarılan tüm
engellemelere, baskılara, faşist
kuşatmaya inat dimdik ayakta
olmaya devam edecektir. 

Çünkü, KESK içinden
geçtiğimiz sivil darbe dönemin
koyu karanlığını da yırtacak bir
mücadele birikimine, mirasına
ve onuruna sahiptir…

25. Kuruluş yıldönümümüzü
pandemi ile birlikte sınıfsal eşit-
sizliklerin daha da derinleştiği,
neo liberalizmin pandemiyi de
sömürünün yaygınlaşması ve
kârın maksimize edilmesi için
fırsata çevirmeye çalıştığı,
yüzbinlerce emekçinin işten
çıkarıldığı, gelir bölüşümü
adaletsizliğinin arttığı, yoksul-
luğun, yoksunluğun, mülksü-
zleştirmenin hiç olmadığı kadar
yaygınlaştığı, sosyal güvenlik
haklarının her gün biraz daha
budandığı, emeklilerin sistem
tarafından bir yük olarak
görüldüğü, bu yüzden salgında
en çok yaşlı nüfusun yaşamını
yitirdiği, içeride ve dışarıda
savaş politikalarının esas

alındığı, kadın bedenine ve
emeğine yönelik saldırıların
zirve yaptığı bir süreçte kutla-
maktayız.

Saldırı büyük, ancak yüzde
99 olarak bir avuç azınlığa gele-
ceğimizi teslim etmeme karar-
lılığımız daha da büyük!

O yüzden bugün bizim için
sadece bir kutlama günü değil,
bu vesile ile mücadeleyi yük-
seltme kararlılığımızı
haykırdığımız, azmimizi
bilediğimiz, umudumuza sımsıkı
sarıldığımız gündür!

25. Yılımız Kutlu Olsun!
Kutlu olsun bu zor koşullar-

da direnenlere, hakları için
mücadele edenlere… 

Kutlu olsun sadece kamu
emekçisi kadınların değil tüm
kadınların eşitlik ve özgürlük
mücadelesinde yer alanlara…

Kutlu olsun KESK' li
olmanın gururunu, onurunu
taşıyanlara…”

Türkiye Kamu-Sen'e Bağlı
Türk Sağlık-Sen Zonguldak
Şube Başkanı Arzu Kara,
Pandemi nedeniyle bri
anlamada cephe
savaşı veren
Sağlık
Emekçilerinin
durumuna
çözüm öneren
sert açıkla-
masında; " İzin
yok, Esnek
Mesai yok,
Dinlenme yok,
alın terinin
karşılığı yok denil-
erek nereye varıla-
caktır? Bunlar yoksa
sağlık çalışanları için var
olanın tarifi tükenmişlik sendro-
mu, kırgınlık, kızgınlık ve
bıkkınlıktır."

Cumhurbaşkanlığı genelgesi
ile kamuda mesai saatleri 10.00-
16.00 olarak belirlenmiş bu
konuda valilere yetki verilmiştir. 

Yıllık izinleri durdurulan
sağlık çalışanları ise görüldüğü
kadarıyla kamu otoriteleri
tarafından bu düzenlemeye dahil
edilmemektedir.  

Halbuki sağlık çalışanlarının
dinlenmeye en fazla ihtiyaç
duyan kesim oldukları aşikardır.
Salgınla kahramanca mücadele
yürüten çalışanların dinlenme
ihtiyacı da mutlaka gündeme
alınmalı, mesai saatleri  buna
göre ayarlanmalıdır. 

Sağlık çalışanlarının hizme-
tine ihtiyaç duyulduğu bir

dönemdeyiz denilmekte ise
ona göre esnek

mesaiden mahrum
kalınan süreler

sağlık çalışanları-
na nöbet ücreti
olarak ödenmeli
veya bu çalış-
malar bir
ikramiye tarzın-
da ödeme planı
ile

ücretlendirilme-
lidir.

Hak verilmeyip,
emeğin göz ardı

edildiği bir çalışma
düzenini sürdürebilmek

sağlık çalışanları açısından
mümkün değildir.  

Çalışanların ya dinlenme
haklar verilmeli ya da bu emek-
lerinin karşılığı ödenmelidir.
Mesele bu kadar basittir.

İzin yok, Esnek Mesai yok,
Dinlenme yok, alın terinin
karşılığı yok denilerek nereye
varılacaktır? Bunlar yoksa sağlık
çalışanları için var olanın tarifi
tükenmişlik sendromu, kırgınlık,
kızgınlık ve bıkkınlıktır.

Sağlık Bakanlığı persone-
line sahip çıkmalıdır. Çalışanını
temel  önceliği haline getirme-
lidir. Alkış veya tebrikle değil
icraatla bunu göstermelidir. 

Kadınlara Seçme Ve
Seçilme Hakkı Verilmesinin
86. Yılı nedeniyle
siyasetten,meslek
ve kitle örgütler-
ine kadar bir çok
kuruluş mesaj
yayınladı.

29 Ekim
Kadınlar Derneği
Zonguldak temsil-
ciliği adına Gülhan
Çetin'de bir basın açık-
laması yayınladı.Çetin; "86
Yıl Sonra Bugün, Ne Yazık
Ki Erkek Egemen Sistem
Hala Aşılabilmiş Değil"dedi

Çetin açıklamasında
özetle; "Bütün dünyada
kadınlar, eşitlik mücade-
lesinin en önemli talebi
olarak, siyasete eşit katılım
hakkı için seslerini yükselt-
tiler. Her alanda olduğu gibi
erkek egemen dünyanın,
kadınları evle sınırlı bir
alana hapsetme çabalarına
karşı mücadele ettiler.
Ülkemiz kadınları da, tüm
dünya kadınları ile ortak
olan bu istemlerini, 1870'li
yıllardan başlayarak, eğitim,
çalışma, mülkiyet hakkı, aile
içinde eşitliği sağlayacak
olan çok eşliliğin reddi,
boşanma hakkı gibi başlık-
larla sürdürdüler. 

Cumhuriyet ilan
edildiğinde, emperyalizme
karşı mücadelede eşit emeği
olan kadınlar olarak , onu
yönetmekte de hak sahibi
olmak için Kadın Halk
Fırkasını Kurdular. Nezihe
Muhittin'in önderliğindeki

bu girişim ne yazık ki,  par-
lamentonun eril yapısını aşa-

madı. 
86  yıl sonra

bugün, ne yazık ki
erkek egemen sis-
tem hala aşıla-
bilmiş değil.
1934'lerde parla-
mentoda temsilde

ikinci sırada olan
ülkemiz, bugün 122.

Sırada yer alabiliyor.
Bunun nedeni, ülke yöne-
timlerinin ve siyasi partilerin
eril  bakış açısını
değiştirmemekteki diren-
cidir. Kadınların dünden
bugüne durmadan ileriye
taşınan kararlı
mücadeleleriyle, yasal plan-
da güvence altına alınmış
pek çok hakka karşın
siyasette eşit temsil hakkı
Siyasi Partiler Yasası'na
girememiştir.  

Hayalleri gerçeğe
dönüştürebilecek güç, kadın-
ların gücüdür. Bu nedenle,
bugün, 1933 ve 34 kazanım-
larının yaratıcılarından
aldığımız öğreti ile  bulun-
duğumuz her yerde ve her
koşulda  ve hep birlikte
mücadele etmeye kararlıyız.

Sevgili Kadın
Arkadaşlar, eşit bir dünyayı
kurabilmek, eşitlik
sözcüğünü yasalardan yaşa-
ma taşıyabilmek için meclis
kürsüleri bizi bekliyor. Yeter
ki kararlılığımız ve dayanış-
mamız eksilmesin”. 

“Ya Esnek Mesai,  Ya Da
Emeklerimizin Karþýlýðý”

Çetin; “86 Yýl Sonra Bugün, Erkek
Egemen Sistem Hala Aþýlabilmiþ
Deðil”

Yoksulluk sýnýrý ise 
6.778,11 TL olarak 
tespit edildi. 

Memur-Sen tarafından
her ay düzenli olarak
yapılan "açlık-yoksulluk"
araştırmasına göre,
Türkiye'deki 4 kişilik bir
ailenin kasım ayı açlık
sınırı 2 bin 388 TL, yoksul-
luk sınırı ise 6 bin 778 TL
olarak belirlendi. 

Konuyla ilgili bir açık-
lama yapan Memur-Sen İl
Temsilcisi Kamuran Aşkar;
Memur-Sen
Konfederasyonu tarafından
her ay düzenli olarak
yapılan açlık-yoksulluk
araştırmasına göre Kasım
ayında Türkiye'deki 4 kişi-
lik bir ailenin açlık sınırı
2.388,88 TL, yoksulluk
sınırı ise 6.778,11 TL
olarak tespit edildiğini
söyledi. 

Aşkar, verilerin
yürütülmekte olan asgari
ücret belirleme çalışmaları-
na daha sağlıklı bakabilmek
için imkan verdiğini ve
hükümetin afaki rakamlarla
değil açlık ve yoksulluk
sınırlarına göre hesap yap-
ması gerektiğini söyledi. 7
Milyon asgari ücretle
çalışan vatandaşlar ve diğer
tüm çalışanlar için önemli
olan yeni asgari ücret mik-
tarının açlık sınırının çok
üstünde ve yoksulluk
sınırıyla aradaki makası en
aza indirecek düzeyde
olması gerektiğini söyledi.

Kamuran Aşkar yaptığı
açıklamada %2,30 olarak
açıklanan Kasım enflasy-
onuna da

değindi.Enflasyonun art-
ması, gelirin azalması,
kamu görevlilerinin
bütçelerinin sarsılması
demektirdiyen Aşkar,
Memur-Sen'in kamu
görevlileri için 5. Dönem
Toplu Sözleşmedeki teklifi
kabul edilseydi; ne kadar
enflasyon farkı verileceği
değil; enflasyonun nasıl
yenildiği konuşulurdu, dedi.
Enflasyonu düşürmenin,
gelir adaletini sağlamanın,
emeğin değerini ve ederini
artırmanın hepimizin hedefi
olması gerektiğini söyleyen
Aşkar, toplu sözleşme
sürecindekamu işvereni ve
hakem heyetinin hesap
hatası; mutlaka tazmin
edilmeli, enflasyon farkıyla
geleceğin, enflasyon tazmi-
natıyla geçmişin kayıpları
giderilmeli. Emeğin sesine
kulak verilmeli, maaşlarda-
ki artış masada belirlen-
meli, kamu emekçilerinin
maaş/gelir kaybına izin ver-
ilmemeli dedi. Toplu
sözleşme sürecinde yapılan
hesap hatasının asgari
ücreti belirleme sürecinde
yapılmaması gerektiğini de
belirten Aşkar,hayattan
kopuk bir matematik, insan-
ların yaşamlarına yön ver-
memeli dedi ve hem asgari
ücret çalışmalarının hem de
kamu görevlilerinin zarar-
larının tazmin etme süreç-
lerin iyi yönetilmesi gerek-
tiğini de ifade etti.

‘Koftiden kabadayý’ 
sözüne yanýt geldi:
Üslubumuza 
yakýþmaz

MHP Merkez İlçe Başkanı
Süleyman Erbay, CHP Merkez
İlçe başkanı Ebru Uzun'un
"Koftiden kabadayı" eleştiri-
sine, "Bizim üslubumuza
yakışan kelimeler değildir
bunlar. Biz efendilikle siyase-
timizi yapacağız" diyerek
cevap verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Merkez İlçe Başkanı
Süleyman Erbay, Cumhuriyet
halk Partisi (CHP) İl Başkanı
Murat Pulat ve CHP Merkez
İlçe Başkanı Ebru Uzun'un
eleştirilerine yanıt verdi.

"Bizim Üslubumuza
Yakışan Kelimeler Değildir
Bunlar. Biz Efendilikle
Siyasetimizi Yapacağız"

CHP Merkez İlçe Başkanı
Ebru Uzun'un "Koftiden kaba-
dayılar" eleştirisine MHP
Merkez İlçe Başkanı
Süleyman Erbay, "Ebru Uzun
bizim muhatabımız değildir.
Bizim muhatabımız Zonguldak
vatandaşlarıdır, Zonguldak'ta
ikamet eden hemşerilerimizdir.
Biz Zonguldak'ın sorunlarını il
başkanım olsun merkez ilçe
başkanı olarak her şekilde dile
getireceğiz. Gerekli eleştiriler-
imizi yapacağız. Bizim üslubu-

muza yakışan kelimeler
değildir bunlar. Biz efendilikle
siyasetimizi yapacağız. Ancak
Cumhuriyet Halk Partisi'nin
izlediği politikaları, kimlerle el
ele siyaset yaptıklarını, terör
örgüt ile nasıl bir pazarlık
içine girdiğini vatandaşlarla
tek tek anlatacağız" şeklinde
cevap verdi.

CHP İl Başkanı Murat
Pulat'ın, "AKP ile birlikte
MHP de büyük bir oy kaybına
uğruyor" eleştirisine de yanıt
veren MHP Merkez İlçe
Başkanı Süleyman Erbay,
"Kesinlikle katılmıyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi kendi
içinde bölündükçe bölünüyor,
Kendi içinden de 5-6 tane
Parti çıkmak üzere. Çünkü
Cumhuriyet Halk Partisi
Atatürk ilke ve inkılaplarından
ayrılmıştır. Cumhuriyet Halk
Partisi Atatürk'ün Türk mil-
liyetçiliği ilkesi ile zıt bir poli-
tika içine girmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi
Atatürk milliyetçiliğini,
Atatürkçülüğü sadece bir
söylem olarak kullanmaktadır.
" dedi.
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“Ya Esnek Mesai,  Ya Da
Emeklerimizin Karþýlýðý”Emeðin Baþkenti,Dünya 

Madenciler Günü'nü Kutladý
4 Aralık Dünya Madenciler

Günü, maden kenti ve Emeğin
Başkenti Zonguldak'ta törenle
kutlandı.

TMMOB Maden
Mühendisleri Odası (MMO)
Zonguldak Şubesi
evsahipliğinde Maden Şehitleri
Anıtı alanında düzenlenen tören
pandemiyle mücadele önlemleri
kapsamında sınırlı katılımla
gerçekleştirildi.

Törene Zonguldak
Belediye Başkanı Ömer Selim
Alan, AKP Zonguldak İl
Başkanı Zeki Tosun, AKP
Merkez İlçe Başkanı Mükerrem
Ayçiçek, MMO Şube Başkanı
Çağlar Öztürk, GMİS Genel
Başkanı Hakan Yeşil, GMİS
Genel Mali Sekreteri Volkan
Yıldız,  MMO Şube
Yöneticileri,Makine Mühendis
Odası Şube Başkanı Birhan
Şahin, KESK'e Bağlı ESM
yönticileri, Sendikamıza bağlı
şubelerin yöneticileri, CHP İl
yöneticileri, meslek odaları ile
sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri katıldı.

Törende Maden Mühendis
Odaları, Zonguldak Şube
Başkanı Çağlar Öztürk ile
GMİS Genel Başkanı Hakan
Yeşil birer konuşma yaptı.

MMO Başkanı
Çağlar Öztürk 

İlk konuşmayı Maden
Mühendisleri Odası Zonguldak
Şube Başkanı Çağlar Öztürk
yaptı.

Öztürk şu düşüncelere yer
verdi;

"Yüreğinde insan sevgisi,
barış, kardeşlik, özgürlük, eşit-
lik, bağımsızlık tutkusu bulu-
nan; Güzel günlerin bir ağaç
gibi tek ve hür ve bir orman
gibi kardeşçesine, omuz omuza
kurulacağına inanan ve bu
inançla bulunduğu her yerde;
Soma`da, Ermenek`te,
Kozlu`da, olduğu gibi işy-
erinde, sokağında,
mahallesinde, köyünde
kentinde mücadele eden; başka
türlü bir dünyanın mümkün
olduğuna ve çocuklarına daha
onurlu bir geleceği sunabile-
ceğine dair sarsılmaz bir karar-
lılığı olan herkesi madencinin
öfkesi, umudu ve direnişiyle
selamlıyor, Santa Barbara'nın
biz madencilere armağan ettiği
ve bir gelenek haline gelen 4
Aralık Dünya Madenciler
Günümüzü tüm içtenliğimizle
kutluyoruz.

Dünya Madenciler Günü,
mitolojik olarak madencilere
miras kalmış güzel bir anlatıdır.
Zor durumda kalan Santa
Barbara kaçarak madencilere
sığınmış, madencilerin dayanış-
ması ile bu zor durumdan kur-
tulabilmiştir. 

Dünyanın her yerinde 4
Aralık'ları bir mücadele gününe
çeviren, coşkuyla kutlayan
madenciler, ülkemizde yaşanan
iş kazaları, iş cinayetleri ve hak
gasplarından dolayı acılar
içerisindedir. Hepinizin huzu-
runda iş kazası ve iş cinayet-
lerinde hayatını kaybeden
maden emekçilerini anıyor,
Soma'da, Ermenek'te hakları
için direnen madencileri
saygıyla selamlıyoruz.

Ülkemiz zor bir dönemden

geçmekte, mevcut ekonomik
krizin sonuçları Covid-19 sal-
gını nedeniyle daha da ağırlaş-
maktadır. Bu olumsuzluğa ek
olarak siyasi iktidar; laiklik,
insan hakları, evrensel hukuk
ve demokrasi normlarından
hızla uzaklaşmakta, ülke içinde
ve dışında yürüttüğü savaş poli-
tikaları ile, halkın refahına
ayrılabilecek kıt kaynaklarımızı
tüketmekte, ülkemizi büyük bir
ateşin içine sürüklemektedir.
Gerek ülkemizin, gerek
toplumumuzun ve onun bir
parçası olan biz maden
mühendislerinin ve maden
emekçilerinin özlemi, barış
içerisinde yaşayabileceğimiz,
evrensel hukuk normlarını ilke
edinmiş, insan haklarına ve
hukuka saygılı mutlu
demokratik bir ülkedir.

Bu özlemle; TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
olarak  Savaşa karşı barışı,
ölüme karşı yaşamı savunmaya
devam edeceğiz.

TMMOB Maden
Mühendisleri olarak, bilimden,
emekten ve halktan yana
olmaya devam edeceğiz

GMİS Genel
Başkanı Hakan Yeşil

Törende GMİS Genel
Başkanı Hakan Yeşil'de
yaşanan sürece dikkt çekti ve
şöyle dedi; 

Bu anlamlı günde herşey-

den önce, Türkiye'de kömür
sektöründe tarihsel birikime
sahip olan, Türkiye Taşkömürü
Kurumu'na,  Türkiye Kömür
İşletmeleri'ne, ülkemizin ve
milletimizin geleceği için
Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün büyük önem verdiği,
yerli ve milli varlığımız olan
Maden Tetkik Arama
Kurumu'na ve özkaynaklarımızı
ülke ekonomisine katan maden-
cilik sektörümüze sahip çıkıl-
masını istiyoruz.

Zonguldak Maden
Havzasından, kamu ve özel
sektör olarak yılda 10 milyon
ton taşkömürü üretmek gibi
güzel şeyler söylendi, ancak
olmadı.

Yılda 5 milyon ton
üretmesi beklenen özel sektöre
maden sahaları verildi, sonuç
alınamadı.

Söylenenin aksine Türkiye
Taşkömürü Kurumu'nda üretim
geriledi. Dönem dönem yapılan
işçi alımlarında üretimin arttığı
görülmüştür.

Ancak emeklilikler
sürmekte, çalışan sayısı azal-
maya devam etmekte, bu
nedenle üretim artışında istikrar
sağlanamamaktadır.

Yerli ve milli üretim poli-
tikalarının sıkça konuşulduğu
bir dönemde, TTK'nın işçi açık-
ları biran önce giderilmelidir.
TTK'nın norm kadro ile çalış-
ması sağlanmalı ve böylece
üretim artışı istikrarlı hale
getirilmelidir.

Tüm dünyada etkisini

sürdüren koronavirüs salgını,
madencilik sektörümüzü de
olumsuz etkiledi.

Bu salgının emekçiler
üzerindeki olumsuz etkisi
dikkate alınarak, devletimiz
tarafından daha katı tedbirlerin
alınması gerekiyor. Ancak sal-
gını sağlıkla atlattıktan sonra
tüm gücümüzü üretime yön-
lendirebiliriz

Türkiye Kamu-Sen'e Bağlı
Türk Sağlık-Sen Zonguldak
Şube Başkanı Arzu Kara,
Pandemi nedeniyle bri
anlamada cephe savaşı
veren Sağlık
Emekçilerinin
durumuna çözüm
öneren sert açık-
lamasında; "
İzin yok, Esnek
Mesai yok,
Dinlenme yok,
alın terinin
karşılığı yok
denilerek nereye
varılacaktır? Bunlar
yoksa sağlık çalışanları
için var olanın tarifi tüken-
mişlik sendromu, kırgınlık,
kızgınlık ve bıkkınlıktır."

Cumhurbaşkanlığı genelgesi
ile kamuda mesai saatleri 10.00-
16.00 olarak belirlenmiş bu
konuda valilere yetki verilmiştir. 

Yıllık izinleri durdurulan
sağlık çalışanları ise görüldüğü
kadarıyla kamu otoriteleri
tarafından bu düzenlemeye dahil
edilmemektedir.  

Halbuki sağlık çalışanlarının
dinlenmeye en fazla ihtiyaç
duyan kesim oldukları aşikardır.
Salgınla kahramanca mücadele
yürüten çalışanların dinlenme
ihtiyacı da mutlaka gündeme
alınmalı, mesai saatleri  buna
göre ayarlanmalıdır. 

Sağlık çalışanlarının hizme-
tine ihtiyaç duyulduğu bir

dönemdeyiz denilmekte ise ona
göre esnek mesaiden mahrum
kalınan süreler sağlık çalışan-

larına nöbet ücreti olarak
ödenmeli veya bu

çalışmalar bir
ikramiye tarzında
ödeme planı ile
ücretlendirilme-
lidir.

Hak ver-
ilmeyip,
emeğin göz ardı

edildiği bir
çalışma düzenini

sürdürebilmek
sağlık çalışanları

açısından mümkün
değildir.  
Çalışanların ya dinlenme

haklar verilmeli ya da bu emek-
lerinin karşılığı ödenmelidir.
Mesele bu kadar basittir.

İzin yok, Esnek Mesai yok,
Dinlenme yok, alın terinin
karşılığı yok denilerek nereye
varılacaktır? Bunlar yoksa
sağlık çalışanları için var olanın
tarifi tükenmişlik sendromu,
kırgınlık, kızgınlık ve bıkkınlık-
tır.

Sağlık Bakanlığı persone-
line sahip çıkmalıdır. Çalışanını
temel  önceliği haline getirme-
lidir. Alkış veya tebrikle değil
icraatla bunu göstermelidir. 

MMO Başkanı Çağlar Öztürk; "Yer kabu
ğunda ve yerin yüzlerce metre altında her
türlü tehlike ve zorluğa karşı doğayla
mücadele ederek maden zenginliklerimizi
üreten, gerektiğinde bu uğurda yaşamını
kaybeden üyelerimize, maden emekçiler-
ine ve madencilik mesleğine sahip çıkmak
bir insanlık görevidir"

GMİS Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak'ın
madenciliğin ve Emeğin Başkenti olduğuna
dikkat çekerek, "TTK'nın norm kadro ile
çalışması sağlanmalı ve böylece üretim
artışı istikrarlı hale getirilmelidir" dedi.

Posbýyýk: 2021
Yýlýnda Suya Zam
Yapmýyoruz

Kdz. Ereğli Belediye
Başkanı Halil Posbıyık, 2021
yılı gelir tarifelerinin
görüşüldüğü Aralık ayı meclis
toplantısında suya zam yap-
mayacaklarını açıkladı.
Posbıyık, 'Artan maliyetlere
rağmen pandemi döneminde
suya zam yapmak aklımıza
dahi gelmedi' dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi
Aralık ayı meclis toplantısı,
AKM Nikah Salonu'nda
Belediye Başkanı Halil
Posbıyık başkanlığında yapılan
ikinci oturum ile tamamlandı.
Başkan Posbıyık, toplantıda
suya zam yapmayacaklarını
açıkladı.

2021 yılı gelir tarifelerinin
görüşüldüğü toplantıda gün-
demdeki maddeler CHP ve AK
Parti grubunun oy birliğiyle
karara bağlandı. 2021 yılını
kapsayacak belediye gelir tar-
ifelerinin görüşüldüğü madde
sırasında açıklama yapan
Belediye Başkanı Halil
Posbıyık, 'Artan maliyetlere
rağmen pandemi döneminde
suya zam yapmak aklımıza
dahi gelmedi' dedi. 

Erdemir, Covid-19 ile
mücadelede ödüle 
layýk görüldü

Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) tarafın-
dan kurumsal sosyal sorumluluk
alanında farkındalığı artırmak
ve kurumları bu konuda teşvik
etmek amacıyla düzenlenen
"Ortak Yarınlar Birlikte
Mümkün" ödül programının
sonuçları belli oldu. Bu sene
Covid-19 ile mücadeleyi odağı-
na alan yarışmada Erdemir, İş
Sağlığı ve Güvenliği kate-
gorisinde "Güvenli Üretim
Birlikte Mümkün" projesiyle
ödüle layık görüldü.

OYAK'ın maden metalürji
alanında faaliyet gösteren şirket-
lerinden Erdemir, TİSK tarafın-
dan düzenlenen ve tamamı
Covid-19 kategorisinde fikir ve
projelerin yarıştığıOrtak Yarınlar
Ödül Programı'nda, İş Sağlığı
ve Güvenliği alanında "Güvenli
Üretim Birlikte Mümkün" proje-
si ile ödüle layık
görüldü."Güvenli Üretim

Birlikte Mümkün" projesiyle
salgının "maske, mesafe ve
hijyen" üç temel önlemine odak-
lanan Erdemir, projeyi dört ana
başlıkta hayata geçirdi. Çalışan-
lar, aileleri ve tedarikçileri kap-
sayan projede Gözlem ve Alt
İşveren Yönetimi Uygulamaları,
Medikal Maske Solunabilirlik
Test Cihazı ve Yapay Zeka
Tabanlı Maske Tanıma çalış-
malarıyla desteklenerek Hijyen
Gözlemleri de yapıldı. Önlem-
lerin içselleştirilmesi için
çalışanların da yaratıcı ve aktif
katılım sağladığı projede, saha
ve ofis çalışanlarının bir araya
gelerek kurduğu "Koronaya İnat
Çal" müzik grubu, söz ve beste-
si kendilerine ait olan "Haydi
Önce Maske Mesafe, Çare
Sende Dikkat Et Hijyene"
şarkısıyla, koronayla
mücadelede müziğin gücünden
yararlandı.


