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“Alan; “Endüstriyel 
mirasý koruyacaðýz” 

“Göçük, patlama, zehirlenme

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın
Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve
Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı
Merve Kır, 'ensest ilişkiler' hakkındaki
açıklaması üzerine tepki gösterenlere
sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Haberin Ayrıntısı Sayfa 4’de

Zonguldak'taki madenlerde, son
6 yılda meydana gelen göçük, patla-
ma, zehirlenme gibi işkazalarında 68
işçi yaşamını yitirdi.Türkiye'nin
sanayi kurulumunda da önemli yer
tutan taşkömürü, kentte Türkiye
Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı
maden ocaklarının yanı sıra özel
maden ocaklarında üretim
yapılıyor.TTK'da  yaklaşık 14 Bin
işçi çalışması gerekirken bugün  7 bin
900 işçi çalışıyor.Rödevanslı sahalar
ve kayıt dışı(Kaçak) olarak tarif
edilen ocaklarda çalışanlarla birlikte
bu rakam 12 binleri buluyor. Resmi
olmayan rakamlara göre, kaçak ocak-
larda bini aşkın madenci günlük 100
ile 200 lira yevmiye karşılığında
çalışıyor.

Jandarma, polis, TTK, Orman
Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve İş

Kurumu Müdürlüğü yetkilileri, kaçak
ocaklara yönelik sık sık denetimler
yapıyor. Denetimlerde tespit edilen
kaçak ocaklar mühürleniyor veya
imha ediliyor. Son 1 yılda kaçak
ocaklardan üretildiği tespit edilen 450
ton kaçak kömür, İl Özel İdaresi
ekiplerine teslim edildi.

Maden ocaklarında, 2014- 2020
Aralık ayı başına kadar meydana
gelen göçük, patlama, zehirlenme
gibi iş kazalarında 68 maden işçisi
yaşamını yitirdi. İşçilerin 31'i özel
maden şirketlerinde, 25'i kaçak
işletilen ocaklarda, 12'si ise TTK'ya
ait maden ocaklarında hayatını kay-
betti. Patlatılarak, mühürlenen kaçak
kömür ocaklarının çoğunun, daha
sonra tekrar üretime açılması dikkat
çekiyor. Zonguldak'ın Kilimli
ilçesinde ocak ayında meydana gelen

olayda, 80 gün önce mühürlenmesine
rağmen kaçak olarak çalıştırılan
kömür ocağında, Murat Ovaz (41) ve
Sebahattin Kalaycıoğlu (47) hayatını
kaybetmişti.Genel Maden İşleri
Sendikası Genel Başkanı Hakan
Yeşil, maden işçilerinin alın terleriyle
yer üstüne çıkarılarak ülke ekonomi-
sine kazandırılan taşkömürü için
birçok mesai arkadaşının kazalarda
hayatlarını kaybettiğini söyledi. TTK
ve özel ocaklara ait maden ocak-
larının çeşitli kurumlarca
denetlendiğini ifade eden Yeşil, "Son
6 yılda kentimizdeki maden ocak-
larında 68 vefat olmuştur. TTK'ya
bakıldığında tarihinde çok acılar
yaşamış bir kurumdur. Bununla
beraber işçi sağlığı ve iş güvenliği
anlamında büyük yatırımlar yapmış
gözde kuruluşlardan bir tanesidir.

TTK için Türkiye'nin bir madencilik
okulu diyebilirsiniz. TTK, kendi
verdiği rödevanslı sahaları da iş
güvenliği anlamında bizzat denetle-
mektedir. Daha sıkı önlemlerle
arkadaşlarımızın can güvenliği kural-
ları artırılarak sağlanmalıdır." dedi.

Saðlýkçýlara vazife malullüðü veya meslek hastalýðý statüsü
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından
açıklamalarda bulundu.Kafkasya'daki gelişmeler, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret,
ekonomi, Covid-19 salgını sürecinde devletin sağladığı ekonomik destekler, bankacılık
sistemi hakkında konuşan Erdoğan, salgın sürecinde esnaf için alınan destek kararlarını
açıkladı.Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının kadrolarına göre vaz-
ife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılmasının sağlanacağını
ifade etti. Haberi Sayfa 2’de

28.164 vaka, 5.064 hasta, 229 ölüm.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 204.289 test yapıldığını, 28.164

kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 5.064 kişinin "hasta" kabul edildiği-
ni, 229 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 204.289 test
yapıldığını, 28.164 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 5.064
kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 229 kişinin salgın nedeniyle
hayatını kaybettiğini, 28.164 hastanın iyileştiğini, 5.980 Covid-19 has-
tasının durumunun ağır olduğunu açıkladı.  Bakanlığa göre, toplam
Covid-19 vaka sayısı 1.866.345 ölen kişi sayısı 16.646. Toplam iyileşen
sayısı ise 1.631.944.

“PTT Emekçilerine Aba
Altýndan Sopa Gösteriliyor”

PTT'nin İbrahim Damatoğlu'na garezi bitmiyor.
Daha önce defalarca sürülen, görev yeri değiştirilen,
açığa alınan ancak hepsinde mahkeme kararı ile geri
dönen KESK Haber-Sen Genel Sekreteri Damatoğlu,
bu kez, Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'ye sürgün
edildi. Sürgüne tepki gösterenHaber-Sen, bunun,
sendikalarını susturmaya yönelik bir girişim olduğunu
söyledi. Haberi Sayfa 3’de

Kýr, ‘Ensest 
İlişkiler’
Hakkýnda Sordu;
‘Adliye Ve Basýna
Yansýyan Vakalarla
Ýlgili Ne Yaptýnýz?”

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü
Hakan Yüksel, 'Çimlerde kaynama sürecine
geçildi'

Türkiye Birinci Futbol Ligi (Süper Lig)
döneminden itibaren yaklaşık 50 yıldır
Zonguldakspor'a ve Zonguldak atletizmine
hizmet eden Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nın
çim serme işleminin tamamlanmasının ardından
çalışmalar devam ediyor. Serilen çimin üzerine
kum serilirken, bakım ve onarım işlerine de
başlandı.

Haberin Ayrıntısı Sayfa 4’de

Elmas haftayý 1 puanla
kapattý.

Erkmen sordu;
“Açýklanan proje
hangi aþamada ?”

İYİ Parti Zonguldak İl
Başkanı Yavuz
Erkmen,Ulaştırma
Başakanlığınca
2020'de tamam-
lanacağı daha
önce duyurul-
muş olan
Adapazarı-
Ereğli ve de
Ereğli-
Zonguldak
Demiryolu
projesini sordu.
Erkmen; “Şimdi
iktidar partilerine
sormak istiyoruz.
Bu proje ne oldu?
2020'ye kadar tamam-
lanması açıklanan proje
hangi aşamada ? Amaç Zonguldak'a hizmet ise
iktidar bu projenin bugün itibariyle hangi aşama-
da olduğunu açıklamalı.”dedi

Haberin ayrıntısı sayfa 3’de

Zonguldakspor ligin köklü kulüp-
lerinden Sarıyer ile golsüz
berabere kaldı. Güçlü
kadrosu ile zirve
mücadelesi veren
Sarıyer karısında
Hakan Çevik ve
Murat Türkkan'ın
cezaları nedeniyle
eksik kadro ile
çıkan
Zonguldakspor rak-
ibi karşısında 90 daki-
ka boyunca dirençli futbol oynadı. Etkili
futbol skora yansımadı, Elmas haftayı 1
puanla kapattı. Sayfa 4’de

26 Şubat 2021 günü ihale edilecek olan
lavuar alanıyla ilgili Belediye Başkanı Ömer
Selim Alan, 15 yıla yakın boş bekleyen lavuar
alanının Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir
projeyle hayat bulacağını belirtti. Sayfa 3’de

“Çimlerde kaynama
sürecine geçildi”

Can almaya devam ediyor”
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13 Aralık 
2013 Erdal Eren idam edildi 

15 Aralık 
2009 Fadime Ayvalıtaş yaşamını yitirdi. Tekel  işçisinin 78

gün süren direnişi başladı 

17 Aralık 
1830 Güney  Amerikalı devrimci önder Simon Bolivar öldü
2013 Tarihin en büyük yolsuzluk operasyonu başladı 

19 Aralık
1978 Üç gün süren Solcu ve Alevi avının yaşandığı Maraş

katliamı yaşandı 
2000 20 Cezaevine F tipi cezaevi dayatması için operasyon

düzenlendi 
20 Aralık 

1961 YÖN  dergisinin ilk sayısı çıktı 
1993 Tiyatro ve sinema sanatçısı Hulusi Kentmen yaşamını

yitirdi 
22 Aralık 

1962 Cahit Arf öldü
25 Aralık 

1977 Şarlo Charlie Chaplin yaşamını yitirdi 
27 Aralık 

1939 Erzincan depreminde 32.962 kişi öldü 
28 Aralık 

2011Roboski de çoğunluğu 15-19 yaşındaki çocuklardan
oluşan 35 köylü savaş uçaklarının bombardımanında yaşamını yitir-
di 
30 Aralık 

2006 Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin idam edildi
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Son haftaların tartışma
konusu CHP Kadın Kolları
Genel Başkan Yardımcısı aynı
zamanda Zonguldak İl Kadın
Kolları Başkanı Merve Kır'ın
geçtiğimiz günlerde basına yap-
tığı bölgedeki "Ensest" ilişki
konusundaki görüşleri.

Merve Kır, '25 Kasım
Kadına Şiddete Hayır Günü'nde
"Corona Virüs günlerinde 'evde
kal' deniliyor ama o evde neler
oluyor bilinmiyor, ensest ilişkil-
erde artış oldu" demişti. Merve
Kır'ın en çok ensest ilişkilerin
Zonguldak Merkez'de
yaşandığını belirterek Çay-
cuma'nın Perşembe
Beldesi'nden çok dava geldiğini
de belirtmişti.

Bunun üzerine Çay-
cumalılar Dernek Başkanı
Savaş Çiloğlu, CHP Eski İlçe
Başkanı Tuncay Akyol, davaya
konu olan sorunlara değil de
Merve Kır'ın açıklamalarına
tepki gösterdiler.

Yine konu ulusal basına
yansıdı ve Zonguldaklı Yazar
Cem Küçük, Merve Kır'ın açık-
lamalarını 'skandal sözler'
başlığında köşe yazısına taşıdı.
Bunun üzerine Merve Kır Cem
Küçük'e, "AKP iktidarının 18
yılında, ilk 13 yıllık süreçte

kapısından ayrılmadan savun-
duğun FETÖ, son 5 yılda ise,
AKP tetikçiliğin herkesin malu-
mudur. Cumhuriyettin yaratmış
olduğu Türk aile yapısını boz-
duğunuz, kadını ikinci plana
attığınız, her şeyi maddi çıkar
haline getirdiniz.

2-Bu siyasi iktidar hırsı ile
bu yönetim yapısı ,şimdi de
adliye ve dosya sayılarında
ispatlı olan kadının ve hatta
UFAK ÇOCUKLARIN başına
geleni ,kadına ve çocuklara
yönelik şiddeti de FETÖ'yu
desteklediğin gibi mi
destekleyeceksin Küçük bey..
Hadi ordan "diye cevap verdi

CHP Kadın Kolları Genel
Başkan Yardımcısı ve İl Kadın
Kolları Başkanı Merve Kır,
Avukatlık mesleği gereği ki,
isim vermeden sadece bölge adı
kullanarak yaşanan soruna
dikkat çekmişti.

Neredeyse Merve Kır'ı
kamuoyu önünde linç kampa-
nyası açıldı.

Niye? var olan bir gerçeği
kamuoyuna üstelik ne zaman
"25 Kasım Kadına Şiddete
Hayır Günü"nde

Merve Kır, sayfalarımızda
da yer verdiğimiz açıklamasın-
da bu kez bölgede meslek ve

kitle örgütlerine yönelik eleştiri
yaptı ve sordu; 

"Olaylardan haberdar
olduğu halde kılını kıpırdat-
mayan partili ve STK'lı
arkadaşlarımız, tribünlere
oynamak yerine her türlü cinsel
saldırıya uğramış çocuk-
larımızın duygularını
anlayamıyorsa asıl problem
oradadır!"dedi

Gerçek böyle bir şey.
İlginç olan diğer yan ise,

Merve Kır'ın bu gerçekçi ve
haklı değerlendirmelerine yöne-
lik, Kadın Platformlarından ses
çıkmayışı.Şaşıyorum.

Kadın Platformu her "25
Kasım Kadına Şiddete Hayır
Günü"ünde kadına,çocuklara
yönelik şiddet,taciz,tecavüz
konularına yönelik tutumları,
hatta ülkenin farklı illerinde
meydana gelen olaylara tepki-
lerini gösterirken hemen
önümüzde,içimizden birinin
sadece gerçekleri dile
getirdi,var olanları kamuoyu ile
paylaşmasına yönelik değer-
lendirmeleri konusunda neden
sessiz kalındığını anlayamıyo-
rum..

Gerçek her zaman devrim-
cidir.Güneş Balçıkla sıvanmaz

Gerçekleri gizlemek, 
yada Üç Maymunu oynamak

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

Marksist Eleþtiri 
Marks kurtuluş

mücadelesinin yaratacağı
komünal dünyanın dok-
triner bir resmini ver-
memiştir. Çünkü Marks'a
göre, geleceğin nasıl bir
şey olacağı "âlim
adamlar"ın zihninden
fışkırmaz. Geleceğin
nasıl bir şey olacağı,
bütün dünya mülksüz-
lerinin, yani sıradan
insanların eleştirel,
devrimci, kurucu
mücadelesi kendi yolunu
adım adım açtıkça ortaya
çıkacaktır.Kurtuluşun
hazır bitmiş bir teorisi
yoktur. Kurtuluş maddi
bir gerçeklik olarak
ortaya çıkmadıkça, kur-
tuluşun teorisi tamam-
lanmış olamaz. Teorinin
tamamlanması zihinsel
bir gayret meselesi değil,

fakat eleştirel, devrimci,
kurucu mücadelenin
gelişerek kurtuluşu fiilen
yaratması meselesidir.

Kurtuluş mücadelesi
bütün dünya mülksüz-
lerini kapsayarak dünya-
tarihsel boyuta yük-
selinceye kadar, prole-
taryanın bir dizi kalkış-
ması olacaktır. Her bir
kalkışma, bir yandan
geçmişteki
mücadelelerin kazanım-
larından yararlanırken,
bir yandan da geçmişin
teori ve pratiğindeki
yanlışları eleştirerek
kendi teori ve pratiğini
geliştirecektir.

(Tanıtım
Bülteninden)

Anaokullarý, ana sýnýflar
hariç yüz yüze eðitime
geçiyor

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) yarından itibaren
resmi ve özel tüm
anaokullarının, ana sınıfları
hariç yüz yüze eğitime geçe-
ceğini duyurdu.

Bakanlığın resmi Twitter
hesabından yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer veril-
di:

"Cumhurbaşkanlığı
Kabine Toplantısı'nda alınan
karar gereği, ana sınıfları
hariç, tam gün hizmet veren
resmi ve özel tüm
anaokulları, Kovid-19 ted-
birleri kapsamında belirlenen
koşulları yerine getirmek

kaydıyla yarından itibaren
yüz yüze eğitime geçecek-
tir."

AKP Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan bu akşam düzenle-
nen Kabine Toplantısı son-
rası yaptığı açıklamada
konuya ilişkin
"Sağlıkçılarımıza ve diğer
çalışanlarımıza destek olmak
amacıyla kamuya ait okul
öncesi kurumları, ana
sınıfları hariç faaliyetlerini
sürdürebilecektir" demişti

Yýlbaþýnda dört gün kesintisiz
sokaða çýkma yasaðý

Erdoğan, 31 Aralık
akşamı saat 21.00'den 4
Ocak sabahı saat 05.00'e
kadar kesintisiz sokağa
çıkma yasağı uygulanacağını
duyurdu.

AKP Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan, Kabine
Toplantısı'nın ardından açık-
lamalarda bulundu.

Kafkasya'daki gelişmel-
er, Azerbaycan'a gerçek-
leştirdiği ziyaret, ekonomi,
Covid-19 salgını sürecinde
devletin sağladığı ekonomik
destekler, bankacılık sistemi
hakkında konuşan Erdoğan,
salgın sürecinde esnaf için
alınan destek kararlarını
açıkladı.

Erdoğan, ayrıca salgınla
mücadele amacıyla yılbaşın-
da, 31 Aralık akşamı saat
21.00'den 4 Ocak sabahı saat
05.00'e kadar kesintisiz
sokağa çıkma yasağı uygu-
lanacağını duyurdu.

Erdoğan'ın açıkladığı
esnafa destek kararları şöyle:
 Yılsonuna kadar

yüzde 20'den yüzde 10'a
indirilen gayrimenkul
kiralarındaki stopaj oranı
uygulanma süresi 1
Haziran'a kadar uzatıldı.
 "Yüzde 18'den

yüzde 8'e indirilen işyeri
kiralama hizmetlerindeki
KDV oranı 1 Haziran'a
kadar uygulanmaya devam
edilecek.
 Pek çok sektörde

uygulanmaya başlanan KDV
indirimi 1 Haziran'a kadar
uzatıldı.
 Basit usule tabi 806

bin 871 vatandaş ile kısıtla-
malar sebebiyle doğrudan
etkilenen 432 bin 657 esnafa
üç ay süreyle ayda 1000 TL
destek ödemesi yapılacak.
Hibe şeklinde yapılacak bu

ödemeden taksi, dolmuş,
servis işletmecisi, pazarcı,
terzi, oto tamircisi, pansiyon,
yurt, kreş gibi kesimler fay-
dalanacak.
 Esnafa üç ay

süreyle Büyükşehirlerde
aylık 750 TL, diğer illerde
ise 500 TL kira desteği
yapılacak.

Sağlıkçılara vazife
malullüğü veya
meslek hastalığı
statüsü

Salgın döneminde hay-
atını kaybeden sağlık
çalışanlarının kadrolarına
göre vazife malullüğü veya
meslek hastalığı statülerinin
hızla sonuçlandırılmasının
sağlanacağını ifade eden
Erdoğan, şunları dedi:

"Vazife malulü sağlık
çalışanlarımızın aileleri,
maaştan ek ödemeye, faizsiz
konut kredisinden çocukları-
na eğitim öğretim yardımına,
istihdam hakkından fatura
indirimlerine kadar pek çok
imkana kavuşacaklardır.

"Sağlık Bakanımız ile
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanımızı bu
hususun süratle netice-
lendirilmesi hususunda
görevlendirdim."
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“PTT Emekçilerine Aba Altýndan Sopa Gösteriliyor”
PTT'nin İbrahim

Damatoğlu'na garezi bitmiyor.
Daha önce defalarca sürülen,
görev yeri değiştirilen, açığa alı-
nan ancak hepsinde mahkeme
kararı ile geri dönen KESK
Haber-Sen Genel Sekreteri
Damatoğlu, bu kez, Şanlıurfa'nın
sınır ilçesi Akçakale'ye sürgün
edildi. Sürgüne tepki
gösterenHaber-Sen, bunun,
sendikalarını susturmaya yönelik
bir girişim olduğunu söyledi

Kilimli PTT şubesinde
vezne görevlisi olarak çalışan ve
aynı zamanda KESK'e bağlı
Haber-Sen sendikasının genel
sekreterliğini de yapan İbrahim
Damatoğlu, Şanlıurfa'nın
Akçakale ilçesine sürgün edildi.
PTT tarafından eleman yetersi-
zliği nedeniyle tayini çıkarılan
Damatoğlu'nun daha önce de,
ceza amaçlı olarak il içinde
görev yeri değiştirilmiş, bir
dönem de açığa alınmıştı. Her
defasında yapılan işlem haksız
bulunarakmahkeme kararı ile
görevine iade edilen Damatoğlu,
10 Aralık' 2015'te, 103 kişinin
hayatını kaybettiği Ankara Gar
katliamında yaralananlar arasın-
da da yer aldı. Sendikanın
Ankara'daki genel merkezinde
KESK Eş Genel Başkanı Aysun
Gezen'in de katılımıyla sürgünü
protesto için bir basın açıklaması
yapıldı.Açıklamayı okuyan
Haber-Sen Genel Başkanı Mesut
Balcan, "PTT emekçileri, Covid-
19 pandemisi sürecinde, yoğun
bir şekilde çalışarak milyonlarca
yurttaşa hizmet üretmeye devam
etmektedir. Pandemi sürecinin
en başında, Basın Yayın İletişim
ve Posta Emekçileri Sendikası
(HABER-SEN) olarak hazır-
ladığımız resmi yazı ile PTT
Genel Müdürlüğü bilgilendiril-
erek ortaya çıkabilecek tehlikel-
er hakkında uyarılar yapılmıştır.
Ancak Genel Müdürlük

uyarılarımızı dikkate almamış ve
gerekli adımları atmamıştır"
dedi.

Bunun üzerine, örgütlü olu-
nan tüm illerde ve işyerlerinde
yaptıkları basın açıklamaları ve
eylemler sonrasında, kısmi
olarak koruyucu ekipmanlar sağ-
landığını söyleyen Baycan,
"Posta emekçilerine enfeksiyon
riskiyle ilgili bilgilendirmenin
yapılması, gerekli ve yeterli
ekipmanın sağlanması, tüm işy-
erlerinin ve araçların düzenli
aralıklarla dezenfekte edilmesi,
tüm çalışma alanlarının sosyal
mesafe kurallarına göre yeniden
düzenlenmesi ve tüm dağıtım
süreçlerinin riski en aza indire-
cek biçimde yeniden tasarlan-
ması zorunluluk iken yetersiz
tedbirlerle gerek PTT çalışan-
larının ve gerekse de yurttaşların
sağlığı tehlikeye
atılmaktadır.Haber Sen olarak
salgının başından itibaren tüm
önlemlerin alınması, olumsuz
çalışma koşullarının düzeltilmesi
amacıyla yaptığımız basın açık-
lamaları ve sosyal medya çalış-
maları sonrasında üyelerimiz ve
yöneticilerimiz sürgün edilmişti"

dedi.
Balcan açıklamasını,

"Kurulduğu günden bu yana
nitelikli kamusal hizmeti savu-
nan Sendikamız HABER-SEN,
haksız ve hukuksuz uygula-
malara karşı her koşulda
mücadele etmiştir; bugün de bu
mücadelesini sürdürmektedir.
Sürgünlere, özelleştirmeye,
güvencesiz ve esnek çalışmaya,
performans sistemine yani çalış-

ma hayatında iş barışını bozan
tüm uygulamalara karşı sesini
yükseltmiştir; bundan sonra da
güçlü biçimde itirazını sürdüre-
cektir. PTT yönetimine sesleniy-
oruz, haksız hukuksuz kararınız-
dan vazgeçin. Sendikamız Genel
Sekreteri İbrahim
Damatoğlu'nun sürgününü dur-
durun"dedi

26 Şubat 2021 günü ihale
edilecek olan lavuar alanıyla
ilgili gelişmeleri İHA'ya
anlatan Belediye
Başkanı Ömer
Selim Alan, 15
yıla yakın boş
bekleyen
lavuar
alanının
Türkiye'ye
örnek gös-
terilebile-
cek bir pro-
jeyle hayat
bulacağını
belirtti.
Drone ile
havadan görün-
tülenen atıl
vaziyetteki alanla
ilgili açıklamada bulu-
nan Alan şöyle dedi:

"Bütün Zonguldak'ın, hep-
imizim yıllardır beklediği 2006
yılından beri boş, atıl şekilde
duran lauvar alanı diye tabir
ettiğimiz kömür yıkama alanın-
da şu an gördüğünüz gibi tırlar
geçici süreyle park ediyor.
Seçim zamanında burası ile
ilgili projemiz olduğunu
söylemiştik.
Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda şehrimize iki kez
gelen Çevre Şehircilik
Bakanımıza buraya geldiğinde
burayı da gösterdik kendisinden
burası noktasında destek

istemiştik. Cumhurbaşkanımıza
burayı anlatmıştık. Buranın

Zonguldak için ne kadar
değerli olduğunu,

bütün Zonguldak'ın
buranın bir alan

olmasını iste-
diğini hem
seçim öncesi
hem seçim
sonrası
konuşmuş-
tuk.
Malumunuz
2010 yılında-
ki yerel

idarede bir
ödüllü proje

yarışması
yapılmış, bunların

hepsi rafa
kaldırılmıştı. İnşallah

TOKİ eliyle 26 Şubat'ta ihale
gerçekleştirilecek. Bütün
Zonguldak'ın heyecanla bek-
lediği 15 yılı aşkın süreden beri
boş, atıl bekleyen lauvar alanı
inşallah peyzajından yapılarına
kadar Türkiye'ye örnek göster-
ilebilecek sosyal donatı alanı
olacak. 7'den 70'e herkesin fay-
dalanabileceği etkinlik çayırın-
dan tutun da eski yıkılan binayı
aynı şekilde buraya endüstriyel
mirası koruyarak inşallah TOKİ
eliyle yapılacak. 3 kule ve silo-
larımızla yer altında otoparkı,
müzesiyle nefes alabileceğimiz
mükemmel alana kavuşacağız.

Göç ve Uyum Yerelde
Basın Buluşmaları online
toplantısına Karadeniz böl-
gesi ile devam edildi.
Zonguldak Gazeteciler
Cemiyeti (ZGC) Başkan
Derya Akbıyık'ta
Zonguldak'ı temsilen toplan-
tıda yer aldı.

İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü
tarafından İç Anadolu
Bölgesi, Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu böl-
gelerinde basın mensupları
ile gerçekleştirilen Göç ve
Uyum Yerelde Basın
Buluşmaları Toplantı etkin-
liğinin devamı Karadeniz
bölgesindeki yerel basın
mensupları ile devam edildi.

Online olarak gerçek-
leştirilen toplantıya,
Cumhurbaşkanı

Başdanışmanı Mehmet
Akarca, Göç İdaresi Genel
Müdürü ve Genel müdür
yardımcısı,
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezi Daire Başkanları,
içişleri bakanalğı yetkilileri
ile üst düzey yöneticilerde
toplantıya katılarak göç ve
uyum konularında bilgi
verdiler, katılımcı gazeteci-
lerin görüşlerini aldılar.

ZGC Başkanı Derya
Akbıyık'ın da Zonguldak'ı
temsilen katıldığı toplantıda
tüm Karadeniz bölgesinde
bulunan illerdeki yerel
gazeteciler de göç ve uyum
sorunu hakkında
düşüncelerini açıkladılar.
Toplantılarla birlikte ülkem-
izde mülteciler ve sığın-
macılar hakkında ki yanlış
algıyı yıkma amaçlanıyor.

Alan; “Endüstriyel
mirasý koruyacaðýz” 

Göç Ve Uyum Sorunlarý Görüþüldü

Devrek Belediyesinde 
Toplu Sözleþme 
Ýmzalandý

Devrek Belediyesinde
toplu iş sözleşmesi imza-
landı

Devrek Belediyesi ile
Belediye-İş Sendikası
arasında şirket personeli
olarak çalışan 215 işçiyi
kapsayan toplu iş sözleşme-
si imzalandı.

Sözleşme, Devrek
Belediye Başkanı Çetin
Bozkurt ile Belediye İş
Zonguldak Şubesi Başkanı
Osman Karataş arasında bir
yıllığına imzalandı.
Sözleşmeyle işçi ücretlerine
sosyal hak ve yeni
kazanımlarla birlikte yak-
laşık yüzde 14 oranında
zam yapıldı.

Sözleşme 1 Temmuz
2020 tarihinden geçerli ola-
cak. Devrek belediye
Başkanı Çetin Bozkurt,
"Göreve geldiğimizde
sendikal hakları olmayan
işçilerimize, sendikal hak-
larını kazandırarak
sendikalı yapmıştık. Bu
sözleşme 696 sayılı KHK
ile belediye şirketlerine

kamu iktisadi teşekküllerine
geçişleri yapılan ve şirket
personeli olarak çalışan 215
işçimizi kapsıyor. Bu 215
arkadaşımızdan da mem-
nunuz. Toplu sözleşmenin
hayırlı olmasını diliyorum"
diye konuştu.

Belediye İş Sendikası
Zonguldak Şube Denetim
Kurulu Başkanı Tuncay
Ulupınar da Başkan çetin
Bozkurt'a teşekkür ettiği
konuşmasında, "Sayın
Başkanımız emekten,
emekçiden yana gösterdiği
tavrıyla sosyal belediyecil-
iğin en güzel örneğini
ortaya koymuştur.
Kendisine işçi ve emekçi
kardeşlerimiz adına
teşekkür ediyorum. Bu
toplu sözleşme işçilerimize,
emekçilerimize hayırlı
uğurlu olsun" dedi.

Toplu sözleşme 1
Temmuz 2020 tarihinden
itibaren geçerli olacak.

Erkmen sordu;
“Açýklanan proje
hangi aþamada ?”

İYİ Parti Zonguldak İl
Başkanı Yavuz
Erkmen,Ulaştırma
Başakanlığınca 2020'de
tamamlanacağı daha önce
duyurulmuş olan Adapazarı-
Ereğli ve de Ereğli-Zonguldak
Demiryolu projesini sordu

Erkmen konuyla ilgili yap-
tığı basın açıklamasında şu
görüşlere yer verdi,
"Bölgemizde ulaşım açısından
devam eden karayollarının bir
an önce bitirilmesi ve bunun
yanında bölgede ekonomik
olarak kalkınmayı sağlayacak
karayollarının ise bir an önce
başlanılması (Örn: Zonguldak-
Filyos Karayolu )
Zonguldak'ta yaşayan herkesin
üzerinde hemfikir olduğu bir
husustur. 

Ancak bunun kadar önem-
li bölgede yeni bir çığır açacak
önemli bir projenin de bugün
akıbetini sormak istiyoruz.
Şubat 2004 tarihinde
Ulaştırma Bakanlığı DLH Gn.
Müdürlüğünün kamuoyuna
açıkladığı ve ekte örneği
görüleceği üzere o tarihte
basında yer alan ve 2020'ye
kadar tamamlanması
öngörülen bakanlığın 15,2 mil-

yar dolarlık demiryolu pro-
jelerinin durumudur. 

Bu projeler İlimizi yakın-
dan ilgilendirmektedir. Çünkü
açıklanan projelerden biride
Adapazarı-Ereğli ve de Ereğli-
Zonguldak Demiryolu proje-
sidir.2004 yılında etüt-proje
programında yer alan bu pro-
jelerden 107 km çift hat olarak
hizmete alınması öngörülen
Ereğli-Zonguldak demiryolu
projesinin maliyeti 429 milyon
dolar olarak açıklanmış,
ekonomiye yıllık getirisi 50
milyon dolar olarak hesap
edilmişti. 

Şimdi iktidar partilerine
sormak istiyoruz. Bu proje ne
oldu? 2020'ye kadar tamam-
lanması açıklanan proje hangi
aşamada ? Amaç Zonguldak'a
hizmet ise iktidar bu projenin
bugün itibariyle hangi aşama-
da olduğunu açıklamalı.
Bakanlığın kendisinin 2020'ye
kadar yapılmasını planladığını
açıkladığı projeyi merak ediy-
or, Zonguldak ekonomisini
yakından ilgilendiren hususun
Zonguldak kamuoyuna açık-
lanmasını beklediğimizi ifade
ediyoruz.



Sayfa 416 Aralık 2020/933 SUSMA -HABER- YORUM

“Çimlerde kaynama
sürecine geçildi”

Zonguldak Gençlik ve Spor
İl Müdürü Hakan Yüksel, 'Çim-
lerde kaynama sürecine geçildi'

Türkiye Birinci Futbol Ligi
(Süper Lig) döneminden
itibaren yaklaşık 50 yıldır
Zonguldakspor'a ve Zonguldak
atletizmine hizmet eden
Karaelmas Kemal Köksal
Stadı'nın çim serme işleminin
tamamlanmasının ardından
çalışmalar devam ediyor. Serilen
çimin üzerine kum serilirken,
bakım ve onarım işlerine de
başlandı.

Çim serme işleminin ardın-
dan Tartan pistin de değiştir-
ilmesi bekleniyordu. Ancak
Gençlik ve Spor İl Müdürü
Hakan Yüksel, tartan pist
değiştirme işi için hava şart-
larının düzelmesini bekleyecek-
lerini söyledi. Tartan pistin daha
sağlıklı olması için güneşli ve
sıcak havaya ihtiyaç olduğunu

belirten Yüksel çimlerin kısa
sürede mükemmel hale geleceği
mesajını da verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü
Hakan Yüksel çalışmaları
yerinde inceleyerek ilgili şu bil-
gileri verdi."Uzun süredir çim
zeminle ilgili çabalarımız vardı.
Çok şükür şuanda bitti.
Herhangi bir aksaklık ve prob-
lemimiz yok. Şuan da çimlerin
birbirine kaynaması ve
üzerindeki çamurlu bölgenin
bakımları yapılarak güzel şek-
ilde tekrar yeşillenmesi aşa-
masını bekliyoruz. Bundan son-
raki süreçte tabi bu bakımla bir-
likte sahayı en güzel hale getire-
ceğiz. Daha sonraki aşamamız
biliyorsunuz ki tartan pist şuan
da mevsimin olumsuz olması
nedeniyle biraz beklemede ola-
cağız. Tartan pist aşamamızı
ilerleyen zamanlarda devam
edecek inşallah" dedi.

Zonguldakspor ligin köklü kulüp-
lerinden Sarıyer ile golsüz berabere
kaldı. Güçlü kadrosu ile zirve
mücadelesi veren Sarıyer karısında
Hakan Çevik ve Murat Türkkan'ın
cezaları nedeniyle eksik kadro ile
çıkan Zonguldakspor rakibi karşısında
90 dakika boyunca dirençli futbol
oynadı. Etkili futbol skora yansımadı,
Elmas haftayı 1 puanla kapattı.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta
mücadele eden temsilcimiz
Zonguldakspor geçtiğimiz hafta
deplasmanda aldığı 4-2'lik
Gümüşhanespor yengilgisini unuttur-
mak ve tekrar çıkışa geçmek için ligin
15'nci haftasında konuk ettiği Sarıyer
maçına galibiyet parolasıyla çıktı.

5 golle ligin en az gol giyen ekibi
olan, kadrosunda süper lig kariyeri
olan Barış Memiş ve Adem Koçak
gibi isimleri yedek kulübesinde oturt-
turan, geniş bir kadroya sahip olan
Sarıyer de Zonguldak'a galibiyet için

geldi.
Zonguldakspor maça temkinli

başlayarak ilk 15 dakika rakibini tarttı.
Rakip Sarıyer ise sürekli baskı
kurarak Zonguldakspor kalesine

gelmeyi planladı. Ancak
Zonguldakspor orta saha ve defans
hattı rakip Sarıyer'e atak fırsatı verme-
di.  İlk yarıda 1-2 pozisyon yakalayan
Zonguldakspor bu pozisyonları değer-

lendiremeyince ilk yarı golsüz tamam-
landı.

İkinci yarıya hızlı başlayan
Zonguldakspor'da 50'nci dakikada
Berkan'ın kafa vuruşunu rakip kaleci
Ali mükemmel bir refleksle kornere
attı ve yüzde yüz golü önledi. Bu
dakikadan sonra Elmas 1-2 pozisyon
daha yakalamasına rağmen bunları
gole çeviremedi. Rakip Sarıyer ise
Zonguldakspor ceza sahası etrafında
pozisyon aradı, defans hattı buna fırsat
vermedi. Sarıyer de 90 dakika boyun-
ca 2-3 fırsat yakaladı. Ancak her iki
takımda gol atma şansı bulamayınca
maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Stat: Devrek

Hakemler: Ahmet Turan
Timuroğlu xx, Barış Çiçeksoylu xx,
Çetin Öncel xx

ZONGULDAKSPOR: Sinan Ören

xx, Ali Fırat xxx, Aykut Emre xx,
Berkan xxx, Emre xx, Hüseyin xx,
İhsan xx (Oktay Dk 74 x), İlker xx,
Neşet Bellikli (Ahmet Hakan Dk 82
x), Ramazan xx, Sinan Uzun xx
(Yılmaz Dk 90+1 x)

SARIYER: Ali xx, Hüsnü xx,
Nuri xx, Mehmet xx, Oğuz xx,
Mahmut x (Barış Memiş Dk 71 x),
Bertul xx (Adem Dk 79 x), Savaş xx,
Okan xx, Ömer xx, İlyas xxx (Bertuğ
Dk. 86 x)

SARI KARTLAR: Hüseyin
Yılmaz, Ali Fırat, Berkan
(Zonguldakspor)

KIRMIZI KART: Aykut Emre
(Dk. 89) (Zonguldakspor)

Etkili futbol skora yansýmadý

Kýr, 'Ensest Ýliþkiler' Hakkýnda Sordu; “Adliye Ve 
Basýna Yansýyan Vakalarla Ýlgili Ne Yaptýnýz?”

Cumhuriyet Halk Partisi
Kadın Kolları Genel Başkan
Yardımcısı ve Zonguldak İl
Kadın Kolları Başkanı Merve
Kır, 'ensest ilişkiler' hakkındaki
açıklaması üzerine tepki
gösterenlere sosyal medya
üzerinden yanıt verdi.

Merve Kır, '25 Kasım
Kadına Şiddete Hayır Günü'nde
"Corona Virüs günlerinde 'evde
kal' deniliyor ama o evde neler
oluyor bilinmiyor, ensest ilişk-
ilerde artış oldu" demişti.
Merve Kır'ın en çok ensest
ilişkilerin Zonguldak
Merkez'de yaşandığını
belirterek Çaycuma'nın
Perşembe Beldesi'nden çok
dava geldiğini de belirtmişti.

Merve Kır, sosyal
medyadan yaptığı açıklamada
şunları söyledi;

25 Kasım'da 'kadına şiddet'
ile alakalı avukat kimliğimle
yaptığım bir röportaj sonrası
sosyal medyada yazılanları
hayretle izliyorum.

Öncelikle bu konu asla ve
asla siyasi malzeme yapılamay-
acak kadar hassas ve maalesef
çok acı bir gerçektir.

'Kadına şiddet' ile alakalı
vermiş olduğum röportajda
gerçekler yani asıl mesele
çarpıtılmaya çalışmış ve siyasi
bir malzeme haline getir-
ilmiştir.

Çocukların aile içinde ve
dışında karşılaştığı cinsel
istismarların nedenlerini ve
sonuçlarını değil de bu konuyu
gündeme getiren birini
eleştirmeye çalışmak hem

insani yanlışlık hem çok acı.
Bir hukukçu olarak adliyel-

erde tanık olduğumuz olaylar
ile adliyeye gelemeyecek kadar
yalnız ve sahipsiz çocuk-
larımızın tanık olduğumuz
hikayelerinden yola çıkarak,
üstü kapalı şekilde söylemek
öncelikle insani ve vicdani bir
görevimizdir.

Bu çirkin gerçeği bilip de
üstünü kapatmak isteyenlerin,
yaşanmış ve yaşanabilecek
benzer olaylarla ilgili suç ortağı
olabileceklerini unutmamak
gerekir. Olayların asıl neden-
lerini, çözüm yollarını konuş-
mak yerine ucuz polemiklere
çekmeye çalışmak doğabilecek
suçlara ortak olmaktır.

O zaman soruyorum yorum
yapan arkadaşlara. Kendi böl-
gelerinde var olan, adliye ve
basına yansıyan vakalarla ilgili
ne yaptınız?

Ömrü boyunca her türlü
travmaya maruz kalacak çocuk-
lara nasıl destek oldunuz?

Bu suçun azalması için
bölgede nasıl bir çalışma yap-
tınız?

Bu röportajdan sonra şid-
det gören çok sayıda kadın

arkadaşımız bizlere ulaştı.
Onlara haklarını ve nerelere
başvuru yapabileceklerini
anlattım.

Adliyelere yansımayan
benzer olaylarla ilgili bu çirkin
olayların mağduru olan, kork-
tuğu için kimseye anlatamayan
kardeşlerimiz bizlerle temasa
geçti.

Bu röportaj sonrası tüm
şovenist hareketlere rağmen,
yetkili kişiler bize ulaştı ve
elimizdeki bilgileri paylaştık.
Belki bu sayede birçok
kardeşimize el uzatabileceğiz.

Ayrıca bölge üstünden bu
konuyla ilgili siyaset yapmaya
çalışan arkadaşlara sesleniyo-
rum. Perşembe beldesi çok
kıymetli dostlarımın olduğu ve
benimde çok kıymet verdiğim
bir beldedir. Tüm Türkiye'de
var olan hepimizin bildiği bu
suçun yaşadığımız bölgelerde
yaşanıyor olması kimim suçu?

Ses çıkartmayanların suçu
değil mi?

Eğer olmamış gibi
yapacaksak, görmezden gele-
ceksek, gerçek yaşam, üzüntü
ve travmalar karşısında 3 may-
mun gibi; "görmüyorum, duy-

muyorum ve bilmiyorum" diye-
ceksek adli rakamlar üzerinden
konuşanlara "suçlusun" diye-
ceksek ses çıkarmayanlar gibi
suçsuz yerine suçlu olmayı ter-
cih ederim!

Olaylardan haberdar
olduğu halde kılını kıpırdat-
mayan partili ve STK'lı
arkadaşlarımız, tribünlere
oynamak yerine her türlü cinsel
saldırıya uğramış çocuk-
larımızın duygularını
anlayamıyorsa asıl problem
oradadır!

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı
ve Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Merve Kır; “Olaylardan
haberdar olduğu halde kılını kıpırdatmayan partili ve STK'lı
arkadaşlarımız, tribünlere oynamak yerine her türlü cinsel
saldırıya uğramış çocuklarımızın duygularını anlayamıyorsa asıl
problem oradadır!”

“Ýkametimi Taþýyorum,Çünkü Devrek'te Yaþýyorum”
Devrek Belediye Başkanı

Çetin Bozkurt, Devrek şehir
merkezinde ikamet edip resmi
ikameti köyde ya da başka yer-
lerde bulunan vatandaşları
ikamet adreslerini Devrek'e
almaya çağırdı.

Yılın belli bir bölümünü
Devrek şehir merkezinde bir
bölümünü de farklı yerlerde
geçiren vatandaşların ikamet
adreslerini Devrek merkeze
almaları çağrısında bulunan
Başkan Bozkurt, "Yaptığımız
araştırmalara göre Devrek
merkezde 39 binin üzerinde
vatandaşımız yaşamaktadır.
Buna karşılık TÜİK verilerine
göre 27 bin nüfusumuz var. Bu
aradaki fark Devrek'imize
ekonomik açıdan olumsuz yan-
sıyor. Bu olumsuzluğu gider-
mek için Devrek şehir
merkezinde ikamet edip resmi

ikameti köyde ya da başka yer-
lerde bulunan vatandaşları
ikamet adreslerini Devrek'e
almaya çağırıyorum." ifadeleri-
ni kullandı.

Başkan Bozkurt,
belediyelerin en büyük avantajı
olan nüfusun, kentlerin genel
bütçe gelirlerinden aldıkları
payı önemli ölçüde etkilediğini
anımsatarak, "Devrek'in nüfus
artışıyla birlikte ekonomik
olarak daha da güçleneceğiz"
dedi.Devrek'in merkez nüfusu-
nun 39 binin üzerine olması
halinde genel bütçeden kente
gelecek rakamla daha fazla
hizmet etme imkanı
sağlanacağını ifade
etti.Bozkurt; “"Belediyelerin
nüfusları 31 Aralık tarihinde
TÜİK tarafından adrese dayalı
nüfus kayıt sistemine göre
belirleniyor ve belediyeler bir

yıl boyunca bu belirlenen
rakam üzerinden genel bütçe-
den pay alıyor. Değişen nüfus
belediyelerin genel bütçeden
aldığı miktarı da arttırıp eksil-
tebiliyor. Genel bütçeden 27
bin kişi için pay alıyoruz ama
buna karşılık 39 binin üzerinde

insanımıza hizmet ediyoruz. Bu
konuda duyarlılık gösterilmesi-
ni bekliyoruz.Bu kapsamda
ikametlerinizi 31 Aralık tari-
hine kadar Devrek'e taşıyarak
yeni Devrek'in inşasına gelin
hep birlikte katkıda bulu-
nalım.”dedi


