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Salgýnla mücadele süreci baþýndan
beri þeffaf bir þekilde yürütülmedi”

“Filanca Kiþiye, Muhtara, Partiye Deðil
Çaycuma Halkýna Hizmet Ediyoruz”

Eğitim - Bir Sen Zonguldak Şube
Başkanı Kamuran Aşkar; "Hala iktidarın
peşinden giden varsa kimse kusura bak-
masın ben o öğretmene öğretmen
demem" sözü nedeniyle mahkemeye
verdiklerimi açıkladı.Haberi Sayfa 3’de

Zonguldak'ta son iki haftada patlama
yapan koronavirüs vakaları şifa dağıtan
sağlık ordusunun kahramanlarını da bir
bir yatağa düşürüyor. Son iki haftada
testi pozitif çıktığı için tedavi altına alı-
nan doktorların sayısı 17'yi hemşirelerin
sayısı ise 27'yi geçti. Koronavirüs
vakalarının en fazla etkilediği yerlerden
birisi ise 112 ordusu. 112'de enfekte olan
ve tedavisi devam edenlerin sayısı 50'yi
aştı. İl Sağlık Müdürlüğü yaşanabilecek
personel eksikliklerine karşın yeni ted-
birler alıyor.

Çaycuma Belediye Başkanı
Bülent Kantarcı taşeron işçisi olarak
çalışırken kadroya geçirilen belediye
personeli ile bir toplantı yaptı. Virüs
salgını nedeniyle Belediye Garajı'nda
açık havada yapılan toplantıda tüm
birim amirleriyle birlikte belediye
meclis üyeleri de hazır
bulundu.Kantarcı burada yaptığı
konuşmada; “Buraya Paraşutle
gelmedim”diyerek başkanlık öncesi
iş yaşamından,tecrübelerinden örnek
verdi.ve Başkan seçildikten sonra
ticari hayatına son verdiğini dile
getirdi.Çaycuma Belediyesinde göre-
vi devraldığında, memur-kadrolu işçi-
taşeron işçisi, toplam 150 civarında
çalışan olduğunu söyleyen Başkan
Kantarcı, "Bu kadrodan 70-80 kişinin
emekli olduğu veya ayrıldığı göz

önüne alındığında
devraldığım belediyeden
70-80 kişi şu anda
görev başındadır. Oysa
belediyemizin bugün
toplan çalışanı
ÇAYBEL dahil 330
civarındadır.Yani, net
olarak 250 kişiyi iş ve
aş sahibi yapmışız bu
dönemde.”dedi.Kantarcı;
“Bunu yaparken belediyeyi

adam deposu yapmadık-
larını da ifade eden

Kantarcı, sözlerine,
"Kimseyi siyasete kur-
ban etmedik. Bizim
partili, hısım akraba,
onun bunun adamı
değil, işe yarayacak en

iyi kişiyi adaletle seçm-
eye çalıştık. Sizleri onun

bunun torpiliyle mi işe
aldık?Hayır. İşe göre adam

aldık. Çalışan birçok arkadaşımızı
mesleğinde ehil olduğuna inandığım
kişilerin seçimiyle işe aldık. Bu yüz-
den çalışan arkadaşlarımızın
birçoğunu ben hâlâ tanımıyorum bile.
Eskisi gibi kimse korunup kollanmıy-
or artık, kimse itilip kakılmıyor.

Başkanın ya da müdürlerin, ya da
birilerinin adamları yok burada.Bu
belediye filanca kişiye, filanca
muhtara, falanca partiye hizmet
etmiyor.Kime hizmet ediyor?Çay-
cuma halkına.Hem de hiçbir ayırım
yapmadan.Geldiğim ilk günden beri
çalışmadan, işe gelmeden para alan,
tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen-
lere bir saniye bile göz
yummadım”dedi

“Saðlýk emekçisi annelerin çocuklarý ellerinden alýnmak isteniyor”
KESK'e Bağlı Sağlık ve Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Zonguldak Kadın

Sekreteri Muazzez Derya Akar,Basın açıklaması yaptı ve "Kadın sağlık emekçilerinin
şimdi de meslekleri ve çocukları arasında tercih yapmak zorunda bırakılarak yaşam-
larının bütün kontrolü ellerinden alınmaya çalışılmaktadır"dedi. Akar; “Ordu'da görev
yapan kadın sağlık emekçisinin 5,5 yaşındaki çocuğunun velayeti kendisi üzerine iken
baba tarafından Aile Mahkemesi'ne dilekçe verilerek, "Çocuğun annesinin ambulans
hemşiresi olup sürekli evlere girip çıktığı, çocuğun korona dolayısı ile ağır risk altında
bulunduğu" ileri sürülmüş ve çocuğun velayeti istenmiştir.”dedi  Haberi Sayfa 3’de

31.219 vaka, 6.514 hasta, 188 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 176.656 test yapıldığını, 31.219

kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 6.514 kişinin "hasta" kabul edildiği-
ni, 188 kişinin de Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili veriler Sağlık
Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre Bakanlık, son 24 saatte 176.656 test yapıldığını, 31.219
kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 6.514 kişininCovid-19
hastası kabul edildiğini, 188 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği-
ni, 4.485 hastanın iyileştiğini, 5.190 Covid-19 hastasının durumunun
ağır olduğunu açıkladı.Bakanlığa göre, toplam Covid-19 hasta sayısı
500.865, ölen kişi sayısı 13.746. Toplam iyileşen sayısı ise 404.727.

Nurullah Akçayýr, Yedigöller
Ve Devrek'te Klip Çekti

TÜRK Halk Müziğinin sevilen güçlü sesi Nurullah
Akçayır klip çekmek için Devrek'e geldi. Sanatçı 9 yıl
aradan sonra ilk kez çıkaracağı "Düş De Gör" albümün-
deki bir türküsüne klip çekmek Yedigöller ve Devrek'te
bazı mekanları kullandı.

 Haberi Sayfa 2’de

17 doktor 33
hemþire tedavi
altýnda!

Filyos Çalýþtayý 
Tertip Komitesi
toplandý

Türkiye'nin en büyük ekonomik kalkınma
yatırımlarından biri olarak hazırlanan,  'Filyos
Vadisi Projesi'  kapsamında, projeye akademik,
teknolojik ve bilimsel altyapı desteği sağlamak
üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev
sahipliğinde gerçekleştirilecek  'FilyosÇalıştayı'
Tertip Komitesi, hazırlık çalışmalarını değer-
lendirmek üzere BEÜ Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Çufalı başkanlığında bir toplantı
gerçekleştirdi.

Haberi Sayfa 4’de

Taşeron personeli iken kadroya geçirilen işçilerle bir toplantı
yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 696
Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin ücret artışına
getirdiği kısıtların sona erdiğini söyleyerek, önümüzdeki
dönemde görevini layıkıyla yapan tüm çalışanların gerçek
ücretlerine kavuşacakları müjdesini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,
Zonguldak'ta koronavirüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulun-
du.                                                               Haberin Ayrıntısı Sayfa 4’de

Hakem Heyeti 
toplandý,kritik 
doyalar 
görüþüldü Sayfa 3’de

Pulat; “Bizlerle 
uðraþanlarý 
saðduyuya, seviyeli
siyaset yapmaya davet
ediyorum.”

Cumhuriyet Halk
Partisi'ne yapılan kar-
alama ve linç kam-
panyalarına
Zonguldak İl
Başkanı Murat
Pulat'tan açıkla-
ma geldi.Pulat
açıklamasında
üstü örtülü
MHP ve Vatan
Partisi'ni hedef
aldı; "İktidar ve
destekcisi kendi
içindeki çözülmeyi
engellemek ve seç-
menine şirin gözük-
mek adına partimizi ve
millet ittifakını yıpratmak ve
parçalamak için her türlü hamleyi
yapmaktadır"dedi Haberi Sayfa 4’de
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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

Bir yandan salgın Kovit
19,diğer yandan yaşa bağlı kro-
nik hastaların durumu.

Tüm bunların genel çözümü,
devletin genel sağlık politikası ve
altyapı sorunları

Farklı yerlerden farklı
zamanlarda benzer şikayetlerin
olduğu günlerden geçiyoruz.En
son önceki gün Yeşil Mahalle
Muhtarı Arif Pınar ile bir
görüşmemiz oldu.

Arif Muhtar, zamanların
çözüm insanıdır,yardım etmeyi,
herkesin yardımına koşmayı
sever.Muhtarlığınıda sever yapar
ama, gel gör bu salgın döneminin
kendine has durumu onuda
çözümsüz bıraktığı anlardan
birindeyiz.

Mahalle sakinlerinden bir
ailede karantinada olan bir has-
tanın olduğu, aynı kişinin
annesinin Covit 19 Pozitif test
sonucu onunda karantiya
alındığını,evin eşinde farklı kro-
nik rahatsızlığı nedeniyle hastan-
eye gitmesi gerketiği fakat
götürecek kimsenin, aracın
olmadığı bir durumla karşı
karşıya olduklarını ifade etti..

Muhtar Pınar,Taksi -
Dolmuşları karantinalı evden
hasta yolcu almak istememeleri
nedeniyle hastanın hastaneye

nasıl gideceğini,bu konuda yetki
lilerin bir çözüm bulmaları
gerektiğine dikkat çekti.

Buradan başta İl Sağlık
Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul
Güner’in,Belediye Başkanı Dr.
Ömer Selim Alan’ın dikatine di
yorum.

Muhtarlıklar aracılığı ile bu
soruna çözüm bulunması ,araç
(anbulans,özel sağlık aracı vb.)
ile vatandaşın mağduriyetlerini
gidermek lazım.

Bir anlamda sosyal destek
gruplarına daha çok ihtiyaç var.

Gönüllü sosyal destek gru-
pları(Kent Konseyi,Kitle
örgütleri) de bu sorunun
çözümünde zamana uygun çalış-
malarını dahada yoğunlaştırabilir.

Araç ihtiyaçları konusunda
şuan hizmet vermeyen yüzlerce
öğrenci servis araçları boş
duruyor, hem onların ekonomik
sorunlarına çözümünde yardım-
cı olma, hemde yerel yönetim
ve il sağlık müdürlüğününde
yükünü hafifletebilir.

Eminim bu konu sadece
Yeşil Mahalle Muhtarı Arif
Pınar’ın sorunu değildir.

Vatandaşı kendi haline
bırakacak zamanlarda değiliz
,tam tersi çözüm insanı olma
zamanındayız.

Ne yaparsak yapalım, yap-
mamız gerekeni doğru,açık,şeffaf
ve hesapverebilir noktada olma
mız lazım.Siyaseten ekonomiye
yaşamın her alanını aynı şekilde
hayata geçirmemiz gerekmiyor-
mu? Pusula Gazetesi’nden Öznur
Güneş bu haftaki yazısının
başlığı “Meğer milletvekili olmak
istiyormuş"idi.Konu CHP
Belediye Meclis Grubuna dikkat
çekmiş.Daha doğrusu Grup
Başkanlarına.Usul gereği
Mecliste söz Grup Başkan vek-
ilindedir.Grup kendi içinde
(Partide) toplantısını yapar,
meclistede toplantı sonucundaki
değerlendirmeler ışığında açıkla-
maları da sözcü yapar.CHP’de
durum bu sıralar farklı Meclis
Grup Başkan Vekili daha geride,
Meclis Üyesi Turgut Aydın ise
sözcü gibi.Amacımız Turgut Abi
değil, Parti’nin bu duruma niye
geldiği? Öznur Güneş’e değil
kendimize kızalım.Doğrusu
herşeyi yerli yerine koymaktan
geçiyor. “Atları arabanın önüne
koşmak”sözü burada lazım.

O zaman “Ben”den çıkar,
“Biz” oluruz

Sağlıcakla kalın

Ýl Saðlýk Müdürü 
Ertuðrul Güner’in dikkatine

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

Hastanelerde ilave servisler
hazýr hale getiriliyor

Zonguldak koron-
avirüs vakalarında günlük
800 rakamını gördü. Son
hafta alınan tedbirlerin
vaka sayılarını düşüşe
geçirmesi beklenirken
hastanelerde ilave
servisler hazır hale getir-
iliyor.  Yardımcı personel
takviyesi yapılırken
çalışanlar arasında çok
sayıda vaka olması dikkat
çekiyor. Zonguldak
Atatürk Devlet
Hastanesi'de çalışma süre-
si tamamlanan 60 person-
el ve koronavirüse
yakalanan 30 yardımcı
personel yerine yine

İŞKUR tarafından okullar
için alınan personeller
kaydırıldı.Hastanelerde
aciliyeti olmayan tüm
ameliyatlar iptal edildi.
16'sı Ereğli Echomar
Hastanesi'nde olmak
üzere toplam 40 yeni
yoğun bakım ünitesi
açılıyor. Filyasyon ekib-
ine takviye ekipler dahil
edildi ve enfekte olan
ekip üyelerinin tedavileri
devam ediyor. Zonguldak
merkez, Ereğli ve Çay-
cuma vaka artış yoğun-
luğunun en fazla arttığı üç
nokta.

Sahil Projesi'nde neler
oluyor? İşte son görüntüler

Zonguldak Valiliği
tarafından hayata geçirilecek
Zonguldak Limanı Sahil
Projesi'nin çalışmaları hız
kesmeden devam ediyor.
Büyük bir bölümü tamam-

lanan sahil projesi Zonguldak
halkının hizmetine sunulmayı
bekliyor.Zonguldak
Belediyesi sosyal medya
hesabından sahil projesi
çalışmalarının son durumunu
fotoğraflayıp paylaştı.

Sahil Projesi hangi
aþamada? Ýþte son
görüntüler

Atlarý arabanýn arkasýna
koþmak

Nurullah Akçayýr, Yedigöller
Ve Devrek'te Klip Çekti

TÜRK Halk
Müziğinin sevilen güçlü
sesi Nurullah Akçayır
(sol’dan ikinci) klip çek-
mek için Devrek'e geldi.
Sanatçı 9 yıl aradan sonra
ilk kez çıkaracağı "Düş De
Gör" albümündeki bir
türküsüne klip çekmek
Yedigöller ve Devrek'te
bazı mekanları kullandı.

Aynı Zamanda TRT
Ankara Radyosu Ses ve
Saz Sanatçısı olan ve 7
aydır çeşitli mekanlarda
klip çekmeyi sürdüren
Nurullah Akçayır, söz ve
müziği kendisine ait "Düş
De Gör" adlı türküsü için
klip çekimini Yedigöller ve
Devrek İsmetpaşa
Mahallesi Muhtarı Necla
Esen Ak'ın ev ve bahçesini
tercih etti. Klipte Muhtar
Ak'ın annesi Müfide Esen
de rol aldı.

"Yare Söyle", "Yazın

Yağar Kar Başıma", "Gel
Tabip Sar Bu Yarayı" gibi
türküleriyle tanınan ve
büyük bir beğeni toplayan
sanatçı Nurullah Çayır
yeni albümü için şunları
söyledi:

"Yeni albümümde
Neşet Ertaş, Ali Ekber
Çiçek, Aşık Veysel gibi
önemli ustaların yanında
benim ortaya koyduğum
14 türkü yer alacak.
Nurullah Akçayır'a, Türk
Halk Müziği sanatçısı Suat
Ünal, Devrek Rüştü Onur
Sanat ve Kültür Derneği
(ROSAK) Başkanı
İbrahim Tığ, Devrek Türkü
Kurulu Başkanı Mustafa
Uzundal ve Nihat Ahlat da
eşlik etti.

Nurullah Akçayır ve
ekibi klip çekim çalış-
maları sonrasında
Ankara'ya döndü.
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Okul öncesinde uzaktan
eðitim kararý  

CHP Merkez Ýlçe Baþkaný, Açýklýk ve þeffaflýk uyarýsý yaptý
CHP merkez ilçe başkanı

Ebru Uzun ; "Pandemi
süresince kamuoyu ile
paylaşılan çelişkili
,rakamlardan
Zonguldak'da nasibi-
ni alarak ;İl Sağlık
Müdürü ile Hastane
Başhekimi'nin yoğun
bakım doluluk oranı
hakkında ki farklı bil-
gilendirme yapmaları şehrimizde
tereddütlere yol açmıştır."dedi

Açıklamada Uzun şu
görüşlere yer verdi; "Son bir
yıldır tüm dünya ,ülkemiz  ve
Zonguldak'ımız Covit-19salgını
ile uğraşyor.1 Haziran 2020
itibari ile nedense
''Normalleşme'' adı altında
gevşetilen tedbirler yaz aylarının

sonu itibariyle yeniden büyük
bir ivme kazandı ve hep-

imizin hayatını tehdit
etmeye başladı.

Yaşadığımız kent
dahil insanlarımızın
kural tanımazlığı ,ted-
birlerde ki yetersiz

önlemlerle birleşince
tablo inanılmaz boyut-

lara ulaştı. Neredeyse her
apartmanda bir vaka var
artık.Sağlık Bakanlığı'nın son
açıklamalarında Zonguldak
;bulaş sayısındaki %50 ve daha
artış olan 15 ilin içerisinde yer
aldı .Gerçek verilerin birkaç gün
öncesine kadar kamuoyu ile şef-
faf bir şekilde paylaşılmaması
,belki de böylesine bir artışın
halk nezdinde fark edilmemesi

ile evrilerek bu boyutlara ulaş-
masında önemli bir gerekçe
olmuştur.

Pandemi süresince kamuoyu
ile paylaşılan çelişkili ,rakamlar-
dan Zonguldak'da nasibini alarak
;İl Sağlık Müdürü ile Hastane
Başhekimi'nin yoğun bakım
doluluk oranı hakkında ki farklı
bilgilendirme yapmaları şehrim-
izde tereddütlere yol açmıştır.

Kamu adına görev yapan-
ların ,tüm bilgileri daha şeffaf
,daha doğru bir şekilde paylaş-
maları ,alınacak tedbirlerde ki
çabukluk ve halkımızın kurallara
uyması konusunda şüphesiz çok
büyük katkı verecektir.

Salgın sürecince 156 ülkeye
;maske ,dezenfektan ve sağlık
gereçleri yardımında bulunan

siyasi iktidar ,umarız sağlık
çalışanlarının ve halkımızın hay-
ati sorunlarını çözmekte aynı
duyarlılığı ve kararlılığı gösterir.

CHP olarak ,ülkemizi
yönetenlerin sosyal devletin
gerekliliği çerçevesinde
evlerinde izolasyona tabi tutu-
larak yoksul hastaların yaşamsal
harcamalarının ve iş yerlerini
kapatmak zorunda kalan küçük
esnafımızın kira,vergi,kredi gibi
yükümlülüklerinin karşılanması
konusunun yakınen takipçisi
olduğumuzu bir kez daha  hatır-
latıyor ,halkımıza da kurallara
ve kısıtlamalara uymak
konusunda daha titiz davran-
malarını rica ediyoruz”

KESK'e Bağlı Sağlık ve
Hizmet Emekçileri Sendikası(SES)
Zonguldak Kadın Sekreteri
Muazzez Derya Akar,Basın açıkla-
ması yaptı ve "Kadın sağlık
emekçilerinin şimdi de
meslekleri ve çocuk-
ları arasında tercih
yapmak zorunda
bırakılarak
yaşamlarının
bütün kontrolü
ellerinden alın-
maya çalışılmak-
tadır"dedi

Açıklamada şu
görüşler dile getiril-
di; "Basından
öğrendiğimiz kadarıyla
Ordu'da açılan boşanma
davasında mahkeme, kadın sağlık
emekçilerinin mesleğini, hayatını
ve çocuklarını ilgilendiren kabul
edilemez bir ara karar almıştır.

Ordu'da görev yapan kadın
sağlık emekçisinin 5,5 yaşındaki
çocuğunun velayeti kendisi üzerine
iken baba tarafından Aile
Mahkemesi'ne dilekçe verilerek,
"Çocuğun annesinin ambulans
hemşiresi olup sürekli evlere girip
çıktığı, çocuğun korona dolayısı ile
ağır risk altında bulunduğu" ileri
sürülmüş ve çocuğun velayeti
istenmiştir. Verilen dilekçe doğrul-
tusunda mahkeme tarafından ver-
ilen kararda, "Koronavirüs
hastalığının yüksek bulaşıcılığı göz
önünde bulundurularak bu aşamada
çocuğun geçici velayetinin babaya
verilmesinin çocuğun yüksek
yararına olacağı kanaatiyle,
çocuğun geçici velayetinin tedbiren
ve takdiren anneden alınarak baba
üzerine bırakılmasına" denilmiştir.

Bu karar pek çok açıdan kabul
edilemez!

Bu kararı alan hakime soruy-
oruz;

Boşanan çiftin ikisi de sağlık
emekçisi olsaydı alınması gereken
tedbir ne olacaktı? Veya biri sağlık

emekçisi olup evlilikleri devam
eden çiftlerin çocuklarının sağlığını
resmi nikah mı korumaktadır?

Şu an evli ve çocuğu olan yüz
binlerce sağlık emekçisinin

çocuklarının sağlığının
risk altında olabile-

ceğine işaret
edilmekte ancak bu
çocukların
sağlığını korumak
için hiç bir adım
atılmamakta, kreş
sorunu, ebeveyn
izni sorunu devam

etmekte, çocuk
bakımı sadece

annenin görevi sayıl-
makta üstelik söz konusu

iznin kullandırılması idarecinin
insafına bırakılmaktadır.

Mahkeme kararınca hemşire-
liğin riskli bir meslek olduğu
tescillense de mesleğe yeterli değer
verilmemekte, kadın sağlık
emekçilerinin emeği hak ettiği
değeri görmemektedir.

Aylardır Covid-19'un meslek
hastalığı sayılması için haykırırken
ve her gün ölürken, her türlü şid-
dete maruz kalırken bunlar için
tedbir almayan ve harekete
geçmeyenler sağlık emekçisi
annelerin çocuklarını ellerinden
almaktan çekinmemektedirler.

Kadın sağlık emekçilerinin
şimdi de meslekleri ve çocukları
arasında tercih yapmak zorunda
bırakılarak yaşamlarının bütün
kontrolü ellerinden alınmaya
çalışılmaktadır.

Kabul edilemez bu kararın der-
hal bozulmasını ve Sağlık
Bakanlığı'ndan sağlık emekçi-
lerinin bakmakla yükümlü olduğu
çocukları için ivedilikle koşulsuz,
şartsız ebeveyn izninin verilmesi
için gerekli düzenlemeyi hayata
geçirmesini talep ediyoruz

Zonguldak İl Milli
Eğitim Müdürü Ali Tosun,
Zonguldak İl Hıfzıssıhha
Kurulunca, okul öncesinde
uzaktan eğitim kararı
alındığını bildirdi.
Zonguldak İl Hıfzıssıhha
Kurulu kararını sosyal
medyadan duyuran Ali
Tosun şunları söyledi:
"Sayın Valimiz  Mustafa
Tutulmaz Başkanlığında
toplanan Zonguldak İl
Hıfzıssıhha Kurulu
04.01.2021 tarihine kadar
ilimiz genelindeki resmi ana
okulları, ana sınıfları ve

uygulama sınıflarında
eğitim- öğretimin uzaktan
eğitim yoluyla sürdürülme-
sine karar vermiştir."dedi.

Her 15 günde bir
toplanan Zonguldak Tüketici
Hakem Heyeti, il genelinden
gelen 200 dolayında tüketici
şikayetlerini karara bağlıyor.
Tüketici Hakem Heyeti
üyesi olan Tüketici Hakları
Derneği Başkanı Ali
Topaloğlu, hakem heyeti
olarak her 15 günde bir top-
landıklarını ve tüketicilerin
şikayetlerini değerlendirdik-
lerini söyledi. Zonguldak
Tüketici Hakem Heyeti
çalışmaları hakkında bilgi
veren Ali Topaloğlu,
"Hakem heyeti Ticaret İl
Müdürümüz, Zonguldak
Ticaret Odası, Baro,
Zonguldak Belediyesi ve
Tüketici Hakları Derneği
temsilcilerinden olmak üzere
5 kişiden oluşuyor. Ticaret İl
Müdürümüz aynı zamanda
Tüketici Hakem Heyeti
başkanıdır. Biz Tüketici
Hakem heyeti olarak her 15

günde bir toplanıyoruz.
Tabii ki kararlarımız da daha
hakkaniyetli olmak açısın-
dan ince eleyip iyi değer-
lendirip genellikle de
aldığımız kararları da yüzde
yüze yakın oy birliği ile
karar veriyoruz. Tabii bura-
da hakem heyeti
başkanımızın çok büyük
emeği söz konusu. Onlar bu
Pandemi döneminde gerçek-
ten çok önemli bir görev
üstleniyorlar. Çünkü bu
dosyaların hazırlanmasında
ve buraya gelmesinde en
büyük emek raportör
arkadaşlarımızındır ve ben
onlara da teşekkür ediyo-
rum. Tüketicilerimiz için
elimizden gelen çabayı gös-
teriyoruz. Her toplantı yak-
laşık 200 tane dosya geliyor.
İlçelerde buraya geldiği için,
yoğunluğumuz biraz daha
fazla." şeklinde konuştu.

Bülent Ecevit Üniversite-
si ile Zonguldak Çalışma ve
İş Kurumu (İŞKUR) İl
Müdürlüğü arasında üniver-
site öğrencilerine yönelik
'İŞKUR Kampüs
Hizmetlerinin Sunulmasına
İlişkin İş Birliği Protokolü'
imzalandı.

Yapılan açıklamada şu
bilgiler yer aldı; "27 Kasım
Cuma günü Rektörlük
makamında gerçekleşen imza
töreninde Üniversitemiz
adına protokolü Rektör Prof.
Dr. Mustafa Çufalı; İŞKUR
adına da İl Müdürü Gönül
Demirsu imzaladı.

Protokol bağlamında,
Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi bünyesinde
kurulacak İŞKUR
Kampüslerde, İŞKUR'da
görevli İş ve Meslek

Danışmanları aracılığıyla
öğrencilere işgücü piyasası,
kurum faaliyetleri, iş arama
becerileri, işverenle
mülakat/görüşme teknikleri,
özgeçmiş hazırlama gibi
konularda bilgilendirme
faaliyetlerinde bulunulacak.
Ayrıca imzalanan protokol
çerçevesinde öğrencilerin
mesleki deneyimlerinin
artırılmasına, teorik bilgi-
lerinin uygulama yapılarak
geliştirilmesine yardımcı
olmayı amaçlayan işbaşı
eğitim programı gibi aktif
işgücü hizmetlerinden yarar-
lanabilmelerine imkan
sağlanacak.

Öğrencileri çalışma hay-
atına hazırlayacak desteğin
verilmesini öngören pro-
tokole göre Kariyer Merkezi
Ofisimiz içinde, İş ve Meslek

Danışmanlarının öğrencilere
danışmanlık hizmeti sun-
masına ve bireysel görüşme
ya da grup görüşmesi yapa-
bilmesine elverişli bir alan
"İŞKUR Kampüs" olarak
temin edilecek.

İŞKUR Kampüs
Protokolüne ilişkin açıklama-
da bulunan Rektörümüz,
öğrencilerimizin iş dünyasına

hazırlanması ve sektörlerin
beklentilerine cevap verebile-
cek donanımda yetişmeleri
adına kurum ve kuruluşlarla
olan işbirliklerinin devam
ettiğini ifade ederek, bu kap-
samda da İŞKUR ile de işbir-
liklerinin verimli bir şekilde
sürdürüldüğünü söyledi.

Eğitim - Bir Sen
Zonguldak Şube Başkanı
Kamuran Aşkar; "Hala ikti-
darın peşinden giden varsa
kimse kusura bakmasın ben o
öğretmene öğretmen
demem" sözü
nedeniyle mahkem-
eye verdiklerimi
açıkladı.

Aşkar;
"Öğretmenin
iradesine saygı
duymuyor-
sanız, tek tip
jakoben
anlayışla sadece
bizdensen öğret-
mensin, bizden
değil sen öğretmen
değilsin anlayışını
kınadığını" söyledi.

Eğitim - Bir Sen
Zonguldak Şube Başkanı
Kamuran Aşkar, Öğretmenlere
hakaret eden CHP Genel
Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye
verdiklerini ifade ederek; " 24
Kasım Öğretmenler Günü'nde
ülkemizin Ana muhalefet par-
tisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu
hala iktidarın peşinden giden
varsa kimse kusura bakmasın
ben o öğretmene öğretmen
demem" ifadesi aslında 24
Kasım'da öğretmenleri en çok

yaralayan ifadelerden birisi
olmuştur.

Aynı zamanda Ana
muhalefet partisine çok yakış-
mayan ifade tarzı olmuştur.

Öğretmenlerimizi de son
derece rencide

etmiştir.  Özellikle
bunu belirteyim.

Türkiye'de
biliyorsunuz
sayıları 1
milyon 200
bin öğretmen
çalışıyor.
Özellikle

şunun bilin-
mesini istiyoruz

biz, farklılık-
larımız zengin-

liğimizdir, Allahu Teâla
isteseydi tek tip insan
yaratırdı. Mesele birbirimizi
anlayıp birbirimize saygı
duyabilmektir. 

Ana muhalefet partisi lid-
eri Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu'nu kınadığınızı,
Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi
olarak bu yaklaşımından
dolayı kendisini mahkemeye
verdiğimizi, ama bundan daha
önemlisi olarak da Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu'nu tüm
dünyada öğretmenlerden özür
dilemesini beklediğimizi belir-
tiyorum. "dedi.

Akar; “Kadýn Saðlýk
Emekçileri Meslekleri ve
Çocuklarý Arasýnda Seçime
Zorlanamaz”

Hakem Heyeti toplandý,kritik
doyalar görüþüldü

Üniversite Ýle ÝÞKUR Arasýnda 'ÝÞKUR 
Kampüs Hizmetleri' Ýþbirliði Protokolü

Kemal Kýlýçdaroðlu'nu 
mahkemeye verdiler

KESK'e Bağlı Sağlık ve Hizmet Emekçileri
Sendikası(SES) Zonguldak Kadın Sekreteri
Muazzez Derya Akar“Aylardır Covid-19'un
meslek hastalığı sayılması için haykırırken ve
her gün ölürken, her türlü şiddete maruz kalırken
bunlar için tedbir almayan ve harekete
geçmeyenler sağlık emekçisi annelerin çocuk-
larını ellerinden almaktan çekinmemektedirler.”
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Filyos Çalýþtayý 
Tertip Komitesi toplandý

“Salgýnla mücadele süreci baþýndan
beri þeffaf bir þekilde yürütülmedi”

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Zonguldak Milletvekili
Deniz Yavuzyılmaz,
Zonguldak'ta koronavirüs sal-
gınının seyrine ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu.

Hastalığın artık herkesin
geniş ailesine girdiğini belirten
Yavuzyılmaz, hükümetin, sal-
gın sürecinin başında bu yana
şeffaflıktan uzak bir yönetim
sergilediğine işaret ederek,
vaka ve vefat sayıları hakkında
verilen yanıltıcı bilgilerin
bedelini vatandaşın canı ile
ödediğini, söyledi.

Salgının, Zonguldak'ta ki
vahametine ilişkin endişe ve
tespitlerini, çözüm önerileriyle
birlikte yılın başından bu yana
dile getirdiğini ve TBMM'ye
taşıdığını ifade eden
Yavuzyılmaz, Sağlık
Bakanlığının tüm önerilere
kulak tıkadığına, "evde kal"
çağrılarının ise zamanla unut-
turularak, "örtülü sürü bağışık-
lığı" politikasına geçildiğine ve
sonuçta bu günlere gelindiğine
vurgu yaptı.

“Bütün bu 
ikazlarımız 
duyulmadı”

"Dünya tarihinde hiçbir
zaman sürü bağışıklığının, bir

pandemiyle mücadele etme
stratejisi olarak kullanıl-
madığını" söyleyen
Milletvekili, "Salgının başında,
14 gün süreli ve ekonomik
destekli olarak uygulanacak
sokağa çıkma yasağının bir
seçenek değil, zorunluluk
olduğunu ifade etmiştik. Bir
tereddüt ve bekleme halinin,
halk sağlığımıza ve
ekonomimize daha fazla zarar
vereceğine değinmiştik. Bütün
bu ikazlarımız duyulmadı tam
tersine yaratılan rehavetle can-
lar yitirildi ve ekonomi büyük
kayıplara uğratıldı." dedi.

Zonguldak'ın salgına karşı
Türkiye'nin hassas ciğeri
olduğunu bir kez daha hatırla-
tan milletvekili, "yapılan
çağrılarımız sonrasında,
Zonguldak'a hızlı tanı kitleri
ancak gelmişti ve Zonguldak
ilave tedbir açıklanan 30
büyükşehre dahil edilerek bir-
takım ilave kısıtlamalar
gelmişti. Ancak sonrasında
yaratılan bir algı ile
Zonguldak'ın bir daha adı dahi
anılmadı, tehlike gizlendi ve bu
günlere gelindi. İl genelindeki
hastanelerde yoğun bakım
yataklarında yer kalmayınca
Zonguldak tekrar konuşulmaya
başlandı" diyerek şu açıkla-
malarda bulundu:

“Şeffaflık çağrısı
yaparak yetkilileri
uyarmıştım”

"Sürecin başında,
Zonguldak'ta koronavirüs sal-
gınının yayılmasında endişeye
sevk eden bazı gelişmelerin
yaşanmakta olduğu ve il
genelinde çok fazla pozitif
vakanın bulunduğunu, düzen-
lediğim basın toplantılarında
açıklamış, şeffaflık çağrısı
yaparak yetkilileri uyarmıştım.

Amacım, bir milletvekili
olarak kamuoyunun şeffaf bir
şekilde bilgilendirilmesini
sağlamak, Zonguldak'ın salgına
karşı hassasiyetini Türkiye'ye
duyurmak ve yetkililerin, bu
süper bulaşıcı virüs salgınına
karşı en üst seviyede tedbir
almalarının gereğini vurgula-
maktı.

Vaka sayısının açıklanması
çok önemliydi. Böylelikle virüs
tehdidi daha görünür olmuş ve
olağan hayatına, sosyal alışkan-
lıklarına devam eden vatan-
daşımızın farkındalığı artmış,
akabinde Zonguldak Valiliği de
Türkiye'de ilk defa bir ilde
bulunan vaka sayısını açıkla-
mak durumunda kalmıştı.

Yapılan çağrılarımız son-
rasında, Zonguldak ilave tedbir
açıklanan 30 büyükşehre dahil
edilerek birtakım kısıtlamalar
gelmişti. Ancak sonrasında
kamuoyunun dikkatinin
Zonguldak'a çevrilmesinden ve
ketimizin, bu güne kadar uygu-
lanan yanlış politikalarla hem
halk sağlığı hem de ekonomik
olarak nasıl geriye
götürüldüğünün ulusal basında
daha fazla duyulmasında rahat-
sız olunsa gerek, bir algı
operasyonu ile Zonguldak'ın
adı bir daha anılmadı, tehlike
gizlendi ve bu günlere gelindi.

Ne zamanki hastalık artık
geniş ailelere girip, il genelin-
deki hastanelerde yoğun bakım
yataklarında yer kalmayıncaya,
Zonguldak tekrar Bakanlıkça
konuşulmaya başlandı.

Ülke genelinde salgınla
mücadele süreci başından beri
şeffaf bir şekilde yürütülmedi.
Maske dağıtımdan, sokağa
çıkma kısıtlaması açıkla-
malarındaki hatalara kadar pek
çok plansızlık ve skandala imza
atıldı. Zonguldak'ta da yerel
basın, koronavirüs vaka ve
ölüm sayısını açıklamamaları

için baskı altına alındı, bu
süreçte birçok gazetecinin
adliyeye götürülerek ifadeleri
alındı, özetle yerelde ve ulusal-
da basın sansürlendi. Bu neden-
le kamuoyunun, şehrin içinde
hızla yayılmakta olan koron-
avirüs tehlikesine dikkat çek-
ilmesi engellenirken, yaz başın-
da açıklanan fütursuz nor-
malleşme süreci ve yaratılan
rehavetle canlar yitirildi, büyük
ekonomik kayıplar yaratıldı.

Salgının başında, 14 gün
süreli ve ekonomik destekli
olarak uygulanacak sokağa
çıkma yasağının bir seçenek
değil, zorunluluk olduğunu
ifade etmiştik. Bir tereddüt ve
bekleme halinin, halk
sağlığımıza ve ekonomimize
daha fazla zarar vereceğine
değinmiştik. Ancak yeterli ted-
birler alınmadı ve binlercen
canımız yitirildi. Ekonomik
çarklar dönsün denilirken de
yine hatalı kararlar ile sekiz
aydır ekonomimiz adeta tırpan-
landı. Yani damlaya damlaya
göl boşaldı.

Ekonomik tedbirler alı-
narak sokağa çıkma yasağının
ilan edilmesi gerekiyordu.
Dünyada bu tür tedbirlerin sal-
gının yayılma hızını durdur-
duğu yönünde çok güçlü örnek-
ler vardı.

Bakın bu gün sadece hafta
sonu, belirli saatlerde uygu-
lanan sokağa çıkma yasağı
yetersiz bir tedbirdir.
Hastaneler artık alarm vermek-
tedir. Daha fazla geç olmadan,
amasız, fakatsız, lakinsiz, tüm
sektörlerimiz ve işsiz vatan-
daşlarımız için ekonomik
destek paketleri açıklanarak
sokağa çıkma yasağı uygulan-
malıdır."

Türkiye'nin en büyük
ekonomik kalkınma yatırım-
larından biri olarak hazırlanan,
'Filyos Vadisi Projesi'  kap-
samında, projeye akademik,
teknolojik ve bilimsel altyapı
desteği sağlamak üzere
Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek
'FilyosÇalıştayı' Tertip Komitesi,
hazırlık çalışmalarını değer-
lendirmek üzere BEÜ Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Çufalı başkan-
lığında bir toplantı gerçekleştir-
di.

Toplantıyla ilgili olarak şu
değerlendirmelerde bulunuldu;
"26 Kasım Perşembe günü
online olarak, düzenleme kuru-
lunda yer alan akademik person-
elin katılımıyla yapılan toplantı,
Rektör Prof. Dr. Çufalı'nın açılış
konuşması ile başladı.
Rektörümüz, Türkiye'nin 2023
kalkınma planları kapsamında
en büyük beş yatırımdan biri
olan Filyos Vadisi Projesi'nin
sadece ulusal değil,  uluslararası
ticaret ve sanayi alanının oluştu-
rulması anlamında önemine
dikkat çekti. Bu bağlamda
ülkemizin 2023 yılında
dünyanın ilk on büyük
ekonomisi arasında yerini
alması hedeflerinin gerçek-
leşmesinde lokomotif olabilecek
projenin bölgenin uluslararası
tanınırlığını mümkün kılacağını
belirten Rektörümüz, üniversite
olarak akademik ve bilimsel
projelerimiz ve teknolojik alt
yapımız ile ülkemiz ekonomi-
sine büyük ivme kazandıracak

projeye her türlü desteği sun-
maya ve fedakarlıkta bulunmaya
hazır olduklarını, bu bağlamda
da paydaşlarla olan istişare
içinde olduklarını dile getirdi.
Rektör Prof. Dr. Çufalı,
Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi olarak ülkemizin en
büyük kalkınma hamlelerinden
biri olan; bünyesinde Filyos
Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest
Bölgesi ve Serbest Bölge
Gelişme Alanı'nı da barındıran
Türkiye'nin en büyük üç
limanından biri olması plan-
lanan Filyos Limanı ile
Türkiye'nin artan dış ticaretinin
karşılanmasının ve bölgesel
kalkınmayı da hızlandırmasının
planlandığı projeyi çok
önemsediklerini söyledi.

Basın Yayın Halkla İlişkiler
Koordinatörü Fehmi Gür'ün,
'FilyosÇalıştayı'na ilişkin
sunumu ile devam eden toplantı,
komite üyeleri tarafından çalış-
tay takviminin planlanması ve
diğer konularıngörüşülmesinin
ardından son buldu.

Üniversitemiz-sanayi-kamu
işbirliği misyonu çerçevesinde
Filyos Vadisi Projesi'ne Ar-Ge
ve inovasyon desteği ve
teknoloji transferinin sağlan-
masının amaçlandığı
FilyosÇalıştayında projeye yön
verecek orta ve yüksek teknolo-
ji, projenin resmi ve özel sektör-
ler nezdinde bölgesel etkileri,
ekonomik, kültürel ve turizm
açısından kazanımlarının çok
yönlü olarak değerlendirilmesi
düşünülmektedir.

Bülent Ecevit Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde
uzun süre tedavi görmekte olan
ve Cuma günü vefat eden
duayen gazeteci Cahit Akman,
toprağa verildi. Cahit Akman'ın
cenazesi Cumartesi günü İkindi
Namazına müteakip Alaplı
Yenidoğanlar köyünde defnedil-
di. Cahit Akman'ı bu son yolcu-
luğunda meslektaşları ve seven-
leri yalnız bırakmadı. Aynı
zamanda ZGC Başkanı ve yöne-
tim kurulu üyeleri ile çok sayıda

gazeteci de hazır bulundu. 

Gazeteci Cahit Akman 
topraða verildi 

Pulat; “Bilinçli bir þekilde linç kampanyasý baþlatýlmýþtýr.”
Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan

karalama ve linç kampanyalarına
Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat'tan
açıklama geldi.Pulat açıklamasında üstü
örtülü MHP ve Vatan Partisi'ni hedef aldı;
"İktidar ve destekcisi kendi içindeki
çözülmeyi engellemek ve seçmenine şirin
gözükmek adına partimizi ve millet itti-
fakını yıpratmak ve parçalamak için her
türlü hamleyi  yapmaktadır"dedi

Yapılan açıklamaların içinden laflar
cımbızla çekilerek CHP'nin itibarsı-
zlaştırılmasına çalışıldığını belirten
Pulat'ın açıklaması şu şekilde

"Son dönemde Cumhuriyet Halk
Partisi ile ilgili seviyesiz propagandalar
yapıldığına tanık olmaktayız.

Başta Genel Başkanımız olmak üzere,
Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimiz,
Milletvekillerimiz, İl ,ilçe başkanları,
yönetim kurulu üyeleri, Belediye
Başkanlarımız ,İl genel meclisi ve
Belediye Meclis üyelerimize, İl, ilçe kadın
ve gençlik kolları başkan ve yönetimlerine
bilinçli bir şekilde linç kampanyası
başlatılmıştır.

Yapılan açıklamaların içinden laflar
cımbızla çekilerek bizleri itibarsızlaştır-
maya çalıştırmaktadırlar. Halkın nezdinde
karşılığı kalmayan Akp, destekçileri  ve
havuz medyası asılsız, mesnetsiz ve
seviyesiz bir şekilde saldırmaktadırlar.

İşin daha ironik yanı, Akp ile işbirliği
halinde olan sol görünümlü bazı odaklar
bu kampanya ya katılmış durumdalar.

Ülkeyi yönettikleri süre boyunca için-
den çıkılmaz bir hale sokan Akp iktidarı,
ülkeyi yoksulluk, yolsuzluk batağına

sürükledikten sonra şimdi de vatanı kısım
kısım satmaya başlamıştır. Bunların sonu-
cunda iktidar parçalanmaya, parçalanan
yapıdan yeni partiler kurulmaya ve bu
zamana kadar Akp'ye oy veren seçmen de
Akp den kopmaya başlamıştır.

İktidar ve destekcisi kendi içindeki
çözülmeyi engellemek ve seçmenine şirin
gözükmek adına partimizi ve millet itti-
fakını yıpratmak ve parçalamak için her
türlü hamleyi  yapmaktadır.

Akp, bizleri kendileri gibi Vatanını
sevmeyen, gerektiğinde parsel parsel
satan, toplumsal değerleri hiçe sayan,
vatandaşı  düşünmeyen ve açlık ve yok-
lukla terbiye etmeye çalışan, dünyayı ve
ülkemizi saran covid 19 salgınında bile
vatandaşı perişan edip, maddi manevi hiç
bir konuyu çözememiş bir tablodan çıkışı
CHP ye yüklenerek bulamaz. Oysa biz
çözüm önerilerini  zaten çok önceden
açıklamıştık. Halkın çoğunluğu gidişattan
son derece rahatsızdır.

Ancak bilinmelidir ki Cumhuriyet
Halk Partisi yöneticileri ve en sade üye-
sine kadar yurtsever, halkçı, devrimci ve
çağdaş değerlerle donanmış büyük bir
kitledir.

Cumhuriyet Halk Partisi ve
Cumhuriyet Halk Partililer tam bağımsı-
zlıktan yanadır, ulusal kurtuluşçudur,
üniter devletten yanadır, cumhuriyetçidir,
devrimcidir, ulusalcıdır, halkçıdır, laiktir,
sosyal devletçidir.

Yurt sevmezlere, gericilere,
bölücülere, bizi parçalamak isteyen
emperyalizme, bizi yutmak isteyen kapi-
talizme, halkı tehdit eden mafyalara ve o

rollere soyunmuş yöneticilere, despotizme
karşı savaşımını sürdürmüştür ve
sürdürmeye de devam edecektir.

Bizlerle uğraşanları sağduyuya,
seviyeli siyaset yapmaya davet ediyorum.

Bizler tüm örgütlerimiz ile birlikte
Genel Başkanımız  Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu'nun, Genel Merkez
Yöneticilerimiz ve milletvekillerimizin
her zaman arkasında olacağız."


