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Yavuzyýlmaz: 'PTT emekçilerine bu 
yapýlan vefasýzlýk ve haksýzlýktýr.'

“Çalýþýrken ölmek istemiyoruz”
KESK'e Bağlı Büro Emekçileri

Sendikası BES Zonguldak Şubesi
SGK önünde basın açıklaması
yaptı.BES Örgütlenme ve Eğitim
Sekreteri Alper Kaya açıklamasında
iktidarın Pandemi koşullarında
çalışanların sağlıklarını tehlikeye
attığını dile getirdi.Kaya; “"2020 yılı
bir kâbus gibi üzerimize çöktü ve
yeni yılı karşılamaya hazırlandığımız
bu günlerde Covid-19 salgınının ikin-
ci dalgasını yaşamaya devam ediy-
oruz. Tüm ülkelerin birinci gündemi
pandemi iken ülkemizde pandemi ile
birlikte derin bir ekonomik kriz
yaşanmaya devam ediyor.İşsizler,
asgari ücret ile açlık sınırı altında
çalışanlar, kısa çalışma ödeneği adı
altında evde açlığa mahkûm edilenler,
emeklilikte yaşa takılanlar, kapısına
kilit vurmak zorunda kalan küçük
esnaf, mahsulü para etmeyen çiftçiler,
önümüzdeki yılı %3 zamla karşıla-
maya hazırlanan kamu emekçileri
pandemi ve ekonomik krizden en üst
seviyede etkilenen toplumsal kesim-
ler olarak öne çıkıyor.Bilim insan-
larının pandemiyle mücadelede tam

kapanma çağrısı yaptığı bir süreçte
siyasi iktidar sınırlı kısıtlamalarla
ekonomiyi gözetmeye devam ediyor. 

"Testi kırılmadan da son defa
siyasi iktidarı uyarıyoruz"

Sağlık emekçilerinin canları
pahasına pandemiye karşı mücadele
ettikleri bir ortamda, bütün kamu
emekçileri de kamu hizmetlerini
aksatmamak için özverili çalış-
malarını sürdürüyor.Yayınlanan
genelgelerle, kısıtlamalara ilişkin her
gün yeni bir uygulama ile karşı
karşıya kaldığımız bir süreçte, ne

acıdır ki siyasi iktidarın yayınladığı
sınırlı da olsa önlemlere kamu
kurumları uymamak konusunda adeta
birbiriyle yarışıyor. Özellikle işkolu-
muzda başta SGK, İŞKUR, Maliye
ve Adliye olmak üzere işyerlerim-
izde, yayınlanan genelgelere tüm
uyarılarımıza rağmen uyulmamakta
ısrar ediliyor. 

Kamu alacaklarına ilişkin yapı-
landırma süreci bahane edilerek özel-
likle SGK da mesai saati uygulaması-
na ve dönüşümlü çalışmaya son ver-
ilirken 60 yaş üstü çalışanlar idari
izinli oldukları halde işyerlerine
çağrılmaya devam ediyor. SGK işi

daha da ilerleterek hafta sonları
sokağa çıkma yasağı olduğu halde
hafta sonu çalışması için İçişleri
Bakanlığı'na başvuruyor.Testi çatla-
maya başladı, testi kırılmadan da son
defa siyasi iktidarı uyarıyor kamu
alacaklarına ilişkin yapılandırma
sürecinin bir an önce haziran ayına
kadar ertelemesini ve işkolumuzda
salgına karşı önlemlerin tekrar
başlatılmasını talep ediyoruz”

Çaycuma Belediyesi güneþ enerjisi üretiminde düðmeye bastý
Çaycuma Belediyesinin güneş enerjisi üretimi için danışman firma olarak belirlediği şir-
ket, teknik personele ilk eğitimi verdi. Tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan üret-
mek için birçok proje geliştiren Çaycuma Belediyesinin, güneş enerjisiyle ilgili danışman
firma olarak belirlediği Trend Groupbelediye personeli ile ilk eğitimi yaptı. Şirketin Genel
Müdürü Enver Özdel tarafından Belediye Meclis Salonunda yapılan seminere Çaycuma
Belediyesinin teknik personelinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı da
katıldı.                                                                           Haberin Ayrıntısı Sayfa 4’de

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 196.110 test yapıldığını, 19.103
kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 3.412 kişinin "hasta" kabul edildiği-
ni, 254 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 196.110 test
yapıldığını, 19.103 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 3.412
kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 254 kişinin salgın nedeniyle
hayatını kaybettiğini, 34.419 kişinin iyileştiğini, 5.192 Covid-19 has-
tasının durumunun ağır olduğunu açıkladı.Bakanlığa göre, toplam
Covid-19 vaka sayısı 2.043.704, ölen kişi sayısı 18.351. Toplam iyileşen
sayısı ise 1.834.705.Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde
50,8; yoğun bakım doluluk oranının yüzde 68,2; ventilatör doluluk
oranının yüzde 40,0 olduğu ifade edildi.

Devrek'e 500 kiþilik Spor
Salonu temeli atýldý

Zonguldak'ın Devrek ilçesi yeni spor salonuna
kavuşuyor.500 kişilik Devrek Spor Salonunun temel
atma töreni, Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri
Polat Türkmen,Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, ilçe
Kaymakamı Ümit Altay ve protokol üyelerinin
katılımıyla pandemi kuralları çerçevesinde
yapıldı.Haberi Sayfa 4’de

Kýsýtlama boyunca
kaç kiþiye ceza
yazýldý?

Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı
Şahin Ören,  yaptığı açıklamada, "Teknik öğret-
men beceri eğitim yapılan bir alandır. Kaynak
motorculuk, tesviyecilik, marangozluk, döküm-
cülük, Sıhhi Tesisat, Elektrik, Elektronik ve
daha pek çok alan üretime yöneliktir. Yani bire
bir atölye eğitimi gerektirir bu bölümler. Şimdi
bu öğretmenler uzaktan eğitim nasıl yapacak-
lar." diye sordu Haberi Sayfa 3’de

Uzun; “Tüketen
deðil, üreten bir
Türkiye için yola 
çýktýk” Emeklinin yüzde 70'i

yoksulluðun deðil
açlýk sýnýrý altýda 

Tüm İşçi Emeklileri Dul
ve Yetimleri
Derneği(Tüm Emek-
Der) Zonguldak
Tüm Emek-Der
Başkanı Mustafa
Sarıoğlu, 2021
yılı emekli
maaş zammı
ile ilgili
dernek
binasında
açıklamalar
yaptı ve ikti-
darın emeklilere
yönelik poli-
tikasını
eleştirdi.Sarıoğlu;
“Emeklilerin maaş
artışları 2Pandemi döne-
minde emekliye verilen her kuruş piyasa
ekonomisine ve üretime artı olarak geri döner,
Talebimiz temel ihtiyaç artış ve artı milli gelird-
en refah fayı düşünülerek maaş artış verilme-
sidir”dedi Haberin devamı Sayfa 3’de

Türkiye Değişim Partisi (TDP)
Zonguldak kurucu İl Başkanı Çetin
Uzun, Mustafa Sarıgül tarafından kuru-
lan Türkiye Değişim Partisi'nin kuru-
luşunu Madenci Anıtı'nda basın açıkla-
ması ile duyurdu.             Sayfa 4’de

Ören; Teknik 
okullarda uzaktan 
eðitimi sordu?

KESK'e Bağlı Büro Emekçileri Sendikası BES Zonguldak
Şubesi,  SGK, İŞKUR, Maliye ve Adliye olmak üzere işyer-
lerinde, yayınlanan genelgelere tüm uyarılarımıza rağmen

uyulmamakta ısrar edildiğini dile getirdi.BES Örgütlenme ve
Eğitim Sekreteri Alper Kaya, “Özellikle SGK da mesai saati
uygulamasına ve dönüşümlü çalışmaya son verilirken 60
yaş üstü çalışanlar idari izinli oldukları halde işyerlerine

çağrılmaya devam ediyor"dedi

Zonguldak'ta 18-20 Aralık tarihileri
arasında 56 saat süren sokağa çıkma
kısıtlamasında 16 kişiye idari para cezası
uygulandı.Zonguldak'ta 18- 20 Aralık
tarihileri arasında il genelinde 56 saat
süren sokağa çıkma kısıtlamasında
yasağı ihlal eden 16 kişiye idari para
cezası uygulandı. Ekipler kurallara
uymayan 16 kişiye 6 bin 272 TL idari
para cezası uygulandı.

Erdemir
Ereðli'deki
Köy
Okullarýna
"Okulum Temiz" Projesi
Ýçin Destek Oldu
Sayfa 4’de
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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

ZHaber İnternet Sitesi
Genel Yayın Yönetmeni
arkadaşımız, kardeşimiz, "Laf
çok icraat yok"demiş dünkü
köşe yazısında.

"Zonguldak'ta sadece
konuşuyoruz.

Dedikodu ile geçen yıllar
göçü durdurmadı.

Koltuk kavgası ile geçen
yıllar insanlara ekmek kapısı
açmadı.Kibir ile geçen yıllar
ticareti arttırmadı.

Kazık ata ata geçen yıllar,
vatandaşların alışveriş için
başka şehirlere kaçmasını
azaltmadı.Herkese mavi boncuk
dağıtılan yıllar, şeyinde boncuk
olduğunu zannedenlerin
sayısını azaltmadı.

Kişilerin şahsi iş takip
bürosuna dönen STK'lar, o
kişilere makam- mevkii nasip
ettikçe liyakatin önemi
STK'ların ruhu kalmadı.

Valilerin paçalarına
yapışılan yıllar bitmedi ama hiç
bir vali bu şehrin başını göğe
erdiremedi. Yaptıkları ile de
kimseye yaranamadı.

Zonguldak'ta hepimiz
konuşuyoruz."demiş.

Öksüz'ün eleştirilerine
katılmamak mümkün değil.

Tabi tüm bunların nedenleri

var, biz bugün sonuçları
konuşuyoruz.Yarın da belki
bugünü konuşacağız.Siyasetin,
ekonominin birbirinden ayrı
olmadığını, ekonomi-politik ter-
imiyle, siyaset ekonominin üst
yapısıdır.Deriz.

Yani altyapı sağlam
olmazsa üst yapıda ona oranla
bozulur,yerinden oynar, kayar,
sapar, yön değiştirir.
Zonguldak'ta ve buradan
bahsedince o zaman şunu
söylemeliyiz.Emek ağırlıklı,
üretime dayalı bir kentten,
hizmet ve tüketime yönelik bir
kente dönüştük.

Önceleri üretimi sadece
kömür gibi kıymetli olanın
içine hapsettik.Oysa Kömür
üretimin en önemli argümanıy-
dı.Asıl olanı İnsandı.Yani onu
yeraltından, yerüstüne bin bir
ustalığını, maharetini,bilgi ve
yeteneğini göstererek çıkaran
İNSAN.

İşte o insandır ki yer üstünü
de şekillendiren ona uygun
alanlar yaratandı.

O dur ki; bilinçli işçiyi,
yani emeğini doğru yerde kul-
lanımını sağlayan ve o bilin-
ciyle, yeri geldiğinde üretimden
gelen gücünü de kullanmayı
bilen insandı.

İşte bu duruma tahammül
edemeyen zihniyet bugün
tartıştığımız ve geldiğimiz nok-
tanın sorumlusudur.Bunda tıpkı
Atilla Öksüz'ün dediği gibi,
"Klavye siyasetçileri!"de
yaratıldı, "Kişilerin şahsi iş
takip bürosuna dönen
STK'lar"da, bunda bizlerin,
yani basınında payını atla-
madan değerlendirmek lazım.

"Basın karşısına çıkmaya
çekinen tüm kurum, kurul ve
siyasetçilerimiz"var doğru, ama
siyasetçinin karşısına gerçekten
meslek etiği olarak çıkan kaç
meslektaşımız var.Onların bu
durumunda nedenlerini hep bir-
likte biliyoruz.

Bugün benim gördüğüm
siyasette hegemonya kavgası
sürmekte.siyaseti belediye
başkanları ve milletvekilleri
üzerinden yürütülen bir noktaya
geldik.Yani örgütler hak getire.

İşte bu durum kentin yatırı-
mamı,üretime mi, yeni alanlara
mı ihtiyacı mı var? sorusundan
çok, yeni dönemde "ben"
nerede olabilirim kavgası var.

Bir arkadaşım, "Bahaddin
fazla kafa yorma, bu Karade
niz'den hamsi, istavrit, mezgit
çıkar"demişti

Sağlıcakla kalın

Bu Karadeniz’den, hamsi,
istavrit, mezgit çýkar

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

Salih Hacýoðlu Belgelerle Yaþam
Öyküsü Kitabý Yayýnlandý

TÜSTAV tarafından
yayınlanan kitabın
tanıtım yazısında şu bil-
giler yer aldı

"Salih Hacıoğlu'nun
RGASPİ'de bulunan
şahsi dosyasından ve
diğer belgelerden
hareketle hazırladığımız
bu kitapta, onun Hafî
Türkiye Komünist
Partisi veya Türkiye
Birleşik Komünist
Partisi'nde başlayan, iki
dönem halinde Türkiye
Halk İştirakiyun
Fırkası'nda devam eden
ve nihayet Türkiye
Komünist Partisi'nde son
bulan siyasal çalış-
malarını sunmaya
çalıştık. Böylece ağırlıklı
olarak Nâzım Hikmet'in
hakkında yazdığı şiir
dolayısıyla Sovyetler
Birliği'nde yaşadığı
sürgün ve ölümüyle
anılan Salih
Hacıoğlu'nun çok yönlü
çalışmaları hakkında bir
fikir vermeyi hedefledik.

Salih Hacıoğlu,
Ankara'da başladığı
komünist faaliyetini,

Mezopotamya'ya yönelik
olarak Adana ve Mersin
bölgesinde sürdüren, bir
süre İstanbul'da bulun-
duktan sonra taşrada,
özellikle Samsun-
Trabzon hattında yürüten
ender komünist önderler-
den biridir. Türkiye
komünist hareketi içinde
gerek mesleği, gerekse
siyasal faaliyeti itibariyle
köylüler arasında Salih
Hacıoğlu kadar çok
çalışmış ve onları
tanımış bir ikinci kişi
yoktur. 1928-1939
arasında komünist partisi
dışında kalmış olan Salih
Hacıoğlu inat ve ısrarla
yürüttüğü mücadelesi
sonucunda yeniden TKP
üyeliğini kazanmış ve
yaşamını TKP üyesi
olarak tamamlamıştır.

Teorik çalışmaların-
dan çok etkili pratik-
örgütçü faaliyetleriyle
öne çıkan bir komünist
önder olarak Salih
Hacıoğlu'nun mücadele-
sine ve anısına saygıy-
la…

Turizm altyapýda endüstriyel
mirasýnýn önemi vurgulandý

Zonguldak Turizm
Altyapı Hizmet Birliği
Gündemindeki Konuları
Görüşmek Üzere Vali
Mustafa Tutulmaz
Başkanlığında Toplandı

Açılış ve yoklama son-
rasında Saygı Duruşu ve
İstiklal Marşımızın okun-
masının ardından 2021 yılı
gelir gider bütçesi ile 2021
yılı yatırım planı ve çalışma
programının görüşüldüğü
toplantıda birlik üyelerine
hitaben bir konuşma yapan
Vali Tutulmaz; ''ilimizin tur-
izm değerlerinin üst düzeyde
olduğunu, pek çok yerde
olmayan endüstriyel mirasın

ilimiz bünyesinde barındığını
bunun yanı sıra doğal güzel-
liklerimizin de iyi değer-
lendirilmesi gerektiğini vur-
gulayarak geçmiş yıllarda
ülkemizde adından çok bah-
settiren Zonguldak'ın
yeniden eski günlere kavuş-
masına imkân sağlayacak
alternatifler üzerinde çalış-
manın önemine değinerek,
bunlardan birisinin Turizm
olduğunu'' ifade etti.

''Turizme yönelik devam
eden yatırımların da
önümüzdeki süreçte turizme
kazandırılmasıyla ilimiz için
olumlu yönde bir değişim
sağlanacaktır'' dedi.

Ýmzalar, Covid-19 
meslek hastalýðý 
sayýlsýn diye!

Zonguldak merkezde bir
grup yurttaş "Uzun Lafın
Kısası: Covid-19'u Meslek
Hastalığı Olarak Kabul
Edin!" başlığı altında imza
toplamaya başladı. Hafta
içinde toplanan imzalar
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı,
TBMM Başkanlığı
ve Sağlık
Bakanlığı'na
gönderilecek.

İmzacılar-
dan fotoğrafçı
İbrahim
Akyürek
konuyla ilgili
şu açıklamayı
yaptı:

"Ankara
Tabip Odası
(ATO) 14
Aralık 2020'de
Covid-19
nedeniyle hay-
atını kaybeden
sağlık çalışanı
sayısını 230 olarak
açıkladı. Aynı gün,
Bağımsız Maden İşçileri
Sendikası'nın, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK)'nın
Covid-19'u meslek hastalığı
olarak kabul etmeyen genel-
gesine Danıştay'da yaptığı
itirazın kabul edilmediği
haberini öğrendik.

Geçen ayın başında,
Uluslararası Hemşireler
Birliği, Covid-19 başladığın-
dan bu yana dünyada 1500
hemşirenin hayatını kaybet-
tiğini açıkladı. Bu sayının,

Birinci Dünya Savaşı'nda
bilinen hemşire

ölümleriyle aynı
olduğu belirtildi.

Sağlık
çalışanlarının
sendikaları,
meslek
odaları,
dernekleri
aracılığıyla
yaptıkları
açıkla-
maların en
başında
Covid-
19'un
meslek

hastalığı
olarak kabul

edilmesi geliy-
or. Bu kadar

yaygın bir talebin
yerine gelmesi için

daha fazla nelerin yaşan-
ması gerektiğini bilmek
istiyoruz. Çünkü, sağlığımızı
emanet ettiğimiz insanların
çalışma ve yaşam koşulları,
moral güçleri hepimizi
ilgilendiriyor."
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Yavuzyýlmaz: 'PTT emekçilerine bu 
yapýlan vefasýzlýk ve haksýzlýktýr.'

Posta ve Telgraf Teşkilatı
(PTT) Kilimli Merkez
Müdürlüğünde görevli, KESK
Haber-Sen MYK üyesi ve Genel
Sekreteri İbrahim
Damatoğlu'nun Zonguldak'tan
Şanlıurfa'ya tayin edilmesini
nedeniyle sendika yöneticileri
Ankara'da, PTT Genel
Müdürlüğü önünde basın açıkla-
ması yapmak istedi ancak polis
izin vermedi. 

"Hizmet gereği" açıkla-
masıyla gerçekleştirilen tayini,
sürgün olarak nitelendiren Haber
-Sen'in "Sürgüne hayır"
protestosuna katılarak destek
veren Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Zonguldak Milletvekili
Zonguldak Milletvekili ve KİT
Komisyonu Üyesi Deniz
Yavuzyılmaz, "Salgın döne-
minde fedakârca hizmet veren
PTT emekçilerine, bu yapılan
vefasızlık ve haksızlıktır" diy-
erek tepki gösterdi. 

"PTT bir yandan
soyuluyor bir yandan
emekçileri
sömürülüyor"

PTT'yi denetleyen mil-
letvekili olarak buradayım, PTT
bir yandan soyuluyor bir yandan
PTT emekçileri sömürülmeye

devam ediyor, diyen
Yavuzyılmaz, Haber -Sen Genel
Merkezi önünde gerçekleştirdiği
konuşmasında şunları söyledi: 

"TBMM KİT Komisyonu
üyesi yani devlete ait şirketleri
denetleyen PTT'yi de bizzat
denetleyen bir milletvekili
olarak burada bulunuyorum.
PTT bir yandan soyuluyor bir
yandan PTT emekçileri
sömürülmeye devam ediyor.
İbrahim Damatoğlu bir PTT
emekçisi, iyi bir insan, mağ-
durların yanında yer alan hay-
atını buna adamış bir sendikacı.
Zonguldak'tan, emeğin
başkentinden, Şanlıurfa'ya
sürgün edilmiş. Şanlıurfa'da
nasıl bir ihtiyaç var ki bu ihtiy-
acı sadece İbrahim Damatoğlu
nasıl karşılayacak ki
Zonguldak'tan Şanlıurfa'ya
sürüldü.  

"Salgın döneminde
fedakârca hizmet
veren PTT emekçi-
lerine vefasızlıktır"

Bu büyük bir haksızlıktır.
Bu pandemi koşullarında sağlık
emekçilerinin ardından en fazla
emek harcayan kapı kapı
dolaşan kapıyı açan vatandaşın
koronavirüs olduğu belli bile

olmazken ona çeşitli hizmetler
sunan PTT emekçilerine bu
yapılan büyük bir vefasızlıktır
haksızlıktır. Bu nasıl bir
anlayıştır ki pandemi koşulların-
da iki, üç kişinin bir acısını
mağduriyetini ifade etmesi

engellenirken Cumhurbaşkanı bu
ülkede dilediğinde miting yapıy-
or. Biz siyasi parti ideoloji
ayırımı yapmaksızın emekçinin
ve mağdurların yanındayız."

Kurnaz Ailesinde yas var

Zonguldak'ın tanınmış
işadamlarından Akkurt ve
Karbomet Madencilik şir-
ketlerinin yöneticileri
Bahattin Kurnaz ve Alaattin
Kurnaz'ın anneleri Feride
Kurnaz hayatını kaybetti. 

86 yaşında çoklu organ
yetmezliğinden hayatını
kaybeden Feride Kurnaz

bugün (20.12.2012 Pazar)
10 Temmuz Camiisinde
ikindi namazı sonrası kılı-
nan  cenaze namazının
ardından toprağa verildi.

Susma Gazetesi olarak
Başta Bahattin Kurnaz ve
Alaattin Kurnaz olmak
üzere tüm aileye baş sağlığı
ve sabır diliyoruz

Ören; Teknik
okullarda uzaktan
eðitimi sordu?

Kamu-Sen'e Bağlı Türk
Eğitim-Sen Zonguldak Şube
Başkanı Şahin Ören,  yaptığı
açıklamada, "Teknik öğretmen
beceri eğitim yapılan bir
alandır. Kaynak motorculuk,
tesviyecilik, marangozluk,
dökümcülük, Sıhhi Tesisat,
Elektrik, Elektronik ve daha
pek çok alan üretime yönelik-
tir. Yani bire bir atölye eğitimi
gerektirir bu bölümler. Şimdi
bu öğretmenler uzaktan eğitim
nasıl yapacaklar." diyerek şun-
ları ifade etti.

Ören yaptığı açıklamada;
"Öğretmenlik zor meslektir
vesselam. İnsan yetiştirmek
bitki yetiştirmeye benzemez.
Hani benzetirler ya bir
heykeltıraş gibi, bir nakkaş,
oymacı gibi dantel gibi İlmek
ilmek dokunmak gerekir
insana. Baba gibi, anne gibi,
ağabey, abla gibi hepsi birden
Hatta. Teknik öğretmenlik
biraz daha özveri ister. İşçi
öğretmendir teknik öğretmen.
Bir takım elbiseyi güle oynaya
giyemez. Lekesiz bir pan-
tolonu temiz bir iş önlüğü yok-
tur. Teknik öğretmenin eli
yüzü yağ, pas kir'dir. Teknik
altyapı ister teknik öğretmen-
lik. İşin içerisine ustalık,
kalfalık, çıraklık girer. Ahilik

girer. Sabah atölyeye giren
teknik öğretmen akşam karan-
lığında çıkar. Hem insan
yetiştirir, hem de iş üretir.

Değerli kamuoyu başımız-
dan bir Kovit belası geçiyor.
Yüz yüze eğitim bitti. Öğret-
menler artık uzaktan eğitim
yapıyorlar. Teknik öğretmen
beceri eğitim yapılan bir
alandır. Kaynak motorculuk,
tesviyecilik, marangozluk,
dökümcülük, Sıhhi Tesisat,
Elektrik, Elektronik ve daha
pek çok alan üretime yönelik-
tir. Yani bire bir atölye eğitimi
gerektirir bu bölümler. Şimdi
bu öğretmenler uzaktan eğitim
nasıl yapacaklar. Teknik
okullarda atölye kısım şefi
olmak için en az 15 yıl, alan
şefi olmak için en az 20-25
yılı devirmek gerekir. Pandemi
sürecinde eğitim öğretim, sene
başı itibariyle teknik okullarda
alan şefleri 10 saat kısım
şefleri 6 saat eksik ücret alıyor.
Teknik öğretmenlerin çoğu
zaten maaş karşılığını doldu-
ramıyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı bir
an evvel uzaktan eğitimi
yönetebilecek hukuki alt
altyapıyı hazırlamak zorun-
dadır”diye ifade etti

Zonguldak Belediyesi İçişleri
Bakanlığı tarafından
denetlenmek için
Valilikte dosya
hazırlandı, İçişleri
Bakanlığı'na
gönderildi.

Cumhuriyet
Halk Partisi
(CHP) İl
Başkanı Murat
Pulat, Merkez
İlçe Başkanı
Ebru Uzun ve
Zonguldak Belediye
Meclis Grubu, 2019
yılı içerisinde belediyenin
kamu zararına uğratıldığı
gerekçesiyle başta Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan olmak
üzere sorumlu olanlara suç duyu-
rusunda bulunmuştu.

Zonguldak Cumhuriyet
Başsavcılığı, Zonguldak
Valiliği'nden CHP'nin suç duyu-
rusu ile ilgili soruşturma için izin
istemişti. Zonguldak Valiliği
Disiplin Kurulu, İçişleri

Bakanlığı'na göndermek için
dosyayı hazırladı. Hazırlanan

dosya İçişleri
Bakanlığı'na gönderil-

di. Bakanlık izin
verirse Belediye
Başkanı Ömer
Selim Alan başta
olmak üzere
belediye yetk-
ilileri, '4483 Sayılı
Memurlar ve

Diğer Kamu
Görevlilerinin

Yargılanması
Hakkında Kanun'

çerçevesinde yargılanacak.
CHPlilerin verdiği suç duyu-

rusunda; Zonguldak
Belediyesi'ne Özel Kalem
Müdürlüğü'ne alınan M. Sinan
Erdoğan'ın usulsüz bir şekilde
atanması ve belediyeye doğrudan
temin yolu ile hediye, promosyon
işlerinin iki firma üzerinden
yapılması yer alıyor.

Valilik dosyayý Ýçiþleri
Bakanlýðýna gönderdi

Emeklinin yüzde 70'i
yoksulluðun deðil açlýk sýnýrý
altýda 

Tüm İşçi Emeklileri Dul
ve Yetimleri Derneği(Tüm
Emek-Der) Zonguldak Tüm
Emek-Der Başkanı Mustafa
Sarıoğlu, 2021 yılı emekli
maaş zammı ile ilgili dernek
binasında açıklamalar yaptı
ve iktidarın emeklilere yöne-
lik politikasını eleştirdi

“Biz emekliler kimseye
muhtaç olmadan yaşaya-
bileceğimiz emekli maaşı
istiyoruz”

14 milyon emekliye adil
bir zam yapılması gerek-
tiğine vurgu yapan Sarıoğlu;
"Emeklilerin maaşlarına
2021 Ocakta yapılacak
artışları gündeme gelirken 14
milyon emekli adil bir artış
verilmesini bekliyoruz."
dedi.  Sarıoğlu'nun konuyla
ilgili açıklaması şöyle:
"Emeklilerin maaşlarına
2021 Ocakta yapılacak
artışları gündeme gelirken 14
milyon emekli adil bir artış
verilmesini bekliyoruz.
Emeklilerin maaş artışları 20
senedir hep altı ay öncesinin
geçmişin doğru veya yanlış
Enflasyonuna göre artış ver-
ilmekte; Talebimiz olan artı
Refah payı düşünülmez
temel gıda artışı geçmiş altı

ayda yüzde 30'lar olmuşken
Elektriğe, gaza, suya ve
akaryakıta gelen artışların
yüzdesine ulaşılamıyor. Ama
ilgili kuruluşlar Emekliye
zam olarak yüzde 7-8'ler
telaffuz edilmektedirler;
Temel gıda ve Temel ihtiyaç
artışları, artı refah payı ve
pandeminin emekliye
yaşlılara getirdiği yük göz
önüne alınmadan
düşünülmeden yapılacak
artış huzura değil adaletsi-
zliğe götürür. Pandemi döne-
minde emekliye verilen her
kuruş piyasa ekonomisine ve
üretime artı olarak geri
döner, Talebimiz temel
ihtiyaç artış ve artı milli
gelirden refah fayı
düşünülerek maaş artış ver-
ilmesidir. Emeklinin yüzde
70'i yoksulluğun değil açlık
sınırı altıda emekli maaşı ile
geçim mücadelesi vermektel-
er; Biz emekliler kimseye
muhtaç olmadan yaşayabile-
ceğimiz emekli maaşı,
Hizmet ve pirime dayalı bir
emekli sistemi istiyoruz.
Birilerine ye iç sarf et sınır
yok ama emekliye sabret,
şükret deniliyor. Bu durumda
biz emeklileri çok üzüyor."
şeklinde konuştu.
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Devrek'e 500 kiþilik Spor
Salonu temeli atýldý

Zonguldak'ın Devrek ilçesi
yeni spor salonuna kavuşuy-
or.500 kişilik Devrek Spor
Salonunun temel atma töreni,
Vali Mustafa Tutulmaz, mil-
letvekilleri Polat
Türkmen,Hamdi Uçar, Ahmet
Çolakoğlu, ilçe Kaymakamı
Ümit Altay ve protokol
üyelerinin katılımıyla pandemi
kuralları çerçevesinde
yapıldı.Saygı duruşu ve İstiklal
Marşımızın hep birlikte okun-
masının ardından Gençlik ve
Spor İl Müdürü Hakan Yüksel İl
Müdürlüğünün yatırım projeleri
konusunda bilgi sundu.

Zonguldak Milletvekili
Ahmet Çolakoğlu'da temel atma
töreninde yaptığı konuşmada,
''Devrek ilçemizden değerli
sporcular yetiştiğini vurgula-
yarak, ilimiz genelinde ve
Devrek ilçemizde yapılan spor
tesislerinin pek çok başarılı
sporcu yetişmesine vesile ola-
cağını belirtti, Sayın
Cumhurbaşkanımıza ve Sayın
Bakanımıza katkılarından dolayı
teşekkür ediyorum'' dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz'da
''ilimiz ve ilçelerimizde devam
eden spor salonlarımız, yüzme
havuzlarımız, gençlik merkez-
lerimizle ilimiz, sporun önemli

altyapısının büyük ölçüde
tamamlandığı illerden birisi
haline gelecektir.

Yapılan bu tesisler
gençliğimizedir,gele-
ceğimizedir.Sporla kendini
geliştiren bireyler, çevresiyle
çok daha fazla uyumlu, birbirini
anlayan, kendine güvenen,
topluma faydalı olan
kişilerdir.İlimizde sadece spor
alanında değil başka önemli
yatırımlar da
yapılmaktadır.İlimizin her
yerinde bir şantiye hareketliliği
görülmektedir.Önümüzdeki
süreçte bu yatırımlar
ilimizi,ülkemizin gözde
şehirlerinden birisi haline getire-
cek, Filyos Limanı'nın devreye
girmesiyle de bu bölge kalkın-
manın ve sanayinin önemli
merkezlerinden birisi
olacaktır.Bu vesileyle yatırım-
larımızın ilimize gelmesine
vesile olan herkese teşekkür
ediyor,şükranlarımı sunuyorum''
dedi.

Konuşmaların ardından kur-
ban kesildi, Vali Tutulmaz ve
milletvekillerimiz tarafından
butona basılarak spor salonunun
temeli atıldı.

Uzun; “Tüketen deðil, üreten bir Türkiye için yola çýktýk”
Türkiye Değişim Partisi

(TDP) Zonguldak kurucu İl
Başkanı Çetin Uzun, Mustafa
Sarıgül tarafından kurulan
Türkiye Değişim Partisi'nin
kuruluşunu Madenci Anıtı'nda
basın açıklaması ile duyurdu.

TDP  Zonguldak kurucu İl
Başkanı Çetin Uzun yaptığı
açıklamada; "Türkiye Değişim
Partimiz Kurulmuştur. Uzun
yıllar yoğun çalışmalar yap-
tığımız TDH sonunda nihayete
ermiştir.Tüm halkımızı kucak-
layan, Cumhuriyetimizin temel
ilkelerini savunan, tüm
inançlara saygılı laikliği
Benimseyen, Evrensel hukuk
ilkelerine uyan, alın teri ve
emeği savunan, üretimi
destekleyen demokratik kitle
partisiyiz. Özellikle soğuk
savaş dönemlerinden kalan sağ-

sol frekrasyonları olmayan bir
partiyiz cem evi de bizim, cami
de bizim, kilise de bizim havra
da bizim diyen bir partiyiz.
Din, dil, ırk, meshep ayrımı
yapılmayan bir partiyiz. Tüm
parti programımız ve
tüzüğümüz halkımızın huzur ve
refahı için hazırlanmıştır.
Temel ilkemiz üretimdir. İşçi,
emekçi, köylü başlangıçtır.
Tarlaya atılan tohum fabrika
bacalarının tütmesi demektir. O
fabrika bacası tüttüğünde ise
işçi emekçi yurttaşlarımızın
evine erzak gidecek demektir.
Bu silsile yolu bir zincirdir. Ve
bu zinciri TDP kuracaktır. Bu
zincirin diğer halkaları ise baş
tacımızdır. Öğretmenlerimiz,
hukuk emekçilerimiz,
memurlarımız ve esnaflarımız
ile bir bütünüz bu bütünlüğü

koruyup, kollamak en kutsal
vazifemizdir. TDP bölen,
ayrıştıran değil, bütünleştiren
ve kaynaştıran bir partidir. TDP
milletin sofrasından pay
koparan değil, büyük bir sofra
kuran ve tüm yurttaşlarımızın
gönül rahatlığı ile doğacağı
kardeşliği oluşturan bir partidir.

Tüm komşuları ile dost olan,
tüketen değil, üreten bir
Türkiye için, iş, emek, özgür-
lük için, hak, hukuk, adalet için
el ele, kol kola, omuz omuza
bir Türkiye için, Türkiye
Değişim Partisi ülkemize hayır-
lı uğurlu olsun."

Şimdiki Zonguldak Endüstri
Meslek Lisesi Elektrik Bölümü Binası
yeni yapılıyor.

1924 yılında ilk açıldığında bugün
stadın yanında olan askeri kışladan
kalma uzun binada dersler yapılıyor-
du.Daha sonra 1925 yılında bugün
Elektrik Bölümü Binası yapılarak oku-
lun bina sayısını artırma kararı alınmış.
Bu bina Maden Mühendislik Okulu için
yapılıyor.

1927 yılında da bugün Sanat Okulu
ana bina olarak kullanılan bina yapılıy-
or.

Bu okul yapıldığı sırada Türkiye
genelinde sadece 37 maden mühendisi
vardır.Bu 37 mühendisin aslında,
bugünkü anlamda maden mühendisi
demek oldukça güçtür.Her biri başka
alanlardan dolayı maden ile
ilgilidir.Örneğin jeoloji mühendisi gibi.

Bu 37 kişinin de tamamı Fransa
Belçika veya Almanya`da okumuştur.

1924`de Zonguldak Maden
Mühendislik Okulu açıldıktan sonra,
1928`de ilk mezunu verdiğinde 16 genç
Maden Mühendisi olarak mezun olmuş-
tur.Bu okuldan toplam mezun olan 70
kişidir.

Dünya`da ilk maden mühendis
okulu Avusturya`da 1772`de kurul-
duğunu düşünürsek ve 1849`da ilk
maden ocakları açıldığını hesaba
katarsak, ilk maden okulundan 152
sene sonra ; Zonguldak`ta ilk ocakların
açılmasından ise 76 sene sonra ülkede
ilk maden mühendisi yetiştiren okul
oldu.

Böyle bir okulun açılması
Cumhuriyet`in ilk yılında gerçekleşme-
si de ayrıca taktire şayandır.

Zonguldak`ta bu okul açılmadan
önce maden ile ilgili başka bir okul
var.O pek bilinmez.

Zonguldak Maden Fen Memuru
Okulu.Bu okuldan mezun olanlarda
ocaklara Tepograf, ,jeometr, başçavuş
oluyordu.

Zonguldak Mühendislik Okulu
(Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis
Mekteb-i Alisi ) 1929 yılında dünyada
ve ülkede ekonomi sıkıntısı yaşan-
masından dolayı kapatılarak daha
mezun olmayan öğrencileri İstanbul`da
Üniversiteye kaydı alınarak kap-
atılmıştır.

Hayati YILMAZ ile
Zonguldak Tarih

Erdemir Ereðli'deki Köy Okullarýna "Okulum Temiz" Projesi Ýçin Destek Oldu

Kdz. Ereğli
Kaymakamlığı'nın Ereğli'de
uzaktan eğitime erişemeyen
dezavantajlı öğrenciler için
düzenlediği kampanyaya
Erdemir de destek verdi.
Covid-19 salgını nedeniyle
uzaktan eğitime devam eden

çocukların bu zor süreçte
eğitimlerinin kesintiye uğra-
maması için Erdemir'in
katkısıyla, 230 öğrenci için
tablet temin edildi. Ayrıca
Erdemir, ilçedeki 20 köy oku-
lunun "TSE Okulum Temiz"
belgesi alabilmesi için eksik-
liklerinin giderilmesi için de
katkı sağladı. 

Erdemir, ülke ekonomi-
sine değer yaratırken, bulun-
duğu bölgenin toplumsal
yaşamının zenginleşmesinde
de aktif rol oynuyor, iş süreç-
lerinin bir parçası olarak
değerlendirdiği toplumsal
gelişime ve eğitime yönelik
katkı faaliyetlerine devam
ediyor. Kdz. Ereğli İlçe Milli

Eğitim Müdürlüğü tarafından,
Covid-19 salgını nedeniyle
evinde bilgisayarı olmayan ve
uzaktan eğitime erişemeyen
öğrencilere yönelik destek
çağrısına Erdemir de katkı
sağladı. Erdemir'in katkılarıy-
la, Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından tespit edilen ihtiyaç
sahibi öğrencilere dağıtılmak
üzere, 230 tablet temin edildi.

Erdemir Ereğli'deki köy
okullarında bu eksikliklerin
giderilmesi, yüz yüze eğitime
geçildiğinde öğrencilerin
uygun hijyen koşullarında
eğitim alabilmeleri için katkı-
da bulundu. Erdemir'in
desteğiyle 20 köy okulunda
"TSE Okulum Temiz" belgesi
için gerekli hazırlıklar tamam-
landı.

Tarihten 
Yenilenebilir enerji için ilk eðitim yapýldý

Çaycuma Belediyesinin güneş
enerjisi üretimi için danışman firma
olarak belirlediği şirket, teknik per-
sonele ilk eğitimi verdi. 

Tükettiği elektriği yenilenebilir
kaynaklardan üretmek için birçok
proje geliştiren Çaycuma
Belediyesinin, güneş enerjisiyle ilgili
danışman firma olarak belirlediği
Trend Groupbelediye personeli ile
ilk eğitimi yaptı. Şirketin Genel
Müdürü Enver Özdel tarafından
Belediye Meclis Salonunda yapılan
seminere Çaycuma Belediyesinin
teknik personelinin yanı sıra
Belediye Başkan Yardımcısı Körpüş
Mısırlı da katıldı. 

Eğitim Alan Personel
Sahada Kurulum
Yapacak

Öncelikle firmasını tanıtıp ve
Çaycuma Belediyesi ile imzaladık-
ları protokol hakkında bilgi
verenÖzdel,  yasal mevzuattan güneş
panellerinin çalışma prensibine, üre-
timinden montajına kadar pek çok
konuda ayrıntılı açıklamalar yaptı.
Teorik bölümü son derece verimli
geçen eğitim, ertesi gün yapılacak
saha çalışması ile devam edecek.
Eğitim alan teknik personel,
belediyenin gerçekleştireceği güneş
enerjisi projelerinin kurulumunu
gerçekleştirecek. 

Maliyetler En Az Üçte
Bir Oranında Düşecek

Çaycuma Belediyesi geçtiğimiz
günlerde Trend Enerji ile bir pro-
tokol imzaladı. Buna göre belediye,

bir yenilenebilir enerji birimi kura-
cak. Trend Enerjinin eğitim vereceği
birim, tüm inşaat faaliyetlerinin
yaparak güneş enerjisi santralinin
kurulumunu dagerçekleştirecek.
Yatırımı kendi iş gücü ve ekipmanı
ile yapacak olan Çaycuma
Belediyesi, yalnızca malzeme satın
alarak maliyetlerin en az üçte bir
oranında düşmesini sağlayacak.
Şirket doğru malzemenin tedariki ve
seçimi konusunda da belediyeye
hizmet sunacak.

Güneşten Aşamalı
Olarak 1 Mw Elektrik
Üretilecek

Çaycuma Belediyesi, şirket
Yönetim Kurulu Başkanı Enver
Özdel'in alanında ilk olarak
nitelediği ve birçok belediyeye örnek
olacağını söylediği modelle, ilk önce
kente su veren keson kuyuların
çevresinde, 600 Kw'lık bir güneş tar-
lası kurulacak. Pazaryeri ile katlı
otoparkın üzerine kurulacak üniteler-
le kurulu güç aşamalı olarak 1 Mw'a
çıkarılacak. Belediye bu sistemden
tükettiği enerjinin yaklaşık 3'te birini
üretecek. Sistem kendini yaklaşık 5
senede amorti edecek.

Çaycuma Belediyesi, şirket Yönetim Kurulu Başkanı
Enver Özdel'in alanında ilk olarak nitelediği ve birçok
belediyeye örnek olacağını söylediği modelle, ilk önce
kente su veren keson kuyuların çevresinde, 600 Kw'lık
bir güneş tarlası kurulacak


