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“Özelleþtirmenin sonu 
karanlýk ve maðduriyet!” 

`Tasarruf yapabiliyor musunuz`
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi

49 ilde Hanehalkı Finansal Algı ve
Tutum Araştırması yaparak 15 bin 41
kişiye "tasarruf yapabiliyor musunuz"
sorusunu yöneltti. 

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi
Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan,
yapılan araştırmada ilginç ve sürpriz
sonuçlar elde edildiğini ve araştır-
manın Türkiye'nin genelini yansıttığı
belirtilirken, Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz
Yavuzyılmaz, "Vatandaşımız açlık ve
sefalet ile debelenirken onlara
'Tasarruf yapabiliyor musunuz?' diye
sormak bile abesle iştigaldir" yoru-
munu yaptı.

Milletvekili, "tasarruf edebiliyor
musunuz" sorusunun vatandaşa değil
aslında hükümete sorulması gerek-
tiğini söylediği açıklamasında şu
ifadelere yer verdi: 

"Cumhurbaşkanlığının bu

raporuna göre Türkiye'de yurttaşların
yüzde 80'i tasarruf yapamamakta,
tasarruf edemeyenlerin yüzde 16'sı
tasarruf etmek bir yana geçmiş
dönemde biriktirdiklerimizi harca-
makta, yüzde 12'si ise hiç tasarrufu
olmadığı gibi her geçen gün borçlan-
maktadır.Üstelik bu rakamların
makyajlı olduğu, durumun daha da
vahim boyutlara ulaştığı aşikârdır.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi,
aslında bu soruları bizzat
Cumhurbaşkanlığına yöneltmelidir.

Çünkü kamu kurumlarının dudak
uçuklatan zararları ve hazine garantili
Yap - İşlet- Devret projelerinin
vahameti ortadadır. Ülkenin kay-
naklarını yok eden, parasını ziyan
eden ve adeta bir karadelik gibi bütün
kazanımlarını emen aslında bu kötü
yönetimin ta kendisidir.

AK Parti iktidarları döneminde,
genel maaşa dönüşen asgari ücret,
adeta sefalet ücreti halini almıştır.
Bugün, Türkiye'de asgari ücretin
yüzde 20 fazlası ve altında ücret alan

yaklaşık 10 milyonu vatandaşımız
bulunmaktadır. Ülkede gerçek
enflasyon %38'lere ulaşmışken, açlık
sınırı 2 bin 439 TL, yoksulluk sınırı 8
bin 437 TL olarak açıklanırken, mily-
onlarca çalışan, 2.825 TL ücretle
hangi tasarrufu nasıl yapacaktır?

Düne kadar sırf çarklar dönsün
diye devletin ekonomiye yön veren
hemen hemen her kurumundan,
üretmeden tüketmeyi, vatandaşın
cebindeki üç beş kuruşu harcatmayı
özendirenler, son cüzdanında
kuruduğunu gördüğünde politikalarını
değiştirmeye çalışmakta hem kamuda
hem de hane halkında tasarruf
güzellemeleri yapmaya başlamak-
tadır.

Tablo bu kadar vahimken, vatan-
daşımız açlık ve sefalet ile debe-
lenirken onlara 'Tasarruf yapabiliyor
musunuz?' diye sormak bile abesle
iştigaldir."

Erkmen; “Barajýn jeneratörünün 
olmadýðý gerçeðini gördük”
Yoğun kar yağışı,buna bağlı elektiriklerin,suların kesilmesi teknik eksiklikleri ortaya çıkardı.İYİ Parti
Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, "Yaşanan bu olaylar bize barajın jeneratörünün olmadığı gerçeğini
göstermiştir" dedi.                                                                         Açıklamanın ayrıntısı Sayfa 4’de

6.818 vaka, 761 hasta, 167 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 175.133 test yapıldığını, 6.818 kişiye

Covid-19 tanısı konduğunu, 761 kişinin "hasta" kabul edildiğini, 167
kişinin de Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.Yeni tip koronavirüs
(Covid-19) salgınıyla ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesin-
den duyuruldu.Buna göre Bakanlık, son 24 saatte 175.133 test
yapıldığını, 6.818 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 761
kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 167 kişinin salgın nedeniyle
hayatını kaybettiğini, 7.218 kişinin iyileştiğini, 2.162 Covid-19 has-
tasının durumunun ağır olduğunu açıkladı.Bakanlığa göre, toplam
Covid-19 vaka sayısı 2.399.781, ölen kişi sayısı 24.328. Toplam iyileşen
sayısı ise 2.277.987.  

CHP Ýl Baþkaný Pulat:
“Alan, yetersizliðini
her boyutu ile ispat
etmiþtir” Sayfa 3’de

Mimarlar Odası Zonguldak İl Temsilcisi
Turhan Demirtaş, MAKZON Projesi ile ilgili
basına açıklama yaptı.Demirtaş açıklamasında
Vali Mustafa Tutulmaz'ın çalışmalarına yönelik
de değerlendirme yaptı ve "Çalışkanlığını ve
sorunlara barışçıl çözüm bulma yaklaşımlarını
takdir ettiğimiz sayın Valimizin, MAKZON için
"buraya yapılmasının çok da büyütülmemesi
gerektiği" şeklindeki görüşlerine maalesef
katılamıyoruz. "dedi/Mimarlar Odası Zonguldak
Temsilciliği olarak,neden karşı olduğumuzuka-
mu oyunu bilgilendirme amacıyla bu açıklamayı
yapma gereğini duyduk”dedi.Sayfa 4’de

126 köy yolunun
ulaþýma açýlmasý
için çalýþmalar
sürüyor

Týp Fakültesi'nde
Ameliyatlar 
durduruldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Başhekimi Şenay Özdolap, bölüm başkanlarına
attığı mesajda, çok hayati olmayan işlem ve
ameliyatlarım durdurulduğunu açıkladı.Özdolap,
elektrik kesintileri nedeniyle aldıkları kararları
şöyle duyurdu;"Değerli çalışma arkadaşlarım.
Hastanemiz ana enerji hatlarında olumsuz hava
koşulları nedeniyle cumartesi gününden beri
elektrik sağlanamamaktadır”  Sayfa 3’de

Zonguldak'ta, etkili olan kar yağışı
kenti beyaza bürüdü. Kent genelinde
kapanan 126 köy yolunun ulaşıma açıl-
ması için çalışmalar sürüyor.

Kent genelinde iki gündür etkili
olan kar yağışı zaman zaman etkisini
arttırıyor. Özellikle gece etkili olan kar
yağışı, Zonguldak-İstanbul karayolunun
Ereğli kesiminin kapanmasına neden
oldu. Zonguldak Valiliği, yolu gece
boyunca tüm araçlara kapattı. İl Özel
İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolu
açmak için büyük çaba sarf etti.

Sabah saatlerinde ise yol ulaşıma
açıldı. Zonguldak Valisi Mustafa
Tutulmaz yapılan çalışmaları yerinde
inceledi. Kentin belli noktalarında
yaşanan elektrik kesintisi ve su arızaları-
na de vatandaşlar tepki gösterdi. Ekipler,
arızaları gidermek için çalışma yaptı.
Merkez ve ilçelere bağlı 126 köy yolu
ise yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.
Ekipler, kapanan köy yollarını açmak
için çalışmalarını sürdürüyor. “Çok yanlýþ, geleceði

karartacak bir 
planlama”

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin raporuna göre Türkiye'de
yurttaşların yüzde 80'i "Tasarruf yapamıyoruz" derken, tasar-

ruf edemeyenlerin yüzde 16'sı "Tasarruf etmek bir yana
geçmiş dönemde biriktirdiklerimizi harcıyoruz", yüzde 12'si

ise "Hiç tasarrufumuz yok, borçlanıyoruz" dedi.

EMEK Partisi Zonguldak İl Başkanı Ateş Türeli, Kar nedeniyle hizmet
veremeyen Enerjisa'ya yüklendi.İktidarların özelleştirme politikalarına tepki
gösterdi. Türeli; “Yurttaşlara daha iyi hizmet getirileceği iddiasıyla yapılan
özelleştirme sonucu yurttaşlar mağdur edilmiştir."dedi   Sayfa 3’de

AKP Zonguldak Ýl
Kongresi 8 Þubat'ta

AKP Zonguldak İl Kongresinin 8
Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacak.

Pusula Gazetesi'nin verdiği haberde,
AKP'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir,
Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun'a, kon-
gre tarihini bildirdi.Bartın İl Kongresi'ne
katılan Genel Başkan Yardımcısı Erkan
Kandemir, Zonguldak İl Kongresine Zeki
Tosun ile gidileceğini açıkladı.Zeki
Tosun'un kongre takvimiyle ilgili açıkla-
masını önümüzdeki günlerde yapacağı
öğrenildi.
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19 Ocak 1843 Alman Hükümeti, Marks’ın yayınladığı
“Rheinische Zetung” gazetesini yasakladı

1910 Çırağan Sarayı yandı
1955 Dünya Barış Konseyi, atom savaşına karşı imza

kampanyası başlattı
1999 DİSK Kurucusu, ZMİS (Zonguldak Maden

İşçileri Sendikası, günümüzde sendikanın adı GMİS olarak
degişti.)yöneticisi Mustafa Alpdündar öldü. 
20 Ocak 

1902 Nazım Hikmet doğdu
1921 TBMM’nin ilk Anayasası kabul edildi

21 Ocak 
1946 İş ve İşçibulma Kurumu kuruldu

23 Ocak 
1872 Kasımpaşa Tersane İşçileri grevi(Türkiye

işçisınıfı tarhinde ilk grev)
24 Ocak (Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Arap
Halklarıyla Dayanışma günü)

1993 Ocak  Gazeteci Yazar Uğur Mumucu Ankara'da
uğradığı Bombalı Saldırıda  öldürüldü. Suikastı İslami
Kurtuluş Örgütü üstlendi. 

1980 -24 Ocak Kararları olarak tarihe geçti.
26 Ocak 

1994 Devalüasyon:Hükümet, 26 Ocak gecesi Resmi
Kuru yüzde 13.6 oranında arttırarak 24 Ocak 1980 yılından
sonraki ilk Resmi Devalüsyonu yaptı.
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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

Kar, fırtına, boran.
Yol, yok,su yok,elektrik yok.
Sosyal medya facebook,

twitter hop otur hop kalktı
Facebookta, Sağ'ından

Sol'una, yaşlıdan gence, kadından
erkeğe tüm farklı kesimler
yaşanan bu duruma, elindeki
teknik (cep telefonu,fotoğraf
makinesi,video kamera) ile
yaşananları herkesle paylaştı.

Tepkilerini dile getirdi.
Tepkilerin başında, günlerdir

hava raporlarında yoğun kar
yağışı geleceğinin duyurulmasına
karşın, tedbir almayan, düzgün
kriz masası oluşturmayan, iyi
organize olunmayan, Başta
Belediye Başkanı olmak üzere,
Enerji-Sa yetkililerini,
Karayollarını bir anlamda topa
tuttular, tutmaya devam ediyorlar.

Muhtarlardan, "bu kentin bu
durumundan utanıyorum" dan
tutun da, "Bahçelievler
köyünde"ki kar manzaralarına
kadar.

Özellikle basın emekçilerinin
kar fırtına dinlemeden günü
gününe, saati saatine hatta dakika
dakika yaptığı haberlerden tüm
bölge halkı yaşanan sıkıntıları
daha net gördü, görmeye devam
ediyor.

Siyasi partilerden, özellikle

muhalefette yer alan, İYİ Parti,
DEVA Partisi, EMEK Partisi ve
yeni kurulan Değişim Partisi
kendi üsluplarınca ve parti poli-
tikalarına uygun basın açıkla-
malarını yaptılar.Özellikle teknik
açığı kamuoyuna paylaşan İYİ
Parti İl Başkanı Yavuz
Erkmen'in, "Barajın jener-
atörünün olmadığı gerçeğini
gördük"açıklaması önemli başlık-
lardandı.Tüketici Hakları Derneği
Ali Topaloğlu'nun, "Kar
yağışının günlerce hatta aylar
öncesinden bilinmesine rağmen
gerekli tedbirleri almayanlar.
İnsanları mağdur bıraktılar.
Hastalar hastane çalışanları işe
gidemiyor. Bir hastane yolunu
açamayan açık tutamayan yöne-
tim olabilir mi?Bunun Sorumlusu
kimler ? Belediye başkanları mi?
Baş hekimler mi? Rektör mü ?
Kim sorumlu Bir hastane yolunu
açık tutamayan tüm sorumluları
şiddetle kınıyoruz.Koca kentte su
yok elektrik hatlarında arıza var
deniliyor. Nerde enerji sa vatan-
daştan al parayı yatırım yapma
al sana hizmet"diye yaptığı açık-
lama güne damgasını vuran
değerli açıklamalardı.

Tüm bu sorunlar yaşanırken
ana muhalefet partisi CHP'den
CHP İl Başkanı Murat Pulat’ın

açıklamsı ise yaşanan onca susuz
luk, karların yolları ulaşılmaz
hale getirdiği, Enerji-Sa’nın,
TEDAŞ’ın altyapı eksikliğinden
kaynaklanan, günlerdir bölgede
elektiriklerin kesilmesi nedeniyle
hastanelerin jenaratörlerinin arıza
yapması, yatan hastaların tedavi-
lerinin gecikmelerine kadar varan
hatta, BEÜ TIP Fakültesinde
neredeyse tüm amaliyatların dur-
durulma kararına kadar giden kar
krizinde gecikmeli olarak yaptığı
basın açıklaması.

CHP kitlesi bir anlamda
başsız,ucu açık bir durumda
kişisel tepkilerini sosyalmed
yadan dile getiren bir noktaya
düşürüldü.CHP'nin bu durumunu
anlıyorum ki, daha henüz
belediye seçimlerinin kaybe-
dilmesinin etkisini yada şöyle
diyelim 10 yıllık yerel yönetim
çalışmalarını samimice değer-
lendirmeden uzak ve o dönemide
üstenilmeyen bir tutum içinde.
Olurya eleştirirsek "siz ne yap-
tınız" sorusu hala kafalarda aşıla-
mamış.

Bu noktadan kurtulursak
CHP İl Başkanı Murat Pulat’ın
söylediği, “Bu şehrin başkanlık
makamı ilk seçimde işgalden kur-
tarılacaktır” sözü yerine otura-
caktır. Sağlıcakla kalın. 

Yer yerinden oynadý 
CHP yenilgi psikozundan
hala çýkamadý

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

“Su Yok,Elektrik Yok,Bu
Rezalete Kim Dur Diyecek!”

Tüktici Hakları
Derneği Zonguldak Şube
Başkanı Ali
Topaloğlu, kar
nedeniyle
çözümsüz
kalan
yönetilere
sert tepki
gösterdi

Topaoğlu;
"Kar yağışının
günlerce hatta
aylar öncesinden bilin-
mesine rağmen gerekli
tedbirleri almayanlar.
İnsanları mağdur bırak-
tılar. Hastalar hastane
çalışanları işe gidemiyor.
Bir hastane yolunu aça-
mayan açık tutamayan
yönetim olabilir mi?

Bunun Sorumlusu
kimler ? Belediye
başkanları mi? Baş
hekimler mi? Rektör mü

? Kim sorumlu Bir has-
tane yolunu açık tuta-

mayan tüm sorum-
luları şiddetle

kınıyoruz.
Koca

kentte su
yok elektrik
hatlarında
arıza var
deniliyor.

Nerde enerji
sa vatandaştan

al parayı yatırım
yapma al sana hizmet,

Su yok bir sorumluda
belediye gerekli tedbir-
leri almasanız, Vatandaşı
susuz ve yolsuz
bırakırsınız.

Yöneticiler gerekli
tedbirleri almalı vatan-
daşa su,yol ve elektrik
sağlanmalıdır.

Hastane yolları her
daim her koşulda açık
tutulmalıdır.”

Bülent Ecevit Üniver-
sitesi Sağlık Uygulama Ve
Araştırma Hastanemizde
Covid 19 Aşı Çalışmaları
Başladı 

Kullanım onayının ver-
ilmesinin ardından Üniver-
site Sağlık Uygulama ve
Araştırma Hastanesi'nde ilk
Covid 19 aşısı yapıldı. İlk
aşıyı olan Başhekim Prof.
Dr. Şenay Özdolap Çoban
"Bu hastalıktan korunmak ve
normal hayatımıza tekrar
dönebilmek için aşı olmanın
önemi çok büyük. Şahsen
vatandaşlarımızın aşı olma
konusunda duyarlı olacağın-
dan eminim. Bir kez daha
tüm vatandaşlarımızı aşı
olmaya davet ediyorum"
şeklinde konuştu.

Zonguldak'ta Covid-19
aşılama programının
başlatıldığını belirten

Rektörümüz Prof. Dr.
Mustafa Çufalı, "Aşılama
programını Üniversitemiz
Sağlık Uygulama Ve
Araştırma Hastanemizde
bugün başlatmış bulunuy-
oruz. İlk aşımızı hastanenin
başhekimi Şenay Özdolap
Çoban hocamızla başladık.
Böylece hastanemizde aşı
uygulaması başlamış bulun-
maktadır. Biz öncelikle
sağlık personeli ile başladık.
Sağlık personelimizin
tamamına yapılacak kadar
aşımız elimizde mevcuttur
ve ilgili birimlerimize
dağıtılmış durumdadır.
Aşılama süreci sorunsuz bir
şekilde başlamıştır." diye
konuştu.

Zonguldak 'ta Saðlýk
Çalýþanlarýnýn Aþýlarý Baþladý

Sağlık Bakanı Dr.
Fahrettin Koca ve
Koronavirüs Toplum Bilim
Kurulu üyelerini de yeni tip
Koronavirüsle ( Kovid-19 )
mücadele kapsamında
aşılarının yaptırmalarının
ardından Zonguldak İl
Sağlık Müdürü Uzm.Dr.
Ertuğrul Güner ve
beraberinde Atatürk Devlet
Hastanesi Başhekimi
Uzm.Dr Hasan Tosun ve
sağlık çalışanları aşılarını
oldular.

Atatürk Devlet
Hastanesi aşı poliklinikte
yapılan aşıların ardan bir
açıklama yapan İl Sağlık

Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul
Güner konuşmasında şöyle
dedi. " 21 Mart 2020 tarihin-
den bu tarafa şehrimizi etk-
ileyen Covit-19 pan-
demisinde yeni bir aşamaya
gelinmiştir. Bu salgından
kurtulup eski normal günler-
imize dönebilmenin yolu
aşılamadan geçmektedir.
Bugünden itibaren İl
genelinde 10.383 sağlık per-
soneline inaktif Covid-19
aşısı uygulanmaya başlan-
mıştır. Hedefimiz 10 gün
içinde tüm sağlık çalışan-
larımızın aşılama işlemini
bitirmektir. 

Enternasyonal Şair, Komünist ozan Nâzım Hikmet
doğumunun 119. yıldönümünde yücelttiği barış, eşitlik ve
özgürlük ideali ve yürüttüğü mücadelesiyle bizlerle bir-
likte…20 Ocak 1902-3 Haziran 1963

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket, bizim.
....

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,

bu dâvet bizim....

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,

bu hasret bizim
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Pulat: “Alan, yetersizliðini 
her boyutu ile ispat etmiþtir" 

CHP Zonguldak İl Başkanı
Murat Pulat sesiziliğini
bozdu.Pulat Yoğun kar yağışı ve
buna bağlı olarak kentin
yaşadığı sorunların çözümünde
yetersiz kalan Zonguldak
Belediye Başkanı Ömer Selim
Alan'ın "Zonguldak tarihinde
yetersizliğini her boyutu ile ispat
etmiştir."diye ifade etti

" AKP iktidarının ülkemizi
ve insanlarımızı nasıl tükettiğini
her geçen gün daha çok kanıtla
görmekteyiz. 

Bu yozlaşmanın etkisi gün-
lük hayatta her boyutta bizleri
etkilemekte halk otobüsünden
ekmeğe, elektrik sudan ısınmaya
kadar her alanda günlük en
temel ihtiyaçlarımızı sağlama
konusunda halkımız mahrum
bırakılmakta, mağdur edilmekte
ve ardından da hiçbir sorun yok-
muş gibi yapılan açıklamalarla
adeta aşağılanmaktadır. 

Halka hizmet konusunda
bilgi birikimden yoksun, kamu
yönetiminden bihaber, halkla ve
kurumlarla iletişimi Bakanla
fotoğraf çektirmekten ibaret
olan, halka hizmetin ne olduğu,
nasıl yapılacağı konusunda zerre
fikri olmayan, devletin projeleri-
ni kendi kişisel varlığına bağla-
yarak 81 milyonun vergilerinin
hakkını kenara itip böbürlenen,
başkanlığı Gaca'dan, olmadı
locadan fotoğraf paylaşmak
zanneden, en iyi yaptığı iş
Zonguldak halkının omzuna
kibir abidesi gibi oturmak
olansayın Belediye Başkanı
Ömer Selim ALAN Zonguldak
tarihinde görülmemiş beceriksiz-
liklerle, öngörüsüzlüklerle,
basiretsiz ve başarısız yöne-
timine yeni örnekler ekleyerek

artık yetersizliğini her boyutu ile
ispat etmiştir. 

Kendisine "belediye nedir,
başkan kimdir" diye sorulsa
artık "23 Nisan Başkanı" gibi
yanıt vereceğinden zerre
şüphemiz kalmamıştır. Ömer
Selim ALAN bu şehrin belediye
başkanlığı koltuğunda oturmayı
hak etmemektedir. 

Bu halk kibir ve nefret dolu
söylemleri ile halkı ayrıştırma
çabasındaki "sarayın kötü kopy-
acısını", bu beceriksiz, basiret-
siz, öngörüsüz ve halkına karşı
saygısız Başkanı hak etmemek-
tedir. 

Evinde günlerdir elektriksiz,
susuz, soğukta kalıp bir de işler-
ine yürüyerek gitmek zorunda
bırakılan bu halk kendisine ne
söylese haklıdır. 

Bu gerçeğin şehrimizdeki en
belirgin örneği Belediye
Başkanlığını işgal eden kişidir.
300'e yakın işe aldığı insana
maaş verebilmek için "suyu ucu-
zlatacağım" diyerek seçim mey-
danlarında hava attığını unutup
yaptığı %30 zamlı suyu bile
halkına ulaştıramayan kişi o
makamı işgal ediyor demektir.
İşe 300 adam alıp kaldırımları
temizletemeyen kişi o makamı
işgal ediyor demektir.

Yaşanan sorunların
temelinde AKP'nin ben yaptım
oldu zihniyeti vardır. Bu anti-
demokratik, tek adamcı,
ayrıştıran, bölen, parçalayan,
halkın yeter artık dediği zih-
niyetten kurtulmanın zamanı
yakındır. 

İlk seçimde işgal bitecek,
AKP eliyle yaratılan
Cumhuriyetin duraklama
devrinin sonu gelecekti”r.”

Týp Fakültesi'nde Ameliyatlar
durduruldu

Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi (BEÜ) Sağlık
Uygulama ve Araştırma
Merkezi Başhekimi Şenay
Özdolap, bölüm başkanlarına
attığı mesajda, çok hayati
olmayan işlem ve ameliyatlarım
durdurulduğunu açıkladı.

Özdolap, elektrik kesintileri
nedeniyle aldıkları kararları
şöyle duyurdu;

"Değerli çalışma
arkadaşlarım. Hastanemiz ana
enerji hatlarında olumsuz hava
koşulları nedeniyle cumartesi
gününden beri elektrik sağlana-
mamaktadır. Cumartesi günün-
den beri çalışmakta olan hasten-
emiz jeneratörlerinde ise aşırı
yüklenme kaynaklı arızalar
yaşanmaktadır. Bu nedenle
sorun giderilene kadar aşağıdaki
önlemlerin alınmasına karar ver-
ilmiştir:

1. Çok hayati olmayan tüm
işlemler ve ameliyatlar ikinci bir
duyuruya kadar durdurulmuştur.

2. Hasta odaları haricinde

kalorifer fanları kapalı tutula-
caktır. Servislerde elektrikli
ısıtıcı vs. yüksek miktarda elek-
trik tüketen hiçbir cihaz kul-
lanılmayacaktır. 

3. Radyoloji üniteleri
sadece çok acil ve hayati hasta-
lar için açık tutulacaktır.

4- Laboratuvarlar minimal
kapasite ile çalıştırılacaktır.

Planlamalarınızın bu bil-
giler ışığında yapılması büyük
önem arzetmektedir."diye ifade
etti

Ýl Baþkaný Tosun
duyurdu, “Baðlantý
yolu tamam”

Zonguldak'ın trafik soru-
nunu çözmesi beklenen ve
trafiği büyük oranda rahatlat-
acak Mithatpaşa Tüneli'nin
Kilimli'ye bağlanan yolu
tamamlandı.

AKP Zonguldak İl
Başkanı Zeki Tosun, son
gelişmeleri sosyal medya
hesabı üzerinden paylaştı

Tosun paylaşımında

"Zonguldak'ın ulaşım soru-
nuna büyük ölçüde çözüm
olacak. Zonguldak'ın gele-
ceğine ışık tutup büyümesine,
kalkınmasına, gelişmesine
yön verecek projemiz
Ülkemize, Bölgemize,
Zonguldak'ımıza hayırlı
olsun" diye ifade etti

Baþkan Alan; “Metropolitan
Belediyeler Birliði olarak
barajýmýzdan suyu sisteme
veremiyoruz.”

Zonguldak Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan,
Enerjisa ekiplerinin arızaları
giderdikten sonra yeniden
arıza meydana geldiğini bu
nedenle "Elektrik kesintisi
sebebiyle Metropolitan
Belediyeler Birliği olarak
barajımızdan suyu sisteme
veremiyoruz"dedi

Başkan Alan, soyalme-
dya hesabından şu paylaşımı
yaptı; "Kıymetli hemşehri-
lerim, ne yazık ki bugün
sabah 10 sularında enerji
hattında meydana gelen
arıza sebebiyle elektrik
kesintisi ve buna bağlı
olarak da su kesintisi
yaşandı. Arıza giderilip elek-
trik verildikten kısa bir süre
sonra tekrar meydana gelen

arıza sebebiyle halen merkez
ilçe ve diğer ilçelerimizin
belli kesimlerine elektrik
verilemiyor. Enerjisa ekip-
leri saatlerdir uğraşıyor,
bizler de yakınen süreci
takip ediyoruz. Elektrik
kesintisi sebebiyle
Metropolitan Belediyeler
Birliği olarak barajımızdan
suyu sisteme
veremiyoruz.Her ne kadar
belediyemiz ile ilgili bir
eksiklik olmasa da halen
süren sıkıntıdan sebep özür
diliyoruz. İnşallah Enerjisa
ekipleri en kısa sürede arıza-
yı giderirler , bizler de suyu
sizlerin kullanımına veririz.
Sabrınız için teşekkür eder-
im, kalın sağlıcakla.

“Özelleþtirmenin sonu 
karanlýk ve maðduriyet!” 

EMEK Partisi Zonguldak İl
Başkanı Ateş Türeli, Kar
nedeniyle hizmet vere-
meyen Enerjisa'ya yük-
lendi.İktidarların
özelleştirme poli-
tikalarına tepki gös-
terdi.

Türeli; "Kar
yağışı saatlerce
süren elektrik kesin-
tisinin asla gerekçesi
olamaz. Ülkemizdeki
mevsim şartları bilinmek-
tedir. Mevsim şartlarına göre
gerekli tedbirler alınır.
Yurttaşlara daha iyi hizmet getir-
ileceği iddiasıyla yapılan
özelleştirme sonucu yurttaşlar
mağdur edilmiştir."dedi

Ateş Türeli açıklamasında
şu değerlendirmelerde bulundu;
"Zonguldak ve ilçelerinde kar
yağışıyla birlikte iki gün boyun-
ca saatlerce süren elektrik kesin-
tisi nedeniyle yaşam adeta felç
oldu. Hastanelerde jeneratörlerin
yetersiz kalması nedeniyle acil
olmayan ameliyatlar yapıl-
mazken birçok alanda hizmet
durma noktasına geldi, üretim
durdu.  

Kar yağışı saatlerce süren
elektrik kesintisinin asla
gerekçesi olamaz. Ülkemizdeki

mevsim şartları bilinmektedir.
Mevsim şartlarına göre gerekli

tedbirler alınır. Yurttaşlara
daha iyi hizmet getirile-

ceği iddiasıyla yapılan
özelleştirme sonucu
yurttaşlar mağdur
edilmiştir.
Yaşananların asıl
sorumlusunun ener-
jide özelleştirme

politikası olduğu ve
bu politikanın çöktüğü

bir kez daha görülmüştür. 

Maliyetinin üstündeki fatu-
ralarla yurttaşların canı
yakılırken, "bakım-onarım" adı
altında sürekli elektrik kesintisi
yapıldı. Kar yağışıyla birlikte
görüldü ki sözü edilen "bakım-
onarım" dahi yapılmamış. 

Enerjide özelleştirme poli-
tikaları sonucunda gelinen nokta
karanlıktır, mağduriyettir.  Enerji
alanı özel sektörün kâr inisiyat-
ifine bırakılamaz. Elektriği kamu
hizmeti olarak güvenli, sürekli
ve ucuz şekilde sağlayacak poli-
tikalar hayata geçirilmelidir.
Özelleştirme uygulamasından
derhal vazgeçilmelidir”

Tüm Saðlýk çalýþanlarýna
yüzde 30 indirim müjdesi

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi
de etkisi altına alan Corona
Virüs salgını dönemi boyunca
süreçte en büyük fedakarlığı
sağlıkçılar yaptı, yapmaya
devam ediyor. Sağlık Bakanlığı
sağlık çalışanları için çeşitli
iyileştirme ve ek ödemelerle
sağlıkçıları ödüllendirirken,
Zonguldak'ta faaliyetlerini
sürdüren Üstüngel Kres ve
Çocuk Kulübü de sağlık
çalışanları ve çocukları için
büyük bir jest yaparak "Sağlık
çalışanlarının yüküne ortak
oluyoruz" isimli kampanya
başlattı.

Üstüngel Kres ve Çocuk
Kulübü yönetimi tüm sağlık
çalışanlarını kapsayan 1 yıl
süresince yüzde 30 oranında
indirim kampanyası başlattı.

Üstüngel Kreş ve Çocuk
Kulübü bünyesindeki 0-6 yaş
çocuklar için Anadil etkinliği,
Oyun etkinliği, Müzik ve spor
etkinliği, Kültürel etkinlikler,

Bilim gösteri etkinliği,
İngilizce, Satranç, Drama ve
Seramik çalışması etkinliği
yaptırarak çocukların gelişim-
lerini sağlıyor.

ETÜT çalışması kapsamın-
da ise Etüt öğretmenleri gözeti-
minde EBA ve Zoom'a erişim
imkanı, Türkçe, Matematik,
Sosyal Bilgiler, Fener
Bilimleri, Okul ödevleri,
1.sınıftan 8'nci sınıfa kadar tüm
derslerde eğitim, Sınav hazırlık
ve Resim kursları etkinlikleri
gerçekleştiriyor.

Uygulamaya konulan bu
kampanyadan yararlanmak
isteyenler 0 372 253 69 04 ve 0
541 253 69 04 nolu telefonlarla
irtibata geçilebilecek yada
Mithatpaşa Mahallesi Bülent
Ecevit Caddesi, Finansbank
Yanı, Kat: 3 Merkez/Zonguldak
adresinde yüzyüze irtibata
geçebilecekler.
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Aşıda öncelikli meslek grupları ve
sektörler belli oldu ancak Covid-19 sal-
gınında dahi ölümle burun buruna
çalışan madenciler ne yazık ki yine
unutuldu.

Sağlık Bakanlığının takvime göre,
sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üstü
vatandaşların ardından sırasıyla Milli
Savunma, İçişleri Bakanlığı, kritik
görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güven-
lik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri,
eğitim, gıda ile taşımacılık sektörü
çalışanlarının aşılanacağı açıklanırken,
mesleki hastalıklar nedeniyle zaten
akciğerleri tehlike altında olan, 200
binin üzerindeki madenci aşılamada
öncelikli listeye dahil edilmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Zonguldak Milletvekili Deniz
Yavuzyılmaz, madencilik mesleğinin
riskli gruplara dahil edilmemesi gerek-
tiğini söyleyerek Bakanlığa, madencil-
er için aşıda öncelik verilmesi çağrısın-
da bulundu.

CHP'li Milletvekili,  "Bir avuç
kömüre ömrünü vererek çalışan, hasta-
lanan, ciğerlerini zaten tükenmiş
madencileri unutmayın!" diyerek
seslendiği açıklamasında şunları söyle-
di:

"Aşıda öncelikli meslek grupları ve
sektörler belli oldu ancak Covid-19 sal-
gınında dahi ölümle burun buruna
çalışan madenciler ne yazık ki yine
unutuldu. 

Yapısı itibariyle akciğerlere tutulan

koronavirüs, mesleki hastalıklar
nedeniyle zaten akciğerleri tehlike
altında olan, gerek devlet gerek özel
maden ocaklarında çalışan 200 binin
üzerindeki madenciyi tehdit etmektedir.

Çalışma ortamı koşullarına bağlı
olarak ciğerleri gün be gün tükenen,
KOAH gibi solunum yolu hastalarının
sıkça görüldüğü madencilik mesleğinin
riskli gruplara dahil edilmemesi ve
aşıda öncelik verilmemesi anlaşılır
değildir.

Pandeminin ülkemizde görülmesi
sonrasında yaptığımız çağrılarla
Zonguldak'ta önce Türkiye Taşkömürü
Kurumu (TTK) sonrasında ise özel
maden ocaklarında geçici olarak üre-
time ara vermiş, gerekli tedbirler alın-

mış ve bu sayede binlerce madenci ve
ailesinin hayatı kurtulmuştur. Ancak
aynı özen ne yazık ki Sağlık
Bakanlığının aşılama takvimi belir-
lenirken gösterilmemiştir.

Oysa madenciliğin, koronavirüs
salgını açısından yüksek riskli meslek
grupları arasında olduğu tartışılmaz bir
gerçektir.

Yerin yüzlerce metre altında burun

buruna, nemli, kapalı, tozlu ve karanlık
ortamlarda çalışan; mesleki hastalıklar
itibariyle zaten pek çok hastalık riskine
maruz kalan, madencilerimiz için yeni
kararlar alınmalıdır!

Sağlık Bakanlığına çağrımdır.. Bir
avuç kömüre ömrünü vererek çalışan,
hastalanan, ciğerlerini zaten tükenmiş
madencileri unutmayın!"

Yavuzyýlmaz Bakanlýða çaðrý yaptý: `Ölümle
burun buruna çalýþan madencileri unutmayýn!`

“Çok yanlýþ, geleceði karartacak bir planlama”
Mimarlar Odası Zonguldak İl

Temsilcisi Turhan Demirtaş, MAK-
ZON Projesi ile ilgili basına açıklama
yaptı.Demirtaş açıklamasında Vali
Mustafa Tutulmaz'ın çalışmalarına
yönelik de değerlendirme yaptı ve
"Çalışkanlığını ve sorunlara barışçıl
çözüm bulma yaklaşımlarını takdir
ettiğimiz sayın Valimizin, MAKZON
için "buraya yapılmasının çok da
büyütülmemesi gerektiği" şeklindeki
görüşlerine maalesef katılamıyoruz.
"dedi

Mimarlar Odası Zonguldak Şube
Başkanı Turhan Demirtaş şu değer-
lendirmelerde bulundu:

"Biz
MAKZON'a
değil, yap-
tırılmak
istenen
yere
karşıyız"

"Üzülmez Kültür
Vadisi alanına yapılmak
istenen MAKZON küçük
sanayi sitesi hakkında açıkla-
ma yapansayın Valimizin;buna "karşı
olanlar" dediği kurumlardan Mimarlar
Odası Zonguldak Temsilciliği
olarak,neden karşı olduğumuzukamu
oyunu bilgilendirme amacıyla bu açık-
lamayı yapma gereğini duyduk.

Zonguldak'a kimler yatırım
yapacak, kimler istihdam sağlayacak-
sa; kentin yarınlarını karartmayacak,
kente ilave sorunlar getirmeyecek
olmaları şartıyla destekleriz. 180-200
yıldır maden ve sanayi kenti olan
Zonguldak'ta, maden sektörünün asli
ve yan unsurlarının geliştirilmesini,
ekonomiye kazandırılmasını doğrubu-
luyoruz. Öncelikle devletin ve diğer
yapacak olanlarınbu yöndeki yatırım-
larına karşı olmamızmümkün değil,
düşünülemez bile.

Öyle ise MAKZON'a neden
karşısınız denebilir. Biz MAKZON'a
değil, yaptırılmak istenen yere
karşıyız.

Önceki valiler gibi şimdiki
Valimiz sayın Mustafa Tutulmaz'ın da,
turizmi canlandırmak hedefiyle
Cumhuriyetin ilk vilayeti, Ülkemizin
ilk endüstri kenti olan Zonguldak'ta;
endüstri mirası yapıların korunarak
nesillere aktarılması ve turizme
kazandırılması çalışmalarını takdir
ediyor destekliyoruz. Amacımız içinde
ve yakın çevresinde endüstri mirası
yapıların da bulunduğu Üzülmez
Kültür Vadisi projesinin hayata geçir-
ilmesi, halkın hizmetine açılması.

"Koruma, şehircilik ve
planlama açısından çok

yanlış, çok sakıncalı"
Önceki valilerce sırf bu proje için
TTK dan, Milli Emlak

Müdürlüğüne devri istenenve
devredilen alan içinde; 

şiir müzesi, kitap
satış yerleri, şairler ve
yazarlar sokakları,
kömür kafe, restoran-
lar, butik oteller, tiy-
atro,konferans salon-
ları gibi yapıların
yapılması, yanı sıra
mevcut yeşil alanın

korunması,
Zonguldak'ın endüstri

turizminin atağa kaldırıl-
ması hedeflenmişti.

Böylece yerel halkın
ihtiyaçları karşılanırken, bir yandan

da endüstriyel turizm potansiyeli
hareketlendirilerek, yerli ve yabancı
turistlere hitap etme olanağı
sağlanacaktı. 

Bu yöndeki çalışmaları; çok doğru
buluyor vedevam etmesini istiyor,
destekliyoruz.

Karşı olduğumuz ise;
Zonguldak'ın tarihini anlatarak
endüstriyel turizme katkı verecek,
böylesine özellikli ve önemliKültür
Vadisi projesi alanının küçük sanayi
sitesi tesislerine verilmesidir. Çok yan-
lış, geleceği karartacak bir planlama.
Zira iki proje çok farklı kullanımları
ve işlevleri amaçlıyor. İç içe olmaları;
koruma, şehircilik ve planlama açısın-
dan çok yanlış, çok sakıncalı. 

Bunu kabullenmek, endüstriyel
turizmeveda etmek olur. Yeni ihalesi
yapılan Rombaki Lavuarı ve Atölye
binalarının restorasyonu da turizme
katkı vermez, turist gelmez, paralar
boşa harcanmış olur.

Zonguldak'taki mevcut küçük
sanayi sitelerine bakıldığında, ne
demek istediğimiz daha iyi anlaşıla-
caktır.

Küçük Sanayi Siteleri kentlerin
yerleşim alanları dışında her yerde
yapılabilir. Ama bu alanda olamaz.
Zirabu alandaki ve çevresindeki, 100-
150 senelik endüstri mirasıolan tari-
hiyapılar başka yerde yok.

Kentin tarihini, kömürün
serüvenini nesillere aktaracak endüstri
mirası yapılarımız yok ediliyor. Çok
az kalanların bulunduğu, özellikler
taşıyan, bakir durumdaki Üzülmez

Kültür Vadisini de yok
etmeyelim.Maden Müzesini, TTK
Eğitim Ocağını da kapsayacak alanı,
nesillere aktaralım, kentte eksikliği
duyulan kültür ağırlıklı yapılaşmalar
ile birlikte yaşama katalım, turizme
kazandıralım diyoruz.

"MAKZON Küçük Sanayi
Sitesine dönüştürülme-
sine ve satılmasına karşı
çıkıyoruz"

Çalışkanlığını ve sorunlarabarışçıl
çözüm bulmayaklaşımlarını takdir
ettiğimiz sayın Valimizin, MAKZON
için "buraya yapılmasının çok da
büyütülmemesi gerektiği"şeklindeki
görüşlerine maalesefkatılamıyoruz. 

Açıklamalarından anlaya-
bildiğimiz:bizlereiki şıktan birini ter-
cih etmek kalmış;

Ya; Kültür Vadisi projesini, önceki
valilerce göz boyama amaçlı olarak
ortaya atılmış safsata kabul ederek
Üzülmez Kültür Vadisi alanına ve
endüstri turizmine elveda diyeceğiz,
alanın emlak vergisi değeri üstünden
MAKZON kurucularına ve ortaklarına
satılmasına ve kamu elinden çıkarıl-
masına evet diyeceğiz, 

Ya da;karşı çıkacağız, içinde
Zonguldak'ın tarihini, kömürün
serüvenini nesillere aktaracak 100-150
yıllık endüstri mirası yapıların da
olduğu alanın, endüstriyelturizm
potansiyeli ve kamu yararı gözetil-
ereksatılmayıp, Kültür Vadisi
olmasını, halkın ihtiyaç duyduğu
mekanların da yapılabilmesi için kamu
malı olarak kalmasını isteyeceğiz.

Her zaman kamu yararını gözeten,
haksızlıklara karşı çıkan Mimarlar
Odası Ankara Şubesi ve Zonguldak
Temsilciliği olarak; alanın kamu malı
olarak kalmasını, endüstri mirası
yapıların korunmasını ve alanın Kültür
Vadisi olarak düzenlenip halkın
hizmetine açılmasını savunuyor ve
halk adına istiyoruz. 

Biz, bu ilkelerimiz ve gerekçeler-
le; Kültür Vadisi olması gereken ve
sadece o amaçla TTK'dan hazineye
devredilen alanın, MAKZON Küçük
Sanayi Sitesine dönüştürülmesine ve
satılmasına karşı çıkıyoruz.

“Ya; Kültür Vadisi projesini, önceki valilerce göz
boyama amaçlı olarak ortaya atılmış safsata kabul
ederek Üzülmez Kültür Vadisi alanına ve endüstri
turizmine elveda diyeceğiz, alanın emlak vergisi
değeri üstünden MAKZON kurucularına ve ortakları-
na satılmasına ve kamu elinden çıkarılmasına evet
diyeceğiz” 

Yoğun kar yağışı,buna bağlı elektiriklerin,suların
kesilmesi teknik eksiklikleri ortaya çıkardı

Erkmen; “Barajýn jeneratörünün 
olmadýðý gerçeðini gördük”

İYİ Parti Zonguldak
İl Başkanı Yavuz
Erkmen, "Yaşanan bu
olaylar bize barajın jen-
eratörünün olmadığı
gerçeğini göstermiştir"
dedi.

İYİ Parti İl Başkanı
Yavuz Erkmen, "Baraja
elektrik sağlayan hattın
üzerine ağaç devrilmesi
sonucu elektriklerin
kesik olduğu, bu nedenle
şehre su verilemediği
ifade edilmiştir, bu
nedenle bundan sonra ki
süreçte benzer sıkın-
tıların yaşanmaması için,
ÇAYDAMAR
Mahallesine (köy
hizmetleri civarı)kadar
yeraltına alınan elektrik
şebekesinin Köy
Hizmetleri'nin oradan
baraja kadar mutlaka
havadan değil yer altına
alınarak, baraja elektrik
sağlanması gerekmekte-
dir."

İşte Erkemen'in o
değerlendrimesi;

"Olumsuz hava
koşularında, olumsuzluk-
ları gidermek için canla
başla çalışan bütün
görevlilere bir kez daha
teşekkür ediyoruz. Ancak
onların özverili çalış-
maları, bağlı bulunduk-
ları kurumların sorumlu-
luklarını ortadan kaldır-
mıyor. Bu sabah ve dün
yaşananlara baktığımızda
elektrik, su, anaartel yol-
ların açık tutulması gibi
pek çok konuda olumsu-
zlukların yaşandığını hep
birlikte gördük, yaşadık
ve yaşıyoruz. Bu sabah
ana yolların bile açık
olmaması sonucu işine
gidenlerin, hastaneye
ulaşmak isteyenlerin
yürüyerek gittiklerine
şahit olduk, yerel basın-
da bunlarla ilgili haber-
leri takip ettik.
Amacımız körü körüne

eleştirmek değil, ancak
yaşananlardan dersler
çıkarıp, bir daha bu tip
olayların yaşanmamasını
istemek, buna göre
önlemlerin alınmasını
sağlamaktır. Şöyle ki:
Baraja elektrik sağlayan
hattın üzerine ağaç
devrilmesi sonucu elek-
triklerin kesik olduğu, bu
nedenle şehre su ver-
ilemediği ifade
edilmiştir, bu nedenle
bundan sonra ki süreçte
benzer sıkıntıların yaşan-
maması için,
ÇAYDAMAR
Mahallesine (köy
hizmetleri civarı)kadar
yeraltına alınan elektrik
şebekesinin Köy
Hizmetleri'nin oradan
baraja kadar mutlaka
havadan değil yer altına
alınarak, baraja elektrik
sağlanması gerekmekte-
dir."

"Bu anlamda
EnerjiSa yetkililerini
acilen bir- iki kilometre-
lik hattın yeraltına alın-
ması açısından yatırım
yapmaya davet ediyor,
Kamu ve yerel yetk-
ililerinde bu konuda
takipçi olmasını talep
ediyoruz. İkinci bir
önlem, yaşanan bu olay-
lar bize barajın jener-
atörünün olmadığı
gerçeğini göstermiştir.
Bir taraftan hatlar yer

altına alınırken, bir
taraftan da işin teknik
konusu çözümlenip, jen-
eratör temin edilerek
mutlaka barajda faaliyete
geçirilmelidir. Vatandaş
su parasını belediyelere
öderken, borcunu yerine
getirirken,
belediyelerinde vatan-
daşa kesintisiz su temin
etme görevini yerine
getirmesi gerekmektedir.
Pek çok konuda
Ankara'dan belediyeler-
ine parasal kaynak bul-
duklarını söyleyen
belediyelerimizin bu
konuda mali açıdan bir
zorlukla karşılaşmaya-
caklarını düşünmekteyiz.
Sadece kar ve kış
koşullarını düşünmeye-
lim! Allah korusun, olası
bir deprem ve benzeri
doğal afetlerde bugün
yaşadıklarımızın daha
kötüsünü yaşar, bir iki
gün değil günlerce sıkıntı
çekebiliriz. Biz İYİ
PARTİ" olarak; yetk-
ilileri sorunları sağ-
duyuyla çözümleme
konusunda bir kez daha
gözden geçirmeye ve
ortadan kaldırılması için
gereğini yapmaya davet
ediyor, Kamuoyuna
saygılarımızla görüşler-
imizi arz ediyoruz."

Yavuz Erkmen; “Vatandaş su parasını belediyelere
öderken, borcunu yerine getirirken, belediyelerinde
vatandaşa kesintisiz su temin etme görevini yerine

getirmesi gerekmektedir”.


