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Tatlýoðlu; “Sorunlarý Siyasetin 
Gündemine Aktarmaya Çalýþýyoruz”

“Gücümüzü; yolumuzu aydýnlatan 
o yürekli insanlardan alýyoruz”

Zonguldak Demokrasi Platformu "Adalet Ve Demokrasi Şehitleri"Haftası
nedeniyle Madenci Anıtı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya  CHP, Sol Parti,
Yeşil Sol Parti, EMEK Partisi meslek ve kitle örgütleri destek verdi

Basın açıklamasını TMMOB Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Çağlar
Öztürk yaptı.Öztürk; “24 0cak 2021 katledilişinin 28.yılı olan Uğur MUMCU,
ülkemizin bu gün içinde bulunduğu durumu o yıllarda görmüş; tarikat/cemaat
yapılanmalarının, kör milliyetçiliğin çıkmaz yol olduğunu makaleleri, kitapları,
söyleşi, panel ve konferanslar verme yolu  ile halka anlatmıştır”dedi

Haberin Ayrıntısı Sayfa 4’de.

“TPAO'ya Filyos Endüstri Bölgesi'nin 
yaklaþýk yüzde 40'ý tahsis edildi”

İnşaatına 2016 yılında başlanılan ve üst yapısı tamamlanmak üzere olan Filyos Limanı, Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak ulus-
lararası ticarette önemli rol alacak. Aynı bölgedeki Filyos Endüstri Bölgesi'nde kurulması planlanan sanayi kuruluşlarına da hizmet ede-
cek limanda, TPAO Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarını yönettiği merkez kurdu.                        Haberin ayrıntısı Sayfa 3’de

5.642 vaka, 671 hasta, 137 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 151.109 test yapıldığını, 5.642 kişiye

Covid-19 tanısı konduğunu, 671 kişinin "hasta" kabul edildiğini, 137
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 151.109 test yapıldığını, 5.642 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu,
bunlardan 671 kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 137 kişinin sal-
gın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 6.682 kişinin iyileştiğini, 1.808
Covid-19 hastasının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Bakanlığa göre,
toplam Covid-19 vaka sayısı 2.435.247, ölen kişi sayısı 25.210. Toplam
iyileşen sayısı ise 2.314.403.

Tosun; “On yýlýn 
ezikliðini yaþýyorlar”

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
görevini 4 yıldır vekaleten yürüten Hakan
Yüksel'in asaleti geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından imzalanan karar resmi gazetede de
yayımlandı. Karar numarasının da 2021/67
olması da ilginç bir tesadüf olarak kayıtlara
geçtiği gözlendi.

Haberi Sayfa 2’de

Vali
Tutulmaz’dan
Kömürspora
destek 

“Kadýna karþý
þiddet, cinskýrýma 
dönüþtü” 

Zonguldak Kadın Platformu kadı cinayetleri
konusunda iktidarın uygulamalarına tepki gösterdi.
TBMM, cinsiyet eşitliğinde yine sınıfta kaldığına
dikkat çektiler. Kadın Platformu adına açıklamayı
Eylem Kabarık yaptı.Kabarık, “Merak ediyoruz;
önümüzdeki günlerde karşımıza çıkarılacak olan 4.
Yargı Reformu Paketi'nde, mesela kadına yönelik
şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için
gerekli adımlar olacak mı; yoksa yıllardır gün-
demde tutulan Medeni Yasa değişikliği yapılarak
yoksul kadınların nafaka hakkı mı gasp edilecek?”

Haberin Devamı Sayfa 3’de

Misli.Com 2. Lig Beyaz Grup'ta
mücadele eden temsilcimiz Zonguldak
Kömürspor yönetimi, Kulübe gelir
amaçlı bastırılan Şehit Madenci for-
masının üzerine "Mustafa Tutulmaz"
yazdırılarak 67 numaralı formayı Vali
Mustafa Tutulmaz'a hediye etti. Vali
Mustafa Tutulmaz ise cebinden parasını
vererek kulübe gelir amaçlı forma satın
aldı. Ayrıca Vali Tutulmaz tüm camiaya
mesaj göndererek Şehit Madenci for-
malarını satın alıp Zonguldak
Kömürspor'da destek olmalarını istedi
Vali Tutulmaz daha sonra ise  yönetime
Zonguldak Kömürspor'un en büyük ihtiy-
acı olan tesis konusunda da destek ola-
cağını ifade etti.

Hakan Yüksel
görevini bundan
sonra asaleten
yürütecek

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu,
Samsun Milletvekili ve Zonguldak'tan Sorumlu Milletvekili Bedri Yaşar,
Zonguldak'a bir dizi ziyaret bulundular.Ziyaretlere İYİ Parti Zonguldak İl
Başkanı Yavuz Erkmen, ilçe başkanları, belediye meclis üyesi ve yönetim kuru-
lu üyeleri katıldı.Tatlıoğlu GMİS ziyaretinde, “Sorunları mümkün mertebe
siyasetin gündemine aktarmaya çalışıyoruz.”diye ifade etti.     Sayfa 4’de

Eðitim-Ýþ
Olarak MEB'e
Çaðrýmýzdýr

Birleşik Kamu-İş'e bağlı Eğitim-İş
Zonguldak Şube Başkanı Kmuran
Çataklı, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı
Yarıyıl Değerlendirmesi yaptı.Çataklı;
“Var olan eşitsizlikler uzaktan eğitimle
daha da derinleşmişken, MEB yönet-
melik değişikliği ile uzaktan eğitimde
not verme uygulamasını hayata
geçirmek istemektedir. Bir taraftan üzer-
ine düşen görevden kaçarak eğitimde
fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik adım-
lar atmayan MEB, diğer taraftan öğren-
ciler arasında haksızlığa ve adaletsizliğe
yol açacak uygulamalara imza atmakta
ve hatada ısrar etmektedir” Sayfa 3’de. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, son dönemde
yaşanan tartışmalara sert tepki gösterdi.
"Zonguldak'ımızın tarihini değil, 10 yıllık hizmet-
sizlik talihini yok ediyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP'nin 10 yıllık hizmet yılı süresince hep
bahanelere sığındığını dile getiren Tosun; “Neye
karşı çıkacaklarını bilemiyorlar" ifadelerini kul-
landı. Haberin ayrıntısı Sayfa 3’de

Çaðlar Öztürk;“Katledilentüm aydýnlarýmýza toplum
olarak bir adalet borcumuzun olduðunu buradan
bir kez daha söylemek istiyorum”
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6 Şubat 
1937 Laiklik ilkesi Anayasa'ya kondu
1968- Zonguldak'ta (EKİ)'de çalışan yaklaşık 25 bin

maden işçisi sendikalarının kendilerini aldattığını öne sür-
erek isyan etti ve greve giti.Polisin müdahalesine sinirlenen
işçiler Vilayet karşısındaki (şimdiki CHP İl Binası) sendika
binasını işgal etti ve içerideki eşyaları pencereden dışarıya
attılar.

10  Şubat
1969 - ABD 6. Filosu'nun İstanbul'a gelişi protesto

edildi. 
11 Şubat

1961 - Adalet Partisi kuruldu.
1925 - Seyh Said isyanı. 
1990 -  Nelson Mandela serbest bırakıldı

12 Şubat
1809 - Darvin'in doğumu. 
1906 - Sabahattin Ali doğdu. 

1976 - Şili'de 3.000'den fazla siyasal tutuklu öldürüldü

13 Şubat
1961 - TİP Kuruldu. 
1967 - DİSK Kuruldu. 
1975 - Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu
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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

Geçtiğimiz haftanın ana
manşet haberleri yağan yoğun
kar ve buna bağlı olarak, özel-
likle merkez ilçe, Kozlu,
Kilimli'de yerel ve merkezi
yönetimin yereldeki sorumlu-
larının kar ile mücadelesi
konuşuldu, tartışıldı ve hala
tartışılmaya devam ediyor.

Fakat en yoğun tartışma
konusunu Merkez İlçe
Zonguldak Belediyesi ve doğal
olarak Belediye Başkanı Ömer
Selim Alan idi.Karla
mücadelede Belediye hizmetleri
sınıfta kaldı.Özellikle ana arter-
lerde kaba temizliğin dışında
merkez mahallelerde hala kar
yığınları var. Ve belediyenin
değil, havanın ısınmasıyla
eriyen durum aldı.

Sular kesildi,elektrik direk-
leri yıkıldı.

Tabi ki Enerji-Sa'nın yap-
ması gerekeni Belediyeye yük-
lemiyoruz ama işin bu yanının
olacağı öngörüsünü yapama-
maktan kaynaklanan kısırlığın
tüm bunlara neden olduğunu
yaşadık gördük.

Çok kullanılan terim,
"Vizyon meselesi", "Planlama",
"Organize olma", "Kriz yöneti-
mi" vb tüm bunlar bu dönem
işlemedi.

Her Belediye ile ilgili bir
şey yazmaya kalktığımda aklı-
ma, kendimin de görev yaptığı
yada beş yıl boyunca meclis
üyeliğinden edindiğim, tecrübe,
o devasa binanın içinde çalışan
yüzlerce insanın çalışmalarla
ilgili duygu ve düşünceleri aklı-
ma gelir.

Parayla da olsa kimseye
yeri geldiğinde iş yaptıra-
mazsınız. İşçi sınıfı, emekçiler,
yani emeğini satarak, yada sat-
mak zorunda kalanların üretim-
den gelen güçlerini mutlaka
aktif-pasif kullandıkları zaman-
lar vardır.Örgütlü ve sığınacağı
limanların olduğu dönemlerde
başka tutum alır, yalnız, güçsüz,
örgütsüz olduğu dönemlerde
farklı tutum alır ama alır.Boş
geçmez.Sınıf içgüdüsü böyle
bir şey.O nedenle bu tür büyük
organizasyonların başında olan,
kenti yönetmeye talip olanlar
mutlaka bunları hesaba kat-
malılar.Bu kişisel bir durum
değil, toplumsal mücadeleler
tarihinin devrederek bugünlere
getirdiği bir durum.

Zonguldak Belediye
Başkanı Sayın Ömer Selim
Alan, işte bu ideolojik for-
masyondan gelmediği için,
olayları daha çok kişiselleştir-

erek, kadrolarla oynayarak, o
kadroyu alıp, diğerini baypas
ederek kenti yönetmek, krizi
bertaraf etmek tarzında
davrandı. Ama nafile.

Belediye Başkanı Ömer
Selim Alan basın toplantısında,
"Her şeye rağmen bizi
hazmedemeyen biriler var.
Onlara Kızılay sodası tavsiye
ederim. Beni buraya halk getir-
di. 3 sene sonra yetersiz
bulurlarsa indirmesini de bilir.
Kimse heveslenmesin, Allah'ın
izniyle 3 dönem daha bura-
dayım" diye dile getirdiği
büyük sözleri yeniden düşün-
mesi gerekiyor.Bu yoğun yağan
kar ve ona bağlı olarak ortaya
serilen sorunların altından kalk-
mak için bırakın o kadro sizler
için, "Bu başkanla biz bir değil
sağlığı elverdiği sürece birlikte
çalışırız"desin.

Tabi buna fırsat vermek de
ayrı bir hoşgörü meselesi.

Belki iddialı bir şey söylüy-
orum ama, bu sınıfta kalma
notu, tesadüfi değil, personelin
Başkan Alan'a bir mesajı idi.

Bu işaret fişeği gibi bir şey.
eğer aynı tarzda giderse bu gün
zamanı geldiğinde karşısına
çıkacaktır. Bundan hiç şüphesi
olmasın. Sağlıcakla kalın

Baþkan Alan’a bir mesaj
verildi

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

Zonguldak Belediyesi Sýfýr
Atýk çalýþmasý baþlattý

Konuyla ilgili
yapılan açıklamada;
"Sıfır Atık Projesi kap-
samında hayata
geçirdiğimiz projelerim-
ize bir yenisini daha
ekledik.

Gelecek nesillere
daha yaşanabilir bir
çevre bırakmak hede-
fiyle geri dönüşüm yel-
pazesini gün geçtikçe
genişletiyor, bu kapsam-
da bitkisel yağ, pil, elek-
trikli ve elektronik
eşyalar gibi birçok farklı
alanda geri dönüşüme
tekstil ürünlerini de
katarak ülke ekonomi-

sine katkı sağlıyoruz. 
Şehrimizin merkezi

noktaları ve tüm mahal-
lelerimize yerleştire-
ceğimiz giysi ve tekstil
kumbaraları ile kul-
lanılmış giyim eşyalarını
ekonomiye kazandırmak
adına çalışmalarımıza
hız kazandırıyoruz. 

Bu doğrultuda
duyarlı vatandaşlarımız-
dan evlerinde kul-
lanılmış giyim ve tekstil
eşyalarını çöp yerine
geri dönüşüm kumbar-
alarına bırakmalarını
öneriyoruz”denildi.

Hakan Yüksel 
görevini bundan
sonra asaleten
yürütecek

Zonguldak Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü görevini
4 yıldır vekaleten yürüten
Hakan Yüksel'in asaleti
geldi.

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından
imzalanan karar resmi
gazetede de  yayımlandı.
Karar numarasının da
2021/67 olması da ilginç bir
tesadüf olarak kayıtlara
geçtiği gözlendi.

Vekaleten yürüttüğü
Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü göreve süresince
Zonguldak'ta çok önemli
yatırımlara çalışmalara imza
atarak başarılı bir süreç
geçiren Hakan Yüksel
görevini bundan sonra
asaleten yürütecek.

Hakan Yüksel Kimdir?

1976 Zonguldak doğum-
lu. İlk, Orta ve Lise öğreni-
mini Zonguldak'ta tamam-
layan Hakan Yüksel, 2001
yılında Samsun Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Yaşar

Doğu Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu Beden
Eğitimi Öğretmenliği
bölümünden mezun oldu.

Spor hayatı Oldukça
renkli olan Yüksel'in
Taekwondo, futbol ve hent-
bol branşlarında lisanslı
olarak spor ve çeşitli
branşlarda antrenörlük yaptı.

2012 - 2014 yılları arası
Görme Engelliler
Federasyonu İl Temsilciliği
görevini yapan Yüksel, Goal
Ball Merkez Hakem Kurulu
görevinde de bulundu.  

2009 - 2015 yılları
arasında bir çok Ulusal ve
Uluslar arası organizasyon-
larda görev aldı. Görme
Engelliler Dünya Oyunları
Goal Ball Avrupa
Şampiyonası Uluslar arası
23 Nisan Çocuk
Oyunlarında görevlerde
bulundu.

Çeşitli kulüplerde
yöneticilik yapan Hakan
Yüksel evli ve 2 çocuk
babasıdır. 

Ferdi Akýllý'dan iyi haber var

11 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde beyin kana-
ması geçiren Anadolu Ajansı Büro Sorumlusu Ferdi
Akıllı'dan sevindiren haber geldi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Nöröloji
Yoğun Bakım Servisi'nde  yatmakta olan  ve tedavisi
devam eden Akıllı'nın bugün çekilen beyin tomo-
grafisinde, kanamanın küçüldüğü öğrenildi.

Durumu daha da iyi giden Akıllı için Doktorlar,
ilerleyen günlerde servise çıkacağı bilgisini verdi.

Susma Gazetesi olarak  meslektaşımız Ferdi
Akıllı'ya geçmiş olsun diliyor, biran önce sağlığına
kavuşarak aramıza dönmesini bekliyoruz.

Altýyedi'nin 7. sayýsý “Geçmiþi
Beklemek” temasý ile çýktý

ZOKEV tarafından 3
ayda bir yayımlanan Altıyedi
sanat-edebiyat dergisi 2001
Kış sayısı, "Geçmişi
Beklemek" teması ile raflar-
daki yerini aldı. Derginin bu
sayısında 46 şair, yazar ve
çizerin ürünü bulunuyor

Zonguldak Kültür ve
Eğitim Vakfı tarafından üç
ayda bir yayımlanan Altıyedi
sanat-edebiyat dergisinin 7.
sayısı raflardaki yerini aldı.
Toplam 46 kişinin ürün
verdiği derginin  dosya
konusu "Geçmişi beklemek"
oldu. DosyayaProf. Dr. H.
Haluk Erdem, Ayşegül
Tözeren, Prof. Dr. Cemal
Sakallı, Doğuş Sarpkaya,
Yunus Aykut Kırbıyık, Prof.
Dr. Hüseyin Köse, Can
Gürses, Evşen Yıldız, Barış
Akkurt, S. İpek Ortaer
Montanari, enderemiroğlu,
Özlem Akkel yazılarıyla katkı
sağlarken; Hande Çiğde-
moğlu, Ayça Şebnem,
Shibumi, Öykü Gizem
Gökgül ve Üzeyir
Karahasanoğlu bu sayının
öykücüleri oldu.

Yeni Sayının Dosya
Konusu: "Hayaller Ve

Gerçekler"
Öte yandan ZOKEV'den

yapılanan açıklamada,
"Hayaller ve Gerçekler"
temasının dosya konusu
olarak belirlendiği 8. sayıya
altıyedidergi@gmail.com
adresinden eser göndermenin
mümkün olduğu söylenirken,
derginin tüm sayılarının,
anlaşmalı kitabevlerinden ya
da shopier alışveriş platformu
üzerinden temin edilebileceği
bildirildi. 
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Tosun; “On yýlýn ezikliðini yaþýyorlar”
Adalet ve Kalkınma

Partisi (AK Parti)
Zonguldak İl Başkanı
Zeki Tosun, son
dönemde yaşanan
tartışmalara sert
tepki gösterdi.
Başkan Tosun,
Zonguldak
Belediye
Başkanı Ömer
Selim Alan'ın
halkın iradesi
ile seçildiğini
belirterek bazı
şahısların
Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nin
(TBMM) açıldığı
23 Nisan tarihi ile
dalga geçtiği vurgusunu
yaparak 'Halkın iradesi ile
dalga geçilmez' dedi.

Başkan Zeki Tosun, CHP
kanadından gelen 'Zonguldak'ın
tarihini yok ediyorlar' eleştiriler-
ine sert bir şekilde tepki göster-
erek "Zonguldak'ımızın tarihini
değil, 10 yıllık hizmetsizlik tali-
hini yok ediyoruz" ifadelerini
kullandı. CHP'nin 10 yıllık
hizmet yılı süresince hep
bahanelere sığındığını dile
getiren AK Parti İl Başkanı Zeki
Tosun, "10 yıl boyunca yapa-
madıklarının ezikliğini yaşıyor-
lar. Neye karşı çıkacaklarını
bilemiyorlar" ifadelerini kul-
landı.

"Bizler siyaseti halka hizmet
etmenin en etkili, en hızlı yolu
olarak biliyoruz ve siyaseti bu
eksende yapmaya çalışıyoruz.
Halkımızın bizlere verdiği görev
gereği oturduğumuz koltuklar
halka hizmet etme sorumluluğu-
muzdur. Halkımız yerel seçim-
lerde Zonguldak Belediye
Başkanlığına Ömer Selim Alan'ı
getirerek omuzlarımıza bu
sorumluluğu yüklemiştir. Bu,
halkın iradesinin tecellisidir. Bu
iradeyi içine sindiremeyenler,
milletin iradesini temsil eden
Türkiye Büyük Millet

Meclisinin açıldığı 23
NİSAN ile dalga

geçerek eleştiri
yapıyorlar. Aslında

Belediye
Başkanımız ile
değil, halkın
iradesi ile
dalga geçiyor-
lar. Eleştiri
yapılmasını
saygıyla
karşılıyoruz.
Sözümüz 23
Nisan'ı bile

dalga konusu
yaparak milletin

seçtiklerine
İŞGALCİ diyen-

leredir. Milletin
gücünden başka güç

tanımıyoruz. Bizim için
siyaset demek Zonguldak için
ESER üretmek, halka hizmet
etmek demektir" dedi.

"10 yıl boyunca Zonguldak
halkına rahat ve konforlu
hizmetler getiremeyenler, getir-
ilen hizmetlerin altında ezilenler,
hakaretvari açıklamalarda
bulunuyorlar. 10 yıl boyunca
hiçbir hizmet üretmeyenlerin,
çöp şehir olan tarihini, yaşanıla-
bilir bir şehir olma yolunda
dönüştürüyoruz. Yapılan hizmet-
lerin hemşehrilerimiz farkın-
dadır. 

Mazeret bulamadıkları her
hizmet için "Yerine Karşıyız"
diyerek 10 yıl boyunca yapa-
madıklarının ezikliğini yaşıyor-
lar. Neye karşı çıkacaklarını
bilemiyorlar. Belediye
başkanımızın ve belediye
emekçilerinin canhıraş yaptık-
ları; Sahil projesine, dere ıslahı-
na, alt yapı çalışmalarına, üst
yapı çalışmalarına, asfalt çalış-
malarına, lavuar alanı çalış-
malarına , engelsiz yaşam
merkezi çalışmalarına vs. gibi
saymakla bitmeyecek olan çalış-
malarına "KULP" bulma yarışı-
na giriyorlar. İmkanınız varken
neden yapmadınız. Sürekli

bahanelerin ardına saklandınız.
Su faturalarının bile internet
üzerinden ödenmesini, otomatik
ödeme talimatı verilmesini
beceremeyen yönetim anlayışını
düzelttiğimiz doğrudur. Bu
kadar basit ama hemşehrilerimiz
için rahat ve konforlu bir

hizmeti dahi yapamadığınız için
ezildiğini biliyoruz. Onun
verdiği hırçınlıkla yaptığınız
hakaretvari eleştirileri kabul
etmiyoruz" şeklinde konuştu.

“Kadýna karþý þiddet,
cinskýrýma 
dönüþtü” 

Zonguldak Kadın
Platformu kadı cinayetleri
konusunda iktidarın uygula-
malarına tepki gösterdi.
TBMM, cinsiyet eşitliğinde
yine sınıfta kaldığına dikkat
çektiler

Kadın Platformu adına
açıklama yapan Eylem
Kabarık şu değerlendirmel-
erde bulundu:

"Zonguldak Kadın
Platformunun da bileşeni
olduğu Eşik'ten açıklama:
TBMM, cinsiyet eşitliğinde
yine sınıfta kaldı.

Tatil yeter, derhal özel
bir oturum düzenleyin; kadı-
na karşı şiddetin, cinskırıma
dönüşen kadın cinayetlerinin
nasıl önleneceğini tartışın!

Bu yıl TBMM'nin
açıldığı 15 Ekim 2020 tari-
hinden bu yana;

Meclis'in İstanbul
Sözleşme'nin uygulanmasına
ilişkin denetim görevi:
YERİNE GETİRİLMEDİ
 GREVIO Türkiye

Raporu'nun resmi çevirisi:
YAPTIRILMADI,
MECLİS'TE
GÖRÜŞÜLMEDİ
 Kadına yönelik şiddet

ve İstanbul Sözleşmesi ile

ilgili çalışmalar: GÜNDEME
ALINMADI
 TBMM Başkanı'nın

herhangi bir demeci, çabası,
girişimi ve hatta vaadi: YOK
 TBMM Genel Kurulu

kürsü konuşmalarında dile
getiren: YOK

EŞİK olarak bu yüzden
TBMM Başkanlığı'nı
Anayasa ve İstanbul
Sözleşmesi'nin 70. Maddesi
uyarınca kadınların hayat
haklarına sahip çıkmaya ve
kadına karşı şiddeti önleme
konusundaki parlamenter
denetim görevini yerine
getirmeye çağırıyoruz.

Kadına karşı şiddetin
önlenmesi için muhalefet
partileri de dahil ilgili tüm
kesimleri katarak Türkiye'nin
bu konudaki ortak yol hari-
tasının çıkartılmasını talep
ediyoruz.

Meclisin bu görevini
yerine getirmesi için TBMM
Başkanlığı'nı ve iktidar par-
tisini zorlamak muhalefetin
de görevi. Muhalefet parti-
lerini de kadın hareketinin
taleplerini desteklemeye ve
TBMM'de özel oturum
düzenlenmesi için çalışmaya
davet ediyoruz.

“TPAO'ya Filyos Endüstri Bölgesi'nin 
yaklaþýk yüzde 40'ý tahsis edildi”

Türkiye'nin üçüncü büyük
limanı olmasının yanı sıra
Karadeniz'deki doğalgazın
karaya çıkarılacağı Filyos
Limanı'nda Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı'nın (TPAO)
gerçekleştireceği boru ve
rafineri benzeri çalışmalarda 2
bin kişinin istihdam edilecek
olması bölge halkını sevindirdi.
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Yaşar Karaman, "Zonguldak,
sadece taşkömürüne endeksli
değil sanayimizle, teknolojimi-
zle ve doğalgazımızla inşallah
taşkömürüne alternatif bir sek-

törle ilimizdeki işsizlere bir
ümit olacaktır" dedi.

İnşaatına 2016 yılında
başlanılan ve üst yapısı tamam-
lanmak üzere olan Filyos
Limanı, Türkiye'nin 3'üncü
büyük limanı olarak ulus-
lararası ticarette önemli rol ala-
cak. Aynı bölgedeki Filyos
Endüstri Bölgesi'nde kurulması
planlanan sanayi kuruluşlarına
da hizmet edecek limanda,
TPAO Karadeniz'deki doğalgaz
arama çalışmalarını yönettiği
merkez kurdu. TPAO'nın kur-
duğu merkezden, Fatih Sondaj
Gemisi'nin lojistik ihtiyaçları
karşılanıyor. Yakın zamanda

Karadeniz'deki doğalgaz arama
çalışmalarına katılacak Kanuni
Sondaj Gemisi de Filyos
Limanı'nda son hazırlıklarını
sürdürüyor. Filyos Endüstri
Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 40'ı
da Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı'na tahsis edildi.
Karadeniz'den çıkan doğalgaz,
Filyos Limanı'ndan karaya
çıkarılarak halkın hizmetine
sunulacak.

'Nitelikli Ara Elaman
İçin Çalışmalar
Yapacağız'

Karaman, Filyos'un böl-
genin kalkınmasına en önemli
bölge durumunda olduğunu
ifade etti. Sanayi kuruluşlarının
nitelikli personel ihtiyacını
karşılamak için birtakım çalış-
malar planladıklarını ifade
eden Karaman, şöyle dedi:

"Gençlerimize kaliteli ara
elaman olarak kendilerini
yetiştirmelerini tavsiye ediy-
oruz. Bizde üniversitemizle
kamu ve sanayi işbirliğiyle
projelere imza atacağız.
Bakanlığımızda her türlü
desteği vermeye hazır. Ara ele-
man bulmakta zorlanıyor fir-
malar. Biz Filyos'ta bir firmayı
ziyaret ettik. Kaynakçı ve tor-
nacı bulamadıklarını söylediler.
Yetişmiş ve kaliteli ara elaman
istiyorlar. Bizlerde buna öncü
olacağız inşallah."

Eðitim-Ýþ Olarak MEB'e
Çaðrýmýzdýr

Birleşik Kamu-İş'e bağlı
Eğitim-İş Zonguldak Şube
Başkanı Kmuran Çataklı,
2020-2021 Eğitim Öğretim
Yılı Yarıyıl Değerlendirmesi
yaptı.

Kamuran Çataklı değer-
lendirmesinde özetle şu
görüşlere yer Verdi, "Eğitim
alanında yıllardır yaşanan ve
COVID-19 salgını birlikte
daha da ağırlaşan sorunların
damga vurduğu 2020-2021
Eğitim ve Öğretim Döneminin
ilk yarıyılı sona ermiştir.

Göreve başlarken
"Türkiye'nin eğitim sisteminin
tamamını, tüm alt sistem-
leriyle birlikte geleceğe hazır-
layacağız"  diyen Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk'un bu söz-
leri hala hafızalardayken,
eğitimi geleceğe taşımak bir
yana dursun, yıllarca geriye
götüren uygulamalara sahne
olmuştur.

Pandemi Sürecinde
Eğitimdeki Eşitsizlikler
Daha da Derinleşti!

MEB, 7 milyon 383 bin
213 öğrenci ve 1 milyon 30
bin 516 öğretmenin EBA'dan
(Eğitim Bilişim Ağı) fayda-
landığını; Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, okulların kapalı
olduğu dönemde uzaktan
eğitime ulaşamayan öğrenci
sayısının 1,5 milyon olduğunu
açıklamasına rağmen, ülkem-
izde en az 4 milyon öğrenci
uzaktan eğitime ulaşamadı
veya eğitim sürecinden tama-
men koptu. Yoksul ailelerin
çocukları her geçen gün
eğitim sürecinden kopmakta
ve bu durum giderek okul
terkiyle sonuçlanmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) ülkede lise çağındaki
gençlerin yüzde 50'ye
yakınının eğitimde yer
almadığını açıkladı. 15-19 yaş
grubundaki 6 milyon gencin, 1
milyon 249 bini ne eğitimde
ne istihdamda yer alıyor.

2012 yılında getirilen
4+4+4 sisteminin ardından
açık lisede okuyan öğrenci
sayısı 940 binden 1 milyon
389 bin'e yükselmişti. Aynı

dönemde lise öğrenci sayısın-
daki artış oranı yüzde 15,8
olurken açık öğretim lisesinde
okuyanların artış oranı yüzde
32,4 oldu. Bu durum, eğitime
erişimdeki ciddi problemleri
göz önüne sermektedir.

Eğitim Çalışanları
Gelecekten Ümitsiz

Sendikamızın her yıl 24
Kasım Öğretmenler Günü
öncesinde yaptığı araştırma,
bu yıl her zamankinden daha
acı sonuçlar vermiştir.
Araştırmaya katılan 5.514
öğretmenin %93'ü öğretmen-
liğin saygın bir meslek olma
özelliğini kaybettiğini, %63'ü
çocuklarının gıda ihtiyaçlarını,
%73'ü çocuklarının kılık
kıyafet ihtiyaçlarını, %47'si
çocuklarının eğitim
ihtiyaçlarını rahat bir şekilde
karşılayamadığını ifade ediyor.
Araştırmada ekonomik sorun-
lar açık ara öne çıkıyor. Buna
göre; Öğretmenlerin %44'ü ev
kredisi, 23. %30'u araç kre-
disi, %25'i ise çocuklarının
eğitimi için çektiği kredileri
ödüyor. Borç batağındaki
öğretmenlerin %26'sı ek iş
yapıyor. Öğretmenlerin %59'u
ise gelecekten ümitli
olmadığını ifade ediyor.

Eğitim-İş olarak MEB'e
çağrımızdır:

Eğitimin paydaşlarından
göstermelik olarak görüş
almak yerine, fikirlerimize ve
önerilerimize gerçek anlamda
kulak vermelisiniz. Durum
ağırlaşmakta, enkaz toparlana-
maz hale gelmektedir. Ancak
tüm bu karanlık tabloya rağ-
men, Başöğretmen Mustafa
Kemal Atatürk'ün eğitim
neferleri, O'nun gelecek nesil-
leri emanet etmeye layık bul-
duğu öğretmenler olarak
parasız, bilimsel, laik, çağdaş
bir eğitim sistemi için işimiz,
ekmeğimiz ve çocuklarımızın
geleceği için mücadele etmek-
ten onur duyuyoruz.
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Zonguldak Demokrasi Platformu
"Adalet Ve Demokrasi
Şehitleri"Haftası nedeniyle Madenci
Anıtı'nda basın açıklaması yaptı.
Açıklamaya  CHP, Sol Parti, Yeşil Sol
Parti, EMEK Partisi meslek ve kitle
örgütleri destek verdi

Basın açıklamasını TMMOB
Maden Mühendisleri Odası Şube
Başkanı Çağlar Öztürk yaptı.

"Ben Atatürkçüyüm.... Ben,
cumhuriyetçiyim... Ben lâikim... Ben
antiemperyalistim... Ben tam bağımsız
Türkiye'den yanayım... Ben insan hak-
ları savunucuyum... Ben, terörün
karşısındayım... Ben, yobazların, hırsı-
zların, vurguncuların, çıkarcıların düş-
manıyım. Dün sabaha değin,
araştırarak yazdığım hiçbir konuyu
yalanlayamadınız. Öyleyse vurun,
parçalayın, her parçamdan benim gibil-
er, beni aşacaklar doğacaktır."..Diyordu
UĞUR MUMCU.

Ülkemizde aydın kimliği olan
onlarca gazeteci, yazar ve aydın siyasi
cinayetler sonucu katledildi. 6 NİSAN
1909 tarihinde HASAN FEHMİ
BEY'lebaşlayıp  1910, 1911 yılarında
AHMET SAMİM ve ZEKİ BEY'le
devam eden, Anadolu toprakları ve
halkımız üzerinde kirli/karanlık emel-

leri olan emperyal merkezler ile yerli
işbirlikçilerinin  2 NİSAN 1948'de
SEBAHATTİN ALİ ve daha sonraki
zaman aralığında, 1970 sonlarında
başlatılıp sistemli bir şekilde günümüze
kadar sürdürülen gazeteci, aydın,
düşünür katli ve korkutma/ sindirme
operasyonları hız kesmeden
süregelmiştir. Abdi İPEKÇİ (1 Şubat
1979), Ümit KAFTANCIOĞLU (11
Nsan 1980), İlhan ERDOST (7Kasım
1980), Çetin EMEÇ (7 Mart 1990),

Bahriye ÜÇOK (6 Ekim 1990), Turan
DURSUN (4 Eylül 1990), Muammer
AKSOY (31 Ocak 1990), Musa
ANTER (20 Eylül 1992), Uğur
MUMCU (24 Ocak 1993), Metin
GÖKTEPE (8 Ocak 1996), Ahmet
Taner KIŞLALI (21 Ekim 1999), Hırat
DİNK (19 Ocak 2007),Tahir ELÇİ (28
KASIM 2015) katledilen  110'un
üzerindeki aydın, gazateci ve yazardan
aklımızda en çok kalanlardır.

24 0cak 2021 katledilişinin 28.yılı

olan Uğur MUMCU,  ülkemizin bu
gün içinde bulunduğu durumu o yıllar-
da görmüş; tarikat/cemaat yapılan-
malarının, kör milliyetçiliğin çıkmaz
yol olduğunu makaleleri, kitapları,
söyleşi, panel ve konferanslar verme
yolu  ile halka anlatmıştır. Bunlarlada
yetinmeyip, ülke kaynaklarının
emperyal merkezlerden yönetilen dış
kaynaklı sermaye guruplarına peşkeş
çekilmesine karşı durmuş, devlet içinde
çöreklenmiş çeteleri ifşa etme yolunda
ödünsüz çıkışlar yapmış, devletin tüm
kurumlarına sızan tarikatlara kamu
kaynaklarını sunan devlet destekli
çeteleri ve yaptıkları yolsuzlukları
araştırmacı gazeteci ve aydın kimliği
ile  açığa çıkarmış, siyasetçileri ve
halkı uyarmıştır. Uğur MUMCU'nun
katledilmesi sadece doğruları
görmesinden değil, doğruları ve
arkasından gelecek tehlikeleri ifşa
etmesi ve doğrulara ne denli yak-
laştığının göstergesidir.

Katledilentüm aydınlarımıza
toplum olarak bir adalet borcumuzun
olduğunu buradan bir kez daha söyle-
mek istiyorum.

Dün devlet içine çöreklenmiş
çeteler genetik yapıları gereği mutasy-
on geçirip bazen FETÖ , bazende
başka isim altında karşımıza çıkarıldı
ve çıkarılacaktır. İçinde insan sevgisi
olmayan antidemokratik güçler, katiller
karanlığı severler. Ülkeyi dün ve bugün
yöneten siyaset kurumu,  geçmiş ile
yüzleşip tüm siyasi cinayetleri aydın-
latabilseydi; bugünlerde korunup kol-
lanan  mafya bozuntuları, çete
heveslileri; politikacılara, gazetecilere

saldırıp linç  girişiminde  bulunamazdı.
Bugün insan hakları diyen, adalet
diyen, özgürlük ve demokrasi diyen
aydın gazeteciler, yazarlar ve
siyasetçiler tehdit edilemez, baskıya
maruz bırakılamaz, çetelerin önüne
yem yapılamaz ,düşüncelerini açıkça
ifade etmelerinden dolayı tutuklanmaz
ve mahkum edilemezlerdi.

Karanlıktan beslenen çeteler,
mafya bozuntuları, ve onları arkalayan-
lar bilsinlerki Hasan Fehmi BEY'i,
SebahatinALİ'yi, Uğur MUMCU'yu,
Bahriye ÜÇOK'u,  Muammer
AKSOY'u ,Ahmet Taner KIŞLALI'yı,
İlhan ERDOST'u, Musa ANTER'i,
HırantDİNK'i , Tahir ELÇİ'yi ve daha
nice aydınımızı tarihin belli dönem-
lerinde katleden aynı amaçlı karanlık
merkezlerdir.Onlara karşı tüm var-
lığımızla diyoruzki, siz yok etmeye
çalıştıkça biz çoğalıyoruz. Bugün bura-
da, bu alanda bulunuyorsak eğer,
gücümüzü; yolumuzu aydınlatan  o
yürekli insanlardan alıyoruz. 

Karanlıkların üzerine cesaretle bık-
madan yürüyen, düşünceleri ile,
yazdıkları ile ve yaşam felsefeleri ile
halkı uyaran, aydınlatan UĞUR
MUMCU ve tüm demokrasi şehitlerini
saygıyla ve özlemle anıyoruz.

Sözlerimi Uğur MUMUCU'nun şu
sözleri ile bitiriyorum..

''Bir gün mezarlarımızda güller
açacak ey halkım unutma bizi... Bir
gün sesimiz hepinizin kulaklarında
yankılanacak ey halkım unutma bizi..."

“Adalet Ve Demokrasi” Haftasýnda farklý 
anma ve etkinlikler düzenledi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve
Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu,
Samsun Milletvekili ve Zonguldak'tan
Sorumlu Milletvekili Bedri Yaşar,
Zonguldak'a bir dizi ziyaret bulundu-
lar

İYİ Parti heyeti ilk olarak Şehit
Aileleri Derneği Başkanı Mustafa
Yorulmaz'ı ziyaret ettiler.

Heyet,Muhtarlar Derneği Başkanı
Şerafettin Nas ,Tüm İşçi Emeklileri
Derneği Zonguldak şube başkanlığını
ziyaret ederek dernek sekreteri Adnan
Küçükvar ile emeklilerin sorunlarını
görüştüler.

İYİ Parti heyeti Zonguldak
Belediye Başkanı Ömer Sellm Alan'ı
makamında ziyaret ettiler.

GMİS Ziyareti

İYİ Parti Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Grup Başkanı ve
Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail
Tatlıoğlu, Samsun Milletvekili ve
Zonguldak İlinden Sorumlu
Milletvekili Bedri Yaşar, beraber-
lerinde İYİ Parti İl Başkanı Yavuz
Erkmen ile il ve ilçe yöneticileri, 21
Ocak 2021 tarihinde Genel Maden
İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret
etti.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı
İsmail Tatlıoğlu, Zonguldak'ta yoğun
bir ziyaret programı gerçekleştirdik-
lerini belirterek, "Genel Maden İşçileri
Sendikası, marka olmuş bir sendika"
dedi.

Tatlıoğlu, GMİS Genel Sekreteri
iken hayatını kaybeden Hüseyin
Kolçak'ın vefatı nedeniyle camiaya
başsağlığı dileğinde bulundu.

Tatlıoğlu; "Sayın Genel Başkanla
birlikte bir yıldır sokaklardayız,
esnaflayız, işçilerleyiz. Sorunları
mümkün mertebe siyasetin gündemine
aktarmaya çalışıyoruz. Hem Türkiye'yi
yönetenler duysun istiyoruz hem de
çözüm üretmeye çalışıyoruz. Meclis'te
bir Millet Kürsüsü oluşturduk. Orada
sorunun sahiplerinin Meclis'ten seslen-
melerine imkan veriyoruz.

Biz biraz paylaşalım bir de umut
var olalım diye dolaşıyoruz.

Türkiye, bugün sıkıntılar var ama

bu sıkıntıları aşacak bir ülke.
İnsanımıza güveniyoruz,
sendikalarımıza güveniyoruz, sivil
toplum örgütlerimize güveniyoruz.
Hakimlerimize yargı için güveniyoruz,
eğitim için öğretmenlerimize güveniy-
oruz. Türkiye'nin sorunlarını aşma
gücü var. Tek şey, siyasi atmosferin
değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz"
dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil
ise ziyaretten memnuniyet duyduk-
larını belirterek, "Hepimizin ortak
hedefi ülkemizin sorunlarının çözümü
için çalışmak. Hepimizin ortak hedefi
daha iyi bir Türkiye, daha yaşanabilir
bir Türkiye. İşçinin, halkın
sömürülmediği, haksızlıkların

olmadığı bir Türkiye için mücadele
ediliyor" dedi. Ziyarette Zonguldak ve
TTK ile ilgili konularda görüş alışver-
işinde bulunuldu.

Ziyarette GMİS Genel Başkan
Yardımcısı İsa Mutlu, Genel
Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri
Tayfun Demir hazır bulundu.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve
Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu,
Samsun Milletvekili ve Zonguldak'tan
Sorumlu Milletvekili Bedri Yaşar son
olarak Zonguldak Valisi Mustafa
Tutulmaz'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretlere İYİ Parti Zonguldak İl
Başkanı Yavuz Erkmen, ilçe başkan-
ları, belediye meclis üyesi ve yönetim
kurulu üyeleri katıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin,
Erdemir'in temel üretim tesislerinin de
aralarında bulunduğu yapılara uygu-
ladığı yapı tatili ve mühürleme işlem-
leri ile idari para cezalarına karşı
Erdemir tarafından açılan davaları-
nardından,Belediye'nin
işlemleriZonguldak İdare Mahkemesi
tarafından iptal edildi. 

Temmuz 2020'de yürütmenin dur-
durulmasına dair verilen kararı tak-
iben, Karadeniz Ereğli Belediyesi
tarafından yapılan işlemlerin tamamını
hukuka aykırı bulan Mahkeme,
mühürleme ve para cezası işlemlerinin
iptali yönünde karar aldı. 

Konuya ilişkin olarak Erdemir
tarafından 20 Ocak 2021 Çarşamba
günü Kamuyu Aydınlatma
Platformu'nda ("KAP") yapılan açıkla-
maya aşağıda yer verilmektedir:

15 Haziran 2020 ve 1 Temmuz

2020 tarihlerinde yapılan KAP özel
durum açıklamalarında; Şirketimize
Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından
İmar Kanunu m. 42 kapsamında para
cezası uygulandığı ve söz konusu
uygulamanın yürütmesinin durdurul-
ması ve iptali talebiyle Şirketimiz
tarafından gerekli davaların açıldığı,
söz konusu davalarda Zonguldak İdare
Mahkemesi tarafından yürütmenin
durdurulması kararı verildiği duyurul-
muştu.

Bahsi geçen işlemlerin iptali için
açmış olduğumuz davalarda,
Şirketimiz lehine davanın kabulü ve
işlemin iptali yönünde verilen kararlar
Şirketimize bugün tebliğ edilmiştir. Bu
karar ile Karadeniz Ereğli Belediyesi
tarafından yapılan mühürleme ve para
cezası işlemi iptal edilmiş olmaktadır. 

Erdemir'e
verilen
imar cezasýna iptal
kararý

Tatlýoðlu; “Sorunlarý Siyasetin 
Gündemine Aktarmaya Çalýþýyoruz”


