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Belediye sýnýrlarý dýþýnda
geliþigüzel bina yapýlamayacak

“Ýþçileri bir kez daha açlýða, sefalete 
mahkum ettiniz.Bu mu adaletiniz?”  

Asgari Ücret Tespit Komisyonu
2021 yılı asgari ücreti açıkladı.

İşçileri temsilen TÜRK-İŞ, işv-
eren ve hükümeti temsilen ise TİSK
ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un
masaya oturduğu toplantıda işçilere
2021 yılında asgari ücret brüt 3 bin

577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira
90 kuruş ücret verileceği açıklandı.

Bakan Zehra Selçuk, Asgari
Ücret Tespit Komisyonu'nun
dördüncü toplantısının ardından yap-
tığı konuşmada, 2021 yılı asgari ücre-
tini enflasyonun yüzde 7 puan

üzerinde belirlediklerini söyleyerek;
"Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira
artmıştır, yüzde 21,56 oranında yük-
selmiştir" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri
Nazmi Irgat ise, "2021 yılında geçerli
olacak asgari ücret işveren ve

hükümet kesimi tarafından oy çok-
luğu ile belirleniyor. İşçi kesimi
olarak alınan karara katılmıyoruz.
Net 3 bin liranın üzerinde bir rakam
vermelerini bekledik. Bu rakam işçi-
lerin beklentilerini karşılamakta
yetersizdir.”dedi. Sayfa 7’de

Çaycuma Belediyesi, hidroelektrik santrali için ihaleye çýktý

Çaycuma Belediyesi kendi harcadığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan elde etmek
amacıyla bir atak daha yaptı. Daha önce güneş enerjisinden elektrik elde etmek için
adımlar atan Çaycuma Belediyesi, bu kez, Filyos Irmağı'ndan Arşimet burgusu türbini ile
elektrik elde etmek için ihaleye çıktı. Haberin ayrıntısı sayfa 8’de

15.197 vaka, 2.816 hasta, 257 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 180.892 test yapıldığını, 15.197

kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 2.816 kişinin "hasta" kabul edildiği-
ni, 257 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 180.892 test
yapıldığını, 15.197 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 2.816
kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 257 kişinin salgın nedeniyle
hayatını kaybettiğini, 22.203 kişinin iyileştiğini, 4.251 Covid-19 has-
tasının durumunun ağır olduğunu açıkladı.  

Bakanlığa göre, toplam Covid-19 vaka sayısı 2.162.775, ölen kişi
sayısı 20.135. Toplam iyileşen sayısı ise 2.037.433.

Kadýnlardan Sert Tepki
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele

eden temsilcimiz Zonguldakpor 2 yıldır bakım-
da olan kulüp binasına Ocak ayında kavuşacak.
Daha önce 6 kişilik, 4 kişilik olan odalar 1 kişi-
lik ve 2 kişilik hale getirildi. Bina içinde geniş
kapsamlı değişiklikler yapıldı, kulüp çok kul-
lanışlı ve elverişli hale getirildi. 

Haberi Sayfa 8’de

Topaloðlu; “EPDDK
Vatandaþý Soydurma
Kurumuna Dönüþtü !”

“Bu asgari ücret,
açlýk ücretidir!”

Emek Partisi Zonguldak İl Başkanı Ateş
Türeli, hükümetin 2021 yılı için açıkladığı net 2
bin 825 lira 90 kuruşluk asgari ücretin geçim
değil, sefalet ücreti olduğunu söyledi. 

Emek Partisi Zonguldak İl Başkanı Ateş
Türeli, asgari ücret belirlenirken işçi sınıfının
taleplerinin görmezden gelindiğini belirterek
şunları söyledi: "Hükümetin açıkladığı ücret
asgari geçim ücreti değil 'asgari açlık ücreti'dir.
“dedi. 

Açıklamanın devamı Sayfa 7’de

Tüketici Hakları Derneği Zonguldak
Şube Başkanı Ali Topaloğlu, Enerjide
vatandaşa yeni ek yükler geldiğine
dikkat çekti ve tepki gösterdi.

Haberi Sayfa 2’de

Kulüp binasý Ocak
ayýnda hizmet 
verecek

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu , "İşçiler
bir kez daha açlığa, sefalete mahkum ettiniz.
Bu mu adaletiniz? Bu mu, bu ülkenin tüm
değerlerini üreten işçiye, emekçiye reva
gördüğünüz asgari ücret. Bu asla kabul edile-
mez. Bu adaletli değildir. Hakkaniyetli değildir,
insaniyetli değildir.Ama bilin ki asgari ücreti sizin
keyfiyetinize bırakmayacağız. Bilin ki bu dava burada bit-
mez. Bilin ki bu hesap burada bitmez.”dedi

Türkiye Kamu-Sen'e Bağlı Sağlık-
Sen Zonguldak Şube Başkanı Arzu Kara,
filyasyona görevlendirmelerde kayırma-
cılık, ayrımcılık yaptığını dile
getirdi.Ayrıca idarecilerin çalışanlara
Mobbing uygulamasına tepki gösterdi.

Kara açıklamasında; "Kamuda
ehliyet ve liyakat kadar adalette çok
önemli bir husustur. Biz her zaman
kamu çalışanlarını eşit bir muamele
görmesini ister hiç kimseye ne haksızlık
ne de ayrımcılık yapılmasına rıza göster-
iriz. Fakat ne yazık ki salgın döneminde
bile filyasyona görevlendirmeler,
sözleşmeli personele geçici
görevlendirmeler gibi hususlarda bile
ayrımcılık yapılıyor, birilerine ayrıcalık-
lar tanınıyor. Bunları kabul etmemiz
mümkün değildir. Bu  tür işler belli bir
sıraya konularak yapılır , adam seçme
gibi işler olmaz ise hem sağlıklı bir
işleyiş olur hem de çalışma barışı zede-
lenmiş olmaz. Bu görev iyiymiş hep ben
gideyim veya geçici görevlendirmelerde
her kurumda farklı bir mevzuat varmış
gibi iş ve işlemlere bir son verilme-
lidir.Ayrıca bazı kurumlarda idarecilerin
mobbing yaptıkları  yönünde çalışanlar-
dan yoğun şikayetler gelmektedir.
Mobbing suçtur idareciler bu işleri terk
etmelidir”dedi. 

“Dernekleri Ýmha Etmenize
Ýzin Vermeyeceðiz!”

Zonguldak Kadın Platformu konuyla ilgili basın
açıklaması yaptı."Baskı ne kadar büyürse dayanışmamız
o kadar güçlenecektir! Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat
etmiyoruz!" Haberi Sayfa 6’da

Zonguldak Valisi Mustafa
Tutulmaz Çaycuma İlçesinde düzen-

lenen toplantıda köy ve mahalle
muhtarlarıyla buluştu. Bölgenin

doğru yapılanması için çok önemli
karar alındı. Sayfa 7’de

Kantarcý; “Irmak akar, Çaycuma bakar devri bitti.”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yýlý asgari ücreti açýkladý.Tepkiler geçikmedi

CHP
Zonguldak
Milletvekili
Deniz
Yavuzyılmaz;
“Yavuzyılmaz:
Açıklanan asgari ücret,
asgari vicdanın eseridir!

İYİ Parti
Zonguldak İl
Başkanı
Yavuz
Erkmen;
“İnsanları kader-
leriyle baş başa bırak-
mak bu olsa gerek"

“Mobbing suçtur
idareciler bu iþleri
terk etmelidir”
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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

Uzun süredir ülke gündemini
daha çok MHP'nin AKP'yi yön-
lendirdiği, ya da sıkıştırdığı üzer-
ine konuşuluyor.

MHP Lideri Devlet
Bahçeli'nin suç örgütü lideri
Alaattin Çakıcı'yı savunması ve
sonrasında gelen tepkilerin
nedeni yavaş yavaş su yüzüne
çıkmaya başladı gibi görünüyor.

Özellikle Bahçeli'nin
HDP'nin kapatılması konusunda-
ki çıkışı MHP-AKP (Cumhur İtti-
fakının) çatladığı tartışmalarını
alevlendirdi.

Devlet Bahçeli'nin "HDP
Kapatılsın" çıkışına, AKP Genel
Başkan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş ve AKP Sözcüsü
Ömer Çelik'ten, parti kapat-
maların ülkede demokrasiye ne
zararlar getirdiğini gördük
söylemleri bunu daha da
netleştirdi.

Bu konular derinleşirken
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, HDP Eş Başkanı
Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk
süresine yönelik olarak yaptığı
açıklama, bir anlamda AKP ikti-
darını da sıkıştırdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP
Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın geçtiğimi aylarda
"Türkiye'nin yeni Avrupada dır",

sözü önümüzdeki sürece yönelik
yeni yeni yer alışların, yeni iç
dengelerinde değişeceği işareti
idi.

Bu işareti, "Kürt Sorununda
yeni bir açılım" olarak yorum-
layanlarında olduğunu söymekte
yarar var.

Son olarak yaygın basında
tartışılan, Bahçeli'nin İYİ Parti İl
Başkanı Meral Akşener'e "Evine
dön"çağrısı işte siyasetin
önümüzdeki günlerde daha da
ısınacağının habercisi.

Türkiye gündemi her ne
kadar pandemi koşullarının
birçok konuyu örtmesi gibi
görünse de can alıcı konular
tartışılmaya, yolunda yürümeye,
yeni yeni yollar aranmaya devam
ettiğini gösteriyor.

Hep söyleriz, bilimsel
teknolojik devrim, sadece
ekonomik anlamada değil,
yaşamı, dünden kalan ne varsa
harmanlamaya devam ediyor.

Sınırları aşıyor, ulusal devlet-
leri küresel çapta güvenlik ve
adalet konularında yeni yeni
oluşumlara ortak ediyor.

Covit 19 gibi dünya çapında-
ki salgının da gösterdiği gibi, bil-
imsel teknolojik gelişmeler, ülke
sınırı tanımadan, insanlığın gele-
ceğine yönelik olarak, tıptaki

gelişmeleri Dünya Sağlık Örgütü
başta olmak üzere birçok kurum
ve kuruluşu  dünyaca davran-
maya mecbur etti.Bilginin pay-
laşımından, lojistiğe kadar birçok
alanda ilişkiler iç içe güçlenerek
geçti, geçiyor.İşte bu yeni durum
dur ki, iç siyasette MHP'yi sıkın-
tıya sokuyor,elindeki siyaset
tarzını elinden alıyor.Bu durum
şimdilik iktidar kanadını sesiz
bekleyişe itmiş durumda.

Bu güncelleşen gelişme eski
tip, iç dinamik, dış dinamik
söylemlerini de bir anlamda
yavaş yavaş kaldırıp bir kenara
atmaya başlıyor.Hani diyoruz ya
pandemi gelecekteki bütün
yaşamımıza etki edecek, işte o
etkinin bir yanı bugün yaşanan
bilimsel, teknolojik devrim
dediğimiz iletişim çağının
getirdiği yeni durum.

Eğitimden, ekonomiye,
sosyal yaşamdan, siyasete bir çok
alan yeniden harmanlanıyor.
Kağıtlar yeniden karılıyor.

Türkiye bu sınavdan nasıl
çıkacak mesele burada.

İngiltere'de yayınlanan
ekonomi değerlendirme raporun-
da Türkiye gelişmiş on altıncı
ülke sıralamasından 20. sıraya
düştüğü.

Sağlıcakla kalın

Ýktidar kanadý neden sessiz

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

EPDDK Vatandaþý Soydurma
Kurumuna Dönüþtü !

Tüketici Hakları
Derneği Zonguldak Şube
Başkanı Ali Topaloğlu,
Enerjide vatandaşa yeni
ek yükler geldiğine
dikkat çekti ve tepki
gösterdi.

Topaloğlu açıkla-
masında; "Vatandaşın
zor günler geçirdiği şu
günlerde, Enerji sa Eski
abonelere Güvence
bedeli adı altında ek
bedeller talep ediyor.
Vatandaş zaten abone
olurken bu bedeli
ödediği halde vatandaş-
tan böyle bir bedeli talep
etmek soygundur. Bu
duruma göz yuman
EPDDK Vatandaşı soy-
durma kurumuna
dönüştü. Halkın parasıy-
la kurulan maaşını
halkın vergileriyle alan
kurum yöneticileri
Şirketlerin karını artır-
mak için elinden geleni
yapıyor. Bu hukuksuz
uygulamalara göz
yumuyor.

Hükumet , bu duru-
ma seyirci kalıyor.

İlimizde,Deneğimiz
üyesi olan küçük çaya
ocağı ve büfelere yöne-
lik günece bedeli birinci

taksit olarak yaklaşık
250 TL Edilmekte kaç
taksit olduğu ne olduğu
belli olmadan vatandaş-
tan bu bedeli talep
etmektedir. Zaten yurttaş
abone olurken güvence
bedeli ödemekte,Bu
hukuksuz uygulamaya
kim dur diyecek.
Hükumet zor durumda
olan esnafa verdiği 500
TL Bu şekilde geri alıy-
or. Bu Bedellerin Talep
Edilmesi Yargı
Tarafından Haksız
Bulunmuştur.Enerji Sa
Ve EPDDK
Sesleniyoruz. Bu
Uygulama Son Bulmalı
Vatandaşın Faturasına
Gelen Güvence Bedelleri
İptal Edilmelidir.

Yeni yol trafiðe açýldý

Zonguldak Belediye
Başkanı Dr. Ömer Selim
Alan'ın talimatı ile trafik
yoğunluğu azaltmak
veçevreyoluna daha kolay
ulaşım sağlamak hedefiyle
çalışmalarına başlanan
Acılık-Çevreyolu Bağlantısı

bugün itibarıyla araç
trafiğine açıldı.

Acılık-Çevreyolu
bağlantısı ile birlikte Fevkani
Köprü üzerindeki trafik
baskısını azaltmayı ve Çevre
Yolu'na daha kolay ulaşım
sağlanması hedefleniyor.

Tüketici Haklarý Derneði Yeni Yýla girereken uyardý

Ergenç; “Kan acil deðil 
sürekli bir ihtiyaçtýr”

Türk Kızılay Zonguldak
Şubesi, Valilik binası önünde
kan bağışı programı düzenle-
di. Programa; Vali Yardımcısı
Turgut Subaşı , İl Milli
Eğitim Müdürü Ali Tosun,
Türk Kızılay Zonguldak
Şube Başkanı Aydın Ergenç
katıldı. Şube Başkanı Aydın
Ergenç, yaptığı açıklamada
kan stoklarının azaldığına
dikkat çekerek herkesi kan
bağışında bulunmaya davet
etti. 

Ergenç; "Kanın acil değil
sürekli bir ihtiyaç olduğunu
hatırlatmak istiyorum.

Hastanelerde hastalarımız
kan bekliyorlar. Herkese
teşekkür ederim."

Subaşı da; "Kızılay
gönüllülerimize ve din
görevlilerimize çok teşekkür
ediyorum. Tüm Zonguldak
halkımızı kan bağışında
bulunmaya davet ediyoruz."
ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü
Ali Tosun da eğitim cami-
asının kampanyaya destek
vereceğini belirterek teşekkür
etti.

Vali Tutulmaz Hastane 
inþaatýnda incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yapımı devam
eden yeni hastane binası inşaatındaincelemelerde bulun-
du.Vali Mustafa Tutulmazincelemeler esnasında İl Sağlık
Müdürü Uzman Doktor Ertuğrul Güner ve Hastane
Başhekimi Uzman Doktor Hasan Tosun'dan bilgi aldı.

Tutulmaz sağlık çalışanlarına kolaylık dileyerek süreç
hakkında görüşmeler yaptı.



Ömer Selim Alan 
Zonguldak Belediye

Başkanı

Tüm halkımızın Yeni Yılını kutlar sağlık
ve esenlik dolu günler dilerim

Çaycuma Belediye
Başkanı

Bülent Kantarcı  

Zonguldak halkının ve Çaycumalı
vatandaşlarımızınYeni Yılınıkutlar sağlık ve

esenlikler dilerim.

Adnan Akgün
Çatalağzı Belediye

Başkanı

Tüm ulusumuzun ve Zonguldaklı
vatandaşlarımızınYeni Yılınıkutlar sağlık ve

esenlik dolu günler temenni ederim.

Mükerrem Ayçiçek
AK Parti 

Merkez İlçe Başkanı

Tüm halkımızın ve saygıdeğer üyelerim-
izin Yeni Yılınıkutlar sağlık huzur dolu

günler temenni ederim. 

Zeki Tosun
AKP Zonguldak İl

Başkanı

Zonguldak halkının ve tüm
üyelerimizinYeni Yılınıkutlar sağlık ve

esenlik dolu günler dilerim

Hakan Yeşil
GMİS Genel Başkanı  

Tüm maden işçisi arkadaşlarımızın ve
Zonguldak halkının Yeni Yılınıkutlar emeğin
sömürülmediği barış ve güven dolu günler

temenni ediyorum. 

Hüseyin Kolçak
GMİSGenel

Sekreteri

Tüm maden işçisi
arkadaşlarımızın ve tüm

Zonguldaklıların Yeni
yılını kutlar sağlık huzur barış dolu günler

temenni ederim.

Tayfun Zafer
Demir

GMİS Genel
Teşilatlanma ve Eğitim

Sekreteri  

Tüm Zonguldaklıların
ve çok değerli işçi kardeş-

lerimizin Yeni Yılınıkutlar sağlık ve huzur
dolu günler temenni ederim.

Muharrem Coşkun
Esnaf ve Sanatkârlar

Odaları Birliği Başkanı

Zonguldaklı hemşerilerimizin, Esnaf ve
Sanatkârlarımızın yurt içi ve yurt dışındaki

tüm vatandaşlarımızınYeni Yılınıkutlar
sağlık esenlik dolu günler temenni ederim

Ercan Şehri
Esnaf Kefalet

Kooperatifi Başkanı

Tüm Zonguldak'lılarınYeni Yılınıkutlar
sağlık ve huzur dolu günler temenni

ederim.

Zonguldak Belediyesi
Başkan Yardımcısı

Kemal Camgöz 

Tüm halkımızınYeni Yılınıkutlar, barış ve
dostluk dolu günler temenni ederim.

Kamuran Çataklı
Birleşik Kamu İş İl

Temsilcisi Eğitim-İş
Şube Başkanı

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
üyelerimizinYeni Yılınıkutlar sağlık ve esenlik

dolu günler temenni ederim

Ne yeni yılda, nede ondan sonraki yıl-
larda, işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve

emek gaspları olmasın diye haykırıyoruz.
Yeni Yıl Emekçinin olsun

İsmail Sefertaş
Tüm Bel Sen

Zonguldak Şube
Başkanı

Şahin Ören 
Türk Eğitim-Sen Şube

Başkanı

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
üyelerimizinYeni Yılınıkutlar sağlık ve esen-

lik dolu günler temenni ederim

Sabahattin Adıyaman
Muslu Belediye Başkanı

Bütün insanlığa barış huzur dolu günler
getirmesi temennisi ile tüm halkımızın  Yeni Yılını

kutlarım. 

Osman Karataş
Belediye-İş Şube

Başkanı

Değerli üyelerimizin ve Zonguldak
halkınınYeni Yılınıkutlar, birlik beraberlik ve

barış  dolu günler temenni ederim.

İdris Şahin 
İş İnsanı

Tüm Zonguldak'lıların Yeni Yılını Kutlar
Barış, hoşgörü dolu günler temenni ederim

Tüm Zonguldaklı vatandaşlarımızınYeni
Yılınıkutlar sağlık, esenlik, barış dolu günler

temenni ederiz.

CHP Zonguldak İl Genel Meclis Grubu
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Zonguldak
Milletvekili 

Ünal Demirtaş

Tüm halkımızın Yeni Yılınısağlık ve
esenlik dolu günler dilerim

Zonguldak
Milletvekili

Deniz Yavuzyılmaz

Tüm Halkımızın Yeni Yılınıkutlar barış
huzur dolu günler temenni ederim. 

Kozlu Belediye
Başkanı

Ali Bektaş

Kozlulu vatandaşlarımız başta olmak
üzere tüm Zonguldaklıların 

Yeni Yılınıkutlar gelecek günlerin sağlık
ve esenlikler getirmesini temenni ederim.

Murat Pulat CHP
Zonguldak İl Başkanı

Tüm halkımızın ve saygıdeğer üyeler-
imizin Yeni Yılını kutlar sağlık huzur

dolu günler temenni ederim. 

Erol Sarıal
CHP Kilimli İlçe

Başkanı

Tüm halkımızın Yeni Yılınıkutlar  barış
hoşgörü ve huzur dolu günler temenni

ederim.

Metin Demir 
ZTSO Başkanı  

Tüm halkımızın ve saygıdeğer
üyelerimizinYeni Yılını kutlar sağlık huzur

dolu günler temenni ederim. 

Ebru Uzun
CHP Merkez İlçe Başkanı

Tüm halkımızın ve saygıdeğer üyeler-
imizin Yeni Yılını kutlar sağlık huzur

dolu günler temenni ederim. 

Hüsnü Meydan
Belediye Meclis Üyesi 

Yeni Yıl insanlığa barış, kardeşlik bir arada
yaşam getirsin. Savaşların, yıkımların

olmadığı yıllar dileğimi iletiyor, halkımızın

Kamuran Aşkar
Memur-Sen İl

Temsilcisi 

Tüm Zonguldaklıların ve
saygıdeğer üyelerimizin Yeni Yılını Kutlar
sağlık esenlik dolu yıllar temenni ederim.

Mehmet Ali Kara
Sağlık Sen Şube

Başkanı 

Yaşadığımız bu zor gün-
lerde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere
tüm Zonguldak'lıların Yeni Yılını kutlar sağlık
dolu günler temenni ederim. 



Harun Yücel
CHP İl Disiplin

Kur.Üyesi

Tüm Zonguldaklıların Yeni Yılınıkutlar
barış ve huzur dolu günler temenni ederim. 

Çok değerli Zonguldak ve Devrekli
halkımızın Yeni Yılınıkutlar, sağlık ve mutluluk

dolu günler temenni ederim.

Tüm ZonguldaklılarınYeni
Yılınıkutlar sağlık esenlik dolu

günler temenni ederiz. 

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinYeni Yılını  kutlar sağlık esen-

lik dolu günler temenni ederiz. 

İnşaat Mütahitleri
Derneği Başkanı

Mecit Aydın

Zonguldaklı vatandaşlarımızın ve
saygıdeğer üyelerimizinYeni Yılınıkutlar sağlık

ve esenlik dolu günler dileriz.

Gazipaşa Cad. Altay Sok. No:4 Zonguldak
Tel: 0372 253 25 03

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinYeni Yılını  kutlar sağlık ve

esenlik dolu günler dilerim

Mustafa Balahoroğlu
Mitatpaşa Mah. 12 Katlı İş Merkezi

Kat:5 No: 74 Zonguldak
Tel: 0372 253 58 75

Mekke'nin Fethinin Yıldönümü'nün, Tüm
İslam Alemine ve dünyanın çeşitli yerlerinde
ezilen Müslüman kardeşlerimin kurtuluşuna,
hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz

ederim. 

Ahmet Bayrak
Trabzonlular Kültür

veYardımlaşma Derneği
Başkanı

Tüm Zonguldak
Halkının ve saygı değer üyelerimizin Yeni

Yılınıkutlar sağlık esenlik dolu günler temenni
ederiz.

Erkut Alacalı
Tarım Orkam-Sen Şb
Başk

Tüm halkımızın ve saygıdeğer üyelerimizin
Yeni Yılını kutlar sağlık huzur dolu günler
temenni ederim

Abdullah Bakır 

Zonguldaklı vatandaşlarımızın Yeni
Yılınıkutlar sağlık ve esenlik dolu günler

dilerim

Cavit Zülfikar  

Tüm ZonguldaklılarınYeni Yılınıkutlar
barış ve huzur dolu günler temenni ederim.

Gülseren Duman
İşyerlerine servis ücretsizdir

Mithatpaşa Mah. Şemsi
Denizer Cad. Kılıç Pasajı

(A.K.M Karşısı) Zonguldak
Tel: 0372 252 46 42

Gsm: 0532 694 15 87
Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer

müşterilerimizinYeni Yılınıkutlar her şeyin gönüller-
ince olmasını diler sağlık ve huzur dolu günler

temenni ederiz

Sepet-Çelenk-Buket-Arajman-Kuru Çiçek-
Araba Süsleme-Çevre Düzenleme

Mithatpaşa Mah. Şemsi Denizer Sk. No:20/B
(Atatürk Kültür Merkezi)

Zonguldak
Tel: 0372 2515151-Fax:253 05 18

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinYeni Yılını kutlar sağlık ve

huzur dolu günler temenni ederiz.

Cengiz Gürleyen

Güney Mah. Hürriyet cad. Gürleyen
Apt. No:82 Daire:2

Söz Verdik Yaptık, Yapmaya Devam
Ediyoruz. 

Tel: 0372 266 0077

Zonguldaklı vatandaşlarımızın ve
saygıdeğer üyelerimizinYeni Yılınıkutlar

sağlık ve esenlik dolu günler dileriz.

Merkez: Meşrutiyet Mah. Tahir Karaoğuz Sok.
Emek İş Hanı Girişi Zonguldak

Gsm: 05314212854
Şube:Şadırvan Cad. Şadırvan Camii Karşısı

bartın
Gsm: 053163298 33

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinYeni Yılınıkutlar sağlık ve esenlik

dolu günler dilerim

Yeni Mah. İstasyon Cad.No:1 Kat:2 Çaycuma
Zonguldak

Tel (0372)61574 12 Gms:053339222 44--
05322529749
www.alagozler.com

Tüm Zonguldak halkının ve saygıdeğer müşteri-
lerimizin Yeni Yılınıkutlar sağık esenlik dolu günler

temenni ederiz.

Kozlu Zonguldak
Tel: (0372) 210 00

01
Gsm. 0533 490 23

01

www.geredeliinsaat.com
Tüm Zonguldak ve Kozlu Halkının Yeni

Yılınıkutlar sağlık ve esenlik dolu günler temenni
ederiz. 

Pazarlama Day.Tük.Mall.Tekstil Tic.San.Ltd.Şti.

Merkez: Meşrutiyet Mah. Kadırga Cad. No:4 Zonguldak
Tel: 0372 252 47 01- 251 90 94

Şube: 67 Burda AVM Migros katı No:4/5 Zonguldak
Tel: 0372 257 87 49

Umutpazarlama67@gmail.com
Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer müşterilerimizinYeni Yılınıkutlar sağlık ve esenlik

dolu günler dilerim

Ümit Bozkurt 

Tüm vatandaşlarımızın Yeni Yılını kutlar
sağlık ve huzur dolu günler  temenni ederim. 

Toptan, Parekende, Tesisat, Aydınlatma,
Güvenlik,Plan,Proje

Mithatpaşa Mah. Maliye Sokak. No:B/10
Zonguldak

Tel. Fax: 0372201 0333

Tüm Zonguldaklı vatandaşlarımızın ve
saygıdeğer müşterilerimizinYeni Yılınısağlık,

esenlik, barış dolu günler temenni ederiz.

Tüm Zonguldaklıların
ve saygıdeğer müşterilerim-
izin Yeni Yılınıkutlar sağlık

ve huzur dolu günler
dileriz. 

Mustafa Adil Özkan 
İYİ Parti 27. Dönem Zonguldak

Millet Vekili Adayı

Zonguldaklı vatandaşlarımızınYeni Yılınıkutlar
sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim

Gıda-tur-otomotiv-İnşaat-Taah.Tic.ve
San.Ltd.Şti. Gazipaşa Cad. PTT Sokak

No:67Zonguldak
Tel: 0372 253 28 28

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinYeni Yılını kutlar sağlık ve

esenlik dolu günler temenni ederiz.

Belediye Bulvarı No: 33 Kat:1
Zonguldak

Tel: 0372 251 23 94
e-mail:enersaenerji@hotmail.com

Zonguldak halkımızın ve saygı değer
müşterilerimizinYeni Yılını  kutlar, sağlık ve

esenlik dolu günler temenni ederim

Üzülmez cad. No.39-40-41 Zonguldak
Tel: 0372 251 37 46

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinYeni Yılını  kutlar sağlık ve

esenlik dolu günler temenni ederiz. 
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Fikret Zaman

ZOTEV Başkanı

Tüm Zonguldaklıların
Yeni Yılınıkutlar barış ve

huzur dolu günler temenni ederim. 

Hasbi Kabaca
Zonguldak Belediyesi

Önceki Dönem Özel
Kalem Müdürü

Tüm vatandaşlarımızın Yeni Yılını Kutlar
sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim. 



A.Savaş Dırbalı
T.Yol-İş Sendikası

Kastamonu 2 Nolu Şube
Genel Sekreteri

Tüm halkımızın ve çok değerli üye
arkadaşlarımızın Yeni Yılını Kutlar sağlık ve

huzur dolu günler temenni ederim.

Hürmet Kartal
Belediye Meclis

Üyesi 

Tüm halkımızın ve Zonguldaklı vatan-
daşlarımızın Yeni Yılını kutlar barış ve sevgi

dolu günler temenni ederim

Toptan ve Perakende Sebze Meyve
Tcareti. Yeni Belediye Sebze hali No: 11-12-

13
Zonguldak

Tel: (0372) 2523058
Gms: 0532 615 21 66

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinYeni Yılınıkutlar sağlık esen-

lik dolu günler temenni ederim

Savaşların,ölümlerin, çocuk istismarlarının olmadığı bir yıl dileklerimizle

Nak.Hiz.Org.Gıda
Tem.İnş.Or.Ür.Taah.Tic.san.Ltd.Şti.

Terakki Mah. Cumhuriyet Cad. No: 77/C
Tel: 0 372 252 47 GSM: 0 537 609 67

67
Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer

müşterilerimizin Yeni Yılını  kutlar sağlık ve
esenlik dolu günler temenni ederim

Cemalettin Gül Cemalettin Gül 

Osman Bekaroğlu
Belediye Meclis Üyesi 

Tüm vatandaşlarımızın Yeni Yılınıkutlar
sağlık huzur dolu günler temenni ederim.

Tayfun Albayrak
Briç Kulübü Başkanı

Önceki Dönem Başkanı

Tüm Zonguldak halkınınYeni Yılını
kutlar sağlık ve huzur dolu günler dilerim.

Necati Başar
Zonguldak İli Kalkınma

ve Yardımlaşma Derneği

Tüm Halkımızın ve saygıdeğer
üyelerimizinYeni Yılınıkutlar sağlık ve esenlik

dolu günler temenni ederim. 

Ali Bora Amasralı

Tüm halkımızın ve Zonguldaklı vatan-
daşlarımızın Yeni Yılınıkutlar sağlık esenlik

dolu günler temenni ederim

Murat Özdemir Kurs Müdürü
0(535) 925 37 91

(0372) 251 35 98   
(0372) 222 17 18

Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit
Cad.No 30 (Asma Taksi Yanı)

Tüm Zonguldaklı vatandaşlarımızınYeni
Yılınıkutlar sağlık, esenlik, barış dolu günler

temenni ederiz.

İNŞAAT-OTOMOTİV İNŞAAT-OTOMOTİV 

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinYeni Yılını  kutlar

sağlık ve esenlik dolu günler dilerim.

Merk: Nizam Cad. Arı İşh. Kat:2
Sahil Şube: Milli Eğemenlik Cad. Sahil

Yolu No:1 Zonguldak
Tel: 251 15 02
Tel: 257 82 60

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizin Yeni Yılınıkutlar sağlık ve

esenlik dolu günler temenni ederiz.

Kömür Üretim Eleme Yıkama tesisleri ve
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Mitatpaşa mah. Bülent Ecevit Cad. Ketenci İş
Hanı Kat:3 No: 62/A

Tel: 0 372 253 99 91 Gms:0 542 216 95 42
Tüm Zonguldaklıların ve saygı değer

müşterilerimizinYeni Yılınıkutlar sağlık ve
esenlikler dileriz.

Alaattin Kurnaz Genel MüdürAlaattin Kurnaz Genel Müdür
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Okan Doğramacı
Belediye Meclis Üyesi

Tüm halkımızın ve Zonguldaklı vatan-
daşlarımızın Yeni Yılınıkutlar barış ve sevgi

dolu günler temenni ederim

Kenan Ekiz
Belediye Meclis Üyesi 

Tüm halkımızın ve Zonguldaklı vatan-
daşlarımızın Yeni Yılınıkutlar barış ve sevgi

dolu günler temenni ederim

Özberk Papila
Belediye Meclis Üyesi 

Tüm halkımızın ve Zonguldaklı vatan-
daşlarımızın Yeni Yılını kutlar barış ve sevgi

dolu günler temenni ederim

Şendoğan Karataş
Belediye Meclis Üyesi

Tüm Zonguldaklı vatandaşlarımızın Yeni
Yılınıkutlar sağlık ve huzur dolu günler

temenni ederim.

Çaydeğirmeni

Tel.0372 594 44 30

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer müş-
terilerimizin Yeni Yılınıkutlar sağlık ve

huzur dolu günler dileriz. 

TMMOB Mad. Müh.
Odası Yön.Kurulu

2021yılının insanlık için yeni umutlar, yeni
ufuklar açması, mutlu ve aydınlık öyküler yaz-
ması dileği ile;  Yeni yılınız Kutlu olsun. 

DÖRTYOL BÜFEDÖRTYOL BÜFE
Meşrutiyet Mah. Uzunmehmet Cad. Ulu

Cami Altı No: 27
Zonguldak

KILIÇ BÜFE
Karaelmas Mah. Mustafa Aşçı Cad.

Devrek Çaycuma  Durak İçi. No: 8
Zonguldak 

(0372)253 32 36
Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer müş-

terilerimizin Yeni Yılını kutlar sağlık esenlik
dolu günler temenni ederim.

Kemal Kılıç

Binalı Acun
GMİS Kozlu Şube

Sekreteri

Tüm Zonguldak halkınınYeni Yılını
kutlar sağlık ve huzur dolu günler dilerim.

Reşat Oruç     

Tüm Zonguldak
halkınınYeni Yılını kutlar

sağlık ve huzur dolu günler
dilerim.

Özdemir Muhasebe

Nejdet Sarı Yeniden
Refah Partisi İl

Başkanı

Tüm halkımızın,
Zonguldaklı vatandaşlarımızın ve

saygıdeğer üyelerimizin Yeni Yılını kut-
lar barış ve sevgi dolu günler temenni

ederim

Muhiddin Açıkgöz
Yeniden Refah Partisi
İl Başkan Yardımcısı

Tüm vatan-
daşlarımızın Yeni

Yılını Kutlar sağlık ve esenlik dolu gün-
ler temenni ederim. 

Sağlık Hizmetleri Otomotiv Ticaret
ve Sanayi Limited Şir. Zonguldak

Tel: 05337206601

Tüm Zonguldak halkının ve saygıdeğer
müşterilerimizin Yeni Yılını kutlar sağlık

esenlik dolu günler temenni ederiz.

Tüm Zonguldak halkının ve saygıdeğer
müşterilerimizin Yeni Yılını kutlar sağlık

esenlik dolu günler temenni ederiz.

Arif  Demirel 
Petrol Ofisi Bayii

Merkez Çarşı Kat:2 No: 88 Zonguldak
Tel: 0 372 251 90 80-
GSM 0 543 623 49 47

Tüm ZonguldaklılarınYeni Yılınıkutlar
sağlık ve huzur dolu günler temenni ederim.



İstasyon Yolu

Tüm Zonguldaklıların ve değerli müşteriler-
imizin Yeni Yılınıkutlar sağlık huzur ve mutlu-

luk dolu yıllar temenni ederiz.

Kasap-Izgara
Acılık Cad. Belediye Sarayı Karşısı 

Zonguldak
Tel.(0372) 252 06 18

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinYeni Yılını  kutlar sağlık ve

esenlik dolu günler dilerim

Belediye Bulvarı Acılık  Cad. No: 12 Zonguldak
Tel: (0372) 222 02 29
Gms: 0532 265 24 49

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinYeni Yılını   kutlar sağlık ve huzur

dolu günler temenni ederiz

Galeri İmalat İnşaat Taahhüt Ticaret
Pazarlama ve Sanayi Şirketi 
Nizam cad. Doğramacı sok. No:6

Tel: 0372 251 50 72

Tüm Zonguldak halkının ve saygıdeğer
müşterilerimizinYeni Yılını kutlar sağlık ve

esenlik dolu günler temenni ederim.

Tüm Zonguldak halkınınYeni
Yılınıkutlar sağlık ve esenlik dolu gün-

ler temenni ederim. 
Meşrutiyet Mah.T.Karaoğuz Sk.

No: 15Zonguldak 

Tel: 0372 251 30 00- 251 60 00

Ahmet KayaAhmet Kaya

Nevzat-Şafak-Taner-Nezahat
Çakmak İş Hanı Zemin kat. Zonguldak

(0534) 325 82 22- (0543) 575 45 84 (0372)
252 42 43

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer müşteri-
lerimizin Yeni Yılını kutlar sağlık esenlik dolu

günler temenni ederiz

Mithatpaşa Mah. İsmatpaşa Sk. No: 4/B-
C Zonguldak
(0372) 253 80 20

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizin Yeni Yılını kutlar sağlık

esenlik dolu günler temenni ederim

Muhammet SağlamMuhammet Sağlam
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Pide,kebap ve lahmacun salonu
Belediye Merkez Çarşısı(Balık Pazarı

Üstü)
Kat:3 Zonguldak

Tel: 0372 2520778

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinYeni Yılınıkutlar huzur ve

sevgi dolu günler dilerim.
Dursun HamaratDursun Hamarat

“Dernekleri Ýmha Etmenize
Ýzin Vermeyeceðiz”

Kadýnlardan Sert Tepki

Derneklere kayyum atama yetkisi veren kanun
TBMM'den geçti. Farklı toplumsal kesimlerden tepkiler
geliyor.Zonguldak Kadın Platformu konuyla ilgili basın
açıklaması yaptı.Zonguldak Kadın Platformu adına
Eylem Kabarık yasaya sert tepki gösterdi; "Baskı ne
kadar büyürse dayanışmamız o kadar güçlenecektir!
Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz!" 

Açıklamada şu görüşlere yer ver-
ildi; “Örgütlenme ve ifade özgür-
lüğüne açık saldırı maddeleri
içeren "Kitle İmha
Silahlarının Yayılmasının
Finansmanının Önlen-
mesine ilişkin Kanun
Teklifi" TBMM Genel
kurulunda kabul edil-
erek yasallaştı. 

Baskı, yasak ve
zorlamanın devlet
yönetimi şekline
dönüştürülmesi yolun-
da bir karara daha imza
atıldı. Demokratik,
çoğulcu ve katılımcı bir
toplum için sivil alanın
güçlendirilip desteklenmesi
gerekirken denetim yoluyla baskı altı-
na alınması kabul edilemez.

Her türlü örgütlenmeyi terörle
mücadele kapsamına almaya çalışarak
kriminalize etmeye çalışan yasa,
demokratik alanları "ya bendensin ya
da teröristsin" fikriyatından beslenen
iktidarın demokratik kitle örgütlerine
saldırı araçlarından birine
dönüşmüştür.

Sivil Toplum kuruluşları ve
dernekler demokratik toplumun
vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu
unsurların "Kitle İmha Silahlarının
Yayılmasının Finansmanının Önlen-
mesi" başlığının altında değer-
lendirilmesi bile ülkenin demokratik
değerlerini hiçe saymaktır. 

OHAL zulmü fiili olarak sürerken
"amir kanaatiyle" binlerce kamu per-
soneline haksız hukuksuz  "terör ted-
biri" yaftası yapıştırılıp ekmekleri
ellerinden alınmışken yapılması
gereken hukukun üstünlüğüne dayalı
adil, demokratik bir ülke kurmaktır.
İfade özgürlüğü anayasal haktır.
Hakkımızı savunacağız!

Büyük oranda yardımlarla ayakta
duran kadın, LGBTİ ve suyuna ağacı-
na sahip çıkan çevre örgütlerini,
yardımlaşarak iş yapan dernekleri

hedef alan yasa inceleme altına alınan
derneğin iş yaptığı bütün dernek-

leri inceleme yetkisi tanıyor.
Sonuçta zincirleme bir

biçimde tüm dernekler
hedefe konuyor,
dernekler arası iş bir-
liği ve yardımlaşma
engelleniyor. 

Baskı ne kadar
büyürse dayanış-
mamız o kadar
güçlenecektir!

Korkmuyoruz, sus-
muyoruz, itaat etmiy-

oruz!
Yandaş olmadıkça

devletten destek alamayan,
sistematik yıldırıcı politikalarla

iş yapmaları engellenen, ancak
yardımlar, bağışlar, proje bazlı
faaliyetler ve fonlarla ayakta kala-
bilen mücadele örgütleri böylelikle
iyiden iyiye kaynaksız ve dayanaksız
bırakılacak, birbirleriyle dayanışma
ve ortaklık ilişkileri zayıflatılacak. 

Kadın ve LGBTİ örgütlerince
sağlanan psikososyal ve hukuki
destek, sosyal hizmet ve dayanışma
faaliyetleri kriminalize edildiği için,
bu hizmetlere ihtiyacı olanlar başvuru
yaparken tedirgin olacak, belki de
başvuru yapamayacak. Derneklerin
çalışmalarıyla hayata tutunanları hiçe
sayacak. Yan yanayız, buradayız, sus-
mayacağız!

İşlemez hale getirilen, kapatılan,
kayyum atanan kadın ve çocuk
derneklerinin boşluğunun acısını,
kadınların, çocukların hayatına mal
olduğunu biliyoruz. Birbirimizden
aldığımız güçle sivil alanda yürüt-
tüğümüz çalışmalarımızı ısrarla
sürdürmeye ve dayanışma kanal-
larımızın kazanımlarına sahip çık-
maya devam edeceğiz. Sivil alanı
ortadan kaldırmaya, örgütlenme ve
ifade özgürlüğünü yok etmeye yöne-
lik her türlü adımın
karşısındayız.”dediler
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Yavuzyýlmaz: “Açýklanan asgari
ücret, asgari vicdanýn eseridir!”

Milyonlarca çalışanın mer-
akla beklediği 2021 yılı asgari
ücret rakamı geçen yıla göre
yüzde 21.56 oranında artarak
2.825 TL olarak açıklanırken,
Cumhuriyet Halk Partisi
Zonguldak Milletvekili Deniz
Yavuzyılmaz, açıklanan rakamı
vicdansızlık olarak nitelendirdi.

Milletvekili yaptığı açıkla-
masında "ülkede gerçek enflasy-
on %38'lere ulaşmışken, açlık
sınırı 2 bin 439 TL, yoksulluk
sınırı 8 bin 437 TL olarak açık-
lanırken, milyonlarca çalışana
reva görülen rakam 2.825 TL
oluyor" diyerek tepki gösterdi.

Açıklanan asgari ücretin,
asgari vicdanın eseri olduğuna
işaret eden Yavuzyılmaz şunları
söyledi:

"Bugün gerçekleştirilen
toplantı sonrasında Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için
geçerli olacak asgari ücretin
yüzde 21.56 artışla AGİ dahil 2
bin 825 TL olacağını açıkladı. 

Ülkede gerçek enflasyon
%38'lere ulaşmışken, açlık sınırı
2 bin 439 TL, yoksulluk sınırı 8
bin 437 TL olarak açıklanırken,
milyonlarca çalışana reva
görülen rakam 2.825 TL oluyor.
Bu rakamları belirleyenlerin
çarşı pazardan, vatandaşın halin-
den, sokağın gerçeklerinden
haberi yok. 

Ekonomik desteksiz pande-
mi tedbirleri nedeniyle
esnafımızın kepengini aça-
madığı, dükkânını açabilenlerin
ise kısıtlamalar nedeniyle iş
yapamadığı, yüzbinlerce
çalışanın işini kaybettiği bir
dönemi yaşıyoruz. 

Ak PARTİ iktidarları döne-

minde, genel maaşa dönüşen
asgari ücret, adeta sefalet ücreti
halini aldı. Bugün, Türkiye'de
asgari ücretin yüzde 20 fazlası
ve altında ücret alan yaklaşık 10
milyonu vatandaşımız buluyor.
Buda bütün ücretli çalışanların
neredeyse yarısı demek. 

Açıklanan ücret, neredeyse
dört kişilik bir ailenin sadece
temel gıda ihtiyaçlarının açık-
landığı açlık sınırı kadar. Üstelik
vatandaşın temel gıda maddeler-
ine her hafta zam üstüne zam
gelmeye devam ediyor. Halka bu
asgari ücreti reva görenlerin her-
halde evlerinde tencere kay-
namıyor ya da bu arkadaşlar bir
başka ülkede yaşıyor. 

Vatandaşın bu geçim
açmazına birde faturalar dahil
oluyor. 2018 ve 2019 yıllarında
elektriğe yüzde 73, doğalgaza
yüzde 57 zam yapıldı. Salgın
sürecinde olmamıza karşın
hükümet 1 Ekim 2020'den
geçerli olmak üzere elektriğe
fiyatlarını yüzde 5.75 artırdı.
Son iki yılda yapılan yüzde
57'lik zam dikkate alındığında
reel olarak bu zammın daha yük-
sek olduğu görülecektir. 

Ekonomi bu kadar kötü
yönetilmeseydi, hükümete yakın
müteahhitlere milyarlar aktarıl-
masaydı bu rakam bu kadar
böyle acınası olmayacaktı.

Bakın, son 5 yılda, Yap-
İşlet-Devret projeleri için yandaş
şirketlere sadece ödenen 18 mil-
yar 434 milyon dolar kur farkı
tutarı ile Asgari ücretin 3.500 TL
olması mümkündü.

Ülkede bir kısım bürokratlar
aylık 100 bin TL üzerinde
maaşlar alırken, bu maaşlar
Sayıştay Denetim Raporlarıyla

ispat edilirken, vatandaşa reva
görülen asgari ücret, asgari vic-
danın eseridir. 

Tablo bu kadar vahimken
açıklanan bu asgari ücret tek

kelimeyle, insanları açlık ve
sefalete mahkûm etmektir."

“Bu asgari ücret, açlýk
ücretidir!”

Emek Partisi Zonguldak İl
Başkanı Ateş Türeli, hükümetin
2021 yılı için açıkladığı net 2
bin 825 lira 90 kuruşluk asgari
ücretin geçim değil, sefalet
ücreti olduğunu söyledi. 

Emek Partisi Zonguldak İl
Başkanı Ateş Türeli, asgari
ücret belirlenirken işçi sınıfının
taleplerinin görmezden
gelindiğini belirterek şunları
söyledi: "Hükümetin açıkladığı
ücret asgari geçim ücreti değil
'asgari açlık ücreti'dir.
Ekonomik kriz ve pandemi
şartlarında darboğazda olan,
borçlanan emekçiye 2 bin 825
lirayı reva görmek ancak ser-
maye çevrelerinin, bir avuç
zengin sınıfın vicdanında yer
bulabilir. Asgari ücretliden 10
kalemde bin liraya yakın vergi
alan hükümet, sermaye şirket-
lerinden tahsil edilmesi
gereken 230 milyar liralık
vergi borcunu bir kalemde
silmiştir. 'Asgari ücret vergiden
muaf tutulsun' talebi görmez-
den gelinerek işçi sınıfı yok
sayılmıştır. Asgari ücret bir kez
daha enflasyona ezdirilmiştir.
Yılın ilk 6 ayı çıkmadan bu
rakamlar da buhar olacaktır.
Korona salgını yetmezmiş gibi
emekçiler bu kez açlık salgını-
na ve 'sürü bağışıklığı'na terk

edilmişlerdir. Türk-İş ve Hak-İş
son ana kadar masaya teklif
getirmemiş, hükümete adeta
manevra alanı açmışlardır.
DİSK işyeri ve sokak eylemleri
yaparken diğer konfederasyon-
lar sessiz kalmış, yumruğu
masaya vurmamışlardır. İşçi
sınıfı bu tutumu sorgulamalıdır. 

Bu dönem asgari ücret
görüşmelerinde TÜİK,
hükümetin ve sermaye temsil-
cilerinin truva atı rolünü
üstlenmiştir. Ağır, orta, hafif
işlerde 'protein ihtiyacı' gibi
zırvalıklar üzerinden öne
sürülen rakamlar, üç aşağı beş
yukarı hükümetin açıkladığı
rakamlara yansımıştır. Bugün
açıklanan asgari ücret miktarı,
sermayenin elini
güçlendirmiştir. Büyük patron-
lar TİS görüşmelerine bir sıfır
önde başlamışlardır.

Ne açlık ücreti açıklandı
diye ne de halkı dışlayan 2021
bütçesi onaylandı diye her şey
bitmiştir. İşçi ve emekçiler,
insanca yaşayacak ücret ve
sosyal haklar için bugünden
kolları sıvamalı; sermayeye
karşı birlik, mücadele ve
dayanışmayı büyütmelidir.
Emek Partisinin çağrısı budur."

Milyonlarca çalışanın merak-
la beklediği 2021 yılı asgari ücre-
trakamı açıklanmasıyla birlikte
tepkiler gecikmedi.

İYİ Parti Zonguldak İl
Başkanı Yavuz Erkmen açıklanan
rakamı yetersiz bulduğunu
ifade etti. Açıklanan
rakamın hem çalışanı
hem de işvereni
memnun
etmediğini
belirten Erkmen
şu ifadeleri kul-
landı:

"Asgari
ücret bugün
açıklandı. 2825
TL olarak açık-
lanan bu rakam eski
rakama göre 500 TL
olarak arttırılmasına
karşılık hem çalışanları hem de
işverenleri memnun etmedi.
Enflasyonun yüksek seyrettiği,
insanların geçim zorluğu çektiği,
faturaların en az %30 zamlı
ödendiği bir ortamda bu artış
yetersizdir. Üstelik devletin ken-
disinden hiçbir fedakârlık yap-
mayıp yükü tamamen iş verenin
sırtında bırakması işverenleri de
bu zor ortamda yeni bir yükle

karşı karşıya getirmiş adeta işyer-
lerinizi kapatın demiştir.

Hâlbuki İYİ Parti olarak
bizim önerimiz, asgari ücretin en
az 3000 TL olması, işverene
hiçbir yük getirmeden aradaki

farkın devlet tarafından
karşılanması şeklindeydi.

Bizim önerimiz kabul
edilseydi çalışanın

eline net 3000 TL
geçmiş olacak,
maliyet olarak da
işverene geçen yıl
asgari ücret
maliyeti neyse o
öyle kalarak yani

maliyet sıfır olacak
ve aradaki fark

devlet tarafından
karşılanacaktı.
Çalışanları ve işveren-

leri memnun etmeyen bu kararı
hemşehrilerimizin takdirine
sunuyor, devletin özellikle böyle
zamanlarda çalışanın ve işverenin
yanında olması gerekirken insan-
ları kaderleriyle baş başa bırak-
manın ne derece doğru bir karar
olduğu konusunda hemşehriler-
imizin en iyi şekilde, bu durumu
takdir edeceğini biliyor ve inanıy-
oruz."

“Ýnsanlarý kaderleriyle
baþ baþa býrakmak bu
olsa gerek”

Belediye sýnýrlarý dýþýnda
geliþigüzel bina 
yapýlamayacak

Zonguldak Valisi
Mustafa Tutulmaz Çaycuma
İlçesinde düzenlenen toplan-
tıda köy ve mahalle muhtar-
larıyla buluştu. Toplantıya
Çaycuma Kaymakamı
Muharrem Çoşgun, Çaycuma
Belediye Başkanı Bülent
Kantarcı, kamu kurum ve
kuruluşlarının yetkilileri ile
Çaycuma mahalle ve köy
muhtarları katıldı. Toplantıda
pandemi ile mücadelede
yapılacakların ötesinde
köylerde yaşanabilecek
çarpık yapılaşmanın önüne
geçmek için de çok önemli
bir uyarı geldi. Filyos Liman
Projesi ve Filyos Endüstri
Bölgesi ile bölgede yaşan-

ması beklenen yapılaşma
yoğunluğunun ileride içinden
çıkılmaz hale gelebilecek
sorunlara neden olabile-
ceğinden yola çıkan
Tutulmaz'ın bu konuda çalış-
ma yaptıklarını söylemesi
memnuniyet ile karşılandı.
Toplantıya katılan isimlerden
Belediye Başkanı Bülent
Kantarcı da bu çağrı ve
çalışmanın önemine işaret
ederek hem yapılaşma
yoğunluğunun, hem yol ve
diğer düzenlemelerin plan
çerçevesinde yapılmasının
doğru olacağını söyledi. Bu
uygulamaya göre belediye
sınırları dışında gelişigüzel
bina yapılamayacak

Türk Metal Erdemir'de 
toplusözleþme imzaladý

Ülkemizin lider çelik
üreticisi Erdemir'de, toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri
anlaşmayla sonuçlandı.
Erdemir'in 28. Dönem Toplu
İş Sözleşmesi, 23 Aralık
2020 tarihinde Ankara'da
imzalandı. 

Erdemir'de 4000 saat
ücretli çalışanı kapsayan 28.
Dönem Toplu İş Sözleşmesi
görüşmelerine, 14 Ekim
2020 tarihinde başlandı.
Erdemir adına Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası
(MESS) ile Türk Metal
Sendikası arasında yapılan
görüşmeler
sonuçlandı.Erdemir 28.
Dönem Toplu İş Sözleşmesi,
Ankara'da MESS Genel

Merkezi'nde 23 Aralık 2020
tarihinde gerçekleştirilen 4.
oturumda bağıtlandı. 

28.Dönem Toplu İş
Sözleşmesi, Erdemir'in tüm
dünyanın Covid-19 salgını
nedeniyle zorlu günler
yaşadığı bu süreçte, en
önemli varlığı olarak
gördüğü çalışanlarını koru-
maya ve iş barışını sağla-
maya devam ettiğini bir kez
daha gösterdi. Sürdürülebilir
büyüme ilkeleri çerçevesinde
çalışmalarını yürüten
Erdemir, çalışanlarından
aldığı güçle ülkemiz için
değer üretmeye devam ede-
cek. 
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Kulüp binasý 
Ocak ayýnda 
hizmet verecek

Misli.com 2.Lig Beyaz
Grup'ta mücadele eden temsil-
cimiz Zonguldakpor 2 yıldır
bakımda olan kulüp binasına
Ocak ayında kavuşacak. Maddi
sorunlar nedeniyle tadilatı
yapılamayan kulüp binasının
inşaatı tamamlandı. Ancak
masa, sandalye ve futbolcuların
yatacağı bazı konusunda maddi
sorun yaşanıyor. İnşaatı tama-
men biten kulüp binasının iç
dekorasyonu konusunda yöne-
tim kısıntı yaşıyor.

Daha önce 6 kişilik, 4 kişi-
lik olan odalar 1 kişilik ve 2
kişilik hale getirildi. Bina içinde
geniş kapsamlı değişiklikler
yapıldı, kulüp çok kullanışlı ve
elverişli hale getirildi.
Kaloriferler tesisatları, duş,
tuvaletler, odalar, kapılar, yer
döşemesi ve kulübün boya
badanası tamamlandı. 2 yıldır
DSİ Misafirhanesi'nde kalan
Zonguldaksporlu futbolcuların
Ocak ayi içinde evine göre dön-
mesi bekleniyor. Ancak en kışı
sürede masa sandalye ve baza
ihtiyaçlarının da giderilmesi
gerekiyor.

Ocak Ayı İçinde
Tesislere Geçilecek

Zonguldakpor A.Ş. Başkanı
Hakan Hürfikir konu hakkında
yaptığı açıklamasında Kulüp
binasının daha önceki halinin
çok kötü olduğunu, tesisin
Zonguldakspor'a layık hale
getirilmesinde maddi olarak çok
büyük harcama yaptıklarını
belirtti. Kulüp binasının iç
dekorasyonu için biraz daha

para gerektiğini belirten
Hürfikir şunları söyledi:
"Tesislerimizle ilgili kaloriferler
başta olmak üzere, duş,
tuvaletler, odalar, kapılar,
halıflek ve boya işleri tamam-
landı. Şuanda masa, sandalye ve
bazalar eksik. Maddi durum
nedeniyle bunları da almakta
sıkıntı yaşıyoruz. Eksikleri
gidermek için de yoğun çalışıy-
oruz. Bu eksiklerimizi tamam-
ladığımız anda devre arasında
tesislerimize geçmiş olacağız.
Biraz paramız olsa 3 gün içinde
tesislere geçmiş oldurduk. İnşal-
lah ikinci yarıyı kulübümüzde
geçireceğiz" dedi.

"Primleri Ödemek
İçin Çaba
Gösteriyoruz"

Yeni yıl öncesinde futbolcu-
lara olan prim boruçlarını da
ödemeyi planladıklarını belirten
Hakan Hürfikir,
"Futbolcularımıza
Kahramanmaraşspor beraberliği
için ve son oynadığımız ve 1-0
kazandığımız Çorum FK maçı
primlerini yarına kadar dağıt-
mamız gerekiyor. Çalışmamız
bugün itibariyle başladı.
Kocaeli maçı öncesi primlerim-
iz dağıtılacaktır. İnşallah bu
hafta oynanan Çorum FK ve
Kahramanmaraş maçının prim-
lerini yılbaşı öncesi halletmeye
çalışacağız. Futbolcuların
gereğini yaptığı sürece biz de
onların ödemelerini yapmak için
mücadele ediyoruz." dedi.

Çaycuma Belediyesi güneş ener-
jisinden elektrik elde etmek için attığı
adımların ardından Arşimet türbini ile
elektrik elde edecek hidroelektrik
santralinin ihalesine çıktı. Başkan
Kantarcı: "Irmak akar, Çaycuma bakar
devri bitti."

Çaycuma Belediyesi kendi har-
cadığı elektriği yenilenebilir kay-
naklardan elde etmek amacıyla bir
atak daha yaptı. Daha önce güneş
enerjisinden elektrik elde etmek için
adımlar atan Çaycuma Belediyesi, bu
kez, Filyos Irmağı'ndan Arşimet bur-
gusu türbini ile elektrik elde etmek
için ihaleye çıktı. 250 Kw üretim kap-
asiteli hidroelektrik santralinin yapım
ihalesi 11 Ocak 2021'de gerçekleştir-
ilecek. İhaleyi kazanan şirketle sözleş-
menin imzalanmasının ardından 5 gün
içinde yer teslimi yapılacak. Şirket 90
takvim gününde işi tamamlayarak
belediyeye teslim edecek. Katılmak
isteyenler, ihale şartnamesine, EKAP
üzerinden ulaşabilecek.

Filyos Irmağı'nın Potansiyel
Gücünü Elektrik Enerjisine

Çeviriyoruz

Konuyla ilgili sosyal medya
adresinden "Şaka değil" başlığıyla

ihale ilanının kupürünü paylaşan Çay-
cuma Belediye Başkanı Bülent
Kantarcı, "Seçimler sırasında
verdiğimiz bir önemli vaadi daha yer-
ine getiriyoruz. Belediyemizin kul-
landığı elektriği yenilenebilir kay-

naklardan üretmek için ikinci önemli
adımı da atıyoruz. Daha önce güneş
enerjisinden temiz enerji üretecek
tesisin kurulumu için teknik persone-
limizin eğitimlerini tamamlamıştık.
Şimdi de kentin ortasından akan
Filyos Irmağı'nın potansiyel gücünü
elektrik enerjisine çeviriyoruz.
Arşimet Burgusu türbini ile çalışan
hidroelektrik santralinin ihalesini 11
Ocak 2021'de yapıyoruz. 250 KW
kapasiteye sahip tesis, 'Su akar Çay-
cuma bakar' devrini de bitirecek"
dedi.

Her Projede Ekolojiyi De
Mutlak Bir Değer Olarak Göz

Önünde Tutuyoruz

Belediye olarak ekolojiyi koru-
maya büyük önem verdiklerini de
söyleyen Kantarcı, sözlerini, "Öğren-

cilik yıllarımızda bize, bir tasarım
yaparken mutlaka göz önünde tut-
mamız gereken 3E kuralı öğretildi.
'Mühendisliğin 3E'si de denen bu
kural ekonomi, ergonomi ve estetikten
oluşuyordu. Şimdi buna dördüncü
kural olarak ekoloji de eklendi. Artık
yapılan her projede ekoloji de mutlak
bir değer olarak göz önünde tutuluyor,
ona uygun olmayan hiçbir proje
çözüm olarak kabul edilmiyor. Çünkü
doğamızı koruyup gelecek kuşaklara
bozulmadan aktarmak önemli bir
hedef olarak önümüzde duruyor. Çay-
cuma Belediyesi olarak bu hedefe
doğru yürürken yalnızca ilçemize
değil, insanlığa da hizmet ediyoruz.
Bu da beni çok mutlu ediyor. Doğru
hedeflere, güçlü bir adım daha
atmamızı sağlayan ekip arkadaşlarıma
teşekkür ediyor, ilçemize şimdiden
hayırlı olmasını diliyorum" diyerek
tamamladı.

Kantarcý; “Irmak akar, Çaycuma bakar devri bitti.”


