
10 ŞUBAT 2021 HAFTALIK YEREL GAZETE YIL: 24    SAYI: 941     

SUSMA

GÖNÜLLÜ

OKURLARIN

DESTEĞİYLE

ÇIKIYOR

ABONE OL

ABONE BUL

“Haksýz ve Hukuksuz Ýhraç Edilenler
Görevlerine Ýade Edilmelidir!”

Çaycuma Öğretmenevi önünde
yapılan basın açıklamasına Çay-
cuma Belediye Başkan Vekili Sezai
Bilici, CHP Çaycuma İlçe Başkanı
Şeref Köktürk ve Yönetim Kurulu
üyeleri, Eğitim Sen Zonguldak
Şube, Devrek ve Gökçebey
Temsilcilikleri Yönetim Kurulu
üyeleri, BES Zonguldak Şube
Yönetim Kurulu üyeleri, KESK'e
bağlı sendikaların üyeleri,
Zonguldak Köy-Koop. Başkanı
Bayram Cura, Mali Müşavirler
Odası Çaycuma Temsilcisi Ali Rıza
Çetin, ADD Çaycuma Şube
Başkanı Ela Mantarlı Kurt ve
Yönetim Kurulu üyeleri, Eğitim
Sen Çaycuma Temsilciliği üyeleri,
esnaflar, emekliler ve çok sayıda

yurttaş katıldı.
Eylemde konuşan Eğim Sen

Zonguldak Şube Sekteri Kemal
Bozkurt, ihraçlar olurken de göreve
iade ya da ret kararı verilirken de
kurum kanaatinin dikkate alındığına
dikkat çekerek, "Kime, neye ve
hangi kriterlere göre kurum kanaati
oluşacak? Kurum kanaati sübjek-
tiftir. Dikkate alınması gereken
savcılık kararlarıdır, yargı karar-
larıdır. Savcılıkça takipsizlik kararı
verilen İsmet Akyol ve hakkında
hiçbir adli ve idari işlem yapıl-
mayan Gökhan Taner Günsan bir an
önce göreve iade edilmelidir" dedi.  

Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi
Zeynel Bakıcı ise şunları söyledi: 

"Mücadele tarihi boyunca dar-

belerin, baskıların ve anti demokratik
uygulamaların hedefi olan Eğitim
Sen, nereden gelirse gelsin her zaman
darbelere karşı olmuş, darbelerin asıl
hedefinin emek ve demokrasi
mücadelesi olduğunu savunmuştur.
15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe
girişimi sonrasında, 20 Temmuz
2016'da ilan edilen OHAL ve ardın-
dan çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararnamelerle (KHK) hukuken
somut delillere, yargı kararlarına,
mevzuata uygun yürütülen idari
soruşturmalara dayanmadan, siyasi ve

idari tasarruflarla kitlesel ihraç poli-
tikası benimsemiştir. Bu durum
bakanlıklar bünyesinde kurulan 'İhraç
komisyonları' eliyle hala devam ettir-
ilmektedir. 

Bilindiği gibi Gökhan Taner
Günsan Eğitim Sen Çaycuma
Temsilcisi iken, İsmet Akyol ise
Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri
iken 7 Şubat 2017 tarihinde yayın-
lanan 686 sayılı KHK ile hukuksuz
bir şekilde ihraç edildiler ve aradan
geçen dört yıla rağmen göreve iade
edilmediler.  

Öztürk, Filyos'ta SÝT alaný konusunda Baþkan Ünal'ý uyardý
Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk Filyos'ta
TPAO'ya idari bina ve lojman yapımı için devri söz konusu olan radarın
1. derece, subay-astsubay lojmanlarınınsa 3. derecede arkeolojik sit
alanında olduğunu söyleyerek, "Ülkeye doğal gaz rezervi kazandırıyoruz
denerek bu alanların tahribine göz yumulamaz. Sayın Ömer Ünal ve
TPAO buraların statüsünü bozup yapılaşmaya gitmeyi aklından bile
geçirmemelidir" dedi.   Haberi Sayfa 3’de

8.103 vaka, 632 hasta, 103 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 139.378 test yapıldığını, 8.103 kişiye

Covid-19 tanısı konduğunu, 632 kişinin "hasta" kabul edildiğini, 103
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 139.378 test yapıldığını, 8.103
kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 632 kişinin Covid-19 has-
tası kabul edildiğini, 103 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini,
8.567 kişinin iyileştiğini, 1.310 Covid-19 hastasının durumunun ağır
olduğunu açıkladı. 

Bakanlığa göre, toplam Covid-19 vaka sayısı 2.539.559, ölen kişi
sayısı 26.900. Toplam iyileşen sayısı ise 2.449.273.

“Ýnsan ve hayvan
bireylere þiddet,
toplumsal bir 
sorundur” Sayfa 2’de

“Susmuyoruz,
korkmuyoruz,
itaat 
etmiyoruz!”

“Artýk bizlerin
sesini duyun”

AKP Zonguldak 7.
Ýl Kongresi yapýldý

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Zonguldak İl Başkanlığının 7. Olağan İl
Kongresi yapıldı tek liste ile gidilen seçimlerde
mevcut başkan Zeki Tosun yeniden yönetimi ile
birlikte başkanlığa seçildi.Tosun; “Bizim işimiz
hizmet, gücümüz millet. İnandığın yolda yürü
diyerek gerçekleştirdiğimiz 7.Olağan kongrem-
izin şehrimize, partimize  ve ülkemize hayırlı
olmasını temenni ediyorum"dedi. 

Haberi Sayfa 4’de

Koronavirüs tedbirleri kapsamında
kapatılan ancak diğer şehirlerde açıl-
masına rağmen halen Zonguldak'ta
açılmayan spor salonu işletmecileri ve
antrenörler madenci anıtı önünde
toplanarak Zonguldak Valisi Mustafa
Tutulmaz’a seslendiler.. 

Haberi Sayfa 4’de

“Lavuar Alaný için
adrese teslim ihale
yapýlýyor” Sayfa 3’de

7 Şubat 2017'de 686 sayılı KHK ile ihraç edilen
ancak savcılığın takipsizlik kararına ve haklarında her-
hangi adli ve idari işlem yapılmamasına rağmen görev-
lerine iade edilmeyen Eğitim Sen'li öğretmenler İsmet
Akyol ve Gökhan Taner Günsan'ın ihraç edilmelerinin
dördüncü yılında Çaycuma'da basın açıklaması yapıldı. 

Zonguldak Kadın Platformu, kadın
cinayetlerine karşı tepki gösteren basın
açıklaması yaptı. Platformu Üyeleri,
"Biz kadınlar bedenlerimiz yaşamlarımız
haklarımız ve emeğimiz üzerinde tek söz
sahibi olanlarız ve bizim olanı savunmak
en meşru hakkımızdır. Şiddet karşısında
ortaya koyduğumuz tüm savunma biçim-
leri meşrudur."diye haykırdılar. 

Haberi Sayfa 2’de

Corona Virüs ile iç içe

Özbekistan
Gazetesi
Ýbrahim Týð
Ýle Ali Þir
Nevai 
Üzerine Röportaj Yaptý
Sayfa 3’de
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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

19 Şubat 
1932 Halkevleri kuruldu 

21 Şubat 
1848 Karl Marx ve Engels Komünist Manifestoyu

yayımladı 
21 Şubat 

2012 AKP zorunlu ve kademeli 4+4+4 sistemi teklifi-
ni meclise sundu 
22 Şubat 

1848 Paris' te işçiler ayaklandı. İki yıl sürecek
devrimler çağı açıldı
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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

Şunun şurasında pandemi
dönemi, Covit Salgını ile yaşam
neredeyse bir yılı buluyor.

Bu bir yılın nelere mal
olduğunu henüz tam anlamış
değiliz. Hani söylenir ya "Şu
kar bir kalksın bak altından ne
çıkacak"

Bu dönemin en ağır fat-
urası, Adaletsizlik, eşitsizlik,
baskı ve özgürlüksüzlük, işsiz-
lik ve yoksulluk ülkenin baş
sorunu olarak önümüzde duruy-
or.

Özellikle adaletsizlik-eşitsi-
zliği görmek için; Bir yanda
devam eden AKP kongrelerinin
salonları dolduran kalabalıkları,
diğer yanda Baroların, Meslek
Odalarının ertelenen kongreleri.

Bir yanda Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın AKP İl Kongrelerine
katılımın yüksekliğini
alkışlatırken, diğer yanda iflasın
eşiğine gelmiş, kapanmış,
küçük esnafın çektiği çilenin
iktidar tarafından görülmemesi,
görülmek istenmemesi..

İşsizlik ve yoksulluğun
sıradan bir durum aldığı,
TUİK'in inandırıcılığın ortadan
kalktığı, yayınladığı verilerin
gerçeği yansıtmadığını hemen
yanı başımızda, etrafımıza bak-
tığımızda çok rahat olarak göre-

biliyoruz.Onların seslerini,
çığlıklarını duyabiliyoruz artık.

Önceki gün Zonguldak
Madenci Anıtı'nda bir araya
gelen spor salonu işletmecileri
ve antrenörler Vali Mustafa
Tutulmaz'a çağrı yaptı ve "80
ilde açık olan spor salonlarının
tüm valilik sorumluları ve İl
hıfzıssıhha kurulları sorumluluk
alırken bizim kurulumuz ve
sayın. Valimiz neden sorumlu-
luk almıyor" diye bir anlamda
isyan ettiler. Ve "Zonguldak
esnafını, halkını kimlere emanet
ediyorsunuz. Bizler korkan,
bizler için elini taşın altına koy-
mayan bir yönetici birliği
istemiyoruz. Ve hatırlatırız yine
80 il açık sayın. Yöneticiler
sadece biz kapalıyız. Tam 65
gündür hiç bir şey demeden
susuyoruz. Bir kişi nasılsınız
demedi. Artık oyalamalarına ve
kandırmalarına inanmayacağız.
Ölümü salonlarımız saçmıyor.
Bizler hastalıklı değiliz".diyede
ekleyerek, "Bizler eğitimli bil-
inçli kendimizden çok
başkasının sağlığını düşünen
eğitimcileriz. Bizler atana-
mayan öğretmenleriz. Bizler
kendi yolunu kendileri çizen
vatandaşız. Artık bizlerin sesini
duyun"dediler.Umarız Sayın

Valimiz Mustafa Tutulmaz ve
Gençlik Spor İl Müdürümüz
Sayız Hakan Yüksel bu
esnafımızın çığlığına ortak
olur.Olurlarsa işte o zedelenen
"adaletsizlik-eşitsizliği" bir
nebze olsun telafi ederler.

Tabi burada bir çift sözde
Esnaf Odalarına ve onların tem-
silcilerine.Peki siz bu çığlığı
neden duymuyorsunuz? 

Zonguldak Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan
geçtiğimiz günlerde Merkez
Çarşısı ile ilgili olarak rapor
beklediklerini, rapor olumsuz
bir sonuç olursa 90 gün içinde
yıkım yapılacağını dile getirdi
Bir yandan teknik bir konu,
diğer yandan işin ekonomik,
sosyal boyutlarıda olan bir
durum var.Esnaf ikiye bölün-
müş durumda "Yıkılsın",
"Yıkılmasın" diyenler olarak.

Bu konuda yapılması
gereken en önemli konu
Belediye başkanının esnafa
açık, şeffaf ve güven verici bir
açıklama yapması.

Kapalı kapılar arkasında
olacak iş değil

“Artýk bizlerin sesini duyun”

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

“Susmuyoruz, 
korkmuyoruz, itaat 
etmiyoruz!”

Zonguldak Kadın
Platformu, kadın
cinayetlerine karşı tepki
gösteren basın açıkla-
ması yaptı. Kadınlar,
"Sorumuz şu: Melek
İpek 'in yaptığı meşru
müdafa değilse , meşru
müdafa nedir?"dediler

Zonguldak Madenci
Anıtı'nda bir araya gelen
Kadın Platformu
Üyeleri, "Biz kadınlar
bedenlerimiz yaşam-
larımız haklarımız ve
emeğimiz üzerinde tek
söz sahibi olanlarız ve
bizim olanı savunmak en
meşru hakkımızdır.
Şiddet karşısında ortaya
koyduğumuz tüm savun-
ma biçimleri meşrudur."

Konuyla ilgili basın
açıklamasını Kadın
Platformu adına Eylem
Kabarı yaptı.

Kabarık açıkla-
masında özetle  şu
görüşlere yer verdi,
"Antalya'da 9 Ocak 2021
tarihinde,  12 yıldır evli
olduğu erkek Ramazan
İpek tarafından işkence
edilen kadın, sabah saat-
lerinde Ramazan İpek'i
av tüfeği ile öldürdü.
Melek İpek tutuklandı.
Ramazan İpek tarafından
fiziksel, cinsel, psikolo-
jik şiddette maruz
bırakılan Melek İpek,
kendisini ve çocuklarını
korumak zorunda kaldığı
için tutuklandı. Hayatını
kurtarmak için öldürmek
zorunda bırakılan Melek
İpek için hazırlanan iddi-
anameye savcılık olayın
meşru müdafa
olmadığını ekledi.

Her gün en az 3
kadının erkekler tarafın-
dan katledildiği bu
ülkede, Melek gibi
yüzlerce kadın, erkek
şiddetine maruz kalıyor.
Erkek şiddetinden
yasaların etkin uygulan-
maması nedeniyle

korunmayan kadınlar
ölmemek için öldürmek
zorunda bırakılıyor! Fail
kadınlar olduğunda
'TCK'deki meşru müdafa
hakkı görmezden
geliniyor.

Tam da burada
görüyoruz ki erkek
adalet erkekleri cezası-
zlık ile ödüllendirirken,
koruyucu yasaların var-
lığına rağmen bunları
uygulamayarak koru-
mayı tercih etmediği
kadınlar, kendilerini
korumak için öz savun-
maya başvurduğunda
tutuklanıyor ve meşru
müdafa hakları görmez-
den geliniyor.

Erkek yargının ceza-
sızlık politikası, kadın
katilleri ve kadın düş-
manları için işletiliyor.
Erkeğe "Tahrik indiri-
mi", "iyi hal indirimini"
uygularken hiç tereddüt
etmeyen yargı, kadın söz
konusu olunca kanunları
dahi uygulamaktan imti-
na ediyor. Cinskırım
destekleniyor! Yıllardır
kadınlar karakol koridor-
larında adliye koridor-
larında ölmemek için
direnirken o senin
kocandır, deyip geri gön-
derenler, yasaları şiddete
maruz bırakılanları koru-
mak için kullanmayanlar
katillere "üç beş ay yatar
çıkarım yine
öldürürüm." deme
cesaretini verenlerdir.

Tüm kadınlara
çağımızdır:Tüm kadın-
ları  şiddete maruz kalan
tüm kadınlar için erkek
adalet değil, gerçek
adalet için mücadele
etmeye
çağırıyoruz.Birbirimizin
sesi olalım bulunduğu-
muz her yerde erkek şid-
detine karşı birbirimizi
ve hayatlarımızı savu-
nalım. Öz savunma hak-
tır yargılanamaz!".

“Ýnsan ve hayvan bireylere
þiddet, toplumsal bir
sorundur”

Yeşil Sol Parti
,Zonguldak il eş
başkanlarıAyfer Usta  - Ali
Topaloğlu yayınladıkları
basın açıklamasında ,
"TBMM'de görüşülmekte
olan tasarının bu haliyle
meclisten geçmesini kesin-
likle onaylamıyoruz"dediler

Yapılan basın açıkla-
masında; ".5199 Sayılı
Hayvan Koruma Yasasının
Türk Ceza Kanunu kapsamı-
na alınmalı, Kabahatler
Kanunu kapsamından çıkarıl-
malıdır. Toplumun vicdanın-
da kabul gören bir şekilde
tüm STK ve hayvan hakları
koruyucu kurumlar, gönül-
lüler, ulusal / uluslararası
ilgili kuruluşlar ve siyasi par-
tilerce mutabakata varılarak
yeni bir yasa oluşturulmalı
ve bu tasarı derhal geri çek-
ilmelidir"

Yeşil Sol Parti
,Zonguldak il eş
başkanlarıAyfer Usta  - Ali
Topaloğlu "Hayvan Hakları
Yasa Tasarısı, Güvence
Altına Alması Gereken
Hakları Gasp Ediyor!" diye
ifade ettiler:

Açıklamada şu görüşlere
yer verdiler; "2012'den bu
yana, her yıl düzenli olarak
incelenmesine, üzerinde
çalışıldığı belirtilmesine rağ-
men 5199 Sayılı Hayvan
Hakları Kanunu'ndaki eksik

ve yanlışlıklar bir türlü
giderilmemiş, hakları
güvence altına alan adil bir
kanun çıkarılamamıştır.

Tüzüğümüz ve ilkelerim-
iz uyarınca türlerin eşitliğine
inanan bizler,  TBMM'de
görüşülmekte olan tasarının
bu haliyle meclisten
geçmesini kesinlikle onay-
lamıyoruz.

Hayvan sevgisi, küresel
iklim krizi ile birlikte eğitim
olarak verilmeli, bitkisel
beslenme özendirilmeli, hay-
vansal beslenmenin, iklim
krizinde nasıl olumsuz bir
etki yarattığı, çok yakın gele-
cekte su ve gıda krizlerinin
gerçekleşebileceği anlatıl-
malıdır. 

5199 Sayılı Hayvan
Koruma Yasasının Türk Ceza
Kanunu kapsamına alınmalı,
Kabahatler Kanunu kap-
samından çıkarılmalıdır.
Toplumun vicdanında kabul
gören bir şekilde tüm STK
ve hayvan hakları koruyucu
kurumlar, gönüllüler, ulusal /
uluslararası ilgili kuruluşlar
ve siyasi partilerce muta-
bakata varılarak yeni bir yasa
oluşturulmalı ve bu tasarı
derhal geri çekilmelidir.

Her canlının, kendi
türünün bireyi olarak kabul
görüldüğü, özgür bir yeryüzü
umudu ile,

Zonguldak Belediyesi ve
TOKİ tarafından yürütülen
Sahil Projesi'nde çalışmalar
devam ediyor. Zonguldak
Belediye Başkanı Ömer
Selim Alan, AKP Milletvekili
Hamdi Uçar ve Kozlu
Belediye Başkanı Ali Bektaş'ı
da yanına alarak sahil pro-
jesini inceledi.

Başkan Alan, şu pay-
laşımı yaptı;

'Kentimizin çehresi
değişiyor'

Sayın Vekilimiz Hamdi
Uçar, Kozlu Belediye
Başkanımız Sn. Ali Bektaş ve
teknik ekibimizle birlikte
yapımı devam eden Sahil-
Liman proje şantiye alanında
incelemelerde bulunduk.

Çalışmalarımız tamam-
landığında kentimizin
merkezi daha kaliteli ve çağ-
daş bir rekreasyon alanına
kavuşacak.

Sahil Projesi'nde 
çalýþmalarý incelediler

Merkez Çarþýsýnda moraller
bozuk
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“Zonguldak'ýn sembol deðerlerini, Ak
Partinin arka bahçesi yaptýrmayacaðýz!”

DEVA Partisi İl Başkanı Fatih
Keleş, lavuar alanı ihalesini ilgiyle
takip ettiklerini söyledi.

Projenin kapsamı konusunda
vatandaşın hiçbir bilgiye ulaşamadığını
belirtirken, davet usulüyle yapılan
ihalelerin peşkeş çekme anlamına
geldiğini söyledi.

Keleş, "Yapılacak olan ihaleyi
yakından ilgiyle takip ettiğimizin bilin-
mesini isteriz. Şu ana kadar ortaya
çıkan belgelerden adrese teslim ihale
yapılacağını anlamaktayız. Bu projenin
kapsamı konusunda hiçbir bilgiye
vatandaşımız ulaşamamaktadır. Şunu
artık hemşehrilerimizde bizlerde, hep-
imiz biliyoruz ki, davet usulüyle
yapılan ihale peşkeş çekme anlamına
geliyor. Çünkü bu tip ihalelerin tamamı
adrese teslim olarak birilerine veriliyor.
Yandaşların elleri ovuşturuluyor. Fener
Mahallesi'nden de aynı kokular geliyor.
Yapılması gereken bellidir. Şehrimiz
insanı yapılacak olan ihaleden de hab-
erdar olmalı, eşit şartlarda katılımcı bir
ihalenin olması beklentiside karşılan-

malıdır. Şeffaflık lügatlarında olmasada
bizler kafalarına kafalarına vura vura
şeffaflık demeye devam edeceğiz.
Belediye Başkanı burada 20 milyonluk
yatırım yapacaklarını açıklıyor. Neyi
yıkıp nereye ne yapacak da bu kadar
parayı harcayacak belli değil? Hiçbir
şeye dokunmayacağız diyorlar, peki
soruyoruz.

20 milyon lirayı çim biçme, çiçek
dikme masrafı olarak mı kullanacak!"

“Lavuar Alaný için adrese 
teslim ihale yapýlýyor”

Beyaz Masa hizmete
baþladý

Zonguldak Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan,
'Beyaz Masa' biriminin
hizmete başladığını belirtti.
Alan sosyal medya hesabın-
dan Beyaz Masa hizmetine
başlandığını belirterek; "Siz
kıymetli hemşehrilerimize
daha hızlı, etkin, çözüm
odaklı ve kaliteli hizmet sun-

mak amacıyla 'Beyaz Masa'
birimimizi hizmetinize sun-
duk. Hayırlı uğurlu olmasını
temenni ederim"dedi.
'BEYAZ MASA' ekiplerine
444 06 67 numaralı Çağrı
Merkezi veya 0552 897 67
67 numaralı Whatsapp İhbar
Hattından ulaşabilirsiniz.

Zonguldak İdare Mahkemesi,
Kız Meslek Lisesini önce kültür
varlığı olarak tescil edip, daha
sonra değiştiren Karabük Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun son kararının
yürütmesini geçtiğimiz günlerde
aldığı karar ile durdurmuştu.

Mahkemenin yıkıma dur
demesi ile hukuksal koruma
statüsünü tekrar kazanan Kız
Meslek Lisesinin akıbetiyle ilgili
bir karar da bölge koruma kuru-
lundan geldi. 

Mahkemenin yürütmeyi dur-
durma kararının tebliğ edildiği
Karabük Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulundan da
mahkeme karına uyma kararı
çıktı.

Alınan yeni kararı duyuran
Cumhuriyet Halk Partisi
Zonguldak Milletvekili Deniz
Yavuzyılmaz, yaşanan
gelişmeleri "ibretlik dersler"
olarak nitelendirirdi. 

Yavuzyılmaz, kültür varlık-
larımızı korumak için var olan bu
kurumların, siyasi baskılarla nasıl
görevini yapamaz hale getir-
ildiğinin, hukukun ise koruma
kuruluna görevini nasıl hatırlat-
tığının adeta bir ders gibi kent
hafızasında yerini aldığını söyle-
di.

Milletvekili, mahkemenin

almış olduğu kararla "Tarihi Kız
Meslek Lisesi üzerinden hayata
geçirilmek istenilen rant oyu-
nunun yargıdan
döndüğünü ancak
Zonguldak'ta benzeri
ısrarlı rant girişim-
lerinin de son bul-
madığını söyledi. 

Yavuzyılmaz'ın
son günlerde Fener
Mahallesi'nde
yaşanan benzer
gelişmelere bağladığı
açıklamasında ise şu
detaylara yer verildi: 

"Zonguldak'ta tarihi
Kız Meslek Lisesi üzerinden
hayata geçirilmek istenilen rant
oyununa yargı dur derken
Karabük Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulundan da
mahkeme kararına uyma kararı
çıkmıştır.

Kültür varlıklarımızı koru-
mak için var olan kurumların,
siyasi baskılarla nasıl görevini
yapamaz hale getirildiği,

hukukun ise koruma kuruluna
görevini nasıl hatırlattığı, adeta

bir ders gibi kent hafızasında
yerini almıştır.

Ancak şehrimizde
benzeri rant girişim-
leri ne yazık ki son
bulmamıştır.
Benzer senary-
onun 2018 yılın-
dan bu yana Fener
Mahallesi'nde
hayata geçirilmek

istendiğini üzülerek
takip etmekteyiz.

O yıllarda Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA)

Zonguldak'ımızın cennet
köşelerinden SİT alanı kapsamın-
daki Fener Mahallesi'ndeki
araziyi Türkiye Taşkömürü
Kurumundan (TTK) nasıl aylık 3
bin 500 TL gibi komik bir para
karşılığında kiraladı  ise bugün
de bu hesapların farklılaştırılarak
devam ettirildiğini görmekteyiz.

Bütün bu girişimlerde olduğu
gibi yine kılıfına uydurulmak

suretiyle Bakanlık olurları
üzerinden "Doğal sit alanı" olan
Fener Mahallesindeki kıymetli
arazi "Doğal sit sürdürülebilir
koruma ve kontrollü kullanım
alanı" olarak değiştirilmiştir. 

Bu nitelik değişikliği ile böl-
genin, turizm ve yerleşimlere izin
veren alan olarak ranta açılma
hesapları mevcuttur.

Bu adımların bir parçası
olarak Varagel Tüneli tarafında
TOKİ eliyle bir otel yapısı da
içeren çevre düzenlemesinin
hazırlıklarının olduğu konusunda
da bilgilerimiz mevcut.

Tıpkı Kız Meslek Lisesi
üzerinden hayata geçirilmek iste-
nilen rant projesine dur dediğimiz
gibi cennet köşemiz Fener'i de
kimseye peşkeş çekmeyeceğimizi
bir kez daha kararlılıkla ifade
ederim. 

Zonguldak'ın sembol değer-
lerini, sit alanlarımızı, kent
hafızalarımızı Ak Partinin arka
bahçesi yaptırmayacağız!"

Deniz Yavuzyılmaz; “Kültür varlıklarımızı korumak için var olan
kurumların, siyasi baskılarla nasıl görevini yapamaz hale getirildiği,
hukukun ise koruma kuruluna görevini nasıl hatırlattığı, adeta bir ders
gibi kent hafızasında yerini almıştır.”

“Aklýnýzdan bile geçirmeyin”

Zonguldak Çevre
Koruma Derneği Başkanı
Ahmet Öztürk Filyos'ta
TPAO'ya idari bina ve loj-
man yapımı için devri söz
konusu olan radarın 1.
derece, subay-astsubay loj-
manlarınınsa 3. derecede
arkeolojik sit alanında
olduğunu dile getirdi.

Zonguldak Çevre
Koruma Deneği Başkanı
Ahmet Öztürk 1. derecede
arkeolojik sit alanı olarak
mutlak korunması gereken
alan statüsünde olan Filyos
radar tepesinin Türk
Petrolleri Anonim
Ortaklığı'na (TPAO) lojman
ya da yönetim binası olarak
devrine karşı çıktı. Öztürk
açıklamasında, "Filyos
Belediye Başkanı Sayın
Ömer Ünal, sosyal medya
hesabından yaptığı pay-
laşımda, beldelerinde bulu-
nan radar binası ve subay-
astsubay lojmanlarının
TPAO'yadevredileceğini,
devrin hemen ardından da
yönetim binası ve personel
lojmanları yapımına başla-
cağını açıkladı. Ünal, hayre-
tle okuduğumuz paylaşımın-
da, konuyla ilgili TPAO
Genel Müdürü Melih Han
Bilgin ile radar binası ve
lojmanlarda inceleme
yaparak, yapılacak çalış-
malar hakkında görüş
alışverişinde bulunduklarını
da ifade etti. Zonguldak'ın
talan edilen doğa, tarih,
kültür değerlerinden arta
kalan az sayıdaki varlığı
korumak için sözcüğün tam
anlamıyla çırpınan kişiler
olarak, bu gelişmeden
büyük endişe duyduğumuzu
ifade etmek isterim. Çünkü
sözü edilen yerlerden
radarın olduğu bölge 1.
derece, subay-astsubay loj-
manlarının olduğu bölge de
3. derecede arkeolojik sit
alanıdır. Ülkeye doğal gaz
rezervi kazandırıyoruz
denerek bu alanların tahrib-
ine göz yumulamaz. Sayın
Ömer Ünal ve TPAO

buraların statüsünü bozarak
yapılaşmaya gitmeyi aklın-
dan bile geçirmemelidir"
dedi.

Burayı İmara Açmak
Açıkça Yasaya Aykırıdır Ve
Suç Teşkil Etmektedir

Öztürk açıklamasını,
"Subay astsubay lojman-
larının olduğu 3. derece sit
alanı, ancak koruma - kul-
lanma kararları doğrultusun-
da yeni düzenlemelere izin
verilebilecek arkeolojik
alanlardır.Burada yapılacak
tüm çalışmalar mutlaka
ilgili müze müdürlüğü ve
koruma kurulu onayı ile
yapılmalıdır. Radarın bulun-
duğu 1. derece arkeolojik sit
alanında ise 5879 Sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu ve Kültür
Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulunun 658 sayılı ilke
kararı uyarınca, korumaya
yönelik bilimsel çalışmalar
dışında hiçbir işlem yapıla-
maz. Bu alanlarda, hiçbir
yapılaşmaya izin verilemez,
imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak
belirlenerek bilimsel amaçlı
kazıların dışında hiçbir kazı
yapılamaz. Hal böyleyken
bu mevkiinin lojman ya da
idari bina yapılmak üzere
TPAO'ya devri, alanın imara
açılması anlamına gelmekte-
dir. Açıkça yasaya aykırı bu
durum, ayrıca suç da teşkil
etmektedir" dedi.

Tüm doğallığı ve tarihi
birikimiyle olduğu gibi
koruyup gelecek kuşaklara
aktarmak bizlerin görevidir.
Bu konuda en büyük sorum-
luluk da Filyos Belediye
Başkanına düşmektedir.
Sayın Ünal'a bu görevini
hatırlatıyor, başta arkeolojik
değerler, doğal plajlar olmak
üzere Filyos'un doğal, tarih-
sel dokusunu korumak için
çaba harcamaya, kendine
dayatılan imar baskılarına
karşı çıkmaya davet ediyo-
rum" diyerek tamamladı.

KGD Baþkaný Mustafa Emen, 
hastaneye yattý

Karaelmas Gazeteciler
Derneği Başkanı, İmza Gazetesi
Genel yayın Yönetmeni Mustafa

Emen, bugün itibariyle Atatürk
Devlet Hastenesi Üroloji servisine
yattı.  Tedavisine başlanan Başkan

Emen'in belinden su alındı son-
rasında beyin ameliyatı olacak.

Bir süredir yürüme sıkıntısı başta
olmak üzere bir çok sorun

yaşayan gazeteci Mustafa Emen,
daha önce de ameliyat olmuştu.
Yine belinde su biriken gazeteci
Mustafa Emen, "İnşallah yakın

zamanda birlikte oluruz" diyerek
dua istedi.

Özbekistan Gazetesi
Ýbrahim Týð Ýle Ali Þir Nevai
Üzerine Röportaj Yaptý

Özbek-
istan'ın günlük
ulusal
gazetelerinden
"XaAk cy3u"
(Halk Sözü)
gazetesi,
Gazeteci, şair ve
yazar İbrahim
Tığ ile röportaj
yaptı.Gazetenin
yazarlarından
(Rahmat Babacan) tarafın-
dan İbrahim Tığ ile yapılan
röportajın konusunu Türk
dünyasının büyük
düşünürü, edip, şair, tarihçi,
yazar, devlet ve siyaset
adamı Ali Şir Nevai oluş-
turdu.Büyük Türk bilgini
ve devlet adamı Ali Şir
Nevai'nin doğumunun
580.yılı nedeniyle yapılan
röportajda İbrahim Tığ,
"Ali Şir Nevai Türkçenin
edebi dil olması için çalıştı,
hayatını Türk diline ve
kültürüne adadı. Bu büyük
insanı doğumunun  580.
yılında saygı ve minnetle
anıyorum"dedi.

Tığ, Ali Şir Nevai'nin
eserleriyle bir çok şahsiyeti
etkilediğini de ifade ederek
şu görüşlere yer verdi:

"Ali Şir Nevai, 'Bu
halk arasında yetişen sanat

adamları, öz dilleri varken,
öz dilleriyle şiir söyleme-
lidir.' ilkesiyle Orta Asya
Türk şiirini, en üstün
seviyesine çıkarmıştır.
Nevai, Bilge Kağan (683-
734) ve Kaşgarlı
Mahmut'tan (1005-1102)
sonra Türk diline en büyük
hizmeti yapan kişi olarak
kabul edilir. Türkçe
konuşulan tüm coğrafyada
etkili olmuştur. Ali Şîr
Nevâî eserleriyle, Ahmet
Paşa, Fuzûlî, Yavuz Sultan
Selim, Nedim, Ziya Paşa
gibi önemli Osmanlı şair-
lerini de etkilemiştir."

İbrahim Tığ ile yapılan
röportaj Ali Şir Nevai'nin
580.doğum günü olan 9
Şubat 2021 tarihinde
gazetede yer alacak.
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“Artýk bizlerin sesini
duyun”

Koronavirüs tedbirleri kap-
samında kapatılan ancak diğer
şehirlerde açılmasına rağmen
halen Zonguldak'ta açılmayan
spor salonu işletmecileri ve
antrenörler madenci anıtı önünde
toplanarak Zonguldak Valiliği'ne
seslendi. 

Geçtiğimiz günlerde Vali
Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak
Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan
Yüksel ile görüşen spor salonu
sahipleri Zonguldak Madenci
Anıtı önünde toplanarak seslerini
duyurdu. 

Spor salonlarının açılmasını
isteyen işletmeciler ve eğitmen-
lerin adına Zonguldak Bilek İl
Temsilcisi Cemil Malkoç bir açık-
lama yaptı. Açıklamada şu
ifadelerine yer verdi: "Bizler
Zonguldak gençlik spor il müdür-
lüğüne bağlı geçen hafta içine
kadar 70 spor salonu sahipleri ve
eğitmenleriydik. 

Geçen hafta gençlik spor il
müdürlüğüne kapatma yazısıyla
giden ve kapatma dilekçesi veren
arkadaşımız hariç artık 69 esnafız.
Bu kapanmanın devamı gelmeme-
si adına burada sesimizi duyur-
maya geldik. Bakın bu 69 esnafın
her birinin 3 kişilik bir aileden
oluştuğunu her esnafımızın en 1
en fazla 5 çalışanı olduğunu
düşünün ve bu çalışanların yine
en 3 kişiden sorumlu olduğunu
düşünün küçücük Zonguldak
ilinde çalışma alanı kısıtlı hiçbir
fabrikası olmadan tamamen TTK
ve birkaç devlet dairesi maaşlarıy-
la dönen Zonguldak'ta. Geçimin
nasıl sıkıntılı olacağını sadece biz-
lerin oluşturduğu 500 ila 1000
kişinin cebine hiç bir gelirinin
olmadığını düşünün. Bunların
yanında açılış durumumuz vergi
dairesi ne bağlı bulunan nace kod-
larımız doğrultusunda hiçbir
yardımın bizler için olmadığını ve
yararlanamadığımızı bilmenizi
isteriz. Sanırım tek yarar-
landığımız yardım, milyon kazan-
masak da kazandığımız minimum
paranın üzerinden çektiğimiz ufak
meblağlı kredilerdir. 

Çektiğimiz kredileri en az 4
aydır bazılarımız daha fazladır,
ödüyoruz aksatmadan.

Ödediğimiz Bu 4 ayın bugün
itibariyle 65 gününü Zonguldak'ın
özel tarifesi ile kapalı geçirdik.
Yani kapalıyken bu kredileri
ödedik. Erteleme çıktı ama evet o
bize gene vurmadı. 

Tüm Zonguldak halkı şahittir
ki tüm illerde açık olan spor
salonlarını Zonguldak halkı tam
65 gündür kullanamıyor. Kısacası
pandemi süresi boyunca yani 11
aylık süreç içerisinde 140 gün tam
kapalı olan tek işletmeleriz.
Geriye kalan tüm esnafın bir yan
geliri bir şekilde sağlanmaktadır.
80 ilde açık olan spor salonlarının
tüm valilik sorumluları ve İl
hıfzıssıhha kurulları sorumluluk
alırken bizim kurulumuz ve syn.
Valimiz neden sorumluluk almıy-
or. 

Görüşmeye giden çoğu
hocamızı kapıdan çevirip, iki
kabul gören bayan hocalarımıza 1
hafta arayla 1 hafta idare edin 1
hafta idare edin diye neden oyala-
ma yolu sergiliyor. Peki yine
görüşme sağlayan hocalarımıza
ulaşabilen özellikle ben bu topun
altına girmem, giren bir yetkili
varsa gelsin o açsın diyerek,
neden biz Zonguldak esnafına
sahip çıkmıyor. 

Zonguldak esnafını, halkını
kimlere emanet ediyorsunuz.
Bizler korkan, bizler için elini
taşın altına koymayan bir yönetici
birliği istemiyoruz. Ve hatırlatırız
yine 80 il açık syn. Yöneticiler
sadece biz kapalıyız. Tam 65
gündür hiç bir şey demeden
susuyoruz. Bir kişi nasılsınız
demedi. Artık oyalamalarına ve
kandırmalarına inanmayacağız.
Ölümü salonlarımız saçmıyor.
Bizler hastalıklı değiliz. Bizler her
tedbirimizi aldık. Açık olduğumuz
süre boyunca gençlik spor il
müdürlükleri bizleri her hafta
denetleyerek zaten gözlemledi.

Bizler eğitimli bilinçli
kendimizden çok başkasının
sağlığını düşünen eğitimcileriz.
Bizler atanamayan öğretmenleriz.
Bizler kendi yolunu kendileri
çizen vatandaşız.

Artık bizlerin sesini duyun.
Sesimizi Duyan Var mı?"

AKP Zonguldak 7. Ýl Kongresi yapýldý
Adalet ve Kalkınma Partisi

Zonguldak (AKP)  İl
Başkanlığının 7. Olağan İl
Kongresi Site Kapalı Spor
Salonunda yapıldı

Kongrenin divan başkan-
lığını AKP Zonguldak İl
Koordinatörü Metin Çelik
yaptı.

7. Olağan İl Kongreye
AKP Başkan Yardımcısı Siyasi
ve Hukuki İşler Başkanı Hayati
Yazıcı, 24. Dönem Samsun
Milletvekili geçmiş dönem
Gençlik ve Spor Bakanı Suat
Kılıç,AKP Zonguldak
Milletvekilleri Polat Türkmen,
Ahmet Çolakoğlu,  Hamdi
Uçar, AKP Bartın Milletvekili
Yılmaz Tunç, AKP eski mil-
letvekilleri, Hüseyin Özbakır,
Faruk Caturoğlu, Fazlı
Erdoğan, Zonguldak Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan,
AKP İl Başkanı Zeki Tosun,
AKP Merkez ilçe Başkanı
Mükerrem Ayçiçek, AKP eski
Merkez İlçe Başkanı Mustafa
Çağlayan, İl Genel Meclisi
Başkanı Necdet Karaveli,  Hak
İş Sendikası Zonguldak İl
Başkanı Nihat Oruç, MHP İl
Başkanı Varol Demirkose,
Yeniden Refah Partisi İl
Başkanı Necdet Sarı, Büyük
Birlik Partisi Zonguldak İl
Başkanı Turgut Günay, İYİ
Parti il yönetim kurulu üyeleri
Erdal Gülay ve Cumhur Cinal,
Memur Sen İl Temsilcisi
Kamuran Aşkar, STK
Temsilcileri, AKP'li belediye
başkanları, İl Kadın, İl Gençlik
Kolları ile AKP eski il ve ilçe
başkanları, Zonguldak eski
belediye başkanı Secaattin
Gonca, TSO Başkanları ile il
ve ilçe yönetim kurulu üyeleri,
il genel meclisi ve belediye
meclis üyeleri ile  partililer
katıldı.

AKP Zonguldak İl
Başkanı Zeki Tosun 

AKP Zonguldak İl Başkanı
Zeki Tosun kongrenin açılış
konuşmasını yaptı konuşmasın-
da Tosun; "Bu teşkilat inanın
tüm övgüleri ziyadesiyle hak
ediyor. 14 Ağustos 2001'den
bugüne kadar Ak Parti
Teşkilatında görev almış
Milletvekillerimizden, İl İlçe
Başkanlarımıza, Mahalle,
Belde, Köy Temsil cilerimiz-
den, sandık müşahitlerine
kadar tüm gönüldaşlarımı
selamlıyorum. İl Başkanlığı
görevimde bulunduğum sürede
5 seçim birlikte omuz omuza
vererek başarılı sonuçlar elde
ettik. Burada en büyük övgüyü
siz teşkilat mensuplarımız hak
ediyor.  

Belediye Başkanlarımızın
yaptığı çalışmaları sizler de
görüyor ve takip ediyorsunuz.

Zonguldak'ımız
önümüzdeki süreçte, gerek
Filyos limanının ve bağlantı
yollarının bitmesi gerek, deniz
hava ve demiryolu bağlantıları
ile yeni ufuklara yelken
açmaktadır.Daha önce açılan
Üzülmez Tünelleri,
Değirmenağzı Tünelleri ile bir-
likte Mithapaşa Tünelimizde de
ışığı gördük. Yakın bir zaman-
da bittiğinde şehrimizin ulaşım
sorunu çözülmüş olacaktır.
Eğitim alanında, tüm ilçelerim-
izde okullarımızın yenilenmesi

ve dönüşümü hızla devam
etmektedir. Bizim işimiz
hizmet, gücümüz millet.
İnandığın yolda yürü diyerek
gerçekleştirdiğimiz 7.Olağan
kongremizin şehrimize, par-
timize  ve ülkemize hayırlı
olmasını temenni ediyorum"

Alan: "Her tarafı
şantiye alanına
çevirdik"

Zonguldak Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan:
"Zonguldak'ta yıllardır süren
hizmetsizliği siz dava
arkadaşlarımın yardımlarıyla
Rabbim nasip etti 31 Mart'ta
tarihe gömdük ve yeni bir
devir açtık. 2 seneye yakın bir
zaman oldu başta sayın
cumhurbaşkanımız ve bakan-
larımızın destekleriyle beraber
Zonguldak'ımızın ana cad-
delerinden ara sokaklarına
kadar her tarafı şantiye alanına
çevirdik. İnşallah 2021 yılında
4 yeni projemizi ve bu şan-
tiyelerimizi daha da artıracağız
ve vatandaşlarımıza söz
verdiğimiz gibi hizmetkar ola-
cağız. Her zaman ne makamda
olursak olalım ne iş yapıyorsak
yapalım şunu hiçbir zaman
aklımızdan çıkarmamamız
gerekiyor dünya lideri sayın
cumhurbaşkanımız ve kurucu
genel başkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'a yapacağımız
her harekette, her hizmette
destek olmak zorundayız."dedi

Belediye Başkanı Ömer
Selim'in konuşmasının ardın-
dan AKP Zonguldak üç mil-
letvekili güne uygun konuş-
malarını yaptılar.

Gençlik ve Spor
Bakanı Suat Kılıç

Ardından kürsüye gelen,
24. Dönem Samsun
Milletvekili ve eski Gençlik ve
Spor Bakanı Suat Kılıç: "İkti-
darımızın 19'uncu yılındayız.
Şunu biliyoruz ki; daha yapıla-
cak çok işimiz, kat edilecek
çok yollarımız, açılacak çok
vadilerimiz var. Diyeceksiniz
ki yapılacak işler 19 senede
bitmez mi? Geçilecek yollar,
köprüler 19 senede geçilmez
mi? Evet açılanı vardır geride
kalanı da vardır. Yapılan iler de
vardır eksik kalanı da vardır.
Devletin işi bitmez devlet
adamlarının da işi bitmez"dedi

. 
Yazıcı: "Rastgele
sağa sola yal-
palayan bir siyasi

yapı değildir"
AKP Genel Başkan

Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki
İşler Başkanı Hayati Yazıcı:
"AK Parti yerli ve Milli bir
partidir ve Ak partinin birde
omurgası var. Omurgası
olmayan sürünür. Ak Partinin
omurgası teşkilatlardır
sizlersiniz. O yüzden sizler
önemlisiniz. Türkiye Dünya
çok coğrafyasının çok önemli
kesitinden Asya, Avrupa ve
Afrika'nın -merkezinde olan bir
ülke. Büyük şehirleri düşünün
büyük şehirlerin kavşak nok-
tası gibi Dünyanın da kavşak
noktası gibi bir yerdeyiz. Bu
önemli bu Türkiye'nin stratejik
üstünlüğünü gösterir.
Dolayısıyla böylesine stratejik
üstünlüğe sahip ülkeleri hamle
yaptıran, ileriye taşıyan önemli
bir unsur daha var. O unsur lid-
erliktir. İşte Türkiye coğrafi
stratejik üstünlüğünün yanı sıra
buna hamle yaptıracak lideri de
bulmuştur. O liderin ismi
Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Türkiye 15 Temmuz'da çok
gaddar bir darbeye maruz
kaldı. Son Darbe nasıl son.
Türkiye çok partili demokratik
hayatı tarihi adeta darbeler tari-
hi 60'lar, 70'ler, 80'ler, 97'de ve
15 Temmuz 2016'da. AK Parti
aynı zamanda liderinin
duruşuyla kararlı oluşuyla Türk
siyasi tarihinde ilk darbe
önleyen bir liderdir ve tek lid-
erdir.

Cumhurbaşkanı
Erdoğan: "Caminin
Adı Uzunmehmet

Camisi"
Başkan Recep Tayyip

Erdoğan, AK Parti Bayburt -
Giresun - Niğde - Zonguldak 7.
Olağan İl Kongrelerine canlı
bağlantı ile seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta
yapımı devam eden caminin
adının Uzun Mehmet
Camisinin olduğunu ifade
ederken, Ramazan ayında açıl-
ması müjdesi verdi.

Zeki Tosun'un listesi
şu isimlerden oluştu

Ahmet Çalık, Ali Gümüş,
Ali Rıza Bektaş, Aykut Boran,
Batuhan Hasanoğlu, Burhan
Onuk, Cemalettin Akyol, Çağla
Dursun, Döndü Bahadır,
Elifnaz Kalaycı, Emine Yüksel,
Erdal Mercimek, Fahri Ata,
Hamza Gökçek, Hicran Kuru,
Kadir Habiboğlu, Kadir
Alagöz, Kahraman Mükellef,
Mehmet Abalı, Mehmet
Akardaş, Mehmet Fatih Çakır,
Metin Ergenç, Muammer Avcı,
Murat Yiğit Kayhan, Mustafa
Aydın, Mustafa Naci
Yalçınkaya, Naci Kırlak,
Nurşen Dada, Oğuzhan
Bayrak, Onur Karadağ, Ömer
Gülay, Özkan Akyol, Özlem
Karagöz, Remzican Bozkurt,
Serap Dilek, Sezai Bükrü,
Sunay Çakmak, Uğur
Karaarslan, Züleyha Arıman
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