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Öðrenci Servis Þoförleri 
Araçlarýný satmaya baþladý

Covid salgını ile birlikte en mağdur
esnaf kesiminin başında yer alan ''Okul
Servisçileri'' yaşadıkları sıkıntıları CHP
Merkez İlçe yöneticileri ile paylaştılar .

Türkiye genelinde 360.000 servis
aracıyla öğrenci ve personel taşındığını
ifade eden servis emekçileri bu sayının
Zonguldak Merkezde öğrenci servisçi-
leri olarak 180 olduğunu, salgın sebe-
biyle bugüne kadar 15 arkadaşlarının
araçlarını sattıklarını bu gidişle
önümüzdeki günlerde bu sayının daha
da artacağını ifade ettiler.

Salgına rağmen ;Trafik sigortası
,kasko, muayene bedeli ,bandrol ve
Bağ-kur gibi sabit ödemelerinde bugüne
kadar herhangi bir erteleme yada bu
bedellerin Devlet tarafından karşılan-
ması konusunda olumlu hiçbir müjde
almadıklarını söyleyen servisçi
esnafımız  dayanma güçlerinin her gün
biraz daha azaldığını söylediler.

Aldıkları kredilere ait olan taksit
ödemelerinin ertelenmesinin kendilerini
bir nebze olsun rahatlattığını ,ancak faiz
yüklü ödemelerin geleceklerini karam-
sar kıldığını ,bu dönemde büyük

şehirlerdeki  okul servisçilerine devlet
tarafından kısmen  de  olsa iş imkanı
yaratıldığını , bunun her şehirdeki okul
servisçilerine uygulanmasının geçici de
olsa bir çözüm olacağını sözlerine
eklediler.

Servis araçlarının 12 yaşa ulaştığın-
da ;yenilenmesi zorunluluğunun  18-20
yaş aralığına çekilmesi  ve araçlarda

çalışması zorunlu olan rehber personelin
lise mezunu ve 22 yaş grubundan
çıkartılarak ilköğretim mezunu ve 18
yaş seviyesinde uygulanmasının kendi-
lerini çok rahatlatacağını en önemli tale-
pleri olarak ifade ederken , devletin adil
ve şevkatli ellerinin bir an önce kendi-
lerine ulaşmasını dilediler .

Mahkeme, PTT'ye, Adeta Kamu Yönetimi Dersi Verdi
İbrahim Damatoğlu'nun Şanlıurfa'ya sürgün edilmesini görüşen Zonguldak

İdare Mahkemesi, PTT'ye, adeta kamu yönetimi dersi verdi: "Objektif kriter-
leriniz yok. Takdir yetkiniz sınırsız değil. 1,170 kilometre mesafeye nakil kabul
edilemez. Sendika yöneticilerinin nakilleri bu şekilde yapılamaz." Mahkeme,
"Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olma-
maları nedeniyle bir ayırım yapamaz" hükmünün de yasalarda mevcut olduğunu
hatırlattı. Haberin ayrıntısı Sayfa 3’de

7.945 vaka, 660 hasta, 91 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 116.452 test yapıldığını, 7.945 kişiye

Covid-19 tanısı konduğunu, 660 kişinin "hasta" kabul edildiğini, 91
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 116.452 test yapıldığını, 7.945 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu,
bunlardan 660 kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 91 kişinin sal-
gın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 7.106 kişinin iyileştiğini, 1.232
Covid-19 hastasının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Bakanlığa göre,
toplam Covid-19 vaka sayısı 2.594.128, ölen kişi sayısı 27.562. Toplam
iyileşen sayısı ise 2.482.435.

“Biz Misafir Deðil
Ev Sahibiyiz” 

CHP’de Baþkan
adayý Þenol Þanal,
Disipline verildi

Zeki Tosun 
mazbatasýný aldý

Demir; Yeni 
Ýþyeri Açacaklara 
Çaðrý Yaptý

KOSGEB Girişimcilik Desteğinden
Yaralanmak Üzere Yeni İşyeri Açacak Olan
Girişimcilerin Online Girişimcilik Eğitimi
Alması Gerekiyor.

Haberi Sayfa 4’de

“Çalýþtayýn bu haliyle
amaca ulaþmasýný
kimse söyleyemez”

Son yerel seçimlerde Cumhuriyet
Halk Partisi'nden (CHP) Zonguldak
Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen
Şenol Şanal yaptığı paylaşımlardan
dolayı disiplin kuruna sevk edildi.

Haberi Sayfa 3’de

'Maden Þehitlerinin
Çocuklarý Maden
Makinalarý Üretiyor'
Projesi onaylandý

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent
Kantarcı Bülent Ecevit Üniversitesinin
başlattığı "Filyos Çalıştayı" konusunda
ki tutuma tepki gösterdi, eksiklikleri sıral-
adı, önerilerde bulundu. Sayfa 4’de

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz
Erkmen'den  Bülent Ecevit Üniversitesi'nin
"Filyos Çalıştayı" adı altında iki günlük çalış-
masına yönelik olarak tepki geldi.

Haberi Sayfa 3’de

CHP Zonguldak
Merkez İlçe
Başkanı Ebru
Uzun  ,yöneticil-
er  Tayfun
Özdemir, Oktay
Girgin ve Gençlik
Kolları Başkanı
Özgür Arslan ile
birlikte
Zonguldak
Şoförler Odası
Başkanı Osman
Köksal Bahar ve
okul servisi
yapan şoför
esnafını ziyaret
ettiler.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı Muharrem
Coşkun, Batı Karadeniz Kalkınma
Ajansının 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi
Destekleme Programı kapsamında
sağlanan mali destek ile 'Maden
Şehitlerinin Çocukları Maden
Makinaları Üretiyor' adlı projelerinin
destek almaya hak kazandığını belirtti.

Haberi Sayfa 2’de

Sayfa 4’de
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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
26 Şubat 

1984 Hasan Hüseyin Korkmazgil öldü
18 Şubat 

1996 TBMM'de harçlara hayır pankartı açıldı
12 öğrenci 96 yıl hapse mahkum edildi

28 Şubat 
1997 MGK toplantısında 28 Şubat kararları olarak

bilinen bildiri yayınlandı 
28 Şubat 

2014 yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Reza
Zarrab ve bakan çocukları tahliye edildi
28 Şubat 

2015 Usta yazar Yaşar Kemal yaşamını yitirdi

KURUCU 
Bahaddin Arı 
Sahibi: Çark

Yayıncılık,Reklamcılık
Adına:Sevim ARI

Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Bahaddin ARI

Webmaster :S.Üstüngel ARI

Yönetim Yeri ve Adresi:
Mithatpaşa Mah.B. Ecevit Cad.

Üstüngel Kreş üstü Kat: 5 No: 52
ZONGULDAK

Tel/Faks 0372 252 42 99
GSM: 0544 246 09 17

Web: http://susmagazetesi.com
e-posta:

susmagazetesi@hotmail.com
susmagazetesi67@gmail.com

Dizgi-Düzenleme: 
SUSMA 

Baskı: Serkan MATBAA
Temsilcilikler

Kongre İlanı;100. TL
Tüzük İlanı:150 (Sayfası) TL

Yitik İlanı: 50 TL
Gazete Satış Fiyatı: 1. 00 TL

Yıllık Yayınlı Kurumsal Abone:
2500.TL 

Yıllık bireysel abonelik 200.TL

IBAN; TR87 0013 4000 0033 1487 7000
01

Posta Çeki Hesabı: Bahaddin Arı
0148 52 40 

Susma; Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi İlkelerine Uyar. Cevap

ve düzeltme hakkına saygı
gösterir.

Gazetede yayınlanan yazıların
sorumluluğu yazara aittir

Susma Kururluş 28 Nisan 1997

Yaklaşık bir ay içinde
içinde iki kez kriz yönetiminde
sınıfta kaldık.

Bu iki kez dediği yağan
yoğun kar ve buna bağlı olarak,
bölgenin elektriksiz,susuz,ve
kapanan yollar, ulaşılamayan
köyler,mahalleler.

Geçtiğimiz hafta Zonguldak
Gazeteciler Cemiyeti'nde Editör
Masasının konuğu AKP
Zonguldak Milletvekili Hamdi
Uçar idi.

Uçar, basınla sohbetinde
ekonomiden,siyasete kadar
yatırımlardan yeni projelerlere
kadar bir çok konuda görüşleri-
ni kamuoyu ile paylaştı.

İlginç sözleri oluyor Hamdi
Uçar'ın ama çok tekrara
düştüğü yada klasik siyasetçi
tipinden olacak aynı sözleri bile
tekrarladığı olmuştur.

Örneğin; Cumhur Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
Başbakanlığı döneminde
(Partili Cumhurbaşkanlığı
hükümet sisteminden
önce)Büyükşehir Belediye
Başkanları, Bakanlar, İl
Başkanları için kullandığı,
"Metal yorgunluğu" kavramını
İl Başkanlığı dönemlerinde
özellikle TTK Genel Müdürleri
için kullanmıştı.

Milletvekili Hamdi Uçar
ZGC'nin düzenlediği Editör
Masasında aynı kavramı
yeniden gündeme getirdi ve
şöyle dedi, "Ne yazık ki böl-
gemizde metal yorgunu
bürokratlar var. Bürokratlar
çalışmıyor dersek haksızlık
etmiş oluruz. Başarılı olan da
var, olmayan da var. Örneğin
Vali Mustafa Tutulmaz dur
durak bilmiyor. Valimiz örnek
bir bürokrattır. Zonguldak'ta
Metal yorgunu olan bürokratlar
var. Değişecek bürokratlar var.
Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın
performansı, halkla iç içe
olmasından memnunuz. Vali
Mustafa Tutulmaz'ı, örnek bir
bürokrat olarak değerlendiriyo-
rum.''

Yani buradan anlaşılıyor ki,
Hamdi Uçar'a göre Vali
Mustafa Tutulmaz hariç her
kesin değişmesi lazım. Neden?
Hamdi bey böyle buyurdu diye.

Peki Sayın Milletvekili, bu
kent enerji üssü diyorsunuz ya.
Sözde değil bu gerçek.

Doğru bu kent kömürle
başlayan, Demirçeliklerle
devam eden, ÇATES'le aydın-
lanan, bugünlerde ise karabulut-
ların üstümüze yağdığı Termik
Santrallerin yaşamımızı alt üst

ettiği bir bölge haline getir-
ildik,bugünlerde Filyos,gaz vb.
eklendi.

Peki Sayın vekil bu enerji
kentinde yani ülkeye enerji ver-
erek, elektrik üreten kentte,
bölgede neden bugün hala bir
kar yağdığında elektrikler,
kesilir,sular akmaz, yollar açıl-
maz, jeneratörler çalışmaz.

Şimdi siz diyeceksiniz ki
ben seçileli ne kadar oldu? Eh
siz bu 19 Yıllık AKP İktidarının
ilçe,İl başkanlığın dan gelmiy-
ormusunuz?. Bu sorunları illa
başımıza kar yağdığında mı
hatırlayacağız.

Gerçi doğru sizde
özelleştirmeye karşısınız unut-
tum.Tabi Enerji hatları Türkiye
Elektrik Kurumu(TEK) olarak
kalmasını sizde en az benim
kadar istiyorsunuzdur eminim.

Sayın Uçar, vatandaşları
mızın Enerji-SA'ya yönelik tep-
kiler aslında size, iktidarınıza,
yönetim ve temsil yeteneğinize.

Çünkü bu kente ne yap-
tığınız bir ay içinde yağan
karda ortaya çıktı.Vatandaş
böylesi durumlarda ilk muhata-
ba yönelir sizde bundan mem-
nun olursunuz.Olun bakalım.

Sağlıcakla kalın

‘Metal yorgunu’
Siyasetçilermi?Bürokratlar
mý?

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

40 Maden Þehidi
çocuðuna mesleki
eðitim verilecek

Zonguldak Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı
Muharrem Coşkun,
"Maden şehitlerimize
vefa borcumuzu ödemek
adına 40 Maden Şehit
Çocuğumuza yönelik
ücretsiz mesleki eğitim
vererek başarılı olan 5
çocuğumuzu istihdam
etmek istiyoruz" dedi.

Zonguldak Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı
Muharrem Coşkun, Batı
Karadeniz Kalkınma
Ajansının 2020 Yılı
Sosyal Gelişmeyi
Destekleme Programı
kapsamında sağlanan
mali destek ile 'Maden
Şehitlerinin Çocukları
Maden Makinaları
Üretiyor' adlı pro-
jelerinin destek almaya
hak kazandığını belirtti.

Ücretsiz Mesleki
Eğitim almak isteyen ve
belirtilen vasıfları
taşıyanların detaylı bilgi
almak için kendilerine
ulaşabileceklerini ifade
eden Zonguldak Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı
Muharrem Coşkun, şun-
ları söyledi.

"Zonguldak Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları
Birliği, Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı 2020

Yılı Sosyal Gelişmeyi
Destekleme Programı
(SOGEP) kapsamında
sağlanan  mali destek ile
Zonguldak- Merkez'de
TR81/20/SOGEPZE-
SOB/0001 Referans
numaralı  Maden
Şehitlerinin Çocukları
Maden Makinaları
Üretiyor adlı projemiz
destek almaya hak
kazanmıştır. Türkiye
Taşkömürü Kurumu'nun
kuruluşundan buyana
çok sayıda Maden Şehidi
veren İlimizde, Maden
Şehitlerimize vefa bor-
cumuzu ödemek adına
40 Maden Şehit Çocuğu-
muza yönelik ücretsiz
mesleki eğitim vererek
başarılı olan 5 çocuğu-
muzu istihdam etmek
istiyoruz. Proje kap-
samında,  16-40 yaş
arasındaki 40 Maden
Şehit Çocuğumuza
günde 8 saat, haftada 5
gün olmak üzere toplam
22 günlük CAD CAM
eğitimi ücretsiz olarak
verilecektir. Eğitimi
başarı ile tamamlayan 5
Maden Şehit Çocuğu-
muz, tarafımızdan işe
yerleştirilecektir.
Eğitimimiz 10 Mart
2021 tarihinde başlaya-
caktır." 

Güzel Sanatlar Atölyesi'nde
seri üretim yapýyorlar

Zonguldak Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü
bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren Zonguldak Gençlik
Merkezi Güzel Sanatlar
Atölyesi'nde kursiyerler el
sanatları çalışmalarını
sürdürüyor. Ahşap boyama
ve kağıt rölyef eğitimi alan
kursiyerlerin eserleri
önümüzdeki dönemlerde

sergilenecek.
Zonguldak Gençlik

Merkezi'nden yapılan açıkla-
ma şöyle: "Gençlerle ve
yetişkinlerle devam eden
ahşap boyama ve kağıt
rölyef eğitimlerimiz devam
ediyor kursiyerlerimizin
biten eserleri sergilenmeye
hazır hale getiriliyor"

Zonguldak'ta etkisini
artıran kar yağışı nedeniyle
birçok bölgede elektrik
kesintileri yaşandı. 

Yaşanan bu kesintiler
nedeni ile Başkent Elektrik
Dağıtım A.Ş. vatandaşlardan
özür diledi. 

Başkant EDAŞ'tan gelen
mesaj şu şekilde:

"Değerli Zonguldaklılar,
14 Şubat Pazar günü

başlayan kuvvetli fırtına ve
kar yağışı kaynaklı elektrik

kesintileriyle mücadelemiz
diğer bölgelerden gelen
destek ekiplerimizle birlikte
aralıksız devam etmektedir.
Hava muhalefeti kaynaklı
kesintilerden dolayı siz
değerli müşterilerimizden
özür diler, ekiplerimizin
üstün gayretiyle kesintilerin
tamamen giderilmesi için
çalışmaktayız. Sabır ve
anlayışınız için teşekkür
ederiz. Saygılarımızla"

Yaþanan kesintiler
nedeni ile Enerji-sa özür
diledi
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Mahkeme, PTT'ye, Adeta 
Kamu Yönetimi Dersi Verdi

Zonguldak Merkez
Çarşısı esnafı,
Zonguldak Belediye
Nikah Salonu'nda
Başkan Ömer Selim
Alan ile bir araya geldi.

Merkez Çarşısı
tehlike arz ettiği
nedeniyle çarşının
boşaltılması ve yıkılması
gündemde. Merkez
Çarşı esnafını bina

yıkıldığında nereye
gideceğine dair bir bilgi
yok. Merkez Çarşısı'nın
depreme dayanıklılık
raporu 19 Şubat'ta çıka-
cak. Belediye Başkanı
Ömer Selim Alan,
toplantıda "Depreme
dayanıklılık raporu çıka-
cak, temennimiz bu.
Ama olumlu sonuç çık-
ması da pek mümkün

görünmüyor" dedi.
Toplantı basına

kapalı yapıldı.
Zonguldak Belediye

Başkanı Ömer Selim
Alan; toplantı sonrasın-
da yaptığı açıklamada
19 Şubat'ta depreme
dayanıklılık raporunun
çıkacağını belirterek
"Eğer rapor sağlam
çıkarsa esnafımızda
devam edeceğiz. Rapor
çürük çıkarsa esnafımıza
tebligat göndereceğiz 90
gün için içinde yıkım
yapacağız" dedi.

Belediye Başkanı
Ömer Selim Alan,
Merkez Çarşısı ile ilgili
AFAD'ın daha önce
rapor çıkarttığını ve
raporun sağlam çık-
madığını ifade ederek
"İkinci raporun sağlam
çıkma ihtimali çok
düşük " dedi.

Merkez Çarþýsý'nda Rapor bekleniyor

Keleþ; “TIP Fakültesinde
Neden istifa etti”

Kamu Emekçileri Sendikası
Konfederasyonuna
(KESK) bağlı, Basın
Yayın İletişim ve
Posta Emekçileri
Sendikası (Haber
Sen) Genel
Sekreteri İbrahim
Damatoğlu, per-
sonel ihtiyacı
gerekçesiyle görev
yaptığı Kilimli PTT
şubesinden, Suriye
sınırındaki Şanlıurfa
Akçakale'ye sürgün edildi.
Sürgüne itiraz eden Damatoğlu,
Zonguldak İdare Mahkemesinde,
yürütmeyi durdurma istemli dava
açtı. Mahkemeye savunma veren
PTT Genel Müdürlüğü,
Akçakale'de sınır ötesi
görevlendirme ve sosyal yardım
ödemelerinde kalabalık oluştuğu,
personel ihtiyacının bulunduğu,
işlerin aksatılmaması adına atama
yapıldığı, idarelerin takdir hak-
larının mevcut olduğu, yapılan
atamanın kamu hizmetinin etkin
ve verimli işlemesi gayesiyle
yapıldığını iddia etti.

Norm Kadrosu Dolu
Olan Yere,

Kadrosunda İki
Eksiği Olan
Yerden Atama
Yapılmış 

Konuyu
değerlendiren
mahkeme,

PTT'den norm
kadroları istedi.

Gelen yanıtta
Akçakale ilçesinde 5

norm kadronun tamamının dolu,
5 kişilik norm kadrosu bulunan
Kilimli şubesinde ise 2 kadronun
boş olduğu bildirildi. Mahkeme
kararında, "Gelen cevabı yazıda
açıkça görüleceği üzere davacının
atama öncesi görev yaptığı yerde
de norm kadro açığı olduğu"
tespitinde bulunarak, "Bununla
birlikte davacının sendika yöneti-
cisi olduğu, çalıştığı yerde per-
sonel ihtiyacı olan sendika
yöneticisi davacının ihtiyaç sebe-
biyle başka bir yere naklen atan-
masında hangi objektif kriterlerin
değerlendirildiğine dair
gerekçenin açık ve kesin bir şek-

ilde ortaya konulmadığına" hük-
metti.

Sendika Yöneticilerinin
Görev Yerleri Sebepsiz Şekilde
Değiştirilemez 

Mevzuat hükümlerine göre,
iş yeri sendika temsilcilerinin
sebebi açık ve kesin şekilde belir-
tilmedikçe görev yerlerinin
değiştirilemeyeceğinin mevzuatın
amir hükmü olduğunu söyleyen
Mahkeme, "Kamu işvereni kamu
görevlileri arasında sendika üyesi
olmaları veya olmamaları
nedeniyle bir ayırım yapamaz"
hükmünün de yasalarda mevcut
olduğunu hatırlattı.

1170 Kilometre Mesafeye
Atama Yapmak Ne Demek 

Atama yapılan ilçeler arasın-
daki mesafeye de vurgu yapan
Mahkeme, "Mevcut atamaya
konu iki yer arasında 1.170 km
mesafe olduğunu" söyleyerek,
kararında, "Hizmetin rasyonel ve
daha sağlıklı işlemesi adına
ihtiyaç olan yere daha yakın

mesafede şartları daha uygun
kişilerin varlığının araştırıl-
masının kamu menfaatine uygun
olacağı, takdir yetkisinin sınırsız
olmadığı, idarelerin hangi saikle
hangi objektif kriterlere dayalı
olarak ihtiyaç olan yere kamu
görevlilerini naklettiğini ortaya
koyması gerektiği" hükmüne de
yer verdi.

Dava Konusu İşlemin
Hukuka Aykırılığı Açıktır 

Mahkeme kararını, "Öte yan-
dan, dava konusu işlemin naklen
atama işlemine ilişkin olması
nedeniyle uygulanması halinde
davacı açısından telafisi güç veya
imkansız zararların doğabileceği
de açıktır. Açıklanan nedenlerle;
hukuka aykırılığı açık olan dava
konusu işlemin; uygulanması
halinde telafisi güç zararlar doğa-
bileceğinden 2577 Sayılı
Kanunun 27.maddesi uyarınca
teminat alınmaksızın
yürütülmesinin durdurulmasına"
şeklindeki ifadelerle açıkladı.

DEVA Partisi
Zonguldak İl Başkanı Fatih
Keleş BEÜ TIP fakültesi
özelde DİŞ Fakültesi ile
ilgili olarak kamuoyundan
gelen tepkilere yönelik
olarak basın açıklaması
yaptı.Keleş Rektör
Çufalı'ya da çağrı yaptı.

DEVA Partisi İl Başkanı
Fatih Kaleş yaptığı açıkla-
mada şu görüşlere yer verdi,
"Uzun bir süredir üniversite
hastanesi ile alakalı
şikayetler vatandaşımız
tarafından bizlere iletilmek-
tedir. 

Özellikle Diş
Fakültesinde bir problem
olduğu aşikar olarak gözük-
mektedir. Bizler fakültede
gözüken bu sıkıntıları gün-
deme taşımak istedik ki
Rektör beyinde belki ilgisini
çeker gündemine almak gibi
bir işe kalkışır. Fakülte
yöneticileri de belki menfi
çıkarlarını bir yana koyarak
kuruma sahip çıkmak için
çaba sarfetmek ister.
Mesailerini fakültede harca-
maya gayret ederler. Mart
ayından bu yana  fakültede
gözükmeyen idareciler
hakkında da bir soruşturma
yaparlar. 

Fakültenin ortodonti
bölümü hastaları mağdur

durumda ve 1 yıla yakındır
çocuğunun girişini yapa-
mayan insanlar olduğunu
biliyoruz. Protez için fakült-
eye başvuranların ise her
nedense özel polikinliklere
yönlendirildiğini görüyoruz. 

Merak ettiğimiz bir
konu da çocuk bölümünde
görev alan hocalarımızdır.
Neden istifa etmiştir, bir
baskıya maruz kalmışlar-
mıdır. Bu sıkıntılara bir
cevapları varsa duymak
isteriz. Tabi bu sorunlar
çocuk bölümü içinde sıkın-
tılar doğurmuş ve mağ-
duriyetler artış göstermiştir. 

Rektör hoca kendini
üniversite işlerine verirse bu
sıkıntıları dert edinip çözüm
arayabilir ki görevi de
budur. Kendisi üniversiteyi
iktidar partisinin ofisi zan-
nettiğinden görevini unut-
muş olabilir. Keza şehrimizi
ve hemşehrilerimizi
ilgilendiren önemli bir konu-
da iktidarı davet ettiği gibi
muhalefetide davet etmeyi
bilmeliydi, keşke bilseydi. 

Umarım görev ve
sorumluluklarını hatırlar ve
Rektörlük vazifesini
bihakkın yerine getirir. 

Kendisine nacizane
tavsiyemizdir.

Elektrik kesintileri üretimi durdurdu
Türkiye Taşkömürü

Kurumu (TTK)Karadon
Müessese müdürlüğünde
00.00-08.00 vardiyasında
çalışan maden işçileri
maden ocağı içinde mah-
sur kaldı.

Maden Ocağına
gelen elektrik hatlarında
yaşanan kopma sonucu
kesinti yaşanırken ana
asansör de devre dışı
kaldı. Maden ocağında
çalışan işçiler yedek
asansör ile yapılan kur-
tarma operasyonu ile yer
yüzüne çıkarılırken
08.00-16.00 vardiyasında
çalışan maden işçileri de
maden ocağına
indirilemedi.

Genel Maden İş
Sendikası Genel Başkanı
Hakan Yeşil, arıza nedeni

ile Karadon ve
Armutçuk'ta 2 Kozluda 3
vardiya olmak üzere
maden işçilerinin işe
gelmeyeceğini ifade etti.
Yeşil Z HABER'e
konuşarak "Yaşanan
kesinti nedeni ile
Karadon ve Armutçuk
Müessese
Müdürlüklerinde 16.00-

00.00 ve 00.00-08.00
vardiyasında çalışan
maden işçileri ocağa
gelmeyecek. Kozlu'da ise
16.00-00.00, 00.00-08.00
ve 08.00-16.00 vardiyası
arızanın büyüklüğü
nedeni ile çalışmayacak.

Ocaklarda sadece
nöbetçi personel çalışa-
cak." dedi

“Çalýþtayýn bu haliyle
amaca ulaþmasýný kimse
söyleyemez”

İYİ Parti Zonguldak İl
Başkanı Yavuz Erkmen'den
Bülent Ecevit Üniver-
sitesi'nin "Filyos
Çalıştayı" adı
altında iki günlük
çalışmasına yöne-
lik olarak tepki
geldi.

Erkmen ,
"Üniversitelerin Nasıl
Siyasallaştığını Tüm
Kamuoyuna Gösterdiği İçin
Rektörümüzün Şahsında
Üniversite Yönetimimize
Teşekkür Ediyoruz"dedi

Erkmen açıklamasında
şu iadalere yer verdi,
"Üniversite yönetiminin
bilmesini isteriz ki Filyos
Projesi, yerel basındaki
açılış resminde
gördüğümüz koca salonda-
ki yaklaşık 20 kişinin değil,
Ömer Barutçu bakanımız-
dan beri her hükümetin
katkı verdiği Zonguldak ve
bölge halkının projesidir.
Binlerce kişinin oy verdiği
muhalefet siyasi partilerini
ve sivil toplum örgütlerini
dışlayarak yapılan bu tür
çalışmalar ayrımcılıkla
değil, bütünleştirici poli-
tikalarla başarıya ulaşır.
Bunları bir muhalefet par-
tisi başkanı olarak değil,
aynı zamanda başından beri
projenin içinde olup Filyos
Projesi'nin geleceği için
kafa yoran, bu bölgedeki
havaalanını atıl vaziyetten
işler vaziyete getiren,
Filyos ırmağını sedde
içinde alarak fiziki olarak
proje çalışmanın başlatıl-
masına emek verenlerden
ve de üniversitenin kuru-
luşundan beri üniversitenin
büyümesine katkı veren, bu
yüzden de üniversitemizce

fahri doktora ünvanı veril-
erek ödüllendirilen bir kişi

olarak söylüyor ve
siyasi ayrımcılık
yaptıkları için
üniversite yöneti-
mini kınıyorum,
üzüntülerimi

bildiriyorum. 
Üniversitenin

büyümesi, gelişmesi söz
konusu olunca bizim
Zonguldak'ımız, herkes
katkı versin, çalıştay olunca
biz bize yeteriz, bana AKP
yeter demek sizi yüceltmez.
Korkmayın, kimse projeyi
çalmaz. Daha iyiyi, daha
güzeli bulmak, yapılanları
kamuoyuna yakından tanıt-
mak amaçlanıyorsa böl-
gemiz için son derece
önemli bu proje kimseden
saklanamaz. İnsanlar
dışlanamaz. Çalıştayın bu
haliyle bu amaca ulaşmak
için yapıldığını kimse
söyleyemez.

Erkmen İhaleleri
sordu

İyi Parti İl Başkanı
Yavuz Erkmen açıkla-
masının sonunda bölgede
yapılan ihaleler dikkar çeti
ve şu soruları sordu,
"Çalıştay konuları arasında
Filyos bölgesinde yapılan
ihaleler konulu bir başlık
var mıdır? Veya ihalesi
yapılıp da şuan kamuoyuna
açıklanmayan başka bir
ihale var mıdır? Bari
yapılacakları bilmiyoruz
ama yapılanlar hakkında
bilgi sahibi olmak
Zonguldak' lının hakkıdır
diye düşünüyoruz."

CHP’de Baþkan adayý 
Þenol Þanal, Disipline verildi

Son yerel seçimlerde
Cumhuriyet Halk
Partisi'nden (CHP)
Zonguldak Belediye Başkan
Adayı olarak gösterilen
Şenol Şanal yaptığı pay-
laşımlardan dolayı disiplin
kuruna sevk edildi.

Şenol Şanal, üç mil-
letvekili ile birlikte eski
Zonguldak Belediye Başkanı
Muharrem Akdemir, Merkez
İlçe Başkanı Ebru Uzun ve
eski İl Yönetim Kurulu
Üyesi Olcay Can'ın da
olduğu bir görsel paylaşarak
"İçiniz karanlık, dışınız
sahtelik" ifadelerini kullan-
mıştı. Şanal ayrıca CHP
Kadın Kolları Genel Başkanı
Aylin Nazlıaka'nın

Zonguldak'a gelişinin ardın-
dan birlikte fotoğraf çektiren
Olcay Can ve Muharrem
Akdemir'in fotoğrafını pay-
laşarak Akdemir ve Can'ın
da kadın kollarında olması
gerektiğini ifade edince
Merkez İlçe Başkanlığı
tarafından ihraç istemi ile
disiplin kuruluna sevk edildi.

8 Şubattan itibaren 7
gün içerisinde yazılı açıkla-
ma yapması gereken Şenol
Şanal'ın savunma yapmaya-
cağı düşünülüyor. 

Şenol Şanal'ın disiplin
kurulu kararı ile ihraç
edilmesi bekleniyor.
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“Biz Misafir Deðil Ev Sahibiyiz”
Çaycuma Belediye

Başkanı Bülent Kantarcı
Bülent Ecevit Üniversitesinin
başlattığı "Filyos Çalıştayı"
konusunda ki tutuma tepki
gösterdi, eksiklikleri sıraladı,
önerilerde bulundu.

Bülent Ecevit Üniversite-
si, bugün "Filyos Çalıştayı"nı
başlattı. Açılış töreninin canlı
yayınını medyadan izledim. 

Sayın Valimizin ve son
derece değerli katılımcıların
uzaktan yaptıkları açılış
konuşmalarını dinlerken neler
düşündüğümü paylaşma ihtiy-
acı hissettim. 

1. Üniversitemize böyle
bir etkinlik düzenlediği için
teşekkür ediyorum.
Zamanlaması, şekli, şemali
konularına girmiyorum. 

2. Çalıştayın 12.02.2021
tarihindeki açılış oturumuna
08.02.2021 tarihinde davet
edildim. 

3. Filyos Projesinin
gerçekleştiği ilçenin Belediye
Başkanı olarak, böyle bir
çalıştayda "misafir" değil,
"evsahibi" ve "katılımcı"
sıfatıyla olmamız gerekirdi
diye düşünüyorum. 

4. Benzer şekilde, böyle-
sine anlamlı bir çalışmada,
Milletvekillerimizin ve diğer

yerel yöneticilerinin,
STK'ların da olmayışı dikkat
çekici değil mi?

5. Maalesef, İki gün süre-
cek Çalıştayın programına
medyadan hala ulaşabilmiş
değilim. 

6. Karadeniz gazının da
eklenmesiyle Devletin son
zamanlardaki en önemli pro-
jeleri arasına giren Filyos
Projesinde önümüzdeki gün-
lerde hızlı gelişmeler ola-
cağını sezinliyoruz. Ancak ve
maalesef, Dev Yatırımcı kuru-
luşlar ve Dev yatırımcı aday-
larıyla yerel yönetim olarak
bağımız hiç yok denecek
kadar az. Bu durum kabul
edilemez. 

7. Çok gecikilmiş olmakla
birlikte, acilen Havza planla-
masını ele almamız,
kentleşme, planlama, planların
araziye uygulanması somut-
laştırılarak, arazi kullanımını,
daha doğrusu arazi israfını
kontrol altına almamız gerek-
mektedir. Acilen...

8. ACİLEN Yatırımcı
kuruluşların planlarını ve
hedeflerini YEREL
YÖNETİMLERLE paylaşa-
cak ve eşgüdümünü sağlaya-
cak birimlerin oluşturulması
gerekmektedir. 

9. BEÜ'nün Çaycuma yer-
leşkesinin, gelişmelerin en
önemli paydaşı olarak acilen
hazırlanması gerekmektedir. 

10. TP Genel Müdürü
Sayın Melih Han Bilgin'in
açılışta kurulacağını ifade
ettiği "Yer Bilimleri
Merkezi"nin nerede, ne zaman
ve nasıl bir yapıda olacağının
açıklığa kavuşturulması gerek-
mektedir. 

11. TÜBİTAK'ın bölgede-
ki işlevinin somut olarak nasıl
olacağının açıklanması gerek-

mektedir. 
12. Kısa ve orta vadede

olası nüfus hareketlerinin
analizi ve yerleşimlerin hazır-
lığı yapılmalıdır. 

13. Acilen, Sadece Liman
ve Endüstri Bölgesinde değil,
Zonguldak-Bartın-Karabük
üçgeninde, havzanın
tamamının kentleşmesinin,
altyapı ve ulaşımının proje-
lendirilmesi ve derhal uygu-
lanması gerekmektedir...

Zonguldakspor, deplasmanýna 
puan umutlarý için gitmiþti.

Misli.com 2.Lig Beyaz
Grup'ta mücadele eden tem-
silcimiz Zonguldakspor
deplasmanda Ankara
Demirspor ile karşı karşıya
geldi. Son iki haftada Niğde
Anadolu FK ve  Ergene
Velimeşespor ile 1-1
berabere kalan
Zonguldakspor, Ankara
Demirspor deplasmanına
puan umutları için gitmişti.

Kırmızı-lacivertli ekip
maça temkinli başlarken
maçın 25'inci dakikasında
Zonguldakspor'da son hafta-
ların başarılı futbolcuların-
dan Furkan Deniz'in sağ
arka adalesinde çekme
olması nedeniyle oyundan
çıkmak zorunda kaldı.
Furkan'ın yerine oyuna 18
yaşındaki Atalay Yıldırım
dahil oldu.

Kırmızı Kart Ve Penaltı
Geldi

Maçın 37'nci dakikasın-
da Atalay Yıldırım'ın ceza
sahası içinde düşürülmesiyle
Zonguldakspor penaltı atışı
kazandı. Bu pozisyonda
Atalay'ı düşüren Harun
Aydın çift sarı karttan kır-
mızı kart görerek Ankara
Demirspor'u 10 kişi bıraktı.
Penaltı için topun başına
geçen Zonguldakspor'un
tecrübeli futbolcusu Haluk
Türkeri topu ağlarla buluş-

turdu ve Zonguldakspor'u 1-
0 öne geçirdi. Maçta ilk
yarının uzatma dakikalarında
Ankara Demirspor'un kul-
landığı köşe vurusunda
Zonguldakspor'un yeni
transferi stoper Muhammet
Yeşil kendi kalesine attığı
golle ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci Yarı Ankara
Demirspor 10 Kişiyle Maçı
Çevirdi

İkinci yarıya Ankara
Demirspor 10 kişi olmasına
rağmen baskılı başladı.
Maçın 53'üncü dakikasında
Ankara Demirspor kazandığı
penaltı atışını Serdar Eylik
ile gole çevirdi ve bu
dakikada 2-1 öne geçti.

Zonguldakspor maçın
geri kalan dakikalarında
beraberlik golünü aramasına
rağmen gol noktalarında etk-
isiz kaldı 55 dakika 10 kişi
oynayan Ankara Demirspor
karşısında maçtan 2-1 yenik
ayrıldı.

Zonguldakspor bu yenil-
gi ile 22 puanla 12'nci
sıradaki yerini korurken,
rakip Ankara Demirspor ise
aldığı 3 puanla 37 puanla
6'ncı sıraya yükseldi.
(Haber: Ender Yüksel)

STAT: Ankara TCDD
Tesisleri

HAKEMLER: Enver
Aydınxx, Ramazan Ufuk
Avdaşxx, Yunus Doğanxx

ANKARA
DEMİRSPOR: Ömercanxx,
Kamil İçerxx, Ahmetxx,
Tanerxx, Rahmi Canxx,
Hasan Küçcükxx, Mustafa
Kayabaşı xx(Dk. 90 Mustafa
Fettahoğlux), Serdarxxx,
Harunxx, Turan xx(Dk. 85
Hakanx) İlker xx(Dk. 68
Ayberkx)

ZONGULDAKSPOR:
Sinanxx, Berkan x(Dk. 71
Tezcanx), Muhammetx,
Emrexx, İlker Cihanxx,
Aykut Emrexx, Enes,
Hüseyin x(Dk. 46 Oktay
Popx), İhsan Furkan x(Dk.
24 Atalayx), Ahmet Hakan
x(Dk. 60 Berzan Akkayax),
Haluk Türkeri xx

GOLLER: Dk. 37 (P.A)
Haluk Türkeri, Dk. 45+2
Muhammet Yeşil (kendi
kalesine) (Zonguldakspor),
Dk. 53 (P.A) Serdar Eylik
(Ankara Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk.37
Harun Aydın (Ankara
Demirspor)

SARI KARTLAR: Dk.
11 Harun, Dk. 54 Turan,
Dk.73 Taner, Dk. 85 Hasan,
(Ankara Demirspor), Dk. 50
Muhammet, Dk. 52 Ahmet
Hakan (Zonguldakspor)

Demir; Yeni 
Ýþyeri Açacaklara
Çaðrý Yaptý

Zonguldak Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin
Demir,daha önce yüzyüze gerçek-
leşmiş olan eğitimlerle
alınan''Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi Katılım Belgeleri''nin
Geleneksel Girişimci ve İleri
Girişimci Destek Programları kap-
samında geçerliliği31.12.2020 tarihin-
den itibaren sona ermiştir.

KOSGEB Girişimcilik Desteğine
başvuru yapmak üzere yeni işletme
kuracak olan girişimcilerin, işlet-
melerinin resmi açılışını yapmadan
önce e-devlet üzerinden online olarak
Girişimcilik Eğitimlerini ve serti-
fikalarını almaları gerekmektedir. (
https://lms.kosgeb.gov.tr/ )

Kurulacak işin niteliğine göre
Geleneksel Girişimcilik Eğitimi
ve/veya İleri Girişimci Eğitiminin
alınması gerekmektedir.

Girişimcilerin işlerini kurmadan
önce KOSGEB web sayfasından, 444
1 567 nolutelefondan,KOSGEB
Müdürlüklerinden ya da Odamızdan
bilgi almaları faydalı olacaktır. 

Zonguldak İlinin büyümesi,
gelişmesi için yeni girişimcilere ihtiy-
acı var.Gençlerimizi girişimci olmaya
davet ediyorum. İlimizde girişimci
sayısını artırmaya yönelik çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Yeni iş yeri
açacak olan girişimcilerimizi KOS-
GEB desteklerinden yararlanmaya
davet ediyorum dedi.

KOSGEB Girişimcilik
Desteğinden Yaralanmak Üzere Yeni
İşyeri Açacak Olan Girişimcilerin
Online Girişimcilik Eğitimi Alması

Gerekiyor

Zeki Tosun mazbatasýný aldý

Adalet ve Kalkınma Partisi
(AKP) Zonguldak İl Başkanı
Zeki Tosun 8 Şubat Pazartesi
günü yapılan 7. Olağan Genel
Kurul ardından yeniden başkan
seçilmesi nedeniyle bugün maz-
batasını aldı.

Zonguldak Adliyesi'ne AKP
Merkez İlçe Başkanı Mükerrem
Ayçiçek, Kadın kolları Başkanı
Ayşe Erbil, Belediye başkanları,
ilçe başkanları ve yeni il yöneti-
mi ile gelen Zeki Tosun, Merkez
İlçe Seçim Memuru Güller
Topdemir'den  mazbatasını aldı.
AKP İl Başkanı mazbatanın
Zonguldak'a ve partiye hayırlı
olmasını diledi.

3. dönem mazbatasını aldık-
tan sonra basın açıklaması yapan
Zeki Tosun; "Geçtiğimiz
Pazartesi günü yedinci olağan
kongremizi yaptık. Sayın
cumhurbaşkanımız Kongremize
video konferansı ile katıldı. Tüm
partilerimizin katılımıyla coşkulu
bir kongre yaptık. Bugün de

Mazbatamızı almak için par-
tililerimizle adliye geldik. Önce-
likle yeni seçilen yönetim kurulu
üyelerine hayırlı ve uğurlu olsun.
Tüm dava arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum.  Üçüncü kez il kon-
gremizi yaptık. 2023'e kadar
Zonguldak'a hizmet vereceğiz.
Bugün milletvekillerimiz aramız-
da değil polat Türkmen
Trabzondaki kongre seçimi için
gitti.  Diğer milletvekillerimiz de
şu anda meclisler. İl yönetimi lis-
temiz 30 kişi idi biz bu listeyi
40'a çıkardık. Genç ve dinamik
bir yönetimmiz var. Yeni yönetim
ile birlikte Zonguldak'ta güzel
çalışmalar ve projeler üreterek
hizmet vereceğiz.Bu dönemde
Zonguldak belediyesini alarak
şehrimiz değişime uğradı.
Zonguldak 2023 giden yolda
güzel işler yapmaya devam ede-
cek."

TDP Ýl Baþkaný Uzun; 
“Nedir bu Halka Eziyet”

Türkiye Değişim Partisi
Zonguldak İl Başkanı Çetin
Uzun, Esnafın durumuna parmak
bastı.Çetin Uzun açıklamasında;
"Nedir bu Halka Eziyet,,!!!
Esnaflarımız kepenk kapattı.Çay
ocakları, restoran ve kafeler
kapalı.Fakat elektrik su doğalgaz
SSK vergı gibi giderler ödenmek
zorunda.ödenmediği takdirde
elektrik şirketleri enerjiyi kesiy-
or.Bu nasıl bir devlet
anlayışıdır.O işletmelerin elektrik
lerini kesmek Esnaflarımıza
hakarettir.Bir ülkede karar alırken
tüm boyutlar
düşünülmelidir.Mekanları kapat
kararını alırken bu tür giderlerden
yana o işletmeleri garanti altına
almaktır yöneticilik.Lakin mev-
cut iktidar o denli yorgun bitkin

ve basiretsiz ki her kararı olum-
suz etkilerle doludur. Öte yandan
il kongreleri yüzlerce insanla
dolu olup yasaksızdır.Bu tam bir
çelişkidir. Esnaflarımızın ve
çalışanların çaresiz bırakıldığı
sosyal bir erezyon yaşanmak-
tadır.İvedilikle aklı selim bir şek-
ilde kontrollü olmak kaydı ile
esnaflarımız mekanlarını
açmalıdır.Turizm sezonunu bek-
lemek garabettir.Aksi takdirde
telafisi mümkün olmayan sosyo-
ekonomik problemler ortaya
çıkacaktır.Hiç birimiz böyle
olmasını istemeyiz.Bu fırtına
dünden belli idi demeyelim.Bu
sese kulak tıkamayıp çözüm üret-
mek elzemdir


