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“Gerçek iþsizlik gizleniyor”

Metin Kahveci açıklamada şu
görüşler dile getirildi; "Ülkemizde
salgın tehdidi ve hastalanma
korkusunun yerini işsizlik korkusu
aldı. Salgın işsizliği kitlesel, iş ve
gelir kayıplarını emekçilerin ciddi
sorunu haline getirdi.

Resmi işsizlik oranları ile
ekonomide yaşanan sıkıntılar bilin-
mektedir. Bu gerçeklere rağmen
işsizliğin düşmesi inandırıcı
değildir.

2020'nin kasım ayında işsiz
sayısının son bir yılda 303 bin kişi

azalarak 4 milyon 5 bin kişiye
düştüğü, işsizlik oranının da 0.4
puanlık azalışla yüzde 12.9'a indiği
açıklandı. Zamana bağlı eksik istih-
dam bir yılda dört kat artıyor, istih-
dam son bir yılda 1 milyon 103 bin;
son bir ayda 381 bin azalarak 27
milyon 66 bin kişiye istihdam oranı
da 2,7 puanlık düşüşle yüzde 42,9'a
indirmektedir. TÜİK iş bulma
ümidi olmayanları hesaplamaların-
da yer alsa dahi işsiz olarak sayma-
maktadır. İş aramayıp çalışmaya
hazır olan ve iş bulma ümidi
olmayan 4 milyon 832 bin işsiz
vardır. Son bir yılda iş bulma ümi-
dini kesenlerin sayısı 959 bin kişi
artarak 1 milyon 674 bin kişiyi
yükselmiştir.

TÜİK, enflasyon ve işgücü ver-
ileri ile ilgili uzman akademisyen-

lerden oluşan danışma kurullarını
kurarak inandırıcılığını PR çalış-
ması yaparak düzeltemeyecektir.

AKP iktidarı; TÜİK başta
olmak üzere, resmi kurumların veri-
lerini kullanarak gerçek işsizliği
gizlemektedir.

TÜİK, emekçi halkın yaşadığı
işsizlik ve enflasyon gerçeklerinden
kopmuştur. TÜİK istediği kadar
enflasyonun yüzde 12'de, 13'te veya
14'te olduğunu; işsizliğin de yüzde

12'de, 13'te, 14'te olduğunu açık-
lasın toplumsal karşılığı ne
piyasalarda ne de emekçilerde yok-
tur.

Birleşik Kamu-İş
Konfederasyonu olarak; TÜİK'in
topladığı ve yayımladığı veriler
emekçilerinin gerçekleriyle uyuş-
madığının farkındayız; TÜİK, PR
çalışması yapmaktan vazgeçmeli ve
verileri topladığı marketleri açıkla-
malıdır.

Yavuzyýlmaz: “Türkiye'nin en büyük deprem 
arama kurtarma ordusunu kuruyoruz!”

8.104 vaka, 623 hasta, 78 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 118.816 test yapıldığını, 8.104 kişiye

Covid-19 tanısı konduğunu, 623 kişinin "hasta" kabul edildiğini, 78
kişinin de Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.Yeni tip koronavirüs
(Covid-19) salgınıyla ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesin-
den duyuruldu.Buna göre Bakanlık, son 24 saatte 118.816 test
yapıldığını, 8.104 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 623
kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 78 kişinin salgın nedeniyle
hayatını kaybettiğini, 5.690 kişinin iyileştiğini, 1.189 Covid-19 has-
tasının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Bakanlığa göre, toplam
Covid-19 vaka sayısı 2.646.526, ölen kişi sayısı 28.138. Toplam iyileşen
sayısı ise 2.529.450.

Erkmen;“Vatandaþ
KEDAÞ' ý mumla
aramaktadýr”

Gençlik ve Spor
Bakaný Stat 
yerini 
açýklayacak

Sol Parti; “Anayasa Tuzaðýný 
Toptan Reddedelim !”

“Ortak gayemiz
Zonguldak daha güzel
bir þehir olmasý”

İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen
Zonguldak İli genelinde yaşanan elektrik
kesintileri ve olumsuzluklar ile ilgili bir
açıklama yayınladı.

Erkmen " Ocak ayı ortasında
yaşadığımız olumsuz hava şartları
nedeniyle Zonguldak İli genelinde
yaşanan ve neredeyse 1 hafta elektriksiz
kalan pek çok yerleşim yeri, geçtiğimiz
hafta tekrar uzun süreli elektriksiz
kalmıştır." diyerek "Bu sıkıntıların bir
daha yaşanmaması için sorunu ilet-
tiğimizde ise firmaya gerekli para cezası
verileceği sorumlu yöneticilerle ifade
edilmiş ise de bu vatandaşı çektiği sıkın-
tılardan kurtaracak bir çözüm değildir.

İnsanlar özelleştirmeden memnun
olmayıp, özelleştirme öncesi, devlet
kurumu olan KEDAŞ' ı mumla aramak-
tadır. KEDAŞ'ın Genel Müdürlüğü eski-
den Zonguldak'taydı ve daha ağır
koşullarda bu kadar mağduriyet yaşat-
mamıştı.”dedi Haberin Devamı 3’de

Cumhurbaşkanı ve
aynı zamanda AKP
Genel Başkanı
Recep Tayyip
Erdoğan'ın yeni
bir Anayasa
yapma tartışması-
çağrısına Sol
Parti Zonguldak İl
Örgütünden tepki
geldi

Sol Parti İl Örgütü,
"Geçmişin Anayasa Dersleri Unutulmamalı,
Bugün Yeni Bir Tuzak Kuruluyor"dedi

Haberin Ayrıntısı Sayfa 3’de

Memur- Sen İl temsilcisi Kamuran Aşkar,
bağlı sendika, Şube başkanları ve yöneticileri
AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'u parti
binasında ziyaret ederek hayırlı olsun
dileğinde bulundular.  Sayfa 4’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu'nun Zonguldak'a
gelerek yeni butik stadın nereye yapıla-
cağını açıklayacağı dile getirildi.

Haberi Sayfa 4’de

Kýrmýzý-lacivertli ekip
Amed Sportif 
deplasmanýndan 
rövanþ istiyor Sayfa 4’de

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesindeki birimlerin, beklenen büyük İstanbul depremi başta olmak üzere büyükşehirlerdeki
olası afetlerde görev alması adına geliştirilen projede bir adım daha atıldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak
Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın koordinasyonuyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile TTK arasında kurulan temaslarla atılan ilk
adımın ikincisi de dün yapılan görüşmelerle sağlandı.ABB ve TTK arasındaki eğitim işbirliği ile hayat bulacak projeyle, olası İstanbul
depremi ve benzeri afetlerde, TTK'nın emekli madencilerinden oluşturulacak ekiplerin, kurtarma çalışmalarında görev alması planlanıyor.

Haberin Ayrıntısı Sayfa 4’de

Birleşik Kamu-İş Zonguldak Temsilcisi Metin Kahveci, "TÜİK Pr Çalışmasından
Vazgeçmeli İşsizlik Ve Enflasyon Gerçeklerini Açıklamalıdır !" diyerek tepkilerini
dile getirdi.Kahveci açıklamasında; "TÜİK, "Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu"
ve "İşçicü Piyasası Danışma Kurulu" adlı iki kurul kurduğunu açıkladı ancak
TÜİK ve AKP; sayısal veriler üzerinden manipülasyon yapma ısrarını
sürdürmektedir."dedi
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28 Şubat
2014 yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Reza

Zarrab ve bakan çocukları tahliye edildi
2015 Usta yazar Yaşar Kemal yaşamını yitirdi

2 Mart 
2012 Taksim dayanışması kuruldu

5 Mart 
2013 Hugo Chavez yaşamını yitirdi

6 Mart 
2011 Gazeteci Ahmet Şık ve Nedim Şener tutuklandı 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü
11 Mart 

1947 Türkiye dünya bankası ve IMF'ye katıldı 
2014 Berkin Elvann 269 gün yoğun bakımda ölüme

direndi
1965 Satılmış Tepe Mehmet Çavdar öldürüldü

Zonguldak'ta isçi direnişi sürüyor. Hükümet bölgeye bir tümen
asker gönderdi. Jandarma isçilerin üzerine ateş aştı. Maden isçi-
lerinden Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar jandarma kurşunlarıyla
öldürüldü. 15 jandarma yaralandı. 14 kişi gözaltına alındı.
Başbakan Ürgüplü, tahriklere kapılınmamasıni isterken, olayların
radyodan yayınlanması hükümet kararıyla yasaklandı. 

12 Mart 
1995 Gazi mahallesinde 22 kişi katledildi
1971 TSK  12 Mart muhturasını verdi 
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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

Adalet ve Kalkınma Partisi
(AKP)'de geçtiğimiz hafta 7
Olağan Kongresi gerçekleşti.

AKP Genel Başkanı ve
Cumhur Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın da ülke genelinde
video konferansla katıldığı kon-
greler serisi Zonguldak'ta da
gerçekleşti.

Salgın döneminde ve
ekonominin bu kadar sıkıntılı
günlerden geçtiği, esnafın
iflasın eşiğine geldiği, birçok iş
kolunda işyerlerinin salgın
nedeniyle kapalı olmasına rağ-
men AKP salonlarda hemde
Erdoğan'ın değimiyle "Tıklım
tıklım" kongre yaptı.

Bu konu belki ayrı bir yazı
konusu. Çünkü salgınla ilgili
Sağlık Bakanlığının açıkla-
malarında özellikle kongrelerin
yapıldığı iller öne çıkmış
durumda.7.Olağan kongrede
Zeki Tosun tek aday olarak
yeniden seçildi.Bir anlamda da
artık Zeki Tosun'un ustalık
dönemine girdi dersek yanlış
olmaz.

Ustalık döneminin kendine
has davranışları var. Zeki Tosun
kişilik yapısı, yaşı ve tecrübesi
halkla,toplumla ilişkisi açısın-
dan bunu başarabilir bir nokta-
da.Her kongre mutlaka liste

savaşlarının,meydan muharebe-
si,taktik savaşların, stratejinin
de uygulandığı bir ortam.Bu
meydanda Zeki Tosun, bir yan-
dan ılımlı ve doğal olarak ken-
disinin önümüzdeki sürece
yönelik stratejik hedefi ile,
özellikle merkez ilçe de
Mustafa Çağlayan'ın liste dışı
kalması konusu önümüzdeki
sürede AKP'nin artıları eksileri-
ni göstermeye önemli bir
durum yaratacak.

Bir kırılma yaşandığı kesin.
Bunu önümüzdeki sürede ki

yönetme, karar alma ve uygula-
ma alanlarında daha rahat göre-
ceğiz.Ustalık konusunda
babadan gelen zanaatkarlık
ilişkilerinin vereceği zenginlik-
le bunu başarabilir.

Yoksa siyasetin emir komu-
tası içinde Zeki Tosun belki en
zor ve en büyük kriz dönem-
lerinden biriyle karşı karşıya da
kalabilir.

Tüm bu süreçleri nasıl
yürüteceği birazda vicdan ve
yaşam ilişkilerine bağlı.
Yaşayarak göreceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi

(CHP)'de siyaset daha çok
Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
üzerinden yürüyor.Dersiniz ki
örgütler göreve vermiş "biz
arkandayız sen koştur" 

Şimdi Merkez İlçe Başkanı
Ebru Uzun kardeşim diyecek
ki; "Bahaddin abi, çarşı pazar,
mahalle,sokak geziyoruz. Esnaf
odalarını,muhtarları ziyaret
ediyoruz daha ne yapalım" diye
sitem
ediyordur.İzliyorum,görüyorum
sorun yok.Ama Milletvekilinin
çalışma tarzı, eğildiği
konular,bunun topluma yansıt-
ma şekli açısından daha bir algı
yaratır durumda.

Bir anlamda bugünlerde
Boğaziçi Üniversitesi öğrenci-
lerine söylenen Z Kuşağı
tarzı.Yeni tipte siyaset yeni tipte
davranış sergiliyor.Daha büyük
çapta, daha geniş kapsamlı
yaratıcı-medyatik.Buna kimileri
Popülist diyor o pek aldırmıy-
or.İnatçı yanı var bunu biliyo-
rum.Ama gerek mühendis-
liğinin ve gençliğinin verdiği ve
günün üretim ve iletişim
araçlarını iyi kullanıyor.

Birlikte iş üretilebilirse yeni
tipte insanlarımız ve siyaset
kente katacağı çok şey olabilir.

Kolay gelsin

Zeki Tosun ustalýk 
dönemine girdi

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

“Mutasyonlu
virüs vakasýný 
her geçen gün 
artýyor”

Vali Mustafa
Tutulmaz Kanal Z'de tele-
fonla katıldığı programda
Murat Altay'ın sorularına
yanıt verdi.

Koronavirüs ile
mücadelede yeni dönem
hakkında bilgiler veren
Tutulmaz, "Zonguldak
olarak en uygun yöntem
neyse onun kararını ala-
cağız. Dört ayrı grupta
iller değerlendiriliyor. Şu
ana kadar gördüğümüz
kısımda bizim ilimiz
3'üncü grupta yer
alıyor.Bu hafta toplantı
yapıp son durumu değer-
lendireceğiz.
Gevşemelerle vakalar
artarsa eski günlere geri
döneriz. Biz vatan-
daşımızdan kurallara
uymasını istiyoruz.

Mutasyonlu virüs vakasını
her geçen gün artıyor. 3
kişinin testini Ankara'ya
gönderdik. 16 tespit
edilmiş 3 şüpheli var. Ve
bu sayı artabilir. Hızlı bir
şekilde artıyor yayılma
hızı çok yüksek. İl
düzeyinde ele alınacak
denmesi tedbirlerle birlik-
te olunacak. Eğitimde ve
esnafımızda nasıl işlemler
yapılacağını değerlendire-
ceğiz. Kurallara ne kadar
uyulursa özgürlük
hızımızda o kadar hızlı
olacak. 65 yaş üzeri aşı
sürecimiz devam ediyor.
Vatandaşlarımızın sağlık
kuruluşlarına başvurup
aşılarını tamamlaması
gerekir. Bu yaygınlığı
azaltalım" dedi.

11. Soðuksu Sahaf Günleri    

Zonguldak ve
çevresinde sahaf geleneğini
sürdüren Zonguldak Sergi
Odası; yıllanmış gazete,
dergi, kitap, fotoğraf, kart,
afiş ve DVD filmleri masa
üstüne çıkarmaya devam
ediyor.

Soğuksu Sahaf
Günleri'nin Onbirincisi  01-
12 Mart  2021 tarihlerinde
gerçekleşecek. Saat 11.00-
17.00 arası açık olacak
etkinlikte yenileri eklenen
dergi, DVD film ve kitaplar

da yer alıyor.
Yaşar Kemal'in anısına

adanan Sahaf Günleri'nde
kitaplara, fotoğrafçı İbrahim
Akyürek'in "90'lı Yıllar/Bir
Kesit" başlıklı sergisinin bir
bölümü eşlik ediyor.

Kentin en eski mahallesi
Soğuksu'da bulunan Sergi
Odası/Sahaf; araştırmacılar,
okurlar, görsel sanatlar eğiti-
mi alan öğrenciler ve merak-
lılar için ziyaret yeri olarak
biliniyor.

Zonguldak Belediyesi
Özel Halk Otobüsü İşletmesi
şehir içi yolcu taşıma ücret-
lerini sivil 3.50 TL'den 2.75
TL'ye indirdiğini duyurdu.
SED Otomotiv Firması ayrı-

ca sağlık çalışanları, öğrenci
ve öğretmenleri 2.50 TL'ye
taşıma kararı aldı.
Zonguldak'ta bilindiği gibi
dolmuş ücreti olarak 3.75 TL
ücret alınıyor.

Ulaþým ücretini 2.75
liraya indirdiler

Bizim ilimiz 3'üncü grupta yer alıy-
or.Bu hafta toplantı yapıp son duru-

mu değerlendireceğiz.

Deniz Yavuzyýlmaz Popülist
mi?
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Sol Parti; “Anayasa Tuzaðýný
Toptan Reddedelim !”

Kuruluş Başvurusu Yapılan
Gökçebey-Devrek Organize Sanayi
Bölgesi İle İlgili Konular Vali Mustafa
Tutulmaz Başkanlığında Yapılan
Toplantıda Değerlendirildi

Yapılan açıklamada; "Valiliğimizin
uygun görüşü ile geçtiğimiz günlerde
kuruluş başvurusu yapılan Gökçebey-
Devrek Organize Sanayi Bölgesi ile
ilgili olarak Vali Mustafa Tutulmaz
başkanlığında yapılan toplantıda
önümüzdeki süreçte karşılaşılacak
konular, istişare edildi, değerlendirildi.
Toplantıda OSB alanının netleşmesine
yönelik olarak kurumlar arası koordi-
nasyon ve işbirliği çerçevesinde her
kurumun üzerine düşen çalışmayı yap-
ması Vali Mustafa Tutulmaz tarafından
talimatlandırıldı.

Toplantıya ZBEÜ Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Çufalı, Vali yardımcısı
Mehmet Türk, İl Genel Meclis Başkanı
Necdet Karaveli, Gökçebey
Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu,
Gökçebey Belediye Başkanı Vedat
Öztürk, Çaydeğirmeni Belediye
Başkanı Satılmış Gebeş, İl Özel İdaresi
Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin
Ayşe Yağız, Milli Emlak Müdürü
Serdar Tarık Tabak, Orman Bölge
Müdürü Faruk Baytaroğlu, Gençlik ve
Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Devrek
TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu,
Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar
Karaman katıldı.

Gökçebey-Devrek Organize
Sanayi Bölgesi Ýle Toplantý Yapýldý

AKP'de Ýl Yönetimi 
Görev Bölümü yaptý

Cumhurbaşkanı ve aynı
zamanda AKP Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
yeni bir Anayasa yapma
tartışması-çağrısına Sol
Parti Zonguldak İl
Örgütünden tepki
geldi

Sol Parti İl
Örgütü, "Geçmişin
Anayasa Dersleri
Unutulmamalı, Bugün
Yeni Bir Tuzak
Kuruluyor"dedi

Zonguldak Sol Parti
Anayasa tartışmasına bir
anlamıyla dahil oldu.Yapılan
açıklamada; "Anayasalar toplum-
sal sözleşmelerdir. Rejimin değer-
lerini, kurallarını, yönelimlerini
yansıtmak açısından büyük önem
taşırlar. Geniş toplumsal kesim-
lerin uzlaşmasına dayandıkları, o
toplumu daha demokratik, daha
özgürlükçü, daha eşitlikçi yönde
değiştirme potansiyeli taşıdıkları
ölçüde halkın, emekçi kesimlerin
desteğini de alırlar. 

Halbuki bugün "yeni
anayasa" fikrini ülkenin gündem-
ine sokanların niyetinin daha
baskıcı, daha otoriter, saray
merkezli bir düzen kurmak
olduğunu şimdiye kadarki icraat-

larından, Cumhur ittifakının
sözcülerinin demeçlerinden

kolaylıkla anlamak
mümkündür. İktidar, bir

işkenceci misali kur-
banının gözünü,
ellerini ve ayak-
larını bağladıktan;
istediğini
söylemediğinde
elindeki sopayı

kafasına vurduktan
sonra 'hadi

demokrasiyi' tartışalım
diyor! 
İktidarın bu anayasa oyununu

toptan reddetmeliyiz. Toplumun
gündeminde yeni anayasa yoktur.
Birinci öncelik bu baskıcı,
talancı, dinci, mezhepçi, yoksul-
luklara batmış iktidara son ver-
mektir.

Toplumsal muhalefetin de
görevi ülkemizde derin bir yok-
sulluk, işsizlik, adaletsizlik
yaşanırken laiklik, aydınlanma
değerleri görmezden gelinerek
toplum gericileştirilirken bu
rejime karşı mücadeleyi yükselt-
mek, yeni anayasa gündemiyle
birlikte dolaşıma sokulan yalancı
reform, demokratikleşme söylem-
ini teşhir etmektir. 

Eğer niyet, Ayasofya'yı

ibadete açma, Karadeniz'de doğal
gaz bularak ekonomiyi düzlüğe
çıkarma, uzaya insan göndererek
gökleri fethetme benzeri suni
gündemler yaratarak dikkati
halkın gerçek sorunlarından uzak-
laştırmaksa da yeni anayasa tuza-
ğına düşülmemelidir. Ciddi ciddi
anayasadaki laiklik ilkesini
kaldırarak din merkezli bir
toplum kurmak amaçlanıyorsa da
bu hamle mahkum edilmelidir. 

Hatırlanırsa 2007, 2010,
2017'de de dönemin konjonk-
türünde farklı ittifaklarla
demokratikleşme, sivilleşme,
vesayet rejimini tasfiye etme
mesajlarıyla mevcut anayasada
değişiklikler yapıldı. İktidarın bu
tuzağına her dönemde düşen,
kandırılmaya açık kesimler ortaya
çıkabildi. Bunun karşısında her
seferinde bu girişimlere karşı
kesin tavır koyduk, itirazımızı
yükselttik, buna karşı muhalefeti
örgütledik. Nitekim bu aşamaları
geçen iktidar, yargıyı aparatı
haline getirdi, meclis iradesini
ortadan kaldırarak tüm yetkileri
Saray'da toplayan tek adam reji-
mini kurdu. Türkiye, bu sürecin
sonunda fiili bir din devletine
dönüştürüldü. 

1921 anayasasına referans

verilmesinin altında da bir yanıy-
la laiklik ilkesini kaldırarak
Cumhur ittifakında yer almayan
muhafazakar çevrelere, bir yanıy-
la da ulus devlet öncesi bir
dönemde yazıldığı için muhafaza-
kar Kürtlere hitap etme amacının
yattığı hissediliyor. Saltanat ve
hilafetin henüz kaldırılmadığı,
cumhuriyetin sözünün bile
edilmediği bir döneme denk
gelen 1921 anayasasının temel
alınmasının Türkiye'yi daha da
geriye götürmekten başka işlevi
olamaz. 

Bu tür hamleler açık ki ikti-
darını artık sürdüremez hale
gelen AKP ve MHP'nin muhale-
fet blokundan parça koparmaya
yönelik bir girişimidir. Bu girişim
tüm demokratik muhalefet güç-
lerince dikkate alınmalı ve
anayasa tuzağı boşa düşürülme-
lidir.Gün Saray rejiminin bütün
gerici ve piyasacı uygulamalarıy-
la olduğu gibi, yeni anayasa
aldatmacasıyla da mücadele
günüdür. Sahte demokrasi, reform
mesajlarını mahkum etme, daha
eşit, daha özgür bir toplum hedefi
için tüm halk kesimlerini
örgütleme günüdür.”

Adalet ve Kalkınma Partisi
(AKP)Zonguldak İl Yönetiminde
görev dağılımı gerçekleştirildi. AK
Parti İl Yönetiminden yapılan
açıklama şöyle;

7. Olağan İl Kongremiz son-
rası haftalık olağan toplantımızın
ikincisini gerçekleştirmiş bulun-
maktayız. Toplantımızda İl
Yürütme Kurulu ve İlçe toplantıları-
na katılacak İlçe Koordinatörlerimizi
belirledik. Haftalık planlamamızın yapıldığı
kongre sonrası gerçekleştirdiğimiz ikinci toplantımızın
Teşkilatımıza ve Partimize hayırlar getirmesini dileriz.

İl yürütme kurulunda görev alan arkadaşlarımıza başarılar
dilerim.

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı : Ömer Gülay
Teşkilat Başkanı : Erdal Mercimek
Seçim İşleri Başkanı : Çağla Dursun
Tanıtım ve Medya Başkanı : Ahmet Çalık
Dış İlişkiler Başkanı : Naci Kırlak
Sosyal Politikalar Başkanı : Metin Ergenç
Yerel Yönetimler Başkanı : Mehmet Fatih Çakır
Ekonomi İşleri Başkanı : Onur Karadağ
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı : Kadir

Habiboğlu
Mali ve İdari İşler Başkanı : Sezai Bükrü
Ar-Ge Başkanı : Burhan Onuk
İnsan Hakları Başkanı : Mehmet Abalı
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı : Züleyha Yazıcı Arıman
Sekreterlik Başkanı : Muammer Avcı

Erkmen;“Vatandaþ KEDAÞ' ý
mumla aramaktadýr”

İYİ Parti İl Başkanı
Yavuz Erkmen Zonguldak
İli genelinde yaşanan elek-
trik kesintileri ve olumsu-
zluklar ile ilgili bir
açıklama yayın-
ladı.

Erkmen'in
açıklaması şu
şekilde:

"Ocak ayı
ortasında
yaşadığımız
olumsuz hava
şartları nedeniyle
Zonguldak İli
genelinde yaşanan ve
neredeyse 1 hafta elektrik-
siz kalan pek çok yerleşim
yeri geçtiğimiz hafta tekrar
uzun süreli elektriksiz
kalmıştır. Bu konu vatan-
daşımızı canından
bezdirmiş, elektrik olma-
ması sonrası vatandaş başta
ısınma, susuz kalma vs.
gibi olumsuzlukları
yaşamıştır. (Sahada olum-
suzlukların giderilmesi için
kötü hava şartlarında
çalışan, emek veren tüm
görevlilere ise teşekkür
ediyoruz.) Bu sıkıntıların
bir daha yaşanmaması için
sorunu ilettiğimizde ise fir-
maya gerekli para cezası
verileceği sorumlu yöneti-
cilerle ifade edilmiş ise de
bu vatandaşı çektiği sıkın-
tılardan kurtaracak bir
çözüm değildir. Bu açıdan
İnsanlar özelleştirmeden
memnun olmayıp,
özelleştirme öncesi, devlet
kurumu olan KEDAŞ' ı
mumla aramaktadır.
KEDAŞ'ın Genel
Müdürlüğü eskiden
Zonguldak'taydı ve daha
ağır koşullarda bu kadar

mağduriyet yaşatmamıştı.
Şu anda Zonguldak'a
hizmet veren Enerji-SA bu
işi yapamamıştır.

Özelleştirme sonrası
Enerji-SA tarafın-

dan Zonguldak
sınırları
dâhilinde
yapılan
yatırımların
toplam tutarı
ne kadardır?

Yatırımların ne
kadarı şirketin

kendi özel kay-
nağından, ne kadarı

Enerji Bakanlığı bütçesin-
den aktarılan (Kamu
Kaynağı) kaynaktan
karşılanmıştır. Bunun
kamuoyuna açıklanmasını
bekliyoruz. Son beş yılda
yapılan yeni yatırımlardan
son yaşanan olumsuzluklar-
dan etkilenme var mıdır?
(Direk ve elektrik hattı
gibi) Varsa bu konuda
Bakanlıkça veya EPDK' ca
yatırımları projeye uygun
yapmayan veya denetle-
meyen sorumlular hakkında
açılan soruşturma var
mıdır? Açıklanmasını bek-
liyoruz. · Yapılan yatırım-
larda proje hatası var
mıdır? Bu konu yaşanan
olumsuzlukları gördükten
sonra denetlenmiş midir?
Açıklanmalıdır. · EPDK
tarafından Zonguldak'ta
bugüne kadar yaşanan
olumsuzluklardan dolayı
firmaya kesilen ceza
toplamı ne kadardır?
Açıklama bekliyoruz. · 

Ekrem Haberal vefat etti. 

Zonguldak'ın merkezine
bağlı İnağzı Mahallesi sakin-
lerinden Ekrem Haberal hay-
atını kaybetti.

Yol-İş Sendikası
Zonguldak temsilcisi,Ömer
Salih, Turgay, Naci, Turhan,

Gülser Haberal'ın babaları
Ekrem Haberal vefat etti. 

Susma Gazetesi başta
Ailesi olmak üzere yakınları-
na başsağlığı sabır diliyoruz

Beyin kanamasý geçiren
gazeteci hayatýný kaybetti

Anadolu Ajansı (AA)
Zonguldak Büro sorumlusu
Ferdi Akıllı (42) geçirdiği
beyin kanaması sonucu
tedavi gördüğü hastanede
hayata gözlerini yumdu. 

Geçen 11 Ocak'ta
çalıştığı Anadolu Ajansı
bürosunda beyin kanaması
geçiren Ferdi Akıllı, Atatürk
Devlet Hastanesi'nde tedavi
altına alınmıştı. 33 gündür

tedavisi süren ve servise alı-
nan Akıllı dün gece sabaha
karşı hayata gözlerini yumdu.

Ferdi Akıllı'nın vefat
haberi başta yakınları ve
basın camiası olmak üzere
sevenlerini yasa boğdu.

Susma Gazetesi olarak
meslektaşımızın ailesine
yakınlarına başsağlığı sabır
diliyoruz
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Yavuzyýlmaz: “Türkiye'nin en büyük deprem 
arama kurtarma ordusunu kuruyoruz!”

Geçtiğimiz günlerde
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Zonguldak Milletvekili
Deniz Yavuzyılmaz'ın koordi-
nasyonuyla, Ankara
Büyükşehir Belediyesi (ABB)
ile TTK arasında kurulan
temaslarla atılan ilk adımın
ikincisi de dün yapılan
görüşmelerle sağlandı.

ABB ve TTK arasındaki
eğitim işbirliği ile hayat bula-
cak projeyle, olası İstanbul
depremi ve benzeri afetlerde,
TTK'nın emekli madenci-
lerinden oluşturulacak ekip-
lerin, kurtarma çalışmalarında
görev alması planlanıyor.

Proje çerçevesinde ayrıca
TTK'nın üstün eğitici misy-
onundan, vaka ve saha deney-
imlerinden istifade edilerek,
ABB bünyesinde yeni ekip-
lerin kurulması, kurtarıcıların
eğitilmesi ve böylelikle
TTK'ya gelir sağlanması da
amaçlanıyor.

Yavuzyılmaz'ın katılımıy-
la dün gerçekleşen
görüşmede, ABB Deprem
Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Dairesi Başkanı
Mutlu Gürler, TTK Genel
Müdür Yardımcısı İsmail
Güner, TTK Eğitim Daire
Başkanı Ahmet Sarıalioğlu ve
Genel Maden İş Sendikası
(GMİS) yöneticileri, kurumun
daire başkanlığında bir araya
gelerek istişarelerde
bulunurken, proje çok yönlü
olarak değerlendirildi. 

Heyet temaslarını, TTK
Genel Müdürü Kazım Eroğlu
ve GMİS Genel Başkan
Yardımcısı İsa Mutlu'ya
yapılan ziyaretleriyle
sürdürürken, CHP'li
Milletvekili gelişmelere isti-
naden şu açıklamalarda bulun-
du:

"TTK'yla ilgili yeni bir

adım daha atıyoruz, kahraman
madencilerimizi can kurtar-
mak için bir araya getiriyoruz. 

İstanbul depremi ve özel-
likle büyükşehirlerdeki
felaketlerde hayat kurtaracak
bu projenin birçok tarafı ve
hepsinden önemlisi hayati bir
amacı var.Öncelikle TTK'nın
üstün eğitici misyonunu ve
saha deneyimlerini, Ankara
Büyükşehir Belediyesinin
koordinasyonu ve sosyal
imkanları ile buluşturacağız. 

ABB'nin afetlere karşı
Ankara kadar İstanbul adına
da sorumlulukları var. Diğer
bir deyişle, olası büyük İstan-
bul depreminde İstanbul,
Ankara'ya emanet. 

Ülke genelinde ise
TTK kadar bu işte
deneyimli ve eğitici
tarafı olan bir
kurum yok.

Bu nedenle TTK ve ABB
işbirliğiyle geliştirilecek bir
projenin adımını attık.
TTK'nın emekli madenci-
lerinden oluşturulacak ekip-
lerin, kurtarma çalışmalarında
görev almasını
planlıyoruz.Ayrıca TTK'nın
vaka ve saha deneyimlerinden
istifade edilerek, ABB
bünyesinde yeni ekiplerin
kurulması, kurtarıcıların eği-
tilmesi ve böylelikle TTK'ya
gelir sağlanması da
amaçlanıyor. Türkiye'nin en
büyük deprem arama kurtarma
ordusunu kuruyoruz. Yıllarca
Türkiye sanayisinin lokomoti-
fi olan Zonguldak, olası İstan-
bul depreminde de can kur-
taracak. TTK'yı ayağa kaldır-
mak, gelir kalemlerini arttır-
mak, bir marka değeri olarak

adını dünyaya duyurmak için
projelere imza atmaya,
gelişmelerle ilgili olarak
değerli Zonguldak halkını bil-

gilendirmeye devam ede-
ceğiz."

Kýrmýzý-lacivertli ekip Amed Sportif 
deplasmanýndan rövanþ istiyor

Misli.com 2.Lig Beyaz
Grup'da mücadele eden tem-
silcimiz Zonguldakspor'da
moraller yerinde. Kırmızı-
lacivertli ekip Sancaktepe
maçının ertelenmesinin
ardından ara vermeden
Amed Sportif maçı hazırlık-
larına Fener Sahası'nda yap-
tığı idmanlarla devam etmiş
ve teknik taktik çalışmasıyla
maçın provasını da yaparak
hazırlıklarını tamamlamıştı.

Zonguldakspor kafilesi
kulüp binasında toplanarak
Diyarbakır'a gitti. Kırmızı-
lacivertli ekip Zonguldak'tan
İstanbul'a, ardından hava
yolu Diyarbakır'a gitti.

Zonguldakspor

Diyarbakır'da konaklayacağı
otelde kampa girerken
Çarşamba günü 13.00'da
oynayacağı maç öncesinde
ter idmanı yapacak ardından
maçın başlama saatini
bekleyecek.

Hafta boyunca yapılan
idmanlarda morallerinin
yerinde olduğu gözlenen fut-
bolcular zaman zaman aldık-
ları kötü sonuçları Amed
Sportif maçında unutturmak
istediklerini ve alt sıralarda
kurtulmayı hedeflediklerini
söyledi. Ligde stressiz hafta-
lar geçirmek istediklerini
belirten kırmızı-lacivertli
futbolcular ilk yarıda 1-0
kaybedilen maçın rövanşını

da almak istediklerini ifade
ettiler.

Zonguldakspor bu zorlu
maç öncesinde 22 puanla
12'nci sırada bulunurken
oynadığı 22 maçta 5 gali-
biyet, 7 beraberlik ve 10
yenilgi aldı. Rakip kaleleri
23 kez havalandıran Elmas
kalesinde ise 33 gol gördü.
Rakip Amed Sportif ise 38
puanla 8'nci sırada
bulunurken, rakip kaleleri 35
kez havalandırdı, kalesinde
ise 30 gol gördü.  

Zonguldakspor'da
Hakan Çevik, Serbay Yağız,
Furkan, Berkan Akdeniz ve
Hüseyin Yılmaz oynayamay-
acak.

Gençlik ve Spor
Bakaný Stat 
yerini 
açýklayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu'nun Zonguldak'a
gelerek yeni butik stadın nereye
yapılacağını açıklayacağı dile getirildi

Pusula Gazetesi'nin verdiği habere
göre, Zonguldak'a uzun süredir yapıl-
ması planlanan Butik Stat konusunda
flaş bir gelişme yaşandı. AKP içinden
önemli bir yetkilinin Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu'nun Zonguldak'a gelerek
yeni butik stadın müjdesini vereceğini
iddaa etti.

Yeni butik stadın Bakacakkadı
100.Yıl Tesisleri'nde bulunan futbol
sahası bölgesine yapılacağı iddia
edilirken, 100. Yıl Tesisleri yöneti-
minin devam eden dava sürecinin
tamamlanması ile birlikte Bakan'ın
Zonguldak'a gelip yeni butik stat
müjdesi vereceği belirtildi.

“Ortak gayemiz Zonguldak 
daha güzel bir þehir olmasý”

Memur- Sen İl temsilcisi
Kamuran Aşkar, bağlı sendika,
Şube başkanları ve yöneticileri
AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'u
parti binasında ziyaret ederek
hayırlı olsun dileğinde bulundu-
lar.  

Sendika Başkanı Kamuran
Aşkar; ziyarette; " Üçüncü
dönem il başkanlığına seçilen
Zeki abiye başarılar diliyorum.
Çıraklık, kalfalık ve bu ustalık
dönemi artık. Bu ustalık dönemi
olduğu için Zonguldak adına
beklentilerimiz daha fazla.
Zonguldak'a baktığımızda son
yıllarda özellikle yollar ve
tüneller konusunda bir atılım
içersinde. Bu noktada siyasi irad-
eye teşekkür ediyoruz. Bunlar
geç kalan yatırımlar. Şimdiye
kadar tamamlanmış olması
gerekiyordu. Filyos konusunun
hızlandırılmış olması bizleri son
derece memnun ediyor.

Türkiye'de açıklanan
Enflasyon ile gerçekleşen
enflasyon arasında memurlar ve
kamu çalışanları adına ciddi
sıkıntıların olması genel sorunlar
bazında çok ciddi konuşulacak
sorunlar var. Ama bugün hayırlı
olsun ziyareti yaptık.
Başkanımıza hayırlı olsun ustalık
döneminde Zonguldak ve
Zonguldak'ın sorunlarını çözümü
adına aktif rol oynayacağına
yürekten inanıyoruz.

Memur Sen olarak aktif rol
alacağımıza ve her zaman yanın-

da olacağımızı ifade ediyorum.
Zonguldak adına yapılacak
eleştirilerden de hiçbir zaman
geri kalmayacağımızın bilmesini
istiyorum." dedi.

Tosun;  "2023'e kadar yapıl-
ması gereken ne varsa bunları
yapacağız"

Memur Sen Sendikasının
ziyaretinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren AKP
Zonguldak İl Başkanı Zeki
Tosun; "Ortak gayemiz
Zonguldak daha güzel bir şehir
olması ve yaşanabilir bir kent
olması için uğraşıyoruz. Üçüncü
dönem Zonguldak il başkanlığını
yapan bir kardeşiniz olarak
2023'e kadar yapılması gereken
ne varsa bunları yapacağız.

Bizim gidecek başka bir
şehrimiz yok. Belediyemiz
mahallelerden başlayarak
Zonguldak'ta çok güzel çalış-
malar yapıyor, merkezi hüküme-
timizin de desteğiyle yapılan
hizmetler var.

Memur Sen her zaman bizim
yanımızda, bize hep destek
verdiler. Aynı amaç için hepimiz
buradayız. Önümüzdeki günlerde
Zonguldak için çok güzel işler
yapacağız. Ziyaret için yeniden
çok teşekkür ediyorum." dedi.

Memur Sen Sendikası İl
Başkanı Zeki Tosun'a hediyeler
takdim etti.

Kongre Ýlaný
Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Vakfı

(ZOTEV)
Vakıf Senedinin 12. Maddesi gereği Olağan Mütevelli

Heyeti Toplantısı 17 Mart 2021 tarihinde (Birincisi), çoğunluk
sağlanamadığı takdirde 24 Mart 2021 tarihinde okulun toplantı
salonunda Saat 12.00’de aşağıdaki gündem maddelerini
görüşmek üzere toplanacaktır.

Gündem:
1-) Yoklama

2-) Açılış konuşması

3-) Saygı duruşu

4-) Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporlarının okunup
oylanması

5-) Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

6-) Dilek ve Temenniler

7-) Kapanış

Erol Şeref
Mütevelli Heyeti Başkanı


