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Saðlýk Bakanýna Çaðrý yaptý; 'YARIM CÝÐERLE'
yaþayanlarýn kenti Zonguldak'a öncelik verin”

EMEK Partisi Zonguldak İl
Başkanı Ateş Türeli, Aşı
kampanyasının adil
yürütülmesi ve öncelik-
ler sırasında maden
işçilerinde risk altında
olduğunu dile getirdi.

Türeli şu
ifadelere yer verdi; 

"Sağlık Bakanlığı
tarafından aşı uygu-
lanacak meslek grupları
açıklandı. Aşı uygulanacak
grup sıralamasında ilk sırada sağlık
kurumunda çalışanların olması tartış-
masız doğru bir yaklaşımdır. 

Sağlık Bakanlığın yayınladığı
risk haritalarında kırmızı yerlerin işçi
ve emekçilerin yoğunlukla yaşadığı

bölgeler, yeşil olan yerlerin ise
üst ve orta sınıfın yaşadığı

bölgeler olduğu görülmek-
tedir. 

Aşılanacaklar lis-
tesinde öncelikli gruplar
arasında işçiler, kamu
emekçileri özelikle de
maden işçi ve

emeklileri yoktur. Oysa
salgının başladığı gün-

lerde '30 büyükşehir ile
akciğer hastalıklarının sık

görüldüğü Zonguldak' denilerek sıkı
tedbirler alındı. Zonguldak, nüfusu
750 binden fazla olduğu yani
büyükşehir olduğu için değil maden
kenti olmanın yanı sıra Çatalağzı ve
Muslu'daki termik santrallerde yılda

milyonlarca ton kömürün yakılıp yüz
binlerce ton külün uçtuğu bir kent
olduğu için salgın süresince tedbirler
alındı.  Akciğer rahatsızlıkların
görüldüğü,  'yarım ciğerle' yaşayan-
ların kenti Zonguldak'a, maden işçi
ve emekçilerine aşıda öncelik tanın-
malıdır. 

Diğer taraftan bazı siyasi parti
başkan ve yöneticilerinin yanı sıra
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer
Selim Alan da öncelikli olarak aşı
olmuştur. Yurttaşlarda aşıya karşı
olumsuz bir tutum olduğunda

siyasetçilerin, tanınmış kişilerin aşı
olarak yurttaşlara örnek olması,
teşvik etmesi anlamlıdır. Ancak hem
tüm yurttaşlara yetecek miktarda
aşının olmaması hem de aşıya karşı
herhangi bir ön yargı olmadığı
düşünüldüğünde siyasetçilerin,
yöneticilerin sırasını beklemek yerine
öncelikli olarak aşı olması doğru
olmadığı gibi etik de değildir.

“Doðayý korumak ticaret sanayi odalarýn da görevi”
Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, Bakacakkadı'da100. Yıl Parkı'nın hemen
kıyısında ZTSO öncülüğünde yapımına başlanan sanayi çarşısına itiraz ederek, "Kurulumuna öncülük
eden Zonguldak TSO Başkanının 'vizyoner bakış' söylemi kocaman bir aldatmacadan ibarettir.
Günümüzün en büyük vizyonu, ekolojik değerleri korumaktır. Kentin son kalan doğal alanlarını korumak,
başta Zonguldak Valiliği olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar kadar ticaret ve sanayi odalarının da
görevidir" dedi.                                                                                  Haberin Ayrıntısı Sayfa 4’de

7.719 vaka, 636 hasta, 124 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 141.703 test yapıldığını, 7.719 kişiye

Covid-19 tanısı konduğunu, 636 kişinin "hasta" kabul edildiğini, 124
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 141.703 test
yapıldığını, 7.719 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 636
kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 124 kişinin salgın nedeniyle
hayatını kaybettiğini, 8.016 kişinin iyileştiğini, 1.615 Covid-19 has-
tasının durumunun ağır olduğunu açıkladı.Bakanlığa göre, toplam
Covid-19 vaka sayısı 2.485.182, ölen kişi sayısı 26.117. Toplam iyileşen
sayısı ise 2.370.431.

Sayaç bakým bedeli 
vatandaþýn sýrtýna
yüklendi  

Uzunkum'da
'Köprülü
Kavþak' 
çalýþmasýna
baþlandý

Zonguldak İl Genel Meclisi Toplantısı'nda
gündem dışı söz alan, Başkent Elektrik
Kurumu'nu eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) İl Genel Meclisi Üyesi Burhanettin
Çakır'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Grup Başkanvekili İsmail Terzi, haklı olduğunu
dile getirdi.Haberi Sayfa 4’de

KESK;“Öðrencilere
Kredi Deðil Burs
Verilmelidir”

Zeki Tosun; 
“Zonguldak Ak
Parti Ýl
Baþkanlýðýna
Yeniden Adayým” 

AKPZonguldak İl Başkanı Zeki Tosun 8
Şubat'ta yapılacak olan il Kongresinde hizmete
devam etmek için yeniden aday olduğunu açık-
ladı.

Haberin Ayrıntısı Sayfa 4’de

Kamu Emekçileri Sendikası
Konfederasyonu (KESK)  Zonguldak
Şubeler Platformu tarafından  Genel
Sağlık Sigortası (GSS)  ve Kredi
Yurtlar Kurumu (KYK ) borçlarının
silinmemesiyle ilgili basın toplantısı
yaptı.

Büro Emekçileri Sendikası (BES)
Zonguldak Şube Başkanı Hayri Anıl
Çetin tarafından sendika binasında
yapılan açıklamada, 'KYK ve GSS
borcu cenderesindeki gençlerin
mücadelesi mücadelemizdir.' dedi.

Haberin Ayrıntısı Sayfa 3’de

“Bu çað da karanlýkta
kalmak ve mahsur
kalmak yakýþmýyor”

EMEK Partisi Zonguldak İl Başkanı Ateş Türeli, Aşı
kampanyasının adil yürütülmesi ve öncelikler
sırasında maden işçilerinde risk altında olduğunu
dile getirdi.Türeli yaptığı basın açıklamasında;
"Akciğer rahatsızlıkların görüldüğü,  'yarım ciğerle'
yaşayanların kenti Zonguldak'a, maden işçi ve
emekçilerine aşıda öncelik tanınmalıdır.”

AKP Zonguldak İl Başkan yardım-
cısı Muammer Avcı, Uzunkum Farklı
Seviyeli Köprülü Kavşak çalışmasına
başlandığı bilgisini verdi.

Haberin Ayrıntısı Sayfa3’de

Zonguldak Belediye Meclisi'nin Şubat dönemi ilk
toplantısı Belediye Başkanı Ömer Selim Alan
Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. CHP'li Meclis üyeleri
tarafından verilen "sayaç bakım bedeli"nin yönet-
melikten çıkartılması ve vatandaşa yüklenmemesi
konusu AKP ve MHP'li Meclis üyeleri tarafından red
edildi.2 TL'lik sayaç bakım ücreti vatandaşın sırtına
yüklenmiş oldu.  Haberi Sayfa 3’de
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6 Şubat 
1937 Laiklik ilkesi Anayasa'ya kondu
1968- Zonguldak'ta (EKİ)'de çalışan yaklaşık 25 bin

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

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

edildi. 
11 Şubat

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

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

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

13 Şubat
1961 - TİP Kuruldu. 
1967 - DİSK Kuruldu. 
1975 - Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu
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Susma; Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi İlkelerine Uyar. Cevap

ve düzeltme hakkına saygı
gösterir.

Gazetede yayınlanan yazıların
sorumluluğu yazara aittir

Susma Kururluş 28 Nisan 1997

Haftanın en çok tartışılan
konuların başında, geçtiğimiz
hafta basın toplantısı yapan
Zonguldak Belediye Başkanı
Ömer Selim Alan'ın toplantıda,
"Belediye Başkanı Ömer Selim
Alan basın toplantısında, "Her
şeye rağmen bizi hazmede-
meyen biriler var. Onlara
Kızılay sodası tavsiye ederim.
Beni buraya halk getirdi. 3 sene
sonra yetersiz bulurlarsa
indirmesini de bilir. Kimse
heveslenmesin, Allah'ın izniyle
3 dönem daha buradayım" diye
dile getirmişti.Selim Başkan
hızını alamadı AKP Kadın
Kolları kongresinde kadınların
coşkusuna dayanamayıp, süreyi
uzattı."Az demişim 5 dönem ve
4 milletvekili çıkaracağız".

Aynı kongrede AKP İl
Başkanı Zeki Tosun'da Başkan
Alan ile birlikte yapılacak
seçimde Zonguldak'tan 4
Milletvekili çıkaracaklarını dile
getirdi.

İşte bu havada uçuşan
görev süreleri ve milletvekilliği
ile ilgili muhalefetten cevap
gecikmedi.

CHP Merkez İlçe Başkanı
Ebru Uzun, "Sayın başkanım o
kadar heyecanlı ortamda Sayın
başkanları da çok heyecana

kapılmış öyle düşünüyorum.
Sadece şunu söyleyebilirim ayi-
nesi iştir kişinin lafa bakılmaz.
Geçen seneki performansından
sayın başkanım Zonguldak'ta
göstermiş olduğu iki senelik
performansında zaten bundan
sonra da az çok ne yaşayacağı
ortadadır. Halk otobüsleri krizi
olsun gerek en son kar yağışın-
da ki sıkıntılar olsun hiç bir
süreci sağlıklı yönetilmedi. Biz
sadece diyoruz ki şu kazandık-
ları bu dönemi hayırlısıyla bir
daha fazla zarar görmeden,
Zonguldak'ı Alan yönetemiyor.
Aç tavuk kendini darı ambarın-
da zannedermiş"diye cevap
verdi

İYİ Parti İl Başkanı Yavuz
Erkmen, AKP İl Kadın Kolları
Kongresinde konuşma yapan İl
Başkanı ve Belediye Başkanı
Ömer Selim Alan'a cevap verdi.
Erkmen, "Bir Milletvekilliği
Çıkarsınlar Öpüp Başlarına
Koysunlar "dedi

Bakalım bu tartışma daha
hangi sayıları, hangi dönemleri
havada uçuracak.

Yine geçtiğimiz haftanın en
çok tartışılan konularının başın-
da Fener Mahallesi'nde yapıl-
ması planlanan proje 

Bu konu daha çok tartışıla-
cağa benziyor. Konuyla ilgili
Belediye Başkanı Ömer Selim
Alan, "Fener mahallesi benim
doğduğum ve büyüdüğüm yer.
Çevremdeki büyüklerim ve dost-
larım ''Fener semtine bir şey
yapmayacak mısınız?' diye
sürekli soruyorlar. Ben de
'sabır' diyordum. Fener'deki
proje çok özel bir proje ola-
cak"dedi

Bu konuda belki okuyucu-
larımız hatırlayacaktır.

Fener ile ilgili 2018 yılında
Fener Mahallesi'ndeki arazi tüm
itirazlara rağmen TTK tarafın-
dan Bilal Erdoğan'ın yöneti-
minde bulunduğu TÜGVA'ya
alelacele verildi.Bunun üzerine
bir "Fener Halkındır
Platformu" alelacele kurulmuş
ve bizim mahallenin bireyleri
orada basın açıklamasıyla tep-
kilerini dile getirmişlerdi.

Dikkat ediyorum günlerdir
Fener ile ilgili tartışma var ama
bu "Fener Halkındır
Platformu"ndan hiç ses çıkmadı

Haksızmıyım? 
Sağlıcakla kalın

‘Fener Halkýndýr Platformu’
nerede?

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

Öðretmenlerden 
“Aþý Takvimi Yeniden
Düzenlensin” Uyarýsý

Türkiye Kamu-Sen'e
Bağlı Türk Eğitim Sen
Sendikası, 15 Şubat'ta
okulların açılma ihtima-
line dikkat çekerek,
öğretmenlerin bu tariht-
en önce aşılanması
gerektiğini bildirdi.

Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı Talip
Geylan, ayrım yapılmak-
sızın tüm eğitim çalışan-
larının öncelikli aşılama
kapsamına dahil edilme-
si gerektiğini belirterek,
"Antikor oluşumunun
ikinci dozdan sonra
gerçekleştiği göz önüne
alındığında, 15 Şubat'ta
okullarımızı açabilmem-
iz, aşılama takviminin
buna göre yeniden
düzenlenmesini elzem

kılmaktadır." dedi.
Geylan, "İkinci dönem
yüz yüze eğitime
başlayabilmemiz için,
ayrım yapılmaksızın tüm
eğitim çalışanlarının
öncelikli aşılama kap-
samına dahil edilmesi
gerekiyor. Antikor oluşu-
munun ikinci dozdan
sonra gerçekleştiği göz
önüne alındığında, 15
Şubat'ta okullarımızı
açabilmemiz, aşılama
takviminin buna göre
yeniden düzenlenmesini
elzem kılmaktadır. MEB
ve eğitimle ilgili tüm
paydaşları bu konuda
müdahil olmaya davet
ediyorum" diye konuştu.
(BSHA - Bilim ve Sağlık
Haber Ajansı)

"Kent Konseyi Yönetimi Ne
Ýþ Yapar ?" diye sordu

Tüketici Hakları Derneği
Zonguldak Şube Başkanı Ali
Topaloğlu, kent gündemine
giren Fener
Mahallesi'nde
yapılması
düşünülen projel-
er konusunda da
Kent
Konseyi'nin ne
düşündüğünü
sordu.

Topaloğlu;
"Kent Konseyi
Yönetimi Bağımsız Olmalı
Ve Kente Dair Her Konuda
Fikrini Kamuoyu İle
Paylaşmalıdır."

Topaloğlu açıklamasında
Kent Konseyi Yönetimine,
MAKZON'dan Fevkani
Köprüsüne, Tren
Seferlerinden, Lavuar
Alanı'na kadar birçok konuda
ne düşündüğünü sordu.

İşte Ali Topaloğlu'nun o
açıklaması;

"Kentte onca sorun
yaşanırken, Kent konseyinin
bu konularda hiçbir fikir
beyan etmemesi
düşündürücüdür. Kent kon-
seyi seçimlerinde seçim
almak için olağan üstü çaba
gösterenler, yönetimi aldık-
tan sonra sesleri solukları
çıkmıyor.

Bu kentte hep birlikte
yaşıyoruz. Sorunlarımızı
elbette ortak akılla çöze-
ceğiz. Kent Konseyleri de
zaten bunun için oluşturul-
muş yapılardır. Kent
nerdeyse her zaman olduğu
gibi köy kente
dönüştürülmüş, Kimin hangi
kurumun ne yaptığı belli
olmayan bir durumda ve İkti-
dar sahipleri biz her şeyi bili-
riz yaparız derken, Gerçekten
merak ediyoruz kent konseyi

nerde varda biz mi görmüy-
oruz.

Yıllardır bu kent her
gelen yönetim tarafın-

dan kazınıyor.
Tekrar kazınıyor
tekrar yapılıyor.
Neden.

Bunun
maliyetini kim
ödüyor? 

Merkez çarşısı
konusunda kent kon-

seyi ne düşünüyor ?
Son günlerde gündem

olan Zonguldak'ın nefes alma
alanı FENER'de yapılaşmaya
izin verildiği konusunda bir
fikri var mi ?

Mazkon yeri konusunda
biri fikri var mi ?

Kentin sosyal açıdan
gelişmesi için sahil projesi
ve diğer projeler hakkında ne
düşünüyor.

Madenci kentinde doğru
dürüst bir madenci müzesi ve
hafızası oluşması için ne
yapıyor ?

Tren seferleri konusunda
ne düşünüyor ?

Bitmeyen yollar tüneller
konusunda ne düşünüyor ?

Lauvar alanının kent
meydanı yapılması için ne
düşünüyor ?

Fevkani köprüsü
konusunda ne düşünüyor?

Halkın temel gıda ve
ihtiyaç mallarının çok pahalı
satılması konusunda ne
düşünüyor? 

Kent konseyi kentin
sosyal kültürel ve ekonomik
açıdan gelişmesine katkı
sunacak kent bileşenlerinin
fikirlerini alarak projeler
üreterek kamuoyu ile paylaş-
malıdır.

Kent dokusuna zarar
verecek her türlü girişimin
ve yapılaşmanın karşısına
dikilmelidir”

Türkiye Değişim Partisi
(TDP) Zonguldak İl Başkanı
Çetin Uzun Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK)
da harici işçilerin sorunlarına
değinen basın açıklaması
yaptı.

Uzun açıklamasında;
"TTK Harici İşçi ücretleri;
TTK Harici İşçi ücretleri o
denli bir farklılık içinde ki
anlamak mümkün değil. 2006
yılında işe giren 165.04-2016
da işe giren 131.70 TL alıy-
or.Aradaki yıllarda işe giren-
lerin de hepsi farklı ücret
alıyor. Bir iş yerinde aynı işi
yapan işçiler aynı ücreti
almalıdır.Ama ne hikmetse
TTK da hepsi farklı alıyor.Bu
yetmezmiş gibi birde vergi

dilimleri zulmü var. Ocak
ayında aldığı maaşı yıl
sonunda alamamaktalar.her
ay gelirler bırakın ilerlemeyi
geriye düşmektedir.Harici
işçilerin zulümü bununla da
bitmiyor.Yer altı işçileri
yakacak kömürü 3600 kg.yer
üstü ise 3000 kg.alıyor.

Yerüstü işçisi az üşüyor
sanırım.2015 teki yasa
değişikliği ile h.sonları 2 gün
izin yürürlüğe girdi.fakat
yine harici İşçi 1 gün
izinli.Kısaca Harici işçiler
üvey evlat bile olsalar bu
denli hak ve hukuktan uzak
uygulamaya tabi olma-
malılar.Bu konunun bizzat
takipçisi olacağız"

Çetin Uzun; "TTK'da Harici
iþçilere zulümü bitmiyor"

KİTAP

‘Fener Halkındır
Platformu nerede?
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KESK;“Öðrencilere Kredi 
Deðil Burs Verilmelidir”

AKP Zonguldak İl Başkan
yardımcısı Muammer Avcı,
"Mithatpaşa tünelleri ve Kilimli
sahil yolu projesinin bitim tari-
hi olan 31 Aralık 2021  tamam-
lanacaktır" dedi.

AKP Zonguldak İl Başkan
yardımcısı Muammer Avcı,
Uzunkum Farklı Seviyeli
Köprülü Kavşak çalışmasına
başlandığını T-0 tünellerinde
ise iki tüpte yüzde elli
seviyelerine gelindiğini
belirterek; "Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
daimi talimatları üzere hız-
landırılan, İl başkanlığımız,
Milletvekillerimiz ve Ar-ge
Birim başkanlığımızca takibi
yapılan bu proje, Mithatpaşa
tünelleri ve Kilimli sahil yolu
projesinin bitim tarihi olan 31
Aralık 2021  tamamlanacaktır"
dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi
veren Ak Parti Zonguldak İl
Başkan yardımcısı Muammer
Avcı, şunları kaydetti:

T-0 Tünelleri
"Mithatpaşa tünelleri ve

Kilimli sahil yolu projesinin
kalan kısmındaki, imalat açısın-
dan en zorlu etaplarından biri
olan T-0 tünellerinin açılmasın-
da iki tüpte yol yarılandı.
Kilimli - Zonguldak
istikametinde, toplam uzunluğu
192 metre olan sağ tüpte 112
metre, yine toplam uzunluğu
206 metre olan sol tüpte ise
105 metrelik kısmın açılma
işlemi tamamlandı. Tünel içi

çalışmalar pandemi ve mevsim
şartlarına rağmen planlandığı
hız ve seviyede aralıksız devam
etmektedir. Geçtiğimiz gün-
lerde gece saat 02.00 sularında,
Emniyet Müdürlüğümüze o
lokasyonda yaşayan vatan-
daşlarımızdan haklı olarak
yapılan gürültü şikayetleri pro-
jenin imalat hızının ortaya
konulması açısından manidard-
ır. Diğer yandan Zonguldak -
Kilimli yönünde de çalışmalar
devam ediyor. Önümüzde ki
günlerde mevcut Tren rayının
alt kısmından çapraz geçiş
sağlanmış olacak. Tren yolunun
hassasiyeti nedeni ile, rayların
altından geçiş, özel imalat
malzemeleri ve dolgu işlemi ile
gerçekleştirilecektir.

T-1 Tünelleri
Uzunlukları,  340 metre ve

330 metre olan T-1 Tünelleri
sağ ve sol tüplerin açılma işle-
mi daha önce gerçekleştir-
ilmişti.  Son olarak, tünel içi
son kat, nihai betonlama kapla-
maları da tamamlandı.

T-2 Tünelleri
Bilindiği gibi, 03.09.2020

tarihinde, uzunlukları, 1564
metre ve 1540 metre olan T-2
tünellerinin ışık göründü tören-
leri gerçekleştirilmişti. Şu anda
tünellerin iç kısmında, tünel-
lerin nihai beton kaplama çalış-
maları gerçekleştirilmektedir.
Bugün itibari ile de, kalan 750
metrelik kısmın kaplama çalış-

maları programlandığı hızda
devam etmektedir.

Uzunkum Farklı
Seviyeli Köprülü
Kavşağı

Uzunkum farklı seviyeli
köprülü kavşağı çalışmalarına
başlandı. İki açıklıklı, bir orta
ve iki kenar ayaklı imalat şekli
ile yapılacak proje, T-1 ve T-0

Tünelleri arasında bir
lokasyonda Uzunkum mevki-
inde yapılmaktadır. Proje
tamamlandığında,  gerek
Zonguldak gerekse Kilimli
istikametinden Uzunkum
mevkiine gelen sürücülerin,
Kapuz, Yeşil mahalle, Yeni
mahalle, Bağlık tepesi Toki,
İnağzı yönüne güvenli şekilde
dönüş yapabilmelerini sağlaya-
caktır." 

Mithatpaþa tünelleri ve Kilimli sahil yolu 
projesinin bitim tarihi belli oldu

Uzun; “Aç tavuk kendini
darý ambarýnda 
zannedermiþ”

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Merkez İlçe Başkanı
Ebru Uzun ' Zonguldak
Belediye Başkanı Ömer
Selim Alan'ın hedefini 3
dönemden 5 dönemi
çıkardım ve 4 milletvekili
sözlerine cevap verdi.

AKP İl Kadın Kolları
kongresinde Belediye
Başkanı Alan'ın hedefini 5
döneme çıkardığını söyledi.
Zeki Tosun da 4 milletvekili
çıkaracaklarını belirtmişti.

Başkan Uzun, konuyla
ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Sayın başkanım o kadar
heyecanlı ortamda Sayın
başkanları da çok heyecana
kapılmış öyle düşünüyorum.
Sadece şunu söyleyebilirim
ayinesi iştir kişinin lafa
bakılmaz. Geçen seneki per-
formansından sayın başkanım
Zonguldak'ta göstermiş
olduğu iki senelik performan-

sında zaten bundan sonra da
az çok ne yaşayacağı
ortadadır. Halk otobüsleri
krizi olsun gerek en son kar
yağışında ki sıkıntılar olsun
hiç bir süreci sağlıklı
yönetilmedi. Biz sadece diy-
oruz ki şu kazandıkları bu
dönemi hayırlısıyla bir daha
fazla zarar görmeden,
Zonguldak'ı Alan yönetemiy-
or. Aç tavuk kendini darı
ambarında zannedermiş.
Kendi tabanlarına umudu
vermek isteyeceklerdir mut-
laka ama gümbür gümbür
Cumhuriyet Halk Partisi
geliyor. Artık 4 vekil bizden
çıkacak. Zonguldak
Belediyesi'ne tekrar
Cumhuriyet Halk Partisi
bayrağı dikilecek. Hem
genelde hemde yerel de CHP
iktidarı kaçınılmaz."

Kamu Emekçileri Sendikası
Konfederasyonu (KESK)
Zonguldak Şubeler Platformu
tarafından  Genel Sağlık Sigortası
(GSS)  ve Kredi Yurtlar Kurumu
(KYK ) borçlarının silinmeme-
siyle ilgili basın toplantısı yaptı.

Büro Emekçileri Sendikası
(BES) Zonguldak Şube Başkanı
Hayri Anıl Çetin tarafından
sendika binasında yapılan açıkla-
mada, 'KYK ve GSS borcu cen-
deresindeki gençlerin mücadelesi
mücadelemizdir.' dedi.

Çetin açıklamasında özetle şu
ifadelere yer verdi; 

"Dört üniversite mezunu
gençten üçünün işsiz olduğu bir
gerçeklik karsımızda dururken,
sayısı beş milyona dayanan
gencimizin KYK borcu
bulunurken, 300 bini hakkında
icra işlemleri başlatılmış durum-
da. BES olarak bir yandan pan-
demide yapılandırma olmaz
mücbir sebep ilan edilmesi gerek-
tiğini bir yandan da gençlerin
KYK borçlarına ilişkin KYK
borçlarının silinmesi gerektiğini
bir kez daha açıkça ifade ediy-
oruz" diyerek şunları söyledi:

"Genç kadın işsizliğinin çok
daha yüksek olduğunu biliyoruz.
İş bulmakta zorlanan genç kadın-
lara evlilik tek çıkış yolmuş gibi
sunulmakta erkeğe mahkum
bırakılmak istenmektedir. KYK

borçlarını silmek yerine çeyiz
parası gibi, KYK borcu silme
şartı olarak evliliği şart koşma
gibi uygulamalarla genç kadın-
ların evlenerek eve sabitlenmesi
dolayısıyla yeniden üretim rol-
lerini daha çok üstlenmesi iste-
nilmektedir. Bu siyasi iktidarın
kurguladığı düzende kadınlara
biçtiği rolü bir kez daha net
olarak göstermektedir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu
1961 yılında sosyal amaçlı bir
kurum olarak oluşturulurken,
zamanla öğrencilere kredi veren
ve ödenemeyen kredilerle ilgilide
adeta bir banka gibi faiz işleten
takip ve icra mekanizmasını kul-
lanan bir kuruma dönüşmüştür.

Gençlerimiz işsizlik ve kredi
borcu dışında GSS Kuşatması
altındadır. GSS ödemelerinde
hane geliri temel alındığından
gençlerimiz işsizde olsalar GSS
ödeme yükümlülüğü ile karşı
karşıya kalmaktadır. İşsiz ve her-
hangi bir gelire sahip olmayan
kişilerin GSS ödemek zorunda
kalması kabul edilemez. Gelir
testi kişisel olarak yapılmalı işi
ve geliri olmayanlardan GSS
alınmasına son verilmelidir

Unutulmamalıdır ki, eğitim
ve sağlık evrensel hukukta bir
insan hakkıdır. İnsan hakkı olarak
tanımlanan kamusal yükümlülük-
ler parayla satılamaz. Büro

Emekçileri Sendikası olarak,
gençlerin yanında olduğumuzu
belirtiyor, mücadelelerinin

mücadelemiz olduğunu buradan
kamuoyuyla bir kez paylaşıyoruz

Sayaç bedeli
vatandaþýn sýrtýna
yüklendi

Zonguldak Belediye
Meclisi'nin Şubat dönemi ilk
toplantısı Belediye Başkanı
Ömer Selim Alan
Başkanlığı'nda gerçekleştiril-
di.

Belediye Meclis
Salonu'nda yapılan toplantıya
Meclis üyeleri tam kadro
katılırken, Meclis açılış ve
yoklama ile başladı.

Gündemin ikinci maddesi
olan; Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü'nün iş ve işleyişini
sağlayan Çalışma
Yönetmeliğinin güncellenmesi
hakkındaki Türlü İşler
Komisyonu raporu okunup oy
birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3'ncü maddesi
CHP'li Meclis üyeleri tarafın-
dan verilen Su ve
Kanalizasyon hizmetlerinde
uyulacak usul, tarifeler ve
abone hizmetleri yönet-
meliğindeki  "sayaç bakım
bedeli"nin yönetmelikten
çıkartılması, 2021 yılı gelir
tarifesinden de aynı kaleme
karşılık gelen ücretin kaldırıl-
ması ile ilgili olarak karar
alınması hakkındaki önerge
CHP'li Meclis üyeleri tarafın-
dan ret oyu verilirken, AK
Parti ve MHP'li Meclis üyeleri
tarafından kabul edildi.

CHP'li Turgut Aydın yap-
tığı konuşmada su sayaçların-
dan "sayaç bakım bedeli"nin
alınmaması ile ilgili açıklama-
da bulundu.

Gündemin 4'ncü maddesi
olan;  İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü'nün Asma ve
Çınartepe  Mahallesi sınırları
içerisinde Zonguldak Küçük

Sanayi Sitesi planlamasına
yönelik çizilen 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı Değişikliği
teklifi hakkındaki İmar
Komisyon Raporu üzerine
CHP'li komisyon üyeleri
tarafından hazırlanan 12 say-
falık rapor okundu. Raporun
okunmasının ardından CHP
grubu ret oyu verirken, AK
Parti ve MHP'li üyeler tarafın-
dan kabul edilerek oy çokluğu
ile rapor kabul edildi. 

MAKZON Oy çokluğuyla
geçti

Gündemin 5'ncu Maddesi
yine Asma ve Çınartepe
Mahallesi sınırları içerisinde
Zonguldak Küçük Sanayi
Sitesi planlamasına yönelik
çizilen 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı
Değişikliği teklifi hakkındaki
İmar Komisyon Raporuna da
CHP'liler ret oyu verirken,
AKP’li ve MHP kabul oyu
verdi.

Gündemin 6.7.8.9.ve 10.
Maddeleri tek tek okunarak
ilgili komisyonlara havale
edilirken, 11. Maddede yer
alan su ve kanalizasyon
müdürlüğü görev ve çalışma
yönetmeliğinin görüşülmesi
hakkındaki yazı Türlü İşler
Komisyonu'na havale edildi.

Belediye Başkanı Ömer
Selim Alan gündemde
görüşülecek başka bir madde
bulunmaması üzerine bir son-
raki toplantının 5 Şubat Cuma
günü yapılması önerisi oy bir-
liği ile kabul edildi.
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Tosun; “Zonguldak Ak
Parti Ýl Baþkanlýðýna
Yeniden Adayým” 

Adalet ve Kalkınma Partisi
(AKP) Zonguldak  İl Başkanı
Zeki Tosun 8 Şubat'ta yapılacak
olan il Kongresinde hizmete
devam etmek için yeniden aday
olduğunu açıkladı.

Tosun yaptığı yazılı açıklama-
da, "Türkiye genelinde il kon-
grelerimizi pandemi koşullarında
birlik-beraberlik ve coşkuyla
gerçekleştiriyoruz. Zonguldak'ta
da İl kongremiz 8 Şubat 2021 tari-
hinde saat 12.00'de Site Kapalı
Spor Salonu'nda yapılacaktır.

19 yıldır milletimizin tevec-
cühüyle ülkemize hizmet eden
partimiz, Zonguldak'ımızda da ilk
günkü heyecanıyla hizmetlerine
devam ediyor.

2023 hedeflerimize adım
adım yaklaşıyoruz. İçerde ve
dışarıda yaşanan tüm
engellemelere rağmen AK Parti
kadroları aynı kararlılıkla gece
gündüz demeden her koşulda mil-
letiyle kol kola yürümeye devam
ediyor. Özellikle Zonguldak
merkezde yapılan yerel seçim-
lerde Zonguldak Belediyesini
kazanarak önemli bir sorumluluk
alan AK Parti, ilk 2 yılda şehrim-
izin kronikleşen sorunlarının hızla
çözümü noktasında milletvekilin-
den, belediye başkanına hatta
parti üyesine kadar var gücüyle
çalışmaktadır.

Yine AK Partili ilçe ve belde
belediye başkanlarımızla birlikte
ilgili bakanlıklarla sık sık
görüşerek yeni yatırımların
takipçisi olmaya devam ediyoruz.

8 Şubat'ta yapacağımız il kon-
gremizle birlikte tecrübe ve
yenilenmenin, yeniden

başlangıcın ardından önümüzdeki
dönem, Zonguldak'ımızda
başlayan projelerin bitirildiği,
yenilerinin başladığı 'hizmet'
dönemi olacaktır. Yeni dönemin
şifresi 'YENİDEN HİZMET,
YENİ HİZMETLER'dir.

14 Şubat 2015 tarihinden
bugüne kadar onurla ve gururla
Ak Parti Zonguldak İl Başkanlığı
görevini yürütüyorum. Görev
sürem boyunca başta dualarıyla
yanımızda olan halkımıza, gecesi-
ni gündüzüne katarak emek veren
teşkilatlarımıza, yaptıkları
hizmetlerle bizleri mutlu eden
belediye başkaları, meclis üyeleri
ve İl Genel Meclisi üyelerimize,
maddi manevi fedakarlık göster-
erek bu yükü omzunda taşıyan
ilçe ve belde başkanlarımıza,
Zonguldak'ın sorunlarını
Ankara'ya taşıyarak çözüm nok-
tasında  bize güç veren mil-
letvekillerimize bu davaya gönül
veren herkese şükranlarımı
sunarım.

8 Şubat 2021 Pazartesi günü
yapılacak olan il kongremizde
Cumhurbaşkanımız ve Genel
Başkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın tensipleri ve Genel
Merkez Teşkilat Başkanlığımızın
teveccühüyle Zonguldak AK Parti
İl Başkanlığına yeniden adayım.
Pandemi koşullarına uygun olarak
yapacağımız kongremize
halkımızı davet ediyor, kongrem-
izin ve yeni 'hizmet' dönemimizin
şehrimize ve partimize hayırlı
olmasını temenni ediyorum.
Allah, yar ve yardımcımız olsun.'

Alan 'Fener Projesi çok özel bir proje olacak' dedi
Zonguldak Belediye

Başkanı Ömer Selim Alan
Fener Semtine yapılacak proje
ile ilgili açıklamalarda bulun-
du. Başkan Alan son günlerde
'Fener Sit alanı imara açılacak'
haberleri ile ilgili son noktayı
koydu. Yapılacak proje içinde
tescilli ağaçların korunacağını
ve dokunun bozulmayacağını
belirten Başkan Alan 'Fener
Projesi çok özel bir proje ola-
cak' dedi.

Başkan alanın Fener ile
ilgili açıklaması şöyle;

"2021 yılında Zonguldak'a
belediyenin bütçesinden 3
güzel proje yapacağız.
Bunlardan biri Zonguldak'ın
gözbebeği Fener semtinde
yürüyüş bandının, özellikle
tescilli ağaçları koruyarak,
dokusunu bozmadan ağaçları
koruma altına alarak
yapacağımız bir projedir.
Sadece peyzajı ve projesi 6 ay
sürdü. Mesleğinde Türkiye'de
ilk 3'te yer alan arkadaşlarla
birlikte çalıştık. Fener mahalle-
si benim doğduğum ve
büyüdüğüm yer. Çevremdeki
büyüklerim ve dostlarım
''Fener semtine bir şey yap-
mayacak mısınız?' diye sürekli
soruyorlar. Ben de 'sabır' diyor-

dum. Fener'deki proje çok özel
bir proje olacak. Sahil projesi
ile Varagel ile bağlantılı bir
yürüyüş akşımız var.
Önümüzdeki 3 ay içinde
Projenin 10 milyon TL.lik
ihalesine çıkacağız. Bu proje

belediyenin bütçesi ile yapıla-
cak. Oradaki yürüyüş ve
rekreasyon alanlarını daha kul-
lanışlı hale getireceğiz. Seyir
teraslarından tutun özel taşlarla
bezenmiş yollarına kadar özel
bir proje sunacağız. Sahil pro-

jesi ile Fener bütünleşecek. Bu
projeyi önümüzdeki sene
içinde bitirmeyi hedefliyoruz.
Fener projesi bizim 2021 yılın-
da en önemli projemiz."

“Doðayý korumak ticaret sanayi odalarýn da görevi”
Zonguldak Çevre Koruma

Derneği Başkanı Ahmet Öztürk,
Bakacakkadı'da100. Yıl Parkı'nın
hemen kıyısında ZTSO öncülüğünde
yapımına başlanan sanayi çarşısına
itiraz ederek, "Kurulumuna öncülük
eden Zonguldak TSO Başkanının
'vizyoner bakış' söylemi kocaman bir
aldatmacadan ibarettir. Günümüzün
en büyük vizyonu, ekolojik değerleri
korumaktır. Kentin son kalan doğal
alanlarını korumak, başta Zonguldak
Valiliği olmak üzere tüm kurum ve
kuruluşlar kadar ticaret ve sanayi
odalarının da görevidir" dedi.

Zonguldak Çevre Koruma
Derneği Başkanı Ahmet Öztürk bir
açıklama yaparak, Bakacakkadı
mevkiinde, Filyos Irmağı'nın tam
kıyısında başlatılan sanayi çarşısı
kurma girişimine itiraz etti. Öztürk
yaptığı açıklamada, "Zonguldak,
sözcüğün tam anlamıyla doğanın acı-
masızca talan edildiği bir kent olma
yolunda lig atlıyor. Bölgedeki yoğun
işsizliği fırsat bilen paragözler, 'iş, aş,
yatırım'goygoyu yaparak buldukları
her yerde rant projesi geliştiriyor. Bu

saldırıda en büyük zararı deniz ve
nehir kıyısı, orman gibi doğal alanlar
görüyor.  Akçakoca'dan Bartın'a
kadar kıyı şeridinin yol çalışmaları,
vahşice yapılan dolgular, sanayi tesis-
leri ve uygunsuz kiralamalarla mez-
beleye dönüştürülmesinin ardından,
şimdi de Filyos Irmağı'nın kıyıları
talan ediliyor. Bin yıllardır ırmağın
sabırla oluşturduğu bereketli toprak-
lar, betonla kaplanıyor, ağaçlar

kesiliyor, sulak alanlar kurutuluyor,
üzerlerinde işyerleri kuruluyor.
Kuraklığın bu derece gündemde
olduğu bir zamanda, bir su fakiri olan
bölgemizin, en önemli temiz su kay-
nağının çevresi geri döndürülemez
şekilde tahrip ediyor. Oluşan yeni
kirlilik kaynakları kentin en verimli
topraklarını yok ederek gıda güven-
liğimizi de tehdit ediyor" dedi.

Günümüzün En Büyük
Vizyonu, Ekolojik
Değerleri Korumaktır

Öztürk, "Basınayansıyan haber-
ler, insanı dehşete düşürüyor.
Şimdilerde FilyosEkoparkadıyla
hizmet veren, Gökçebey'in
Bakacakkadı beldesindeki 100. Yıl
Yaşam Alanı'nın hemen yanında yeni
bir sanayi çarşısı kurulması plan-
lanıyor. Kentin doğal alanlarıyla bir-
likte dinlenme tesislerinin bir
aradaolduğu tek mekânı olan
FilyosEkopark'ın gelişim alanı içinde
sanayi çarşısı oluşturmak, buranın da

yok edilmesi anlamına geliyor.
Bulunan her yerde, doğal özellikler
yok sayılarak sanayi çarşısı kurma,
OSB yapma çılgınlığından vaz
geçilmelidir. Sanayi çarşısının kuru-
lumuna öncülük eden Zonguldak
TSO başkanının 'vizyoner bakış'
söylemi kocaman bir aldatmacadan
ibarettir. Günümüzün en büyük vizy-
onu, ekolojik değerleri korumaktır.
Son kalan doğal alanlarıyok olmasını
önelemek başta Zonguldak Valiliği
olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar
kadar ticaret ve sanayi odalarının da
görevidir. 

Bakacakkadı'daki doğaya,
şehirleşme ilkelerine aykırı girişim
derhal durdurulmalı, bu alanlar başta
Gökçebey-Bakacakkadı halkı olmak
üzere tüm Zonguldaklıların,
şehirleşme konusunda uzman kuru-
luşların, kamudaki ilgili kurumların
da yer aldığıkatılımcı bir süreçle
planlamalı, buna herkes de
uymalıdır" diyerek tamamladı.

“Programýnda yaþanan talihsiz 
olayýn üzüntüsü içerisindeyim”

DEVA Partisi
Zonguldak İl Başkanı
Fatih Keleş, Kanal Z'e
yayınlanan Zonguldak'ın
Nabzı programının gir-
işinde küfür etti. Yaptığı
gaf üzerine kamuoyundan
özür dileyen Keleş, söz-
lerinin espiri olduğunu
belirterek özür diledi.

Keleş, "30.01.2021
tarihinde katılmış olduğum
Murat Altay'la
Zongudak'ın Nabzı
Programında yaşanan tal-
ihsiz olayın üzüntüsü
içerisindeyim. Murat Beyle
yaptığımız sohbetin
devamı sırasında hiçbir
kişi veya kurumu hedef
almadan esrpri şeklinde
sarf ettiğim sözlerim canlı
yayına yansımış ve farkı
yorumlara neden olmuştur.

Üzgün olduğumun bil-

inmesini ister ve bu
sebepten dolayı bütün
samimiyetim ve içten-
liğimle kamuoyundan,

yayıncı kuruluştan ve
Zonguldaklı hemşerilerim-
izden özür dilerim" dedi.

“Bu çað da karanlýkta
kalmak ve mahsur
kalmak yakýþmýyor”

Zonguldak İl Genel Meclisi
Toplantısı'nda gündem dışı söz alan,
Başkent Elektrik Kurumu'nu eleştiren
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel
Meclisi Üyesi Burhanettin Çakır'ın Adalet
ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup
Başkanvekili İsmail Terzi, haklı olduğunu
söyledi.

Çakır: “Bu çağ da karanlıkta
kalmak ve mahsur kalmak
yakışmıyor”

CHP İl Genel Meclisi Üyesi
Burhanettin Çakır'ı İl Genel Meclisi
Toplantısı'nda gündem dışı konuşmasında,
"Kış aylarında elektrik kesintisi olacağını
yaz mevsiminde burada dile getirmiştim.
Tüm uyarılara ve yol gösterici konuşmama
rağmen Başkent Elektrik Kurumu'nun
hiçbir önlem almadığını gördük. Bizim
vatandaşlarımıza bu çağ da karanlıkta
kalmak ve mahsur kalmak yakışmıyor.
Buradan Başkent Elektrik Kurumu'nu bir
kez daha uyarıyor ve yatırımlarını
zamanında yapmasını tavsiye ediyorum."
dedi.

Terzi; “Başkent Elektrik
Kurumu bizim sözlerimizi
dikkate almamış”

Burhanettin Çakır'ın haklı olduğunu
söyleyen AKP İl Genel Meclisi Grup
Başkanvekili İsmail Terzi, "Başkent
Elektrik Kurumu'nun sıkıntılarını CHP ve
AK Parti olarak burada dile getirmiştik.
Bugün görüyoruz ki Başkent Elektrik
Kurumu bizim sözlerimizi dikkate almamış
ve yatırımlarını yapmamış. En küçük hava
muhalefetinde elektrikler kesiliyor. Mağdur
oluyoruz." şeklinde konuştu.


