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“Her acý reçete bize yazýldý”
KESK Zonguldak Şubeler

Platformuna bağlı sendika başkanları
ve üyeler, Madenci Anıtında düzenle-
nen eylemin ardından bordro yaktılar.

KESK Zonguldak şubeler
Platformu dönem sözcüsü Tüm Bel
Sen Şube Başkanı İsmail Sefertaş
yaptığı açıklamada, "Bu hayat
pahalılığında yüzde 3 maaş zammı ile
yaşanmaz. Artık yeter. İnsanca yaşa-
maya yetecek maaş için ek zam istiy-
oruz" dedi.

Sefertaş beraberinde, Maden
Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar
Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri,
KESK bağlı sendikaların şube
başkanları ile emekçiler ile Madenci
Anıtında yaptığı açıklamada,
"Yıllardır yaşanan her krizin faturası
biz emekçilere çıkarıldı. Ülkeyi
yönetenler "Büyümede rekor kırdık"
dediler. "Dünya bizi kıskanıyor"
dediler. Ama "büyüyen Türkiye'den"
bizim payımıza hep sahte enflasyon
rakamlarına göre belirlenen maaş
zamları, daha adaletsiz hale getirilen
vergiler, gittikçe güvencesiz hale
getirilen bir çalışma yaşamı düştü.Biz
ne zaman hakkımız istesek "kriz var"
dediler. "Aynı gemideyiz, batarsak
hep beraber batarız" dediler" diyerek
şunları söyledi: "Ama bize hep o
geminin kazan dairesi reva görüldü.
Bir avuç mutlu azınlık ise bizim alın
terimizle, emeğimizle su yüzünde
tutuğumuz geminin lüks kamaraların-
da keyif çatmaya devam etti. Bizim
cebimizden alınanlar; Teşvik, vergi
affı, vergi yapılandırması olarak ser-

mayeye, patronlara. Araç, yolcu,
hasta garantisi olarak köprü, otoyol,
hava limanı ve şehir hastanelerinin
müteahhitlerine akıtıldı. Yıllardır
çarşıda, pazarda yaşadığımız enflasy-
on ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi
olmadığını çocukların dahi bildiği
resmi enflasyon sanki gerçek enflasy-
onmuş gibi gösterildi. Maaş
artışlarımız bu sahte rakamların temel
alındığı enflasyon hedeflerine göre
belirlendi. Kendine "yetkili sendika",
"yetkili konfederasyon" diyenler
oturdukları masalarda sahte enflasyon
rakamlarının yarım puan üstündeki
mutabakatların altına imza attı.
Hükümetin teklif ettiği rakamların
daha altına imza attıkları bile oldu.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de
pandemi ile birleşen ekonomik krizin
enkazı yine bizim omuzlarımıza
yıkılmak isteniyor. Pandemiye ayrılan
kaynaklar nedeniyle işçilere,
emekçilere, esnafa, çiftçiye verecek
bir şey kalmadığını söylüyorlar. Oysa
devletin resmi rakamları Türkiye'nin
Covid-19 ile mücadelede vatan-
daşlarına en az nakit destek veren
ülke olduğunu gösteriyor. Salgın
nedeni ile toplam 52.7 Milyar TL
kullanıldığını, bunun 44.2 Milyarının
İşsizlik Fonundan, 2.1 Milyarının
bağış kampanyalarından karşı-
landığını, hazineden aktarılanın ise
sadece 6.4 Milyar TL'de kaldığını biz
söylemiyoruz, devletin resmi rakam-
ları söylüyor .Buna karşın pandemiye
sağlık harcamaları dahil milli gelirin
sadece yüzde birinin ayrılması büyük

bir "maliyet" gibi gösteriliyor.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu
günlerde bile otoyol, köprü, tünel,
havalimanı müteahhitlerine hazine-
den on milyarlarca aktarılması
görmezden geliniyor. Bugün Açlık
sınırı 2.800 TL'yi, yoksulluk sınırı
9.000 TL'yi aşmıştır. Tüm bunlara
rağmen hiç kimsenin bizim %3 maaş
zammı ile yetinmemizi beklemeye
hakkı yoktur. İnsanca yaşamaya yete-

cek bir maaş hepimizin hakkıdır.
Hangi sendikaya üye olursa olsun, ya
da bir sendikaya olmasın, tüm kamu
emekçilerini İnsanca yaşamaya yete-
cek bir maaş talebine sahip çıkmaya,
Hayat pahalılığına, adaletsiz vergi
sistemine karşı emeğin haklarını
korumak için birlikte mücadele etm-
eye çağırıyoruz" 

TEMA; “Çevre yatýrýmlarýný tamamlamamýþ kömürlü 
termik santrallerinin faaliyetlerine son verilmelidir”

15.503 vaka, 858 hasta, 63 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 151.113 test yapıldığını, 15.503

kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 858 kişinin "hasta" kabul edildiğini,
63 kişinin de Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.Yeni tip koron-
avirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'nın internet
sitesinden duyuruldu.Buna göre Bakanlık, son 24 saatte 151.113 test
yapıldığını, 15.503 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 858
kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 63 kişinin salgın nedeniyle
hayatını kaybettiğini, 15.893 kişinin iyileştiğini, 1.425 Covid-19 has-
tasının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Bakanlığa göre, toplam
Covid-19 vaka sayısı 2.894.893, ölen kişi sayısı 29.552. Toplam iyileşen
sayısı ise 2.716.969.

Zonguldak
aþý da henüz
100 binlerde

Demirköse, “Kalifiye
eleman yetiþtirilmesi
çok önemli”

Sağlık Bakanlığı 12 Mart aşı tablo-
sunu açıkladı. Buna göre, Zonguldak'ta
Corona Virüs aşısı olanların sayısı şuan
itibariyle 100 bin 213 oldu. Ayrıca, 1.
Doz uygulanan kişi sayısı 76 bin 395
olurken, 2. doz uygulanan kişi aşı sayısı
ise 23 bin 818 oldu. Zonguldak'ta aşı
yapımı devam ediyor.

10 Mart 1965 günü Gelik'te başlayan, 12
Mart günü Kozlu'da maden işçilerinin hak
arayışı için devam ettirdikleri eylem sırasında
çıkan çatışmalarda, işçilerden Mehmet Çavdar
ve Satılmış Tepe yaşamlarını yitirmişti...
Haberin Sayfa 2’de

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)
Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse,
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un par-
tilerine yaptığı ziyareti ve Zonguldak'ta
istihdamı önleyici yapılan çalışmalarla
ilgili açıklamalarda bulundu.Sayfa 3’de

TEMA Vakfı, kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyum sağlamaları için 31.12.2019'a dek tanınan muafiyet
süresinin bitmesinden sadece 5 gün önce yapılan yönetmelik değişikliğinin iptali için 2020 yılının Şubat ayında dava
açmıştı. İlgili maddenin hukuka, kamu yararına aykırı olduğu ve değişikliğin çevreye ve insan sağlığına geri dönüşü
mümkün olmayan zararlar vereceği gerekçesiyle açılan davada, T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından
yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Zonguldak'tan Milli Eðitim Bakanýmýz Ziya Selçuk geçti
Bir dizi ziyaret ve

açılış için ilimize gelen
Milli Eğitim Bakanımız
Ziya Selçuk, Zonguldak
Belediyesini de ziyaret
etti

Ziyaret sonrasında
Belediye Başkanı Ömer
Selim Alan, yaptığı açık-
lama da; 'Milli Eğitim
Bakanımız Sn. Ziya
Selçuk'u hem şehrimizde
hem de belediyemizde
görmekten büyük mutlu-
luk ve onur duyduk. 12
Mart İstiklal Marşı'mızın
Kabulünün 100. yıl
dönümü vesilesiyle de
Sayın Bakanımızın
böylesi anlamlı bir gün
de ziyaretleri bizler için

de ayrı bir öneme sahip
olmuştur.
Bakanlığımızın da
desteği ile Valiliğimizin,
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'müzün ve
yerel yönetimler olarak
bizlerin çabası ile ilimizi
eğitim alanında daha
ileriye götürmek için
gayretlerimiz devam ede-
cektir. Sayın Bakanımıza
nazik ziyaretleri ve hoş
sohbetleri için şükran-
larımı sunuyorum." şek-
linde konuştu. 

Kozlu Esenköy
Mahallesine Müjde

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş,
Altyapı çalışmalarıyla ilgili değer-
lendirme yaptı.Bektaş; "Esenköy
Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı ile Atık
su Paket Arıtma Tesisi inşaatı proje ve
keşifleri hazırlanıp İller Bankası
Kastamonu Bölge Müdürlüğüne sunul-
du”dedi Sayfa 3’de
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12 Mart 
1995 Gazi mahallesinde 22 kişi katledildi

12 Mart 
1971 TSK  12 Mart muhturasını verdi 

12 Mart 
2012 Esenyurt'ta AVM  inşaatında çıkan yangında 11

taşeron işçi öldü
16 Mart 

1978 İstanbul Üniversitesinden çıkan öğrencilere
bomba atıldı 7 öğrenci yaşamını yitirdi
18 Mart 

1988 Irak ordusu kimyasal silahla Halepçe' de 5 bin
kürdü katletti
18 Mart 

1871 Paris komünü kuruldu 
21 Mart 

1974 Halk ozanı Aşık Veysel öldü
21 Mart 

2014 Twitter' a Türkiye'den erişim yasaklandı 
21 Mart Newroz bayramı 
22 Mart 

1987 Halkevleri mahkeme kararıyla yeniden açıldı 
30 Mart 

1972 Mahir Çayan ile 9 arkadaşı Tokat' ın Niksar
ilçesine bağlı Kızıldere köyünde katledildi
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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

14 Mart TIP Bayramı
Pandemi koşullarında ve Salgın
hastalığın birinci yılında kutla-
madan çok sağlık emekçilerinin
sorunları ve yaşamını yitirenleri
anma ile geçti.

14 Mart nedeniyle siyasetten,
bürokrasiye,meslek kuruluşların-
dan kişilere kadar birçok kişive
kurum basın açıklaması yayın-
ladı.Büyük büyük, cilalı sözler
yazıldı çizildi.Oysa gerçe, yani
sağlık emekçileri ise, “Sağlık
emek ve meslek örgütleri olarak,
halkımızın sağlığı için, sağlık
çalışanlarının sağlığı için pande-
mi öncesinde de uyarılarda
bulunduk. Bilimin, aklın yolunu
gösterdik.  Ancak, siyasi ve
ekonomik kaygılarla yanlış karar-
lar alınmaya devam edildi. Bu
yanlış kararlar ve alınması gerek-
tiği halde alınmayan kararlar
nedeniyle COVID-19 pan-
demisindebinlerce insanımızı,
yüzlerce sağlık çalışanımızı kay-
bettik. Kayıplarımız bugün de
devam ediyor.

Yaşanan can kayıplarının
önemli bir bölümü, zamanında
alınan doğru kararlarla
önlenebilirdi. En temel hakkımız
olan "yaşam hakkımızın, bilim-
sellikten uzak, şeffaflıktan uzak,
ekonomik ve siyasi kaygıların

yön verdiği kararlarla hiçe sayıl-
ması bizi dehşete düşürdü.
Yorulduk, tükendik, öldük. Çok
can kaybettik, canlarımızı kay-
bettik!”denildi.

Basın-Yayın Kuruluşları son
yılların en büyük, en güçlü
muhalefet hareketini oluşturuyor.

Basın yayın Kuruluşları hem
kendilerini ayakta tutmak adına
hemde mesleki sorumluluğu
nedeniyle yaşanan sorunların
kamuoyu ile paylaşılması
konusunda en ön safta yer
almaya devam ediyor.

Zonguldak Merkez İlçe bir
anlamda şantiye konumunda.
Neyin ne zaman yapılacağı, ne
zaman biteceğini bilen yok.Ana
arteller, altyapı ve kanalizayon
çalışmaları, kaldırım yenilen-
meleri adı altında yeniden diza-
yan ediliyor.

CHP Belediyesi olsaydı,
esnaflar yol kapatır, Belediye
Başkanlığını basar,hergün
medyada CHP Belediyesinin
beceriksizliği gündemden
düşmezdi. 

Sosyalmedyadan vatandaşlar,
araçlarının ön takımlarının bozul-
duğunu, sanayiye gitmekten, para

harcamaktan dem vururlardı.
Bol bol fotoğraflar yayın-

lanır, belediye başkan ve onun
partisi halka şikayet edilirdi.

Şimdi var mı böyle bilmiyo-
rum.Bizim Vedat Abi çok pay-
laşırdı, haklızlıkları,adaletsizlik-
leri.Onunda eli kolu bağlandı
çünkü eşi Züleyha hanım AKP İl
Yönetimine girdi.Elde avuçta
Kapuz’da İhsan Pınar
kaldı.Onunda kısmen eli kolu
bağlı ağabeyi Arif Pınar Mahalle
Muhtarı seçildi mahallenin
sorunlarını paylaştığında doğal
olarak tepkiler Arif Pınar’ada git-
miş oluyor.

Peki kim halkın
sorunlarını,esnafın
derdini,yaşanan olumsuzlukları
gündeme taşıyacak ve çözüm
arayacak.Tabi şimdi hep birlikte
Muhalefet yani CHP sesleri
duyuyorum.Vallahi bu aralar
CHP daha çok disipline verdiği
meclis üyesi ve parti üyeleriyle
ilgileniyor.Ama bizler hergün
çamurdan,bozulan yollardan,
kaldırımlardan geçiyoruz.Biz
kendi yaşadıklarımızın tepkisini
gösteremezisek kimseden bek-
leme hakkımızda olamaz.

Önce yurttaş olma bilincini
kazanalım sonrası kolay.

Sağlıcakla kalın

Yeniden yapýlan kaldýrýmlar,
parkeler, çamurlu yollar

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

TTK TÝS Görüþmeleri
Baþladý

Türkiye Taşkömürü
Kurumu'nda (TTK) çalışan
işçileri ilgilendiren, 01 Ocak
2021 ile 31 Aralık 2022 tar-
ihleri arasını kapsayacak ve
Genel Maden İşçileri
Sendikası (GMİS) ile Türk
Ağır Sanayi ve Hizmet
Sektörü Kamu İşverenleri
Sendikası (TÜHİS) arasında
sürdürülecek olan 29'uncu
Dönem Toplu İş Sözleşmesi
görüşmeleri, 12 Mart 2021
tarihinde Ankara'da başladı.

TTK 29'uncu Dönem
TİS açılış oturumuna; GMİS
Genel Başkanı Hakan Yeşil,
TTK Genel Müdür
Yardımcısı İsmail Güner,
TÜHİS Genel Sekreter
Yardımcısı Hasan Yılmaz,
GMİS Genel Başkan
Yardımcısı İsa Mutlu, Genel
Sekreter Ertan Kaya, Genel
Mali Sekreter Volkan Yıldız,
Genel Teşkilatlandırma ve
Eğitim Sekreteri Tayfun
Demir, GMİS'e bağlı
Karadon, Kozlu, Üzülmez,
Armutçuk, Amasra, Merkez
Servisleri Şubelerinin
Başkanları, TÜHİS Toplu İş

Sözleşmeleri Uzmanları,
TTK TİS Komisyonu
Üyeleri ile GMİS TİS
Komisyonu Üyeleri katıldı.

Toplantı TİS
görüşmelerinin çalışanlara,
TTK'ya ve kurumlara hayırlı
olması dilekleriyle başladı.

Birinci oturumda idari
düzenlemeleri içeren 1., 3.,
8., 9., 10. Maddeler olmak
üzere toplam 5 madde kabul
edildi.

TTK TİS 83
Maddeden
Oluşuyor

Türkiye Taşkömürü
Kurumu'nda (TTK) çalışan
işçileri ilgilendiren ve 2021
ile 2022 yıllarını kapsayacak
29'uncu Dönem Toplu İş
Sözleşmesi taslağı 83 asıl, 2
geçici ve 7 ek maddeden
oluşuyor. 

İkinci oturum 29 Mart
2021 tarihinde yine
Ankara'da gerçekleştirilecek.

10 Mart 1965 günü Gelik'te başlayan, 12 Mart günü
Kozlu'da maden işçilerinin hak arayışı için devam ettirdikleri
eylem sırasında çıkan çatışmalarda, işçilerden Mehmet Çav-
dar ve Satılmış Tepe yaşamlarını yitirmişti... 

Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar, Türkiye işçi sınıfı
mücadelesinde vurularak öldürülen ilk işçiler olarak ta anılır.

12 Martın erken saatlerinde, önce işçilerin önünden kaçan
yöneticiler ve jandarmalar, denizcilerin kurduğu barikatın
arkasına geçti; ardından işçiler geldi. Kendilerine doğrultul-
muş tüfeklere doğru yürüdüler. Ateş açıldı.

Satılmış Tepe ile Mehmet Çavdar vuruldu. Biri hemen
öldü, biri hastaneye götürülürken. Artık madencileri durdur-
mak mümkün değildi. Askerlerle göğüs göğüse dövüşmeye
giriştiler. Onları da püskürttüler. 10 işçi ile 12 er yaralandı.

13 Mart günü ölen madencilerin cenazeleri defnedilmek
üzere köylerine yollandılar. Bu klasikleşmiş fotoğraf
karesinde madenciler arkadaşlarını taşırken görünüyor.
"Milliyet" gazetesinden foto muhabiri Özdemir Gürsoy'un
çektiği bu kare, uzun yıllar, işçi hareketi ve afişlerde, pankart-
larda, yayın organlarında kullanıldı, bir simge haline geldi.

1965 madenci ayaklanması üzerine şair Fazıl Hüsnü
Dağlarca bir de "Zonguldak Ağıtı" yazdı:

Zonguldak Ağıdı

Bir kömür, bir uzak, bir kara, bir derin,
Ellerin, yer altında yitmiş kocaman ellerin.
Yıllarca çalışırsın, gündeliğin on lira,
Açsın, susar kuyular bağıra bağıra
Ko yamyassı ayakların balçık toprağa girsin,
Kim yürürse öldürürler bilirsin.
Zonguldak ölü iki gecede gecede diri bir,
Zonguldak bir Türkiye, bir aç Türkiye değil midir?
Tanrı yeryüzünündür, bir pay düşmez sana,
Sen yer altındasın, Tanrısızsın, anlasana.

Kaynak: Zonguldak Nostalji

O Fotoðrafýn hikayesi...

Üniversitede Afet
Farkýndalýk Eðitimleri
Devam Ediyor

Başta deprem olmak
üzere ülkemizde sıkça
görülen afetlere yönelik
olarak, afetlerin öncesi,
sırası ve sonrasında
yapılacak doğru
davranışları bireylere
kazandırmak amacıyla
'2021 yılı Türkiye Afet
Eğitim Yılı' kapsamındaki
afet bilinci eğitimleri
Bülent Ecevit Üniver-
sitesinde devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak
yapılan açıklamada, "Afet
farkındalığının arttırılması
ve yaygınlaştırılması
misyonuyla ilki 5 Mart
tarihinde gerçekleşen
eğitimlerin ikincisi 12
Mart 2021 tarihinde
tamamlandı.Üniversitemiz
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğr. Üyesi ve Afet

Farkındalık Eğitici
Eğitmeni Dr. Öğr. Üyesi
Beyza Koç'un
Cumhurbaşkanlığı
Uzaktan Eğitim Kapısı
Sistemi üzerinden çevrim-
içi olarak gerçekleştirilen
etkinlik, katılımcılardan
yoğun ilgi gördü. 

Afetlere ilişkin temel
bilgi ve kavramlar, afet
öncesi yapılması gereken
hazırlıklar, afet sırasında
doğru davranış şekilleri,
afet sonrası ilk anlar,
yangın ve tahliye gibi
konularda katılımcıların
bilgilendirildiği afet
farkındalık eğitimleri
'Türkiye Afet Eğitim Yılı'
kapsamında  üniversitem-
izde devam edecek. 

Yollar ve Altyapý



Sayfa 317 Mart  2021/946 SUSMA -HABER- YORUM

Pandeminin 1. Yýlýnda, Saðlýk emek ve
meslek örgütleri  taleplerini açýkladý

Pandeminin 1. Yılında
KESK'e Bağlı Sağlık Emekçileri
Sendikası (SES) değerlendirme
yaptı ve taleplerini sıraladı.ES
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
yaptığı basın toplantısında; "11
Mart itibari ile yanlış sağlık poli-
tikaları sonucu Sağlık çalışan-
larını ve vatandaşlarımızı kaybet-
tiğimiz, ölüm ve tükenmişlikle
geçen Pandeminin birinci yılı
geride bırakıyoruz.  Tüm dünya
için olduğu gibi ülkemiz için de
olağanüstü bir süreç olan bu bir
yıla dönüp baktığımızda ise şun-
ları görüyoruz:

Bugün itibari ile ülkemizde
resmi verilere göre 1 yıllık süreç
içerisinde 372 sağlık emekçisi
hayatını kaybetti. 200 bine yakın
sağlık emekçisi enfekte oldu.
Uluslararası platformda da tartış-
malı olarak kabul edilen resmi
rakamlara göre vaka sayısı 2
milyon 822 bine yaklaşırken
toplam can kaybı 29 bin 227
kişiye yükseldi. 

Sağlık ve sosyal hizmet
alanındaki emek ve meslek örgüt-
leri olarak, pandeminin kontrol
altına alınabilmesi, hızının
kesilmesi ve en nihayetinde
önlenebilmesi için, sürekli uyarı
ve önerilerde bulunduk. Bu uyarı
ve önerilerimizi, bilimsel verilere,
istatistiklere, raporlar ve
incelemelere dayandırdık. Sağlık
hizmetlerinin sunumunda olduğu
kadar, karar alma süreçlerinde de
işin sahiplerinin, örgütleri
aracılıyla bulunması gerektiğini
dile getirdik

Sağlık emek ve meslek örgüt-
leri olarak, halkımızın sağlığı
için, sağlık çalışanlarının sağlığı

için pandemi öncesinde de
uyarılarda bulunduk. Bilimin,
aklın yolunu gösterdik.  Ancak,
siyasi ve ekonomik kaygılarla
yanlış kararlar alınmaya devam
edildi. Bu yanlış kararlar ve alın-
ması gerektiği halde alınmayan
kararlar nedeniyle COVID-19
pandemisindebinlerce insanımızı,
yüzlerce sağlık çalışanımızı kay-
bettik. Kayıplarımız bugün de
devam ediyor.”denildi ve talepler
sıralandı.

Pandeminin 1. yılını geride
bıraktığımız bu günlerde, yetk-
ilileri tekrar ve daha güçlü
uyarıyoruz. Ekonomik çıkarları
ve siyasi kaygılarınızı değil,
halkımızın ve bizlerin sağlığını
önceleyin. Salgın yönetiminde
aklı, bilimi ve işin sahiplerini
yani bizleri dinleyin.  Önlenebilir
her ölümün sorumlusunun
aldığınız ya da almadığınız karar-
lar olduğunu artık görün. 

Pandeminin 1. Yılında,
Sağlık emek ve meslek
örgütleri  taleplerini
açıkladı

Pandeminin başından bu
yana yaşamını kaybeden yurt-
taşlarımızın yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.  Yitirdiğimiz
tüm sağlık çalışanlarını bir kez
daha saygıyla anıyoruz.
Tükenmememiz için, ölmememiz
için yılın değil iktidarın zih-
niyetinin değişmesi gerektiğini
biliyoruz. Tüm halkımıza ve
meslektaşlarımıza, haklarımızı
alıncaya kadar mücadeleye

devam edeceğimize söz veriy-
oruz.

Sağlık haftasında yitirdiğimiz
mesai arkadaşlarımız ve yurt-
taşlarımızı, yüreğimizde
hissederek taleplerimizi haykır-
maya devam ediyoruz. 

TALEPLERİMİZ

 COVID- 19'un meslek
hastalığı sayılması,
 Şiddet, mobbing ve

baskıların son bulması,
 Performans, ek ödeme

değil, yoksulluk sınırı üzerinde,
emekliliğe yansıyan temel ücret,
 3600'dan başlatılmak

üzere ek göstergelerin kademeli
olarak arttırılması,
 Fiili hizmet zammı,
 OECD ortalamasında

kadrolu güvenceli personel istih-
damının yapılması,
 Haklarında kesinleşmiş

yargı karar bulunmayan ihraç
sağlık ve sosyal hizmet emekçi-

lerinin derhal göreve başlatılması,
 Halk olarak sağlık hizmeti

için ödediğimiz katkı katılım pay-
ları ve ilave ücretlerin kaldırıl-
ması, vergi diliminin sabitlenmesi
ve vergi yükünün azaltılması,
 Sağlık ve sosyal hizmet-

lerin planlanmasından sunumuna
kadar alanda çalışan emekçiler ile
hizmet alan halkımız karar alma
süreçlerine dahil edilmelidir. Bu
dahiliyet; sağlık ve sosyal hizmet
emekçilerinin örgütleri aracılığıy-
la, halkında merkezde siyasi par-
tiler, yerellerde ise yerel yönetim-
ler, muhtarlıklar, örgütlü yapılar
ve siyasi partiler aracılığıyla
gerçekleştirilebilir. 

"Kurtuluş yok tek başına! Ya
hep beraber ya hiçbirimiz!" Sözü
bugüne en uygun yol gösterici
sözdür. Bu nedenle iş kolundaki
emekçilerin örgütleri olarak
bizler, bir araya gelerek birlikte
haklarımız için mücadele ediy-
oruz.

Kozlu Belediye Başkanı
Ali Bektaş, Altyapı çalış-
malarıyla ilgili değer-
lendirme yaptı.Bektaş;
"Çevre ve Şehircilik
Bakanımız Sayın Murat
Kurum'un katkıları ile
yapılacak olan Esenköy
Mahallesi Kanalizasyon
İnşaatı ile Atık su Paket
Arıtma Tesisi inşaatı proje
ve keşifleri hazırlanıp İller
Bankası Kastamonu Bölge
Müdürlüğüne sunuldu. İhale
süreci başladı. Proje değeri 2
milyon 300 bin TL.dir.

Bu kapsamda yarım
kalan Esenköy Mahallesi
Kanalizasyon İnşaatı 2200
metre 400'lük kanal 44 adet
muayene bacası yapım işi ve
Atıksu Paket Arıtma Tesisi
İnşaatı yapımına ihale süreci

tamamlanarak başlanacak ve
Kozlumuzun gelişen yüzü
Esenköy Mahallesi daha
yaşanabilir bir mahalle ola-
caktır. Ayrıca aynı mahallede
iki yerde yeri belirlenen park
yapım çalışmalarımız proje
aşamasına getirilmiştir.
Türkiye'nin en güzel ilçesi
Kozlumuz adına,
Kozlumuzun güzel insanları-
na en güzel en layık hizmet-
leri sunabilmek hedefiyle
Ankara temaslarımız devam
etmektedir. Bu vesileyle bir
kez daha başta değerli
Bakanlarımıza, milletvekil-
lerimize ve bürokratlarımıza
Kozlu halkı adına şükran-
larımı sunuyorum''.

Kozlu Esenköy
Mahallesine Müjde

Demirköse, “Kalifiye eleman yetiþtirilmesi çok önemli"

Milliyetçi Hareket
Partisi(MHP) Zonguldak İl
Başkanı Varol Demirköse, Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un
partilerine yaptığı ziyareti ve
Zonguldak'ta istihdamı önleyici
yapılan çalışmalarla ilgili açıkla-
malarda bulundu. Ereğli'deki ter-
saneler ile Filiyos projesinin
Zonguldak için önemli olduğunu
vurgulayan Demirköse, özellikle
Filyos bölgesinde yapılacak
yatırımlar sonrası istihdam
konusunda kalifiyeli eleman
konusunda, meslek liseleri ile
çıraklık eğitim merkezi ve
üniversitenin önemine vurgu
yaptı. "Milli Eğitim Bakanımız
Sayın Ziya Selçuk, AK Parti
Zonguldak Milletvekilleri, AK
Parti İl Başkanı ve Zonguldak
Belediye Başkanı Ömer Selim
Alan'a partimizi ziyaret edip
onurlandırdıkları için teşekkür
ediyorum. Partimizde güzel
istişareler yaptık. Kendilerine çok

teşekkür ediyorum." diyen MHP
il Başkanı Varol Demirköse,
Ereğli tersaneleri ile Filyos pro-
jelerinin önemine dikkat çekerek
şunları söyledi.

"Ereğli Bölgemizde
Askeri Gemi
Yapımına
Başlanmasını Talep
Ediyoruz"

"Zonguldak'ın Ereğli
ilçesinde kurulu olan Tersaneler
Bölgesiyle ilgili daha önce bir
açıklama yapmıştık. Zonguldak
Tersanelerinde 300 metreye kadar
askeri gemi üretilebilmesi için
girişimler vardı. Bu girişimler
için ilk etapta ihtiyaç olan güven-
lik izinleri alınmıştır, üretim izin-
leri halen daha beklenmektedir.
Yetkililerden, devletimizden bu
iznin verilmesini ve savunma

sanayimizin her zamankinden
daha çok güçlü olması gerektiği
bir dönemde Ereğli bölgemizde
askeri gemi yapımına başlan-
masını talep ediyoruz." dedi. "

"Kalifiye eleman
yetiştirilmesi çok
önemli"

Filyos bölgesinde yatırım
yapacak firmaların öncelikle kali-
fiyeli eleman sıkıntısı yaşama-
ması, bölge insanına da istihdam
sağlanması anlamında kalifiyeli
eleman yetiştirilmesi konusunda
çağrıda bulunan Demirköse,
"Sayın Milli Eğitim Bakanımıza
arz ettiğimiz bir konu var.
Bilindiği gibi Filyos Projesinin
yüzde 99'unu tamamlanmış
durumda. İlk etapta orada 12 bin
ila 30 bin civarında istihdam
yapılacak. Fakat bununla alakalı

Zonguldak'ta meslek eğitim
kurumlarının, çıraklık eğitim
okullarının, üniversite eğitim
fakültelerinin ciddi anlamda kali-
fiye eleman çalıştırılması için bir
girişim yapması gerekmektedir.
Çünkü Zonguldak'ta her evde bir
madenci anısı, madenci şehidi
hatırası varken, Filyos Vadisinde
o ekmeği yemek onların da
hakkıdır. Acil olarak Zonguldak
Valiliğimizin, İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün, Ticaret ve
Sanayi Odamızın, yetkili kurum-
ların, mesleki eğitim kurum-
larının özellikle kalifiye eleman
yetiştirilmesi hususunda çalışma
başlatması lazım. Çünkü insan-
larımız göç ediyor bu göçün dur-
durulması için bu bir ihtiyaçtır.
Yetkilileri buradan uyarıyoruz ve
bilgi veriyoruz. Bu konuda
gereken çalışmayı biz de
yapacağız." diye konuştu.

Karaelmas Gazeteciler
Derneği Başkanı ve aynı
zamanda İmza Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni olan
Mustafa Emen, bir süredir
yürüme sıkıntısı başta olmak
üzere bir çok sorun yaşayan
gazeteci Emen'e hidrosefali
tanısı koyuldu.

Geçtiğimiz ay belinden 3
kere su alındıktan sonra
Ankara Gazi üniversitesi'nde
beyin emarı çekildi. Film 2
uzman doktor tarafından
incelendi. İnceleme sonrasın-
da beyin içerisindeki su
tahliyesi yapan damar tıkalı
olduğundan ameliyat kararı
çıktı. Önceki gün

(14.03.2021) tarihinde
Ankara Gazi Hastanesi'ne
yatış yapan Başkan Emen,
bugün öğleden sonra ameliy-
ata alındı. Ameliyatın iyi
geçtiği 2-3 saat gözlem altın-
da tutulacağı öğrenildi.

Ameliyattan çıkan
Başkan Emen, "Ameliyet
başarlı geçti. Dua eden
destek verem herkese
teşekkür ediyorum. Allah
razı olsun. Şimdi odada din-
leniyorum. Güzel günlerde
görüşmek dileğiyle" dedi.

Mustafa Emen Ameliyat
oldu

“Zonguldak'ta her evde bir madenci anısı,
madenci şehidi hatırası varken, Filyos
Vadisinde o ekmeği yemek onların da
hakkıdır. Acil olarak Zonguldak Valiliğimizin, İl
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Ticaret ve
Sanayi Odamızın, yetkili kurumların, mesleki
eğitim kurumlarının özellikle kalifiye eleman
yetiştirilmesi hususunda çalışma başlatması
lazım”
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Başkent Elektrik Dağıtım
AŞ (Başkent EDAŞ) yönetici-
leri ilesaha ekipleri Ocak ve
Şubat aylarında, Zonguldak'ta
etkili olan yoğun kar yağışı
kaynaklı elektrik kesintileri
süresince verilen mücadelede,
elde edilen tecrübeleri değer-
lendirmek üzere Zonguldak'ta
bir araya geldi.

Toplantıya, Enerjisa
Dağıtım Şirketleri Genel
Müdürü Süleyman Samsa,
Saha Operasyonları Grup
Direktörü Oğuzhan Özsürekçi,
Başkent Dağıtım Direktörü
Cuma Küçük, Başkent Kuzey
Dağıtım Operasyonları Bölge
Müdürü Mehmet Cemal
Amucaoğlu, Zonguldak
Dağıtım Operasyonları
Müdürü Onur Altunbaran'ın
yanı sıra şirketin afetlemü-
cadele verenmühendis ve saha
ekipleri katıldı.

Covid-19 tedbirleri
çerçevesinde gerçekleştirilen
toplantıda şirket yöneticileri,
arızaların giderilmesi

süresince özveri ve dikkatle
çalışan Başkent EDAŞ ekip-
lerineteşekkürlerini iletirken,
saha ekipleri ile mühendislerin
edindiği tecrübeleri dinledi ve
geribildirimlerini detaylı şek-
ilde not aldı.

Yoğun kar sonucunda
yerel yönetimler tarafından
yolların açılamaması duru-
munda,kepçe kiralaması uygu-
lamasına ek olarak oluşan
arızaların daha hızlı tespitinde
kullanılan kar araçlarının
çeşitlendirilmesi ve çoğaltıl-
ması kararlaştırılan toplantıda,
fırtına nedeniyle kopan hat ve
yıkılan direklerin hasar sebep-
leri detaylıca masaya
yatırılarak, benzer olayların
tekrarlanmaması içinyapılacak
yatırımlar değerlendirildi.

Ayrıca enerji hatlarının
yakınında bulunan ve hatların
üzerine devrilerek kesintiye
neden olan ağaçların budan-
ması konusunda, yerel
otoriteler ve halkla geliştir-
ilebilecek işbirliği olanakları

konuşuldu.

İHA çeşit ve sayısı
artırılacak

Başkent EDAŞ ekipleri
enerji nakil hatlarının geçtiği
yüksek dağlık kesimlerde,
arıza tespitinin derin kar
nedeniyle yapılamadığı böl-
gelerde İnsansız Hava Araçları
(İHA) kullanmıştı. İHA ile
yapılan tespitlerin müdahaleyi
hızlandırdığı belirtilen toplan-
tıda, şirketin envanterindeki
İHA çeşit ve sayısının artırıl-
ması yönünde karar alındı.

Zonguldak'ta sahil
ilçelerinde Ocak ve Şubat
aylarında birer hafta boyunca
etkili olan çok yoğun kar
yağışı ve kuvvetli fırtına
nedeniyle elektrik nakil hatları

zarar gördü. Oluşan zararlarda
sulu kar türünün iletkenlerde
oluşturduğu buz yükü
veiletkenlerin üzerine yıkılan
ağaçlar etkili oldu.Toplantıda
tüm bu etkenlerin kesintilerin
oluşmasında etkili olma oranı
ve benzer durumların önüne
geçmek için alınabilecek ted-
birler değerlendirildi.

Başkent EDAŞ ekipleri
söz konusu afetlerde, meteo-
rolojik tahminler neticesinde
yapılan hazırlıklar, bölgede
stratejik noktalara depolanan
malzeme ve teyakkuza geçir-
ilen diğer bölgelerdeki saha
ekipleriyle birlikte, arızaların
giderilmesi için yoğun
mücadele vererek, enerjinin
olabildiğince hızlı şekilde
tekrar verilmesini sağladı.

Milli Antranör Duman;”Sporcu
sayýmýzý artýrmamýz gerekiyor”

Yıldızlar Türkiye Atletizm
Şampiyonası İstanbul Ataköy
Atletizm Salonu'nda gerçekleştir-
ildi. Bin 435 sporcunun katıldığı
şampiyonaya Zonguldaklı Milli
atlet Miray Aktop 60 m engel
branşında katıldı. Seçme müs-
abakalarında 9.03 koşarak en iyi
derecesini elde ederek finale
kalan Miray Aktop finalde ise
8.86 ile aynı gün içinde ikinci
kez en iyi derecisini koşarak 60
m engel branşında Türkiye
üçüncüsü oldu.

"Sporcu sayımızı
artırmamız gerekiyor"

Antrenör Utku Duman
"Müsabakalara katılım diğer yıl-
lara oranda daha fazlaydı.
Ortalama il başına düşen sporcu
sayısı 10 ile 20 arasındaydı. İlim-
izi temsilen Zonguldak'tan yal-

nızca Miray Aktop müsabakalara
katılarak bin 435 sporcu arasında
üçüncü olarak Zonguldak'a
madalya kazandırdı.

Buradan anlaşılıyor ki daha
fazla tarama yaparak daha çok
çocuğa ulaşmalıyız. Atletizme
yetenekli sporcuları bu branş ile
buluşturmamız gerekiyor. Şu an
geçmiş yıllara göre ilimizde
imkanlar çok iyi durumda.
Gençlik ve Spor İl Müdürümüz
Hakan Yüksel'in branşımıza yap-
tığı yatırım ve katkılar çok
büyük. Kapalı alan, fitness
salonu ve teknik malzemeler hep-
sine artık kolay ulaşabiliyoruz.
Bunlardan faydalanarak sporcu
sayımızı artırmamız gerekiyor.
Sporcu sayısı arttıkça  madalya
alan sporcu sayısının da artacağı-
na inanıyorum"

Baþkent EDAÞ Zonguldak'taki 
tecrübelerini masaya yatýrdý
Başkent EDAŞ yöneticileri Ocak ve Şubat
aylarında Zonguldak'ta yaşanan yoğun kar
yağışı ve fırtınada enerji sağlamak için
görev yapan mühendisler ve saha ekipleri
ile bir araya gelerek afet süresince
edinilen tecrübeleri değerlendirdi

TEMA; “Çevre yatýrýmlarýný tamamlamamýþ kömürlü 
termik santrallerinin faaliyetlerine son verilmelidir”

Konuyla ilgili olarak
TEMA Vakfı Zonguldak İl
Temsilcisi Berran Aydan yap-
tığı yazılı açıklamada,
"TEMA Vakfı tarafından
açılan davada verilen yürüt-
meyi durdurma kararının
gerekçesinde; santrallere
31.12.2019 tarihine kadar
tanınan muafiyet süresinin söz
konusu santrallerin gerekli
yatırımları yapmaları için
yeterli olduğu vurgusu dikkat
çekti. Kararda, termik santral-
lerin faaliyetleri sonucu
oluşan atıkların; toksik nite-
likte olduğu, yer altı ve yüzey
suları ile tarım alanlarını kir-
lettiği, çevre ve insan sağlığı
açısından olumsuz etkilerinin
bulunduğu da vurgulandı. Bu
denli kirletici ve riskli olan
atıkların depolanmasına;
çevre yatırımları yapılmadan,
içeriği ve ayrıntısı belli
olmayan bir akademik rapora
dayalı olarak devam
edilmesinin hukuka uygun
olmayacağı ifade edildi.
Danıştay İdari Dava Daireler
Kurulu, söz konusu değişik-
liğin yapılması halinde insan
ve çevre sağlığı üzerinde
telafisi güç veya imkânsız
zararlar doğabileceği gerekçe-
siyle yürütmeyi durdurma
kararı verdi.

Kapanması
gereken termik
santraller çalış-
maya devam ede-
cekti

Dava konusu Yönetmelik
değişikliğinde bahsi geçen
kömürlü termik santrallere,
çevre mevzuatına uyum sağla-
maları ve gerekli yatırımlarını
tamamlamaları amacıyla
31.12.2019 tarihine kadar süre
tanınmıştı. Madde gereği, ver-
ilen tarihte çevre yatırımlarını
tamamlamamış olan termik
santrallerin bu tarih itibarıyla
faaliyetlerinin durdurulması
gerekmekteydi. Bu kapsamda
düzenli kül depolama alanları-
na ilişkin çevresel eksiklikleri
bulunan santrallerin faaliyet-
lerinin durdurulması
gerekirken, yatırım için ver-
ilen son sürenin bitmesinden
beş gün önce yapılan bir
Yönetmelik değişikliğiyle
santrallerin çalışmasının önü
açılmıştı. 

Çevre yatırımlarını
tamamlamamış
kömürlü termik

santrallerinin
faaliyetlerine son
verilmelidir

Kömürlü termik santral
atıkları; baca gazı ve kül
depolama sahalarındaki eksik-
likler nedeniyle bölgelerinde-
ki yer altı ve yüzey sularını,
tarım alanlarını ve halk
sağlığını derinden etkileme
potansiyeline sahip olan ve

özel koruma tedbirleri gerek-
tiren atıklardır. Bu nedenle
yürütmeyi durdurma kararının
gereği yapılmalı, Muğla
Yatağan ve Kütahya
Seyitömer Santralleri başta
olmak üzere, çevre yatırım-
larını tamamlamamış olan
tüm santrallerin faaliyetlerinin
yatırımlar tamamlanana kadar
durdurulması gerekmektedir.

TEMA Vakfı, kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyum
sağlamaları için 31.12.2019'a dek tanınan muafiyet süresinin
bitmesinden sadece 5 gün önce yapılan yönetmelik değişik-
liğinin iptali için 2020 yılının Şubat ayında dava açmıştı. İlgili
maddenin hukuka, kamu yararına aykırı olduğu ve değişikliğin
çevreye ve insan sağlığına geri dönüşü mümkün olmayan zarar-
lar vereceği gerekçesiyle açılan davada, T.C. Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu tarafından yürütmeyi durdurma kararı ver-
ildi.

Ereðli'de Yeni Medya Derneði

Kuruldu

Kdz. Ereğli'de bir grup
gazeteci ve medya mensubu, yeni
medya derneği oluşumu için res-
men yola çıktı. Kuruluşun
resmiyet kazanmasının ardından
derneğin Geçici Yönetim Kurulu
ve Kurucular Kurulu, resmi
olmayan ilk toplantısını Geçici
Yönetim Kurulu Başkanı Doğan
Gönüllü'nün başkanlığında
gerçekleştirdi.

11 Mart Perşembe günü
Gönüllü'nün ofisinde sosyal
mesafe kurallarına uyarak bir
araya gelen kurul üyeleri, toplan-
tıda kurumsallık ve genel ilkeler
üzerinde görüş alışverişinde
bulunurken, karar sürecinin ardın-
dan prosedürlerin tamamlanması
ile kısa sürede derneğin resmiyet
kazanmasından duydukları mem-
nuniyeti dile getirdi. 

KURUCULAR:

Kdz. Ereğli Dijital Medya ve
Gazeteciler Derneği Geçici
Yönetim Kurulu ve Kurucular
Kurulu şu isimlerden oluştu:
Doğan GÖNÜLLÜ (Haber Hayat
Yayıncılık) / Yönetim Kurulu
Başkanı, Fikri KAPAN
(Hakimiyet Yayın Grubu)/ Başkan
Yardımcısı, Sabriye AŞIR
(EreğliBülteni)/Genel Sekreter,
Arzu TEKİN (Ereğli FM)
/Muhasip, Aykut ATEŞ (67300
Dergisi)/Y.K. Üyesi, Hüseyin
AKSAKAL(Demokrat
Gazetesi)/Y.K. Üyesi, Yeşim
ÇAKIR (İz Medya)/Y.K. Üyesi,
Fahrettin ÖZAYDIN (Ereğli Kent
Haber)/Kurucu Üye, Sadettin
YILDIZHAN(Olay 67)/Kurucu
Üye


