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Alacalý; “Ormanlarýmýz saðlýklý bir yaþam alanýnýn da garantisidir”

22.216 vaka, 981 hasta, 117 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 201.215 test yapıldığını, 22.216

kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 981 kişinin "hasta" kabul edildiğini,
117 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 201.215 test
yapıldığını, 22.216 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 981
kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 117 kişinin salgın nedeniyle
hayatını kaybettiğini, 19.494 kişinin iyileştiğini, 1.644 Covid-19 has-
tasının durumunun ağır olduğunu açıkladı.Bakanlığa göre, toplam
Covid-19 vaka sayısı 3.035.338, ölen kişi sayısı 30.178. Toplam iyileşen
sayısı ise 2.844.681.

Zonguldak
kýrmýzýya
gidiyor!

“Bu Bahar Hem Barýþý
Hem De Demokrasiyi
Müjdelesin!” Sayfa 2’de

Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart
haftasında illere göre 100 bin kişiye
düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel
haritasını paylaştı. Buna göre vaka
sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da
178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da
68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den
111,41'e yükseldi. Haftalık verilere göre
100 binde en fazla vaka ise Samsun,
Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova'da
görüldü.

Zonguldak'ta ise vala sayıları 75'ler-
den 81,02 oranına yükseldi.

Sosyal medya hesabından açıklama
yapan Koca, "İllerimizde haftalık
100.000 nüfusa karşılık gelen toplam
vaka sayısını gösteren insidans harita-
mızı ekte görebilirsiniz. Normale dön-
mek elimizde. Bu ancak tedbirle
mümkün" ifadelerini kullandı.

AKP Ýl Baþkaný
Tosun; “Rant diye
bir þey yok”

Ormanlar, ekosistem bütünlüğü içinde canlı-cansız birlikteliği ile doğanın parçası; mikro
anlamında ise ülkenin akciğeridir. Yüz yaşında ve 25 metre boyunda bir kayın ağacı, güneşli bir
günde fotosentezle bir saatlik bir sürede 1.7 kg. civarında Oksijen üretmektedir. Böyle bir ağaç 10
kişinin yıllık oksijen ihtiyacını karşılamaktadır. Orman havası şehir havasına göre yüzde 90-99 daha
temizdir. KESK'e Bağlı Tarım Orkam-Sen Zonguldak Şube Başkanı  Erkut Alacalı, iktidarın proje
adı altında doğayı, ormanı, suyu tahrip eden anlayışına karşı çıktı ve, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü
ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesiyle ve yapımı için halka rağmen ısrar edilen İstanbul Kanal
(Kanal İstanbul) projesiyle de orman alanlarımız ve su kaynaklarımızla birlikte oksijen depolarımız
da tahrip edilmektedir. "dedi  Sayfa 4’de

Vakalar Hýzla Arttý 
Baþhekim Özdolap Personeli
Uyardý    Sayfa 3’de

Kadýnlar Madenci Anýtý’ndan iktidara haykýrdý

Vazgeçmiyoruz
Zonguldak Kadın Platformu, 2011 yılında imza-

lanan ve 2014 yılında TBMM onayıyla yürür-
lüğe giren 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan
"Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesi"nin geceyarısı Cumhurbaşakanlığı
kararnamesi ile feshedildiği açıklanmasının ardından
Ülke çapında olduğu gibi Zonguldak'ta da protesto
edildi.

Platform adına basın açıklamasını KESK'e Bağlı
Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Eylem Kabarık
yaptı.Kabarık açıklamasında, "Değil gece yarısı
kararnamesi, yeri yarsanız, göğü başımıza

geçirseniz haklarımızdan da hayatlarımızdan da
vazgeçmeyeceğiz. Haklarımızın ve hayatlarımızın temi-
natı olan İstanbul Sözleşmesini savunacağız. İstanbul
sözleşmesi bizimdir, vazgeçmeyeceğiz"dedi

AKP Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun,
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz
Yavuzyılmaz'ın,"Kız Meslek Lisesi üzerinden
hayata geçirilmek istenilen 'rant oyunu' devam
etmektedir" açıklamasının gerçeği yansıt-
madığını belirtti. Ayrıntılar Sayfa 2’de

Eðitim-Ýþ; “Her
sabah Andýmýz'ý
okutacaðýz!” 

Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu'nun Öğrenci Andı'nı kaldıran
kararına tepkiler devam ediyor.Eğitim-İş
Zonguldak Şube Başkanı Kamuran
Çataklı, konuyla ilgili yaptığı basın açık-
laması yaptı. Sayfa 4’de

Karayýlmaz'dan
destek sözü  Sayfa 4’de

Haklarýmýzdan ve Hayatlarýmýzdan 
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21 Mart Newroz bayramı 

22 Mart 
1987 Halkevleri mahkeme kararıyla yeniden açıldı 

28 Mart
1821 - Yunan bağımsızlık savaşı Mora'da başladı. 
1868 - Maksim Gorki doğdu.

30 Mart 
1972 Mahir Çayan ile 9 arkadaşı Tokat' ın Niksar

ilçesine bağlı Kızıldere köyünde katledildi

31 Mart
1909 - İstanbul'da gerici ayaklanma girişimi. 
1934 - Irak KP kuruldu. 
1975 - Birinci MC kuruldu.

1 Nisan 
1949 Türkiye Cumhuriyeti İnsan Hakları Evrensel

Bildirisini kabul etti
2 Nisan 

1948 Yazar Sabahattin Ali Bulgaristan'a geçmeye
çalışırken öldürüldü 

4 Nisan 
1968 Martin Luther King öldürüldü
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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

Milletvekili Yavuzyýlmaz;
'rant oyunu' devam
etmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Zonguldak
Milletvekili Deniz
Yavuzyılmaz, Kız Meslek
Lisesi'nin koruna kararının
kaldırılarak yıkılmasının
önünün açıldığı karara tepki
gösterdi. CHP'li
Yavuzyılmaz, okulun
yıkılarak otoparka
dönüştürülmesine izin ver-
meyeceklerine dikkat çekti.

CHP Zonguldak
Milletvekili Yavuzyılmaz
konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, "Kız Meslek Lisesi
üzerinden hayata geçirilmek
istenilen 'rant oyunu' devam
etmektedir.

Kültür ve Turizm
Bakanlığının Ankara Bölge
İdaresine yaptığı itiraz üzer-
ine alınan bu karar nihai
değildir. Bu konuda ki huku-
ki süreç elbette devam ede-

cektir.
Türlü arayışlarıyla, eşi

benzeri görülmemiş bir
ısrarla, bakanlıklar üzerinden
baskılar kurularak, kültür
varlığı tescil kararını bile
bozduran bu zihniyet en çok
Zonguldak'a zarar vermekte-
dir.

Söz konusu talan olunca
büyük bir ihtiras ile hedefe
kitlenenleri, şehrimizin gün-
demini, enerjisini yıkım -
rant formülleri ile çalanları,
Zonguldak halkının vicdanı-
na bırakıyorum.

Cumhuriyet kadınının
sembolü olan okulumuzun
yıkılarak bir otoparka
dönüşmemesi için mücadele
etmeye devam edeceğiz"
dedi.

AKP Zonguldak İl
Başkanı Zeki Tosun, CHP
Zonguldak Milletvekili
Deniz Yavuzyılmaz'ın 'Rant'
iddiasının gerçek olmadığını
ifade etti.

Hastane bölgesinde
yapılacak işler Zonguldak
insanı içindir diyen AKP
Zonguldak İl Başkanı Zeki
Tosun, açıklamasına şöyle
devam etti:

"Kız Meslek Lisesinin
orada CHP Zonguldak
Milletvekilinin dediği gibi
rant diye bir şey yok. Orada
yapılacaksa düzenleme
yapılacak. Bu konuda
Anıtlar Kurulu gerekli kararı
verir. Ona göre de oradaki
yapılacak işler Zonguldak
insanı içindir. Bu hastane
orada olduğu sürece o

bölgede trafiğin rahatlaması
konusunda bir şeylerin
yapılması gerekir. Ama bu
okulu yıkalım da öğrenciler
sokakta kalsın niyetiyle
yapılan bir şey değildir.
Orada vekilin de dediği gibi
rantla ilgili hiçbir şey yok.
Düzenleme yapılacaktır ve
oradaki trafik rahatlatılacak-
tır. Okullar bölgesi olduğu
için trafik sıkışık. Yayla
Ortaokulumuzda 2'li eğitim
yapılıyor önce onu da çözm-
eye çalışıyoruz. Bir yer bul-
duk onu Bakanlıkla ve İl
Milli Eğitim Müdürüyle
görüşüyoruz. Zonguldaklı
insanların, öğrencilerimizin,
velilerimizin mutlu olması
noktasında elimizden gelen
gayreti gösteriyoruz."

Topaloðlu; 
“Bu Bahar Hem Barýþý
Hem De Demokrasiyi
Müjdelesin!”

Yeşil Sol Parti
Zonguldak İl Başkanı Ali
Topaoğlu Newroz
nedeniyle basın açıklması
yaptı.

Topaloğlu, "Savaşsız,
sömürüsüz, eşit ve özgür
bir bahar için mücadelem-
iz devam ediyor. Tüm can-
lılarla birlikte barış içinde
bir yaşam özlemini
yaşatanların şenliğine
selam olsun".

Topaloğlu açıkla-
masında şu iafadelere yer
verdi, "Demirci Kawa'dan
bugüne halkların yüzyıl-
lardır kutladığı, bahara ve
yaşama merhaba diyen,
zalimlere karşı direnişi
ifade eden Newroz hoş
gelsin, bu bahar ateşinde
barışı, demokrasiyi ve
virüssüz, sağlıklı bir
yerküreyi müjdelesin!
Baharı ve doğanın
uyanışını şenlik haline
getiren tüm halkların
bayramı kutlu olsun!

2021 Newroz kutla-
malarını Türkiye'nin dört
bir yanında gerçekleştire-
ceğiz. Anadolu
coğrafyasındaki tüm halk-

ların barış ve eşitlik talebi-
ni dillendireceğiz ve
Newroz ateşini harlaya-
cağız.

Tek adam rejimi
yenilip Türkiye
demokratikleştirilmeden,
sorunların müzakere ile
barış ve eşitlik temelinde
çözülmeden, ekolojik
yıkım sonlandırılmadan,
iktisadi adalet sağlan-
madan  mutlu yarınlardan
bahsetmek elbette imkan-
sızdır. Tüm dünyada
hüküm süren otoriter tek
adamların karşısında eşit-
lik, adalet, özgürlük ve
demokrasi isteyen bizler,
mücadelemizi büyütmeye
kararlıyız.

Savaşsız, sömürüsüz,
eşit ve özgür bir bahar için
mücadelemiz devam ediy-
or. Tüm canlılarla birlikte
barış içinde bir yaşam
özlemini yaşatanların şen-
liğine selam olsun.

Newroz Kutlu Olsun!

Ýl Baþkaný Tosun;
“Rant diye 
bir þey yok”.

Anýtsal Nitelikte Olan Aðaçlarýn “Anýt
Aðaç” Olarak Tescillenmeli Ve Korunmalý

TEMA Zonguldak İl
Temsilcisi Berran Aydan, kentte
yapılan projeler,altyapı çalış-
maları bölgelerinde var olan ve
kent estetiği, kent silueti ve kent
peyzajı açısından oldukça değerli
olması sebebiyle koruma altına
alınmasını talep etti.

Konuyla ilgili olarak yapılan
açıklamada Berran Aydan şu bil-
gilere yer verdi, "Zonguldak'ta
farklı noktalarda bulunan çok
yıllık küme ve sıra ağaçların;
kent estetiği, kent silueti ve kent
peyzajı açısından oldukça değerli
olması sebebiyle koruma altına
alınması için resmi başvuru ve
girişimlerde bulunduk.
Hazırladığımız dilekçeleri 16.10.
2020'de Mahalli Çevre Kurulu'na
(Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü'ne) ve Aralık 2020'de
Belediye Başkanlığı'na bizzat
görüşerek  ilettik.

Koruma altına alınmasını
talep ettiğimiz çok yıllık sıra ve

küme ağaçlar:
" Zonguldak- Ankara

yönünden merkez girişinde, TTK
69 ambarları önünde, Bülent
Ecevit Caddesi'nde yolun iki
yanında bulunan yetişkin yaştaki
çınar ağaçları

" Gazipaşa Caddesi'nin
iki yanında bulunan sıralı
yetişkin yaştaki çınar ağaçları

" Kılıç ve Üzülmez
mahallelerindeki, Fener
mahallesindeki koruma altına
alınmış çınar ağaçları ile aynı
yaş ve özellikteki, ortalama 180-
200 yaşlarında olan,yolların iki
yanında bulun çınar ağaçları

" Yayla Mevkiindeki
kavşakta, Yayla Ortaokulu önün-
deki, Atatürk Devlet Hastanesi
durağı karşından başlayarak,
Şehir Stadına inen yoldaki çok
yıllık (yaklaşık 150- 200
yaşlarındaki) çınar ağaçları

Bununla birlikte ilimiz
Liman Mevkiinde, TOKİ tarafın-

dan yürütülmekte olan sahil şeri-
di düzenleme sahası içerisinde,
İsmet Paşa Parkı'nda ve Adliye
karşısında çok sayıda, farklı
türde ve yetişkin yaşta ağaçlar
bulunmaktadır. Bu ağaçlar şehrin
kent estetiği, kent silueti ve kent
peyzajı açısından oldukça önemli
ağaçlardır.

Bu sebeple yapılan sahil
şeridi düzenleme çalışmaları
sırasında, alandaki mevcut
ağaçların zarar görmeden korun-
ması, inşaatı yürüten firmanın
son derece dikkatli ve özenli
çalışması, projede yeşil alan
olarak gösterilen ağaçların
çevresinde inşaat sırasında kök-
lerinin korunmasını talep etmek-
teyiz. İçlerindeki anıtsal nitelikte
olan ağaçların "anıt ağaç" olarak
tescili konusunda tespit yapıl-
masını yetkili kurumlardan talep
etmekteyiz.
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Zonguldak Kadın Platformu,
2011 yılında imzalanan ve 2014
yılında TBMM onayıyla yürür-
lüğe giren 'İstanbul Sözleşmesi'
ismiyle anılan "Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesi"nin dün gece
Cumhurbaşakanlığı kararnamesi
ile feshedildiği açıklanmasının
ardından Ülke çapında olduğu
gibi Zonguldak'ta da protesto
edildi.

Platform adına basın açıkla-
masını KESK'e Bağlı Eğitim-Sen
Kadın Sekreteri Eylem Kabarık
yaptı.”Açıklamada şu görüşler
yer aldı:

"Bir uluslararası sözleşme
hangi usulle yürürlüğe girdiyse
aynı biçimde yürürlükten
kaldırılabilir . TBMM devre dışı
bırakılarak, anayasa hiçe
sayılarak oluşturulan kararname
ile iktidarın Kadın düşmanlığı ve
sivil darbe uygulamaları devam
ediyor. İstanbul Sözleşmesi
kadınların her türlü şiddet ve
ayrımcılıktan korunması, kadın-
larla erkekler arasında eşitliğin
yaygınlaştırılması, bu amaçlar
için kapsamlı bir çerçeve, politika
ve tedbirler tasarlanması, ulus-
lararası işbirliğinin yaygınlaştırıl-
masını sağladığı ve toplumsal
cinsiyet eşitliği' ilkesine
dayandığı için uzun süredir ikti-
darın hedefindedir. Gece yarısı
yayınlanan bu üç beş satırlık
kararnamelerle halk iradesinin
oluşturduğu meclis görmezden
gelinerek fiili bir monarşi oluştu-
rulmuştur. Cumhurbaşkanı karar-
namesi yok hükmündedir!

İktidar eliyle yapılan çalış-
malarda halkın sadece %17'sinin
İstanbul Sözleşmesine karşı

olduğu, karşı olanların da radikal
dini gruplar olduğu ortaya çık-
mıştır. Halkın %83'üne rağmen
kadınları yaşatacak adımları
içeren İstanbul sözleşmesini
tartışmanın ya da reddetmenin
kime hizmet ettiği açıktır.
Yaşamlarımızı gericiliğe, yoba-
zlığa, bağnazlığa teslim etmeye-
ceğiz, yaşam haklarımızı karar-
namelerle  ortadan kaldırmanıza
izin vermeyeceğiz.

Kadına yönelik her türlü şid-
detin önlenmesi ve şiddete
uğrayanın korunması, şiddet
uygulayanın soruşturulması ve
cezalandırılması sorumluluklarını
devlete yükleyen sözleşmenin
iktidarın hedefi olması, iktidarın
kadınlardan ve kadınların yaşam
mücadelesinde sesini yükseltmes-
iden duyduğu rahatsızlığın sonu-
cudur.

"Halk istiyorsa sözleşmeden
çekiliriz" diyen iktidara karşı halk
"İstanbul Sözleşmesi Yaşatır"

dedi. Kadınlar, "İstanbul
Sözleşmesini Uygula" dedi,
"Haklarımızdan ve
Hayatlarımızdan Vazgeçmiyoruz"
dedi. Aylardır bu taleplerimizi
bulunduğumuz her mecradan ilet-
memişiz gibi İstanbul
Sözleşmesi'nden asla
vazgeçmediğimizi haykırdığımız
8 Mart'ın hemen ardından, bir
gece yarısı Cumhurbaşkanı
Kararnamesi ile İstanbul
Sözleşmesinden çıkıldığını Resmi
Gazete'den öğrendik.
Sözleşmeden çekilme kararı
Anayasa'ya ve uluslararası insan
hakları hukukuna aykırıdır. 

Biz kadınlar yaşamak istiy-
oruz. İstanbul Sözleşmesini fes-
hetmeye girişmekkadınlar yaşa-
mak istiyorum çığlıklarını yük-
seltirken onların yaşam haklarına
bir saldırıdır. Kadına "öldürsünler
seni" demektir. Katilin elindeki
silah, gözündeki hınç ve nefret
olmaktır. Hep söyledik yine

söylüyoruz. Kadın cinayetleri
politiktir. İstanbul Sözleşmesini
feshetme kararı bu ülkedeki
kadınları hiçe saymak, kadın
cinayetlerini görmezden gelmek-
tedir. Kızkardeşlerimizi hayatta
tutamayan, tecavüzden şiddetten
kurtarmayan iktidarın ülkemizin
alnına sürdüğü bir kara lekedir.
Kadınlar, Kadın kazanımlarına
hız kesmeden saldırıları süren
iktidara ve onun yarattığı gerici
odaklara karşı mücadele etmeye
devam edecek! 

Değil gece yarısı kararname-
si, yeri yarsanız, göğü başımıza
geçirseniz haklarımızdan da hay-
atlarımızdan da vazgeçmeye-
ceğiz. Haklarımızın ve hayat-
larımızın teminatı olan İstanbul
Sözleşmesini savunacağız.

İstanbul sözleşmesi bizimdir,
vazgeçmeyeceğiz.

Karaelmas Gazeteciler
Derneği Halkın Sesi
Gazetesi Yazıişleri
Müdürü Mustafa
Özdemir'in tutuk-
lanması ile ilgili
olarak basın
açıklaması yaptı.

KGD
Açıklamasında,
"Meslek örgütü
olarak öncelikle
şunu belirtmeliyiz ki,
gazeteciler bu olayda taraf
değildir. Üzülerek görmek-
teyiz ki gazeteciler arasında-
ki kutuplaşma had
safhadadır. Meslek örgütü
olarak meslektaşlarımıza
çağrımız adli olay olarak
soruşturulan bu olayın
adaletli şekilde aydınlatıl-
masından başka bir temen-
nide bulunmamalarıdır. "dedi

Açıklama şöyle;
"Halkın Sesi Gazetesi

Yazı İşleri Müdürü Mustafa
Özdemir'in, Zonguldak
Belediyesi önünde 15 Mart
2021 tarihinde kendisini ben-
zin dökerek yakacağını iddia
ederek eylemde bulunan
A.K.'yi azmettirdiği iddiasıy-
la tutuklanmasının ardından
gelişen süreci yakından takip
ettiğimizi tüm kamuoyunun
bilmesini isteriz.

Karaelmas Gazeteciler
Derneği(KGD) olarak,
Halkınsesi Gazetesi Yazı
İşleri Müdürü Mustafa
Özdemir'in tutuklanmasın-
dan bu yana tüm gelişmeleri
yakından takip ettik.
Soruşturma dosyasıyla ilgili
bilgiler öğrenmeye çalışarak

konuyu hukuk uzmanlarına
danıştık. Meslek örgütü

olarak öncelikle şunu
belirtmeliyiz ki,

gazeteciler bu
olayda taraf
değildir.
Üzülerek
görmekteyiz ki
gazeteciler

arasındaki kutu-
plaşma had

safhadadır. Meslek
örgütü olarak meslek-

taşlarımıza çağrımız adli
olay olarak soruşturulan bu
olayın adaletli şekilde aydın-
latılmasından başka bir
temennide bulunmamalarıdır. 

Kamuoyunda bu olayın
bir komplo olduğu konusun-
da görüşler yer almaktadır.
Bizler, adli yargılamaya
sonuna kadar güvendiğimizi
ve gerçeklerin bu yargılama
sonunda ortaya çıkacağına
inanıyoruz.

Mustafa Özdemir
neden Tutukandı

Zonguldak'ta geçtiğimiz
günlerde Zonguldak
Belediyesinden işten
çıkarıldığını iddia ederek
belediye önünde üzerine
benzin döküp kendini yak-
maya çalışan temizlik işçisi
Arslan K.'yi intihara azmet-
tirdiği iddiası ile gözaltına
alınan Halkın Sesi Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü Mustafa
Özdemir tutuklanmıştı.

KGD'den “Özdemir” 
açýklamasý…

Vakalar Hýzla Arttý Baþhekim Özdolap Personeli Uyardý
Zonguldak Bülent Ecevit

Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'nde artan kovid
vakaları nedeniyle, acil
olmadıkça hasta yatış ve girişim-
lerde kısıtlamaya gidilmesi,
taburcu olabilecek hastaların
mümkün olan en kısa sürede
taburcu edilmesine karar verildi. 

Zhaber İnternet sitesinin
verdiği habere göre;

Hastane başhekimi Prof. Dr.
Şenay Özdolap Çoban'ın kurum
içi çalışanlara gönderdiği mesaj-
da son 4 günde vakaların hızla
arttığı anlaşılıyor.

Kurum içi yazışma aynen
şöyle;

"Değerli Meslektaşlarım,
Güncel pandemi süreci ve

hastanemizdeki yeni planlamalar
hakkında bilgi vermek istiyorum.

İlimiz genelinde COVID-19
ve mutant virüs pozitif hasta
sayısı hızla artış göstermiştir.
Vaka sayılarının daha da artması
beklenmektedir.  Son 4 gün
içinde merkezimize başvuran
vaka sayısında büyük artış yaşan-
mış olup servis ve yoğun bakım
yatak sıkıntısı gelişmiştir. Covid
1-2 servisi olarak belirlenmiş

olan servisler dolmuş, yeni covid
servisi hazırlığı başlamıştır.
Halen covid yoğun bakım olarak
hizmet veren B4 yoğun bakım
ünitesi de kapasitesini doldurmak
üzeredir. 

Artan vaka akışını karşılaya-
bilmek adına ve diğer hastaların
ve personelin bulaşının en aza
indirgenmesi adına bir takım
önlemler alınması gerekmiştir. Bu
nedenle aşağıdaki belirlenen yeni
planlamalara ihtiyaç doğmuştur
ve bu planlamalara uyulması
büyük önem arz etmektedir.

1- Elektif hasta yatış ve gir-
işimlerde kısıtlamaya gidilmesi,
taburcu olabilecek hastaların
mümkün olan en kısa sürede
taburcu edilmesi,

2- Artan COVID tanılı hasta
yatışları için yeni COVID servis-
leri açılacaktır. Bu nedenle
COVID dışı kliniklerin A Blokta
bulunan servislerle daha önce
yapıldığı gibi birleştirilmeleri söz
konusu olacaktır. Servislerin
ihtiyaç doğrultusunda birleştir-
ilmesi gereğinin bilgisini, siz
değerli hocalarımın ekiplerine
bildirmeleri önem arz etmektedir.

3- Servislerde refakatçi kısıt-
laması ve ziyaret yasağı uygula-

maları konusunda hassas
davranılması gerekmektedir. 

Bu çerçevede siz hocalarıma,
son durum değişiklikleri ve ola-
bilecek planlamalar hususunda
bilgi aktarımım devam edecektir.

Hepinize vermiş olduğunuz

destek için teşekkürlerimi sunar,
kolaylıklar dilerim. 

Vazgeçmiyoruz
Haklarýmýzdan ve Hayatlarýmýzdan 

Vali Mustafa Tutulmaz 
Ýþ Kadýnlarýný ziyaret etti

Zonguldak Valisi Sayın
Mustafa Tutulmaz Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği İl
Kadın Girişimciler Kurulu
İcra Komitesi Üyelerine
Zonguldak Ticaret ve Sanayi
Odası'nda iade-i ziyarette
bulundu. 

Vali Tutulmaz'ı TOBB
Zonguldak İl Kadın
Girişimciler Kurulu İcra
Komitesi Başkanı Nurcan
Abay, İcra Komitesi Üyeleri
Ayşen Orhan, Lütfiye Zilan
Cenk, Ayşegül Likoğlu ve
Seray Sağlam karşıladılar.

Ziyarette kurul üyeleri
tarafından Vali Tutulmaz'a
kurulun üstlendiği görevler,
hayata geçirilen projeler ve
çalışılmakta olan projeler ile
ilgili bilgiler verildi.

Fotoğraf çekimi ve
Hediye takdiminin ardından
Vali Tutulmaz kurul üyeler-
ince uğurlandı.

TOBB Zonguldak İl
Kadın Girişimciler Kurulu
İcra Komitesi Başkanı

Nurcan Abay; Valimiz Sayın
Mustafa Tutulmaz'a nazik
ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ederim, projelerim-
izi kendilerine arz ettik,
Valimiz; çalışmakta olduğu-
muz projelerimizin hayata
geçirilmesi için her zaman
katkı vereceklerini söyledi,
kendilerine bir kez daha
teşekkür ederim. dedi.
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Eðitim-Ýþ; “Her sabah
Andýmýz'ý okutacaðýz!” 

Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu'nun Öğrenci Andı'nı
kaldıran kararına tepkiler devam
ediyor.Eğitim-İş Zonguldak Şube
Başkanı Kamuran Çataklı,
konuyla ilgili yaptığı basın açık-
lamasında; "Her iki lafından
birisi "milli" olan AKP'nin, milli
duyguları pekiştirmesi, ulus
olmanın değerini hatırlatması için
okullarda okutulan Öğrenci
Andı'nı siyasallaştırdığı yargı
aracılığıyla kaldırması,
Başöğretmen Atatürk'ün izinde
olan biz Eğitim-İş'lileri durdura-
mayacaktır.

Bilindiği üzere AKP'nin
2013'te bir yönetmelik değişik-
liğiyle okullardan Öğrenci
Andı'nı kaldırmasının ardından
sendika olarak başlattığımız
hukuk mücadelesi, 8 yıllık bir
hukuki sürecin ve birbirini takip
eden hukuksuzlukların ardından
ne yazık ki Türk Ulusu aleyhine
sonuçlanmıştır. 

Ne acıdır ki yaşanan hukuki
süreç, son olarak Danıştay İdari

Dava Daireleri Kurulu'nun
Andımız'ın kaldırılmasını onay-
layan kararıyla son bulmuştur.

Birkaç gün önce alınan ve
daha davacı taraf olan bize bile
ulaştırılmadan havuz medyada
müjde gibi sergilenen bu kararın
bizim nezdimizde yasal, ancak
meşru olmadığını ilan etmiştik.

Eğitim-İş olarak daha ilk gün
"Andımız'ı siyasallaşmış yargıya
kurban etmeyeceğiz" demiştik.
İşte bugün bu sözümüzün gereği-
ni yapacağımızı açıklıyoruz!

Eğitim-İş'e üye eğitim
emekçilerinin mesai harcadığı
her ilkokul sınıfında, her sabah
Andımız'ı okutacağız!
Cumhuriyet alerjisiyle alınan bu
kararların Atatürk'ün biz öğret-
menlere emanet ettiği öğrenciler-
imize ve dolayısıyla gelecek
nesillere etki etmesine izin ver-
meyeceğiz!Cumhuriyet karşıtları
sinsice olsa da üstlerine düşeni
yaptı. Dost düşman bilsin ki biz
de yapacağız!”denildi

Karayýlmaz'dan
destek sözü

Misli.com 2.Lig Beyaz
Grup'ta mücadele eden temsil-
cimiz Zonguldakspor'a gelir
amaçlı bastırılan ve aynı zamanda
1992 yılında meydana gelen
Kozlu Grizu faciasında yaşam-
larını yitiren 263 şehit
madencinin isimlerini yaşatıl-
masının hedeflendiği Şehit
Madenci formalarına her geçen
gün ilgi artıyor.

Zonguldakspor A.Ş. Başkanı
Hakan Hürfikir, Basın Sözcüsü
Şükrü Öztürk ve takım kaptanı
kaleci Sinan Ören Zonguldak İl
Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet
Karayılmaz'ı makamında ziyaret
etti.

Ahmet Karayılmaz'ın ismi

yazılı 67 numaralı özel formayı
Karayılmaz'a hediye eden
Hürfikir ve Öztürk forma
konusunda kendisinden destek
sözü aldı.

Zonguldakspor Basın
Sözcüsü Şükrü Öztürk açıkla-
masında "Özel idare genel
sekreterimiz Ahmet Karayılmaz a
yaptığımız ziyaret sonucunda
forma konusunda destek olacağı
sözünü aldık kendisine şahsım ve
kulüpüm adına teşekkür ediy-
oruz" ifadelerine yer verdi

Alacalý; “Ormanlarýmýz saðlýklý bir yaþam alanýnýn da garantisidir”
Ormanlar, ekosistem

bütünlüğü içinde canlı-cansız
birlikteliği ile doğanın
parçası; mikro
anlamında ise
ülkenin
akciğeridir. Yüz
yaşında ve 25
metre boyunda
bir kayın ağacı,
güneşli bir
günde fotosen-
tezle bir saatlik
bir sürede 1.7
kg. civarında
Oksijen üretmekte-
dir. Böyle bir ağaç 10
kişinin yıllık oksijen ihtiy-
acını karşılamaktadır. Orman
havası şehir havasına göre
yüzde 90-99 daha temizdir. 

KESK'e Bağlı Tarım
Orkam-Sen Zonguldak Şube
Başkanı  Erkut Alacalı, ikti-
darın proje adı altında doğayı,
ormanı, suyu tahrip eden
anlayışına karşı çıktı 

Erkut Alacalı konuyla
ilgili yaptığı basın açıkla-
masında; “"Ülkenin en büyük

zenginlik kaynağıdır; iklimi
yumuşatan, su kaynaklarını

besleyen, yağmur bulut-
larını çeken, yurdu

çöl olmaktan kur-
taran orman-
larımız ulusal
ve uluslar
arası ser-
mayenin kon-
trolsüz
büyüme hırsı
dolayısıyla

yerli işbirlikçi-
leri eliyle talan

edilmektedir.
Yüzyıllardan beri

ormanlar insanlar tarafın-
dan bilinmektedir. Bu nedenle
orman ve insanlık iç içedir.
İktidarın yıllardan beri orman
yasasında, anayasanın ilgili
maddelerine aykırı bir şekilde
yapmış olduğu değişiklikler,
orman ürünleriyle geçimini
sağlayan yurttaşların yaşamını
ve ülkenin ekolojik yapısını
tahrip etmiştir ve etmektedir.
Anayasanın 169 ile 170.
Maddeleri yürürlükte olması-

na rağmen 6831 sayılı Orman
Kanunu 19 yılda tam 25 kez
değiştirilmiştir. Üstelik bu
değişikliklerin neredeyse
tamamına yakını Anayasanın
bu maddelerine açıkça
aykırıdır. 

Ormansızlaştırma çalış-
malarında anayasanın ilgili
hükümleri dikkate alınmadan;
2B ve yerleşime açma uygula-
maları, madencilik çalış-
maları, Karadeniz
Bölgesindeki HES'ler,
Kazdağları'nda altın arama
çalışmaları, Akkuyu'da yapıl-
maya başlanan, Sinop ve
İğneada'da yapılması plan-
lanan Nükleer Santraller,
güvenlik gerekçesiyle binlerce
hektar ormanın yakma yoluyla
yok edilmesi, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü ve Kuzey
Marmara Otoyolu Projesiyle
ve yapımı için halka rağmen
ısrar edilen İstanbul Kanal
(Kanal İstanbul) projesiyle de
orman alanlarımız ve su kay-
naklarımızla birlikte oksijen
depolarımız da tahrip

edilmektedir. 
Sendikamız Tarım Orkam

Sen dün olduğu gibi bugün ve
yarın da yaşam alanlarımız
olan ormanlarımızın kar hırsı
ve sermayeye peşkeş çekilme
amacıyla yok edilmesine karşı
kararlılıkla mücadelesine
devam edecektir. Türkiye
ormanlarının bu topraklar
üzerinde yaşayan halkların
yaşamının bir parçası olduğu
unutulmamalıdır.
Ormanlarımızın sağlıklı bir
yaşam alanının da garantisi
olduğu bilinmeli ve öncelikle
bu çerçevede değerlendirilme-
si gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu çerçevede sendikamız
Tarım Orkam-Sen küresel
iklim değişikliğine dair risk-
lerin artığı bir ortamda,
ormanlarımızın korunmasıyla
ilgili üstümüze düşen her
görevi de titizlikle yerine
getireceğiz


