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128 Milyar Dolar nerede ?

CHP Zonguldak İl Başkanlığı
binasına asılan 128 Milyar Dolar
Nerede afişi de polis kontrolünde
indirildi. Konu hakkında CHP İl
Başkanı Murat Pulat, Zhaber'e yaptığı
açıklamada:"Genel merkezimiz
tarafından bize gönderilen yazı gereği
kayıp olan 128 Milyar Dolar ve İstan-
bul Sözleşmesi gereği afişlerimizi
hazırlattık. Görevli polis
arkadaşlarımızla görüşmüştük konuyu
söylemiştik. Az önce astık 128 Milyar

Dolarla alakalı afişimizi. 10 dakika
geçmeden görevli arkadaşlar geldi. Bu
yapılan işlemin yasak olduğunu söyle-
di. Pankartı almaları gerektiğini
söylediler. Bizde savcılık yazısı olduk-
larını sorduk. Bu kağıdın daha sonra
geleceğini söylediler. Diğer pankartı
İstanbul Sözleşmesi ile alakalı olan
pankartı asacağımızı söyledik.
Bununda yasak olduğunuz söylediler.
Bizde pankartı toplayıp teslim ettik
görevli polis arkadaşlara." dedi

Þehit madenci aileleri için verilen önerge reddedildi.

54.562 vaka, 2.671 hasta, 243 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 301.068 test yapıldığını, 54.562

kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 2.671 kişinin "hasta" kabul
edildiğini, 243 kişinin de Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili veriler Sağlık
Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu.Buna göre Bakanlık, son
24 saatte 301.068 test yapıldığını, 54.562 kişiye Covid-19 tanısı kon-
duğunu, bunlardan 2.671 kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini,
243 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 41.218 kişinin
iyileştiğini, 2.891 Covid-19 hastasının durumunun ağır olduğunu
açıkladı.Bakanlığa göre, toplam Covid-19 vaka sayısı 3.903.573, ölen
kişi sayısı 34.182. Toplam iyileşen sayısı ise 3.372.629.

TTK'ya, Sayýþtay'dan
Kritik Uyarý

“Tüketicileri 
kazýklayan Ticaret
erbabýnýn 
isimlerini 
açýklayacaðýz”

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele
eden temsilcimiz Zonguldak Kömürspor
Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 1992'de Kozlu
grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci
anısına bastırdığı formaların satışları sürüyor.
Kırmızı-lacivertli yönetim öte yandan forma
kampanyasına destek ziyaretlerine de ara ver-
meden devam ediyor. Sayfa 4’de

Milletvekili
Uçar Ýþçi 
alýmýnda Topu
GMÝS'e attý

Gönül
Demirsu
veda turunda

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Zonguldak
İl Müdürü Gönül Demirsu, emekliliğine sayılı
günler kala Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ne
veda ziyaretinde bulundu.  Sayfa 4’de

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak
Parti) Zonguldak Milletvekili Hamdi
Uçar, Sayıştay'ın Türkiye Taşkömürü
Kurumu (TTK) ile ilgili rapor hakkında
soruları yanıtladı.

TTK işçi alınması için TTK yöneti-
minin ve GMİS Yöneticilerinin bir hazır-
lığı olmadığını belirten Milletvekili Uçar
"Bir rapor hazırlasınlar ve bakanlığa sun-
sunlar. Bunu sadece siyaseti fatura eder-
lerse işi sulandırırlar" dedi.

Haberi Sayfa 3’de

Albayrak'tan, Zonguldak
Kömürspor'a destek

Tüketici Hakları Derneği Başkanı
aynı zamanda
Tüketici Hakem
Heyeti üyesi
Ali
Topaloğlu,
Ramazan Ay'ı
nedeniyle Her
Ramazanda olduğu
gibi bu ramazanda da Bazı Ticaret erbabı
ve esnaf bu durumu fırsata çevirmek
istediklerine dikakat çekti ve "TİCARET
ERBABI VE ESNAFIMIZA ÇAĞRI"
açıklaması yaptı.Haberi Sayfa 2’de

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş,
TBMM KİT Komisyonu'nda, Türkiye Taşkömürü
Kurumu ile ilgili denetim raporlarının görüşüldüğü
toplantıya katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada
Türkiye Taşkömürü Kurumu
ile ilgili olarak kapsamlı bir
değerlendirme yapan
CHP'li Demirtaş, işçi
alınmaması, üretimin
düşmesi ve kurumun
zarar etmesinden duy-
duğu üzüntüyü belirtti
ve kurumun yeniden
yapılandırılarak
siyasetin müdahaleleri
dışında bırakılması ve
özerk bir yapıya kavuş-
turulması gerektiğini ifade
etti.   

Haberi Sayfa 3’de

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)
Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin 2017-2018 yıllarına ait hesapları görüşülürken, komisyona
şehit madenci aileleri için verilen önerge damga vurdu. Bu hafta çarşamba günü gerçekleşen
görüşmelerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi
Deniz Yavuzyılmaz'ın, mevcut yasadaki süre sınırı nedeniyle şehit madenci yakınlarına kamuda
tanınan haklardan faydalanamayan aileler için kamuoyu oluşturma adına vermiş olduğu önerge-
si Ak Partili komisyon üyelerince reddedildi. Haberin Ayrıntısı Sayfa 4’de

Pankartý CHP Ýl Binasýndan kaldýrýldý
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4 Nisan 
1968 Martin Luther King öldürüldü

8 Nisan 
2012 Halkevleri'nin 80.yıl şenliğinde 25 bin i aşkın

kişi İstanbul Sinan Erdem spor salonunda buluştu 
9 Nisan 

1927 İtalyan ve Amerikalı anarşistler Sacco ve
Vanzetti idam cezasına çarptırıldı 
10 Nisan 

1919 Meksikalı devrimci lider Zapata öldürüldü 
10 Nisan 

2001 Emeğin gündemi sendika .org sitesi açıldı 
12 Nisan 

1961 Sovyetler uzaya ilk insanı gönderdi 
14 Nisan 

1987 Üniversite öğrencileri 1980 darbesi sonrası en
kitlesel eylemi gerçekleştirdi
16 Nisan

1919 - Karadeniz’de Fransız denizcileri ayaklandı. 
1978 - Dünya Sendikalr Federasyonu’nun Prag’da 9.

kongresi
17 Nisan

1940 - Köy Enstitüleri Yasası kabul edildi. 
1993 - Cumhurbaşkanı Turgut Özal öldü.
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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

Zonguldak İli Dernekleri
Federasyonu'nun kongresi
yapıldı. Yapılan kongrede tek
aday olan Necati Başar, fed-
erasyon başkanı seçildi.

Dernekler Federasyonunun
amacı Ankara’da lobi faaliyet-
leri yürütmek, kentin hizmetleri-
ni dahada güçlendirmek.

Federasyonda yer alan isim-
lerde bir farklılık yok.Yani yıl-
lardır mevcut yönetimlerde yada
başkanlıklarda yer alan isim-
ler.Tek farkı dağınık gibi görü-
nen aslında zaten birlik içinde
hareket eden ayrı-farklıymış
gibi duran ama aynı hareket
eden isimler.

Bundan önce de 67’ler
palatformu kurulmuştu.O plat-
formda bir amacı dışarıdaki
kıymetlerin kente yönelik
yapacakları katkıları bir-
leştirmek.

Hani eskiden reklamlar
vardı, “Yok biribirimizden
farkımız, aslında biz Osmanlı
Bankasıyız” işte öyle birşey.

Bu ekip bugün 19 yıldır
ülkeyi yöneten AKP İktidarına
ve Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a baskı yapabilir mi?

Sayın Cumhurbaşkanım
Zonguldak’ta TTK dışında bir
üretim alanı yok.TTK’da çalış-

ması gereken işçi sayısı 15
Binlerde olması gerekirken
bugün 6-7 binlerde.TTK’ya işçi
almaz iseniz değil Zonguldak’a
gelmek oy yok.Deme lüsksleri
olabilir mi?

Lüsk derken cesaretten,
güçlü iradeden, kararlı duruştan,
kent insanı için gerçekten yeri
geldiğinde kendini feda etmek-
ten bahsediyorum.

Bu federasyon bunu başara-
bilir mi sizce?

Bakın hemen bir örnek
vereyim.

AKP Zonguldak
Milletvekili Hamdi Uçar verdiği
demekçe,TTK ve GMİS
Yöneticilerine ağır eleştiriler
yöneltti.

Bu eleştiriyi CHP’li vekil
yapsa daha dikkatli değerlendi-
rebiliriz.Ama 19 Yıllık iktidarın
milletvekili Hamdi Uçar yapın-
ca tuhaf geliyor.

Tuhaf ki ne tuhaf.Uçar üste-
lik işçi alımıyla ilgili suçu işçi
sendikası GMİS Yönetimine
atıyor.

TTK işçi alınması için TTK
yönetiminin ve GMİS
Yöneticilerinin bir hazırlığı
olmadığını belirten Milletvekili
Uçar "Bir rapor hazırlasınlar ve
bakanlığa sunsunlar. Bunu

sadece siyaseti fatura ederlerse
işi sulandırırlar" dedi.Şimdi
GMİS Yönetimi buna ne cevap
verir bilemem ama, şunu sürekli
söylerim.İşçi sendikasının, yada
şöyle söyleyelim sendikaların
görevleri arasında “örgütlü
bulunduğu kuruma işçi
aldırmak”gibi bir görevinin
olduğuna inanmıyorum.

Şunu biliyorum ama GMİS
bu konuda her yönetim döne-
minde, yakın tarihte, Eyüp
Alabaş, Ahmet Demirci döne-
minde Havza Raporu hazırla-
yarak (2011) TBMM’de grubu
olan Milletvekilerine,Enerji
Bakanlarına önemli rapor
verdiğini biliyorum.

O raporu Üniversite,GMİS
TMMOB’unda  değerlendirme
ve önerilerini içerdiğini böl-
genin bir anlamda Havza
Raporu niteliği taşıdığı dile
getirilmişti.

Ama Hamdi Uçar bunları
görmezden geldiği için o kendi
mantığıyla ve yapması gereken
sorumlulukları ancak topu taca
atarak,yükü işçi sendikasına o
da olmadı TTK bürokratlarının
sırtına yükleyerek işi çözmeye
çalışıyor.

Çünkü o daha çok Öz Süt’e
çalışıyor

Milletvekili Hamdi Uçar iþçi
alýmýnda topu GMÝS’e attý

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

"Tüketicileri kazýklayan
Ticaret erbabýný isimleri-
ni açýklayarak kamuoyu
ile paylaþacaðýz"

Tüketici Hakları
Derneği Başkanı aynı
zamanda Tüketici Heyeti
üyesi Ali Topaloğlu,
Ramazan Ay'ı nedeniyle
Her Ramazanda olduğu
gibi bu ramazanda da
Bazı Ticaret erbabı ve
esnaf bu durumu fırsata
çevirmek istediklerine
dikakat çekti ve
"TİCARET ERBABI VE
ESNAFIMIZA ÇAĞRI"
açıklaması yaptı.

Topaloğlu açıkla-
masında; Esnafa, tüketi-
ciye ve siyasi iradaye de
çağrı yapmaktan geri dur-
madı ve, "Siyasi iktidara
çağrımızdır. İktidar sahip-
leri de zaman zaman bu
tür yardım kampanyaları
yapmaktadır. İktidarın
görevi yardım yapmak
değil yoksulluğu ortadan
kaldırmaktır. Vatandaşın
satın alam gücünü artırın,
Vatandaşı birilerinin
insafına ve eline mahkum
etmeyin"dedi

Açıklama şöyle;
"Ticaret erbabı ve
esnafımıza çağrımızdır.
Salgın hastalık nedeniyle
özellikle temel Tüketim
mallarına aşırı fiyat
artışları yapılmıştır.
Ancak tüm çabalara ve
uyarılara rağmen fiyatlar
aşağıya çekilememiştir.
Ramazanın başlayacağı
bugünlerde Fiyatlarda
yine artışlar görülmekte-
dir. Bu kabul edilir bir
durum değildir. Her
Ramazanda olduğu gibi
bu ramazanda da Bazı
Ticaret erbabı ve esnaf bu
durumu fırsata çevirmek
istemektedir. Aşırı ve
keyfi zam yapan
Tüketicileri kazıklayan
saygılı davranmayan
esnafımızı Ticaret
erbabını isimlerini açıkla-

yarak kamuoyu ile pay-
laşacağız.

Diğer yandan birçok
firma, Ramazan ayında
gıda yardımı yapmaktadır.
Bu firmalar bir yandan
aşırı zam yaparken bir
yandan da günah çıkar-
mak şirin gözükmek için
ramazan paketi hazırla-
maktadırlar. Bu
paketlerde daha çok satıl-
mayan markalar. Tüketim
tarihi   yakın yada geçmiş
ürünler vatandaşa yardım
diye verilmektedir. Bu
durumu asla kabul etmiy-
oruz. Yoksul ve dar gelirli
Tüketicilere eğer yardım
yapılacaksa hazırlanan
paketler en kaliteli ürün-
lerden hazırlanmalıdır. 

Yoksul ve
Tüketicilere eğer katkı
sunulacaksa alışveriş kart-
ları ile yapılması daha
uygun olacaktır. İnsanlar
azda olsa ihtiyacı olan
ürünleri satın alırlar.

Siyasi iktidara
çağrımızdır. İktidar sahip-
leri de zaman zaman bu
tür yardım kampanyaları
yapmaktadır. İktidarın
görevi yardım yapmak
değil yoksulluğu ortadan
kaldırmaktır. Vatandaşın
satın alam gücünü artırın,
Vatandaşı birilerinin
insafına ve eline mahkum
etmeyin.

Tüketicilerimize çağrı
; Piyasa araştırması
yaparak ve kalabalık
ortamlara girmeden pan-
demi kulalarına uyarak
alışveriş yapalım.

Aşırı Tüketimden
kaçınalım. Bu ramazanı
gerçek anlamda dayanış-
ma içinde kardeşçe pay-
laşarak geçirelim.

Altýyedi Geçmiþi Beklemek'le
okurunun huzurlarýnda

Dosya konusu "geçmişi
beklemek"e katkı sağlayan
yazarlar Prof. Dr. H. Haluk
Erdem, Ayşegül Tözeren,
Prof. Dr. Cemal Sakallı,
Doğuş Sarpkaya, Yunus
Aykut Kırbıyık,  Prof. Dr.
Hüseyin Köse, Can Gürses,
Evşen Yıldız, Barış Akkurt,
S. İpek Ortaer Montanari,
enderemiroğlu, Özlem Akkel
olurken bu sayının öykücü-
leri Hande Çiğdemoğlu, Ayça
Şebnem, Shibumi, Öykü
Gizem Gökgül ve Üzeyir
Karahasanoğlu oldu.

Şiirleriyle Eylem Hatice
Bayar, Emrullah Alp,
İbrahim Karaca, Tuncay Taş,
Fikri Direnç Aktaş, Yiğit
Ergün, Hatice Tarkan
Doğanay, Hüseyin Serhat
Arıkan, Özlem Yoldaş, Kader
Menteş Bolat, Ege Özcan;
dosya dışı yazılarıyla Ahmet
Özer, Levent Turhan Gümüş,
Attila Aşut, Levent Özbek,
Salih Bolat, Belma Fırat,
Mine Yörük, Bora Ercan,
Cüneyt Karakuş, Mahir
Ergün, Ahmet Öztürk,
Müslüm Kabadayı sayfalarda
yer aldı.

Yiğit Kerim Arslan'nın
Nilay Özer, Ayça Şebnem'in
Şaduman Karaca, Üzeyir
Karahasanoğlu'nun Nilüfer
Benal söyleşileri okurun
beğenisine seslenirken
derginin özel konuğu Mahir
Ünsal Eriş, "Kötü Olmak

Tabii, İyi Olmaksa Gayrete
Muhtaçtır" söyleşisinde ede-
biyat dünyasını okurlara
açıyor.

Bu sayının soruşturması-
na katılan değerli kalemler
Engin Günay, Figen Şakacı,
Gülay Gökçen, Mahmut
Aksoy, Naile Dire, Sibel Öz,
Şenay Eroğlu Aksoy oldu.

Kapak tasarımı Mine
Yörük'e, arka kapaktaki
"Karga Kafası" Kemal
Gökhan'a ait yedinci sayının
diğer çizerleri Kürşat
Coşgun, Cemil Cahit Yavuz,
Betül Sinanoğlu, Dilara
Kızıldağ, Ekin Urcan.

Derginin başyazısında
"2021 Kış sayımızı
Avusturyalı besteci Gustav
Mahler'in "Gelenek, küllere
ibadet etmek değil, ateşi diri
tutmaktır." sözünden yola
çıkarak hazırladık" diyen
Kürşat Coşgun'un  hazır-
ladığı "Hamit Kalyoncu ve
Kömürde Açan Çiçek"
kitapçığı bu sayının
armağanı.

"Hayaller ve Gerçekler"
temasının dosya konusu
olarak işleneceği sekizinci
sayıya
altıyedidergi@gmail.com
adresinden eser göndermek,
derginin tüm sayılarını anlaş-
malı kitabevlerinden ya da
shopier üzerinden temin
etmek mümkün.
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Ýþçi Alýnmýyor, Üretim Düþüyor, Zarar Büyüyor
CHP Zonguldak

Milletvekili Ünal Demirtaş,
TBMM KİT Komisyonu'nda,
Türkiye Taşkömürü Kurumu
ile ilgili denetim rapor-
larının görüşüldüğü
toplantıya katıldı.
Toplantıda yaptığı
konuşmada
Türkiye
Taşkömürü
Kurumu ile
ilgili olarak
kapsamlı bir
değerlendirme
yapan CHP'li
Demirtaş, işçi
alınmaması, üre-
timin düşmesi ve
kurumun zarar
etmesinden duyduğu
üzüntüyü belirtti ve kurumun
yeniden yapılandırılarak
siyasetin müdahaleleri dışında
bırakılması ve özerk bir yapıya
kavuşturulması gerektiğini
ifade etti. Kendisinin de bir
madenci çocuğu olduğunu
hatırlatan Ünal Demirtaş; " Ben
de bir madenci çocuğu olarak,
Türkiye Taşkömürü
Kurumundan maaş almış bir
babanın evladı olarak kurumun
bu hâle düşmesinden dolayı
çok büyük bir üzüntü içindey-
im, onu özellikle ifade etmek
istiyorum ve kurumun ayağa
kalkması için de üzerimize ne
düşüyorsa o görevi yapmaya
hazırım, parti olarak da hazırız,
yeter ki üretimi artıralım, işçi
açıklarını giderelim ve yeni bir

durum ortaya koyalım" dedi.

TTK'ya,
Sayıştay'dan

Kritik Uyarı
Türkiye

Taşkömürü
Kurumunu
ayağa kaldır-
mak her zaman
mümkündür.
Eğer, Kurumu
ayağa kaldıra-
cak, üretimi

artıracak bir
şeyler yapılmazsa

Kurumun faaliyet-
lerini kesintisiz

sürdürmesi de ileride
mümkün olamayacak bir nok-

taya gelecektir. Bunu da bize
Sayıştayın 2017 yılı raporu
117'nci sayfasında açıkça
söylenmiştir. "Yıldan yıla üre-
timin düşmesini ve maliyet-
lerinin artması nedenlerini
inceleyin." diyor ve "İşgücü
verimliliklerini ve üretimin
artırılmasına yönelik önlemler
alın, uygun çalışma yöntem ve
çalıştırma düzeni sağlayın.
Üretim maliyetlerini düşürecek
önlemleri alın, aksi takdirde
artan bilanço zararlarıyla
Kurumun faaliyetlerinin kesin-
tisiz yürütülmesi ileride
mümkün olamayacaktır."
deniliyor. Bu son derece önem-
li ve kritik bir uyarıdır.
Sayıştay raporlarında dikkat

çeken bir başka uyarı daha
vardır: "Uzun yıllardan beri
stratejik planlama yapılmadığı
için Kurumun geleceğinde bir
belirsizlik söz konusudur. Bu
nedenle de Kurumda çalışması
gereken norm kadro sayısının
bir türlü belirlemediğini" ifade
etmişlerdir.

İşçi Alınmıyor, Üre-
tim Düşüyor, Zarar
Büyüyor

Sayıştay raporlarında ifade
edildiği gibi işçi açıkları
nedeniyle üretim de düşmekte-
dir. Zonguldak havzasındaki
kömür rezervi 1.5 milyon ton
olduğu ifade edildi. 1920'lerde
600 bin ton, 1940'larda 3 mily-
on ton üretim yapılırken 2016
yılında satılabilir kömür üreti-
mi maalesef 911 bin tona ger-
ilemiş, yine 2017 yılında 1
milyon ton hedef olmasına rağ-
men 870 bin tona gerilemiş,
2018 yılında 900 bin hedeflen-
miş, 686 bin tonu üretilmiş,
2019 yılında 1 milyon ton
hedeflenmiş ve 734 bin
üretilmiş. Yani, bir hedef var
ama hedeflerde de bir yanılgı
var, bir sapma var. Yani,
TTK'nin üretimi son iki yılda
yaklaşık 200 bin ton daha
düşmüş. Oysa, özel sektörün
sahalarına baktığımızda daha
düşük işçi sayısıyla daha fazla
üretime gitmiş. Burada bir
sorun var, Bu sorunun adını

doğru tespit etmemiz lazım.
Biz bunun bürokratik sorun
olarak görmüyoruz sadece,
burada bir siyasi bir zihniyet
sorunu olduğunu görüyoruz.
Kişisel kanaatimizi ikisi birlik-
te değerlendirildiğinde, yani
siyasi zihniyet sorunuyla
bürokratik sorunun birlikte
değerlendirdiğimizde bunu bir
masaya yatırmamız gerektiğini
düşünüyorum.

Siyasi İrade
Değişimi Şart

Bu hedeflere ulaşabilmek
için stratejik bir planlama yap-
mamız gerektiğini, bu planla-
madan sonra norm kadro üre-
tim işçisi açıklarını gidermemiz
gerektiğini düşünüyorum ve bu
yarı mekanizasyon yatırım-
larını da hızlandırmamız gerek-
tiğini düşünüyorum. Bakın,
özel sektör, kömür madenciliği
rodövansçılar zarar etmeden
üretimi gerçekleştirebiliyor,
Türkiye Taşkömürü Kurumu da
bunu yapabilir. Bu donanım ve
birikim Zonguldak'ta vardır,
insan kaynaklarımızda vardır,
yönetim kadrosunda vardır ama
bunun için bir siyasi irade
değişiminin, bir siyasi irade
devriminin şart olduğunu
düşünüyorum. Bu hâliyle
bakın, beş yıldır aynı şeyleri
konuşuyoruz. Hep dramatik
düşüş var ve sonuç yok.”diye
ifade etti

Milletvekili Uçar Ýþçi 
alýmýnda Topu GMÝS'e attý

Adalet ve Kalkınma
Partisi (Ak Parti) Zonguldak
Milletvekili Hamdi Uçar,
Sayıştay'ın Türkiye Taşkömürü
Kurumu (TTK) ile ilgili rapor
hakkında soruları yanıtladı.

TTK işçi alınması için
TTK yönetiminin ve GMİS
Yöneticilerinin bir hazırlığı
olmadığını belirten
Milletvekili Uçar "Bir rapor
hazırlasınlar ve bakanlığa sun-
sunlar. Bunu sadece siyaseti
fatura ederlerse işi sulandırır-
lar" dedi.

Milletvekili Uçar Sayıştay
raporu ve TTK işçi alımı ile
ilgili şu açıklamaları yaptı;

"KİT Komisyonu'nda
görüşmeler yapıldı.
Komisyona AK Parti
Milletvekilimiz Polat Türkmen
de katıldı. Türkiye Taşkömürü
Kurumuna eğer işçi alınması
gerekiyorsa ve öyle bir açık
varsa Genel Müdürümüz
raporunu hazırlar ve Bakanlığa
sunar. Sadece KİT
Komisyonundaki görüşmelere
binaen bir açıklamanın
olduğunu biliyoruz. Ama kuru-
mun yetkilileri bizim üretimle
ilgili, 'üretim ayağında şu
kadar elemana ihtiyacımız var,
açığımız var' gibi bir ifade kul-
lanmadılar.

Yetkili ve sorumlu onlar
olduğu için onların bu konuyla
ilgili bir çalışmasını yapıp
Bakanlığa sunmaları gerekir.
Biz de siyaseten takipçisi olu-
ruz. TTK'ya işçi alındığı halde
üretimin artmaması,  zararın
artması ve üretimin geriye
gelmesi bir soru işaretidir.

Bununla ilgili yetkili
herkes kendi payına düşeni
alması gerekir. Sadece

'siyasetçiler bu işi niye
çözmüyor' denilirse, siyasete
fatura edilirse bu işi
sulandırırsınız.

Gerçekçi olmak lazım,
kamuoyunun, sivil toplum
örgütlerinin ve basın cami-
asının bu konuda hassas
olması lazım. Yoksa 'üretim
düştü işçi alalım' ya da almay-
alım.

Ben böyle bir ifade kul-
landığımda olaya farklı per-
spektifden bakıldığında
'Hamdi Uçar işçi almak
istemiyormuş' gibi görünüyor.

TTK ya işçi alınmasını en
çok ben istiyorum. Neden?
Çünkü ben bu şehirde ticaret
yapıyorum. Eğer bu kurum
ayakta durursa bu kurumda
15.000 işçi çalışacak, bundan
şehir kazanır ve biz kazanırız.

Buna karşı olmak bir
siyasetçi olarak ya da bir
vatandaş olarak kabul
edilebilir, anlaşılabilir bir
düşünce değildir.

Olayı saptırarak farklı yer-

lere taşımanın bir anlamı yok.
Herkes taşın altına elini koy-
sun 'üretim düşüyor zarar
artıyor' bir gün bir yerde tak
diye 'bir dakika' diyecekler.

Onun için ben de diyo-
rumki: GMİS ve TTK yöneti-
mi olarak teknik bir çalışma
hazırlayın ve 'bizim şuraya
şunu şunu yapmamız lazım'
deyin. Biz de siyaseten buna
destek verelim. Ben şimdi
çıkıp da 'TTK'ya 5000 işçi
alınsın' diyebilirim. Afaki
konuşabilirim.

TTK yönetimi ve GMIS'in
herhangi bir toplantı organize
edip, 'evet bizim kurumu-
muzun bu kadar işçi ihtiyacı
var ve bir problem var' deyip
'biz şu projeyi hazırlarsak
kurumda şu hale gelir ve üre-
tim artar' diye teknik bir çalış-
ma yok.

Bir önerileri yok sadece
basın aracılığı ile beyanatları
dışında hiçbir şey yok.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY'nin
yeniden yapılanma çalışmalarına
yönelik soruşturmada adliyeye
sevkedilen 15 şüphelinin işlemleri
tamamlandı. Şüphelilerden Durdu
A., Alper Ö., Alper U. Ömer E.,
adli kontrolle serbest kalma
talebiyle mahkemeye sevk
edilmişti. Savcı, Burhan Temel Ç.,
Mustafa A., Fuat K., Yasin Y., Nida
T., Haşim G., Mehmet A., Fatma
Bayram E., Şaban A., Hakan K.,
Yeli K. ve Bayram E.'yi tutuklama
istemiyle mahkemeye sevk etti. 

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan
15 şüphelinin 14'ü serbest
bırakıldı. Şüphelilerden KHK ile
ihraç edilen eski vergi müfettişi

FETÖ 
soruþturmasýnda
karar verildi!

Bir bildiri yayınlandı ve
çok farklı tepkiler geldi.
Bildiri gayet açık ve
sarih olarak ülkenin
bir çıkmaza doğru
sürük-
lendiğiniyazmış.

Herhangi bir
konuda görüş
belirtmek ya da
eleştiri yapmak
için kimsenin
önceden bir izin alma
zorunluluğu yoktur. Bu
hakyurttaş olmanın doğal
hukukudur. Tehdit, tutukla-
ma, hak mahrumiyeti gibi
hükümet tedbirleri sistemin
bir yansıması sayılır.

Bildiri emekli deniz
subaylarından değil de
başka bir guruptan gelseydi,
iktidar yine bundan istifade
edip "darbe teşebbüsü"
sayardı. 

Bildiri muhalefeti, ikti-
dar ortaklarından daha fazla
tedirgin etti.Çünkü bildiri
onları ikinci plana attı.

Bugünkü mücadele,
ŞeriatçılarınHilafeti geri
getirebilmek için Türkiye
Cumhuriyetini yıkma plan-
larına karşı, laik
cumhuriyetçilerin büyük bir
kıyama ve kıyıma doğru yol
alabilecekkavgası olarak
yansımaktadır. O nedenle bu
bildiri bir öngörü ve uyarı
olarak kabul edilmelidir 

AKP, 15 Temmuz FETO
tezgâhından beri sürekli oy
kaybetmektedir. Çünkü
FETO'nun en büyük ortağı
olmaları, halkın gözünde 15
Temmuz olayında baş suçlu
olarak kabul edilmektedir. 

Siyasi olarak; Selahattin
Demirtaş(Haklı veya haksız
olarak) düşman ilan
edilip,HDP'nin kapatılması
isteminin yanında, Osman
Öcalan'ın Cumhur İttifakı
lehine oy istemesiKürtlerde
aptal yerine konulduğu duy-
gusu yaratmaktadır.
Eskiden AKP ye giden Kürt
oylarında büyük oranda
düşme hissedilirken
MHP'nin bu konuyla ilgili
oylarının da arttığını söyle-
mek saflık olur. 

Artık tesettürlü bayan-
larda protestolarda oldukça
kalabalık şekilde görülmek-
tedir. AKP ye oy verenlerde
de eski kararlılıkyoktur.
Çünkü yoksulluk ve açlık
insanın aklını başına getiren
en etkili bir uyarıcıdır. Son
günlerde hızla yayılan salgın
hastalık için haklı olarak
(AKP kongrelerindeki vur-
dumduymazlık nedeniyle)
Başkan Tayyip Erdoğan
suçlanıyor. Bu şimdi açıkça
söylenemezsede, ölümler
artıkçayakılan ağıtlarda mut-
laka yansıyacaktır. Artık
AKP'yi ne mağduriyet oyun-
ları ne de darbe çığırtkanlığı
kurtarır. 

Bir Başkan, bütün yetki-
leri kendinde topladıktan
sonra ülke yönetmeyi fay-
dacı ve eksantrik yöntemlere
indirger, bir gün önce
konuştuğunu veya imzal-
adığını bir gün sonra red-
dederse sonuç ancak bu
kadar olur. Kendini beğen-
mişlik, şişinme ve hanedan-
lık öykünmesi iyi şeyler
değildir.Aslında geçerli olan
şey insanın kendisiyle, ilgili
yapmış olduğu "Kıyas
Düzeyi Ölçüsünün" tutarlı
olup olmamasıyla ilgilidir.
Yanlış kıyaslama zamanla

kimlik sorunu da yaratır. 
Tayyip Erdoğan tipi
başkanlık kolay bir şey

değildir. İnsanı
bütün cürümlere

karşı tek sorumlu
yapar. AKP'nin
bütün yönetici-
leri bu sistemde
"emirkulu" hük-

mündedir. Çünkü
devran birden bire

değişir, hesap verme
süreci başlarsa kendileri-

ni öyle savunacaklardır.
Bütün sucu Başkan olduğu
içinTayyip Erdoğan'ın üzer-
ine atacaklardır.

Geçmişten bir ders
çıkarmak adına bir alıntıyı
yansıtmakta yarar gördüm.

…
"İnönü gidişatı iyi gör-

müyordu. 3 Temmuzda
toplanan Parti VIII.
Kurultayında, şöyle konuşa-
caktır:

Mücadele ettiğimiz
cereyanlar hesapsızdır.İkti-
darla - Muhalefet arasındaki
münasebet, şuursuz bir çek-
işme ve dalaşma halinde
soysuzlaşırsa, Demokratik
Rejimin geleceğiyoktur.

Menderes'in; 13 Haziran
1950'de İnönü'yü, Demokrat
Parti grubunda, işin
mahiyetini dahi bilmeden,
nasıl Hükümet Darbesi tert-
ibi ile suçladığını biliyoruz.
Karakteri ve maksadı belir-
siz bir albayın ihbarına
dayanışarak yapılan çıkış
dayanıksızdı. Ama buna rağ-
men bir kısım yüksek rütbeli
ordu büyüklerinin yerleri
değiştirilerek,daha pasif
hizmetlere atanmaları, 15
generalle, 150 albayın da
kısa zamanda emekliye sevk
edilişleri, Menderes'in, ordu-
da iyi tesir yapmayan ilk
müdahalesi oldu. İnönü'nün
mukabelesi şuydu:

Orduyu kendinin
zanneden, kendi kendini
aldatır. Ordu, kendi kanun-
ları içinde yaşar…

Bir süre sonra Milli
Savunma Bakanlığına getir-
ilecek olan ve Kurmay
Yarbaylıktan gelen Seyfi
Kurtbek, ordu hakkında özel
görüşlere sahipti:

"Milli savunmayı her
şeyden önce, siyasi olarak
teşkilatlandırmalıdır".

…
Daha sonrası olup biten-

ler için bir şeyler söylemeni-
nanlamı yoktur.Bu gün her
şey malum. 27 Mayısı, 12
Martı ve özellikle 12 Eylülü
fiili olarak yaşamış bir insan
olarak çekindiğim konu bir
askeri darbe olmasıdır.
Çünkükendi tespitlerime
göre halk askeri darbeden
korkmuyor. Artan sefalet ve
yolsuzluklar, işsizlik, insan
kayırmalar, halkla alay eder
gibi yapılanpolitikalar, halkı
canından bezdirir duruma
gelmiştir. Aynı 12 Eylül
öncesi gibi halk kurtarıcı
arıyorsa asıl tehlike budur.

Ben İlker Başbuğ'un
dediğine katılıyorum. Darbe
mi? Erken seçim mi? İkile-
mi doğmuştur. Çok geç
olmadan elbette ki erken
seçim istiyorum. Tarih teker-
rür etmesin.

Erol
Çatma/05316728615

alayli.yazar@gmail.com

Çok geç olmadan.
Erol Çatma

40 mesleðe
yeterlilik belgesi
zorunluluðu 
getirildi!

Elektrik tesisatçısı, elektrik ve
doğal gaz sayaç sökme-takma ele-
manları, çimento üretim elemanı,
tıbbi atık toplayıcısı, mermer doğal
taş ocakçısı ve yer altı hazırlık
işçilerinin de aralarında olduğu 40
meslekte, Mesleki Yeterlilik
Belgesi olmayanlar 10 Nisan
2022'den itibaren çalışamayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığının tebliğiyle
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu-
luğu getirildi.

Yeni eklenen 40 meslekle bir-
likte, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli"
sınıfta olup Mesleki Yeterlilik
Belgesi zorunluluğuna sahip
meslek sayısı 183'e yükseldi.
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Þehit madenci aileleri için verilen önerge reddedildi.
TBMM Kamu İktisadi

Teşebbüsleri (KİT)
Komisyonunda
Türkiye Taşkömürü
Kurumu (TTK)
Genel Müdürlüğü
ile
Müesseselerinin
2017-2018 yıl-
larına ait
hesapları
görüşülürken,
komisyona şehit
madenci aileleri için ver-
ilen önerge damga vurdu. 

Bu hafta çarşamba günü
gerçekleşen görüşmelerde,
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Zonguldak Milletvekili
ve KİT Komisyonu Üyesi
Deniz Yavuzyılmaz'ın, mevcut
yasadaki süre sınırı nedeniyle
şehit madenci yakınlarına
kamuda tanınan haklardan fay-
dalanamayan aileler için
kamuoyu oluşturma adına ver-
miş olduğu önergesi Ak Partili
komisyon üyelerince reddedil-
di. 

Komisyona katılan
muhalefet partisi milletvekil-
lerinin tam destek verdiği
önerge ile maden şehitleri
arasında ayrıma yol açan mev-
cut yasadaki süre sınırının
kaldırılması için, TTK'nın
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı
nezdinde gerekli girişimlerde
bulunması isteniyordu.

Yavuzyılmaz; "Emeğin
başkenti Zonguldak'ın bağrın-
dan çıkmış, Türkiye madenci-
lik tarihinin öncüsü ve müess-
eselerinde binlerce madencinin
şehit olduğu Türkiye
Taşkömürü Kurumuna,
yasadan faydalanamayan yak-
laşık 500 şehit madenci
ailesinin hak ve itibarlılarının
teslim edilebilmesi adına

önemli bir görev düşmektedir"
diyerek TTK'yı ilgili

Bakanlıklar nezdinden
girişimde bulunmaya

davet ederken,
önergesinde şu
ifadelere yer ver-
ildi: 

"5510 sayılı
Sosyal Sigortalar

ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa

eklenen geçici 66'ıncı
madde kapsamında,

10/06/2003 tarihi ile
13/05/2014 tarihi arasında,
kömür ve linyit madenlerinin
yer altı işlerinde meydana
gelen iş kazası sonucunda ölen
sigortalının yakınlarına aylık
bağlanması ve kamu kurum ve
kuruluşlarının sürekli işçi
unvanlı kadrolarında istihdam
edilmesinin imkânı sağlan-
mıştır. 

Ancak ilgili düzenleme ile

2003-2014 tarihleri aralığı
sınır olarak konulmuş, böyle-
likle belirtilen tarih aralığının
öncesinde veya sonrasında,
maden kazalarında canlarını
yitiren maden şehitlerimiz,
ilgili kanun maddesi sebebiyle
maden şehidi sayılmamış,
yakınları da aylık ve kamuda
istihdam haklarından yarar-
lanamamıştır.

Bu durum şehitlerimiz
arasında ayrım yarattığı gibi,
Anayasamızdaki sosyal devlet
ve eşitlik ilkelerine de aykırılık
teşkil etmektedir. 

Mevcut yasadan yararlana-
mayarak kamuda istihdam
edilemeyen maden şehidi
ailelerimizin haklarının ve
itibarının teslimi anlamına
gelecek olan bir düzenlemenin
hayata geçirilmesi zaruridir. 

Kuşkusuz, emeğin başken-
ti Zonguldak'ın bağrından çık-
mış, Türkiye madencilik tari-

hinin öncüsü ve müess-
eselerinde binlerce madencinin
şehit olduğu Türkiye
Taşkömürü Kurumuna,
yasadan faydalanamayan yak-
laşık 500 şehit madenci
ailesinin hak ve itibarlılarının
teslim edilebilmesi adına
önemli bir görev düşmektedir. 

Bu nedenle, "şehitlerimiz
arasında ayrıma yol açan mev-
cut yasadaki süre sınırının
kaldırılması adına, Türkiye
Taşkömürü Kurumuna; Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ile Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı nezdinde
gerekli girişimlerde bulun-
masının önerilmesini" Kamu
İktisadi Teşebbüsleri
Komisyonunda oylanmasını
talep ediyoruz."

Misli.com 2.Lig Beyaz
Grup'ta mücadele eden temsil-
cimiz Zonguldak Kömürspor
Yönetim Kurulu'nun 3 Mart
1992'de Kozlu grizu faciasında
hayatını kaybeden 263 maden-
ci anısına bastırdığı formaların
satışları sürüyor. Kırmızı-
lacivertli yönetim öte yandan
forma kampanyasına destek
ziyaretlerine de ara vermeden
devam ediyor. 

Bu kapsamda Zonguldak
Kömürspor Başkan Yardımcısı
Lütfü Aydın ve Zonguldak
Kömürspor Kaptanı ve
Kalecisi Sinan Ören,
Zonguldak Kömürspor'a
verdiği destekten ötürü
Zonguldak Belediye İmar ve
Şehircilik Müdürü Tayfun
Albayrak'ı makamında ziyaret
ederek ismi yazılı 67 numaralı

madenci forması hediye ettiler. 
Şanlı madenci forması için

Zonguldak Kömürspor Başkan
Yardımcısı Lütfü Aydın ve
takım kaptanı ve kalecisi Sinan
Ören'e teşekkür eden
Zonguldak Belediye İmar ve

Şehircilik Müdürü Tayfun
Albayrak, kulübe ellerinden
gelen desteği her zaman verm-
eye hazır olduklarını söyledi.
Lütfü Aydın ise Albayrak'a
verdikleri destekten dolayı
teşekkür etti.

Karadeniz Amazon Kadýnlarý 
"Amazon" dendiğinde

aklımıza Güney Amerika`daki
Amazonlar geliyor değil mi ? 

Aslında; Amazon kelimesi,
M.Ö Antik Yunan
hikayelerinden beri vardır.
Amerika kıyalarının keşfi M.S
15 YY`a dayanıyor.

O halde burada bir tuhaflık
var!

Güney Amerika`da
Amazon isminin konmasının
nedeni, bizim Karadeniz
Bölgesidir.

Antik Yunan
Efsanelerinde, M.Ö 1200 yıl-
larına dayanan bir kadın
hakimiyetinden bahsedilir. Bu
kadınlar, erkeklerinden ayrı
yaşayarak bir kabile oluştu-
rurlar.Bu kadınlar aynı zaman-
da savaşçıdır.

Erkekleri
dışlamıştır.Sadece komşu
kabilelerde ki erkekler ile
çiftleşmek için bir araya gelir-
ler,o da sadece savaşçı özeliği
olan kadınlara verilen haktır.

Bu Amazon adı verilen
kadın kabilesinin ilk yerleşimi,
Orta ve batı Karadeniz kıyıları
idi.Amazonlar zaman içinde
İzmir, Selçuk ve Yunan
İmparatorluğu yakınlarında da
yaşamaya başladı. 

Bu Amazon kadınlarının
yaşam biçimi savaşarak elde
edilen ganimet ve üstünlükler-
ine dayalıdır.Amazon kadınları,
daha iyi bir savaşçı olmak için
vücutlarını yaralamaktan bile
çekinmedi.

Savaşta silah olarak ok ve

yay kullanan bu kadınlar, daha
hızlı ok atmak için sağ
memelerini bile dağlıyordu.

Amazon ismi zaten
Yunancada ''memesiz'' anlamı-
na gelen ''amazos'' kelimesin-
den türemiştir.

Efsaneye göre Antik
dünyanın en güçlü ve zalim
kabilesi Karadeniz`de yaşayan
Amazon kadınları idi.

Aralarına erkek sinek bile
giremezdi.Kız çocuklarını
kendileri gibi savaşçı bir kadın
olarak yetiştiriyordu.Erkek
çocuklar bir süre sonra
dışlanıyordu.Hamile kaldıktan
sonra erkek çocuk doğuran
Amazon kadınları ve çocuğu
komşu kabiledeki babasına tes-
lim ediyor ve bir daha geri
dönüşü engelleniyordu.

Güney Amerika`da ki
Amazon Ormanlarına verilen
isim de bu hikayeye dayanıyor.

Güney Amerika'daki
Marnaon Nehri kıyısına giden
İspanyol Kaşif Francisco de
Orellana'ya, kadınlardan oluşan
bir kabilenin saldırması sonu-
cunda yerli adı olan Marnaon
Nehri'nin adına Amazon Nehri
olarak değiştirerek "Amazon"
ismini Güney Amarika`dan
doğru ünlenmesini sağladı.

Kardeniz kıyısında
yaşanan bu olay bugün Samsun
Terme merkezli olarak
söylense de tam olarak yeri
sabit değildir.Fakat
Türkiye`nin en uzun nehri
Kızılırmak`in döküldüğü
Samsun`un Terme ilcesi ile

Amazon Nehri yakıştırılmış ve
bu hikayeye Terme sahip çık-
mıştır.

İşin başka ilginç boyutu
ise, Amazon kadınların soyu
İskitlere dayandığı iddiasıdır.
İskitlerin Türk olduğuna dair
mühim kanıtlarda bulunmuş
olmasıdır.

Ne diyelim ! Karadeniz
bugün bile kadınların mert,
yürekli ve erkil olduğu biliniy-
or.Bu belki bölgenin getirdiği
özelik, belki de Türk kadınının
özelliğinden kaynaklanıyordur.

Kurtuluş Savaşı`nda

savaşan, özelikle Karadenizli
Türk kadınları çıkmadı mı !

Bu hikayenin doğruluğu ;
Kastamonulu Şerife Bacı`nın
erkek kıyafeti giyerek silah
kuşanmasından ne farkı var !
Aralarında Zonguldak`tan
giden kadınların olduğu
Kastamonu Eyaletinde
Istanbul`un işgalini protesto
yapmak için kadınların miting-
leri de Karadeniz kadınlarının
özeliğini yansıtmıyor mu ?

Hayati YILMAZ ile
Zonguldak Tarih

Albayrak'tan, Zonguldak Kömürspor'a destek

Çalışma ve İş Kurumu
(İŞKUR) Zonguldak İl Müdürü
Gönül Demirsu, emekliliğine
sayılı günler kala Zonguldak
Gazeteciler Cemiyeti'ne veda
ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, İŞKUR İl Müdürü
Gönül Demirsu'nun yanı sıra,
ZGC Başkanı Derya Akbıyık ve
basın mensupları hazır bulundu.
Açılış konuşmasını yapan ZGC
Başkanı Derya Akbıyık; "Bugün
Zonguldak'ın en önemli isim-
lerinden Gönül Demirsu ziyare-
timize geldi. Gönül Hanım bu ay
emekli oluyor. İŞKUR'da büyük
hizmetler yapan, başarılı çalış-
maların altına imza atan Gönül
Demirsu'ya teşekkür ederiz."
dedi.

İŞKUR İl Müdürü Gönül
Demirsu da; "Bugüne kadar hem

sosyal hem de iş hayatımda çok
konuşma yaptım ama bugünkü
çok ağır, yüreği titreten bir
konuşma gibi geliyor bana. 21
Ağustos 1974'ten bu yana, 47
yıldır çalışıyorum. Benim
memuriyet hikayem 18 yaşında
başladı. Bu dünyada kadın olmak
çok zorken, iş hayatımı onurumla
tamamladım. Acılar, hüzünler,
mutluluklar hep bizim kurumda
yaşanır. Ben bu kurumdaki süre-
mi doldurdum. Huzurlarınızdan
ayrılıyorum. Görünmeyen ama
her zaman bildiğim emeklerinize
minnettarım." ifadelerine yer
verdi.

Konuşmaların ardından
günün anısına pasta kesildi.

Gönül Demirsu veda turunda

Baþkan Bozkurt; "Üreten insanlar
yaratacaðýz".

Devrek Belediyesi tarafından
açılan Sepet Örücülüğü Kursu'na
yoğun katılım oldu.

Devrek Belediyesi ile
Devrek Halk Eğitim Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa düzenlenen
Sepet Örücülüğü Kursu bugün
Belediye Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü eğitim sınıflarında
başladı.

Toplam 60 kursiyerin
başvurduğu kurs 12'şerlik gruplar
halinde verilecek.

Halk Eğitim Müdürlüğü Usta
Öğreticisi Ayşegül Yurttadur
tarafından verilmeye başlanan
kurslar hafta içi 5 gün 14.00-
17.00 saatleri arasında ve günlük
3 saat olarak planlandı.

Kursun açılışında bir
konuşma yapan Devrek Belediye
Başkanı Çetin Bozkurt, bu kursa
yoğun talep olmasının sevindirici
olduğunu, söyledi.

Başkan Bozkurt şöyle
konuştu: "Bu kursun açılmasını en

çok kadınlarımız, sizler istediniz.
Belediye olarak sizlerin bu isteği
doğrultusunda bu kursu açmaya
karar verdik. Kursun bütün
malzemelerini biz karşılıyoruz.
Sizler sadece kursta sepet örmesi-
ni öğrenerek aile ekonominize
katkıda bulunacaksınız. Ürete-
ceksiniz, var edeceksiniz. Üreten
insanlar yaratacağız.

Bu kursları daha da
çeşitlendireceğiz. Üretme,
ekonomik değer yaratma, el sanat-
larını, becerilerini geliştirme, iş
gücüne katılma, eğitim alma
konularında Halk Eğitim
Müdürlüğümüzden destek aldık.
Destekleri nedeniyle Halk Eğitim
Merkezi Müdürümüz Yaşar
Özlüoğlu'na ve Eğitmen Ayşegül
Yurttadur hocamıza teşekkür ediy-
orum."dedi.

Kursiyerlerde Başkan
Bozkurt'a böyle bir kursu açtığı
için teşekkür etti.

Bozkurt:“Kursun bütün malzemelerini biz
karşılıyoruz. Sizler sadece kursta sepet

örmesini öğrenerek aile ekonominize katkıda
bulunacaksınız. Üreteceksiniz, var ede-

ceksiniz. Üreten insanlar yaratacağız”dedi.


