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Yine KADER mi denilecektir ?
Açıklamada : "  Türkiye covit-19

salgınında ;62 000 kişi ye çıkan vaka
sayıları ile  Dünya sıralamasında
Hindistan dan sonra 2.sıraya yerleşti.
Peki bu bizce korkunç gelişmeye bir
önlem alınıyor mu?

-Madenlerde , fabrikalarda ,toplu
üretim merkezlerinde çalışanlar
korunabiliyor mu ?

-Üç kişinin bile birlikte bulun-
masının , salgının yayılımını hız-
landıracağını söyleyen iktidar ''tıklım
tıklım '' salonlarda kongreler yapa-
biliyor . Sonuç :Bu illerde salgın
hızla yayılıyor !

-Salgın süresince ( tüm ülkelerde
olduğu gibi) işyerleri -özellikle
madenler ve fabrikalar- kapatılıp
çalışanlara (geçimlerini rahatça
sağlayacak miktarda ) maddi yardım
yapılmak  yerine ; iktidara yakın
müteahhitlerin vergileri ve kiraları
affedilerek sermayeye destek verilip ,
çalışan işçiler , emekçi ve yoksul
halk ''YOK '' MUAMELESİ  görüy-
or.

Ölenler bir can değil  , SADECE
BiR RAKKAM olarak tanımlanıyor .

-14 nisan tarihinde yayınlanan
İçişleri bakanlığı genelgesinde
: ''Cumhurbaşkanlığı'nın
2021/8 sayılı Genelgesi
doğrultusunda kamu
kurum ve kuruluşların-
da uzaktan ve/veya
dönüşümlü çalışma
gibi esnek çalışma
yöntemlerinden azami
düzeyde istifade edile-
cek. '' denilmektedir .

Bu önlemin salgının
hızını azaltacağı tüm dünya-
da kanıtlanmıştır.

Bugün Zonguldak taki Türkiye

Taş Kömürü (TTK) Kurumu bir
KAMU işletmesi olmasına

rağmen  bu genelge hiçe
sayılarak yüzlerce

maden işçisi birarada
çalıştırılmaktadır.

-Bu işçilere aşı
önceliği tanınmış
mıdır ? HAYIR !

-Çalışma saatleri
ve koşulları salgına

göre ayarlanmış mıdır ?
HAYIR !

-Daha önce maden
kazalarında (iş cinayetlerinde)

olduğu gibi ölümlere yine KADER

mi denilecektir ?
-T.T.K. yönetimi  önlem almak

için neyi beklemektedir ?
Zaten eksik personel sayısı ile

çalışan maden işçileri için ölüm çan-
ları çalmaktadır. İşçilerin yaşamları
hiçe sayılmakta ve ne olursa olsun
üretim çıksın denilmektedir.

15.04.2021 tarihinde T.T.K. daki
vaka sayısı : 116 kişi covit-19 pozitif
ve 79 kişi temaslı olarak tespit
edilmiştir.

ACİL ÖNLEMLER alınmalı ;
emekçilerin hayatları hiçe sayılma-
malıdır !

YAŞAM HAKKI EN KUTSAL
DEĞERDİR !

HiÇ KiMSE ''AÇLIK YA DA
SALGIN''HASTALIKTAN BiRiNi
SEÇMEK ZORUNDA BIRAKIL-
MAMALIDIR!

Salgının yayılmasından 84
milyonsorumlu değildir.HELE Kİ
TEMİZ HAVANIN OLMADIĞI
MADENLERDE ÇALIŞANLAR!

“1 Mayýs Yasaklanamaz”

55.149 vaka, 2.862 hasta, 341 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 318.869 test yapıldığını, 55.149

kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 2.862 kişinin "hasta" kabul
edildiğini, 341 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 318.869 test yapıldığını, 55.149 kişiye Covid-19 tanısı kon-
duğunu, bunlardan 2.862 kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini,
341 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 48.947 kişinin
iyileştiğini, 3.319 Covid-19 hastasının durumunun ağır olduğunu
açıkladı.Bakanlığa göre, toplam Covid-19 vaka sayısı 4.323.596, ölen
kişi sayısı 36.267. Toplam iyileşen sayısı ise 3.736.537.

Coþkun; “Esnaf Zor
durumda”

AKP'nin Üye
Sayýsý 10+
Milyon mu,
Yoksa180-380 bin
Civarýnda mý?

Zonguldak Belediye Meclisi Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan başkanlığında tek
gündem maddesi ile olağanüstü toplandı.

Yeni İş Merkezi yapımı konusunda meclise
gelen öneri tartışıldı.    Haberi Sayfa 4’de

Kara; “Saðlýk
çalýþanlarý
robot deðildir”

Yeþil; “Ýþçi alýmýnda 
öne geçecek olan
Milletvekili Uçar'dýr”

Genel Maden İşleri Sendikası (GMİS) Genel
Başkanı Hakan Yeşil; AK Parti Zonguldak
Milletvekili Hamdi Uçar'ın TTK'ya işçi alımı ile
ilgili yaptığı açıklamalara şaşırdığını ifade etti.

 Haberi Sayfa 3’de

Türkiye Kamu-Sen'e Bağlı Türk
Sağlık-Sen Zonguldak Şube Başkanı
Arzu Kara, basın açıklaması yaparak
sağlık emekçilerinin sorunlarına değindi,
yetkilileri sorumluluklarını yerine
getirmeye çağırdı. Kara açıklamasında,
"Dünün alkışlayanları, bugünün unutan-
larına bir kez daha söylüyoruz Sağlık
çalışanları robot değildir, onlarda
insandır.  İhtiyaçları vardır. Okullar
kapalıysa onlarında çocukları bakıma
muhtaçtır". Açıklamanın devamı Sayfa

CHP ve ÝYÝ Parti'li
Üyeler Baþkan Alan'a
yetki vermedi

EMAR Emek
Araştırmaları Vakfı
Kurucularından
İsmail
Büyükakan’ın
Euronews haber
ajansı, Türkçe
geçtiği bir hab-
erde, Yargıtay
Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın
derlediği verilere göre,
siyasal partilerin üyeliklerinin ne
düzeyde olduğunu bildiren haberle ilgili
olarak yaptığı değerlendirme kafaları
karıştırdı.

Sayfa 4’de

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Muharrem Coşkun, esnafın zor durumda
olduğunu belirterek, esnaf ve sanatkarların yeni
destek paketlerine ihtiyacı olduğunu dile
getirdi.Coşkun; “Özellikle
pandemi nedeniyle genel-
geyle kapatılan işyerler-
imizin sıkıntıları var.
Kısıtlamalar var ama
bazı esnaflarımız işy-
erlerine mal almış
buzdolapları, derin
dondurucuları mecbur
çalışıyor. Dolayısıyla
elektrik, su, doğalgaz,
telefon gibi zorunlu
ihtiyaçlardan kaynaklı fatu-
ralar gelmeye devam ediyor. Esnaf arkadaşımızın
dükkanı kapalı ama Bağkur primi çalışıyor, kirada
olan kirasını ödemeye devam ediyor.Dedi. 

Sayfa 4’de

1 Mayıs İşçi sınıfının Birlik Mücadele ve Savaşım Günü yaklaşırken ülkenin farklı noktalarında kutlama
başvurularına gerekçelerle yasak getirilmesi konusunda EMEK Partisi Zonguldak İl Başkanı Ateş Türeli tepki
gösteren basın açıklaması yaptı.Türeli açıklamasında; “Baskı ve yasaklamalar sökmeyecek işçi ve emekçiler
2021 1 Mayıs’ını “Güvenceli iş, insanca yaşam, ekmek ve özgürlük” talepleri temelinde olabilir en ileri
biçimlerle kutlayacaktır. Partimiz bütün imkanlarıyla bu mücadelesinde işçilerle beraber olacaktır.”dedi
Haberi Sayfa 2’de

Ýþ cinayetlerinde olduðu gibi ölümlere

Sol Parti Zonguldak İl Örgütü, basın açıklaması
yaptı. Açıklamada, "Bugün Zonguldak taki Türkiye
Taş Kömürü (TTK) Kurumu bir KAMU işletmesi
olmasına rağmen  bu genelge hiçe sayılarak
yüzlerce maden işçisi birarada çalıştırılmaktadır.
T.T.K. yönetimi  önlem almak için neyi  beklemekte-
dir ?"diye sordu

Sesimize 
kulak verin
'Hocamýzý geri 
istiyoruz'  Haberi Sayfa 2’de
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17 Nisan 
2014 87 yaşındaki Nobel ödüllü yazar Gabrel Garcial Marquez

yaşamını yitirdi
18 Nisan

1955 Albert Einstwin yaşamını yitirdi
19 Nisan 

1882 Charles Darwin yaşamını yitirdi 
20  Nisan

1924 - Cumhuriyet'in ilk Anayasası kabul edildi. 
21 Nisan 

1967 - Yunanistan'da faşist albaylar darbe yaptı. 
1973 Kemal Tahir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

22 Nisan
1870 - Lenin doğdu. 
1925 - Ticaret ve Sanayi Odaları kuruldu. 
1925 - İlk Kadastro Yasası kabul edildi. 
1992 - Celal Bozkuş'un sahibi olduğu Önder gazetesi Ereğli'de

yayın hayatına başladı.
23 Nisan 

1923 TBMM açıldı ve ilk kez toplandı(Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı) 

2009 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi
25 Nisan 

2015 Nükleer karşıtı platform' un çağrısıyla Sinop'ta büyük bir
miting gerçekleştirildi

1945 - Kuzey İrlanda'da Naziler'e karşı halk ayaklanması. 
1962 - Anayasa Mahkemesi kuruldu. 

26 Nisan 
1920 - M. Kemal'in Lenin'e ittifak önerdi. 
1971 - İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır basta olmak üzere 11

ilde sıkıyönetim ilan edildi. (12 Mart sıkıyönetimlerinin başlangıcı) 
1971 - Türkiye'de Balyoz Harekâtı başladı. 
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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

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açıklanan ver-
ilere göre, martta Tüketici fiyat
endeksi (TÜFE) yıllık yüzde
16,19, aylık yüzde 1,08 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2021
yılı mart ayında bir önceki aya
göre yüzde 1,08, bir önceki yılın
Aralık ayına göre yüzde 3,71, bir
önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 16,19 ve 12 aylık ortala-
malara göre yüzde 13,18 artış
gerçekleşti.

Türk Lirası'nın yüzde 10'a
yakın değer kaybettiği Mart ayın-
da üretici fiyatlarındaki yüksek
enflasyon da dikkat çekti.

Üretici çiftçinin adının bile
neredeyse kalmadığı ,ürettik-
lerinin tarlalarda,depolarda
çürümeye yüz tuttuğu, aldıkları
kredileri ödeyememekten,tarlası-
na,traktörüne el konulan
çiftçilere, AKP Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın talimatıyla patates ve
soğan üreticilerine destek olmak
amacıyla Tarım ve Orman
Bakanlığı'na bağlı Toprak
Mahsulleri Ofisi tarafından alımı
yapılan soğan ve patatesler,
ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz
olarak dağıtılmaya başlandı.
İhtiyaç sahibi her haneye 10 kilo
kuru soğan ve 20 kilo patates

ulaştırdıklarını söyleyen İstanbul
Vali Yardımcısı Gevrek, "Niğde
ve Nevşehir'den patates yüklenen
10 TIR'dan 4ü şu an ilimize
ulaşmış durumda. Diğer 6
aracımız gün içerisinde gelmesini
bekliyoruz. Bu ürünleri Anadolu
yakamızdaki 10 ilçemize dağıtıy-
oruz. Devletimizin, çiftçimizin ve
yardıma muhtaç vatandaşımızın
her zaman yanında olduğunun
güzel bir göstergesi olan bu
hizmetin hayırlı olmasını diliyo-
rum" diye konuştu

Bu yapılan şovların sosyal
medyada nasıl tepkilere neden
olduğunu izliyoruz.

Sağlık emekçileri ölümüne
çalışma ya zorlandıklarını dile
getiriyor konuyla ilgili SES
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
yaptığı açıklamada,
"Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile
esnek çalışma ve idari izinler tüm
kamu çalışanları için geçerli iken
sağlık emekçileri bu haklardan
muaf tutulmuş, ölümüne çalışma
dayatılmıştır"deniyor.

Yine aynı şekilde Türkiye
Kamu-Sen'e Bağlı Türk Sağlık
Sen Zonguldak Şube Başkanı
Arzu Kara; "Sağlık çalışanlarına
"Sürekli çalışın hiç dinlenmeyin,
izin hakkınız olmasın. Aileniz ve
sağlığınız önemsizdir" denilerek

tuhaf bir çalışma düzeni day-
atılmıştır.  Sağlık çalışanlarının
sadece kendileri değil çocuk-
larının bile cezalandırıldığı bir
hal ortaya çıkmıştır"diye
haykırıyor.

Esnaf Odaları Başkanı
Muharrem Coşkun,"Esnaf zor
durumda"diyerek, yeni destek
paketine ihtiyaç olduğunu dile
getirdi ve, "Aksi takdirde esnaf
zor durumda olduğunda ister iste-
mez istihdamda daralmaya gide-
cek, işten çıkartmalar çoğalacak.
Ancak şunu da ifade edeyim işv-
erenin çalışanını işten çıkartmak
için 29'uncu maddeye sarılmasına
da bir anlam veremiyorum,
ahlakide bulmuyorum" dedi.

İşte tam bu ortamda 1 Mayıs
İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve
Savaşım Gününe yaklaşıyoruz.

İlginçtir daha şimdiden GMİS
Genel Başkanı Hakan Yeşil,
paçaları sıvamış durumda.

Gerekçesi de pandemi.Vay
anam vay.

Kavga sesleri geliyor
Köylerden Şehirlerden.

Maden İşçisinin geçmişte
kullandığı bir slogan vardı,
"Sınıfını satanı bizde
satarız"diye.Hakan Yeşil'e küpe
olsun

Yaşasın 1 Mayıs

Kavga Sesleri
Geliyor,Köylerden
Þehirlerden

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

“Hiçbir güç 1 Mayýs'ý
engelleyemez!”

1 Mayıs İşçi sınıfının
Birlik Mücadele ve
Savaşım Günü
yaklaşırken
ülkenin farklı
noktalarında
kutlama başvu-
rularına
gerekçelerle
yasak getirilmesi
konusunda EMEK
Partisi Zonguldak İl
Başkanı Ateş Türeli tepki
gösteren basın açıklaması
yaptı.

İşçi sınıfının sermaye
ve burjuvaziye karşı
Uluslararası birlik,
dayanışma ve mücadele
günü 1 Mayıs'ı kutlama
hazırlıkları sürerken
ülkenin dört yanından
valilik ve kaymakamlık-
ların "yasaklama karar-
ları" peş peşe geliyor.

İç İşleri Bakanlığı'nın
Pandemiye karşı önlemler
çerçevesinde yayınladığı
genelgeye dayanılarak
getirilen "yasaklama
kararları"nın AKP'nin
"lebaleb" dolu salonlarda
kongrelerini yaptığı
koşullarda zerrece
inandırıcılığı yoktur/ola-
maz.

Pandemi bir
bahanedir ve bugüne
kadar olduğu gibi işçi ve
emekçilere karşı bir silah
olarak kullanılmaktadır.

Gerçek de "Tek adam
rejimi" ve sermaye ceph-
esi 1 Mayıs'ı yasaklayarak
"aç kalmakla, ölüm
tehlikesini göze almak"
ikilemine sıkıştırdığı
Türkiye işçi sınıfı ve
emekçilerin ekmek ve
özgürlük taleplerini en
kritik anda boğmak istiy-
or.

Bir başka gerçeklikte
şudur: Tek adam rejimi
yasaklamalarla yalnızca
işçi ve emekçilerin değil,
"İstanbul sözleşmesine
dönülsün" diyen kadın-
ların, özerk demokratik
üniversite mücadelesi
veren öğrenci ve

akademisyenlerin, maden
ve enerji şirketlerine

karşı üretim ve
yaşam alanlarını
savunan yoksul
köylülerin,
açlığın kollarına
itilmiş işsizlerin,
vergi ve kira

borcu yüzünden
kepenk indirmek

zorunda kalan küçük
esnaf ve dükkân sahip-
lerinin seslerini de boğ-
mak istiyor.

İleri işçiler ve mücad-
eleci sendikalar bu
gerçeğin bilincinde
hareket ettiği oranda
"korkunun ecele faydası
olmayacak"tır. Türkiye
işçi sınıfı 12 Eylül
koşullarında dahi 1
Mayıs'ı kutlamış, 1988 ve
'90 yılında fabrikaları,
üretim alanlarını, sokak
ve meydanları fiilen 1
Mayıs alanına çevirerek
baskı ve yasaklamaları
çöpe atmıştır. "Tek adam
iktidar"ının "yasaklar"ının
da aynı akıbeti paylaşa-
cağından şüphe duyma-
mak gerekir.Tek adam
iktidarı ve sermaye ceph-
esi bu antidemokratik
emek düşmanı kararlardan
bir an önce geri dön-
melidir. Baskı ve yasakla
işçi sınıfı ve emekçilerin
1 Mayıs'ı kutlamalarının
engellenebildiğinin tarihte
örneği yoktur.

Baskı ve yasakla-
malar sökmeyecek işçi ve
emekçiler 2021 1
Mayıs'ını "Güvenceli iş,
insanca yaşam, ekmek ve
özgürlük" talepleri
temelinde olabilir en ileri
biçimlerle kutlayacaktır.
Partimiz bütün imkan-
larıyla bu mücadelesinde
işçilerle beraber olacaktır.

- 1 Mayıs engellene-
mez! Yaşasın 1 Mayıs,
yaşasın işçilerin birliği ve
mücadelesi!

Sesimize kulak verin 'Hocamýzý
geri istiyoruz'

Zonguldak'taki kanser
hastaları ve yakınları, Bülent
Ecevit Üniversitesi (BEÜ)
Sağlık Uygulama ve
Araştırma Hastanesi'nden
istifa ederek ayrılan Prof. Dr.
Hüseyin Engin'in ayrılmasına
üzüldüklerini belirttiler.

Kanser hastası ve yakın-
ları hastaneden tek hoca olan
Engin'in başarılı olduğunu ve
geri döndürülmesini talep
ettiler.

Yapılan açıklama ise
şöyle;

"Bizler Zonguldak Tıp
Fakültesinde tedavi olan
kanser hastası yakınları
olarak Prof. Dr. Hüseyin
Engin'in hastaneden

ayrıldığını üzülerek öğrenmiş
bulunuyoruz. Prof. Dr
Hüseyin Bey hastaları için
olağanüstü özveri ve emek
sarf ederek bizlere şifa dağı-
tan umut aşılayan bir doktor.
Yıllarca tek başına koca
Onkoloji servisini idare
ederek hizmet verdi. Ne
oldu, nasıl oldu bilmiyoruz
ancak hocamızı huzursuz
eden ve üzen onu istifaya
sevk eden sebeplerin ortadan
kaldırılmasını ve hocamızın
görevine dönmesinin sağlan-
masını arzu etmekteyiz. Bu
konuda tüm yetkililerden
yardım bekliyoruz. Lütfen
sesimize kulak verin."

“Saðlýk Emekçilerine Ölümüne
Çalýþma Dayatýlmýþtýr”

KESK'e Bağlı Sağlık Ve
Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES)

Zonguldak Şube
Yönetim Kurulu, yaptığı
basın açıklamasında, "Sağlık
Emekçilerine Yönelik
Ayrımcı Genelgeleri Kabul
Etmiyoruz, Haklarımızı
İstiyoruz"

SES Şube Yönetim
Kurulu; "Sağlık emekçi-
lerinin 14 aydır bütün
uyarılarına kulak tıkayan
hükümet sürecin başından
beri alınması gereken hiçbir
toplumsal önlemi almamış
durumdadır. Sağlık alanında
örgütlü emek ve meslek
örgütleri defalarca kontrolsüz
normalleşme ile sağlık
krizinin derinleşeceği
uyarısında bulunmuştur.
Ancak buna rağmen Sağlık
Bakanlığı'nın son genelgesi
ile pandemiyle mücadelede
temel stratejinin yine sağlık
emekçilerini öldüresiye
çalıştırmak olduğunu ilan
edilmiştir.

Sağlık emekçileri uzun
süredir bu zor çalışma
koşulları altında tükendik-
lerini ifade etmektedir.
Sağlık Bakanlığı bu konuda
herhangi bir adım atmazken
yayınladığı yeni genelge ile
bir kez daha sağlık emekçi-
lerine yönelik ayrımcılık
yapmış ve sağlık emekçileri-
ni hayal kırıklığına uğrat-
mıştır. Cumhurbaşkanlığı
genelgesi ile esnek çalışma
ve idari izinler tüm kamu
çalışanları için geçerli iken
sağlık emekçileri bu haklar-
dan muaf tutulmuş, ölümüne
çalışma dayatılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı'na
çağrımızdır; 

1. Atama bekleyen

binlerce sağlık emekçisinin
derhal kadrolu, güvenceli
ataması yapılmalıdır

2. Haksız, hukuksuz
şekilde işlerinden edilmiş
hepsi de uzun yıllarını
meslekte geçirmiş tecrübeli
insanlar olan KHK'li sağlık
emekçileri işlerine
döndürülmelidir.

3. Güvenlik soruştur-
ması ve arşiv araştırması
yasasının kaldırılmalı ve bu
sebeple işe başlatılmayan
sağlık emekçileri bir an önce
işlerine başlatılmalıdır.

4. Pandemi yöneti-
minde sağlık alanındaki
emek ve meslek örgütleri
karar alma süreçlerine dahil
edilmelidir.

5. Covid-19 iş kazası
ve meslek hastalığı kapsamı-
na alınmalıdır.

6. Sağlıkta şiddet
önlenmelidir.

7. Bütün sağlık
emekçilerinin temel ücretleri
yoksulluk sınırının üzerinde
olacak şekilde düzenlen-
melidir.

8. Kronik hastalığı
olan ve 60 yaş üstü tüm
sağlık ve sosyal hizmet
emekçilerine idari izin ver-
ilmelidir.

Sağlık emekçileriyle
ilgili son yayınlanan genelge
ile izin ve idari izin
hakkımızın ortadan kaldırıl-
masını, sürgünlerin önünün
açılmasını kabul etmiyoruz.
Dinlenme hakkımız aynı
zamanda yaşam hakkımızdır,
yaşatmak için yaşamak istiy-
oruz, yaşam hakkımıza sahip
çıkıyoruz. 
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CHP ve ÝYÝ Parti'li Üyeler Baþkan Alan'a yetki vermedi
Zonguldak Belediye

Meclisi Belediye Başkanı
Ömer Selim Alan başkanlığın-
da tek gündem maddesi ile
Pazartesi günü olağanüstü top-
landı.

Toplantıda, Belediye
Başkan yardımcısı Kemal
Cangöz ile Emlak ve İstimlak
Müdürü Suat Uzun tarafından
meclise sunulan, "Zonguldak
İli, Merkez İlçesi, Ontemmuz
Mahallesi sınırları içerisinde
yer alan ve mülkiyeti Maliye
Hazinesi ile Belediyeye ait 5
bin 162.31 m2 yüzölçümüne
sahip 169 ada, 26 nolu parselin
bulunduğu alan, 6303 sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi hakkında
kanunun 2'nci maddesinin ( c)
bendi uyarınca Çevre ve
Şehircilik Bakanlık Makamının
12.02.2021 tarihli ve 281765
sayılı Olur'u ile 'Rezerv Yapı
Alanı' olanak belirlenmiştir. Bu
alanda her türlü iş ve işlemler
ve hazırlanacak protokole imza
atma yetkisinin Belediye
Başkanına verilmesi hususunda
karar alınmak üzere yazımızın
Belediye Meclisine havalesini
Olur'larına arz ederim" denildi.

Zonguldak Belediye
Meclisine sunulan ve
Olağanüstü toplanan Belediye
Meclisinde açılış ve yokla-
manın ardından tek gündem
maddesi okunarak Plan ve
Bütçe Komisyonuna oy bir-
liğiyle havale edildi.

Belediye Meclisine yarım

saat ara verilirken, Plan ve
Bütçe Komisyonuna maddeyi
görüşerek meclise sundu.

Gündem maddesi üzerine
söz alan  CHP Belediye
Meclisi üyesi Atınç Kayınova,
"Protokolün altıncı maddesine
göre, protokolde değişiklikler
yapılması var. Yapılacak çalış-
ma ve proje güzel. Orada
otopark bulunuyor. Yapılacak
olan projede bunun da ele alın-
masını istiyoruz. Madde
hakkında çekimser olacağız"
dedi.

AKP Belediye Meclisi
üyesi Bekir Selçuk da, yapıla-
cak olan projenin Zonguldak'a
hayırlı olmasını diledi.

Son olarak söz alan
Zonguldak Belediye Başkanı
Dr. Ömer Selim Alan, 'Göreve
geldiğimizden beri üzerinde
çalıştığımız bir yer. Yüzde 90'ı
belediyeye yüzde 10'u hazineye
ait bir yer. Otopark olarak kul-
landığımız Pazartesi günü
Sosyete pazarı olarak kul-
landığımız ve İtfaiye teşki-
latının olduğu bir alan. Hepsini
içine alacak bir avam projesi.
Çevre Bakanlığının da bir
talebi olunca sizi olağanüstü
topladık. Önemli bir proje. Çok
önemsiyoruz.Yüksek katlı bir
proje düşünmüyoruz.
Cumhurbaşkanımızın söylediği
gibi yatay mimari olarak
yapılacak bir proje.

CHP çekincelerine saygı
duyuyoruz.  Zaten daha önceki
görüşmelerimizde söyledik.

Gönülleri rahat olsunlar. Burası
ne kadar bizim olacak ne kadar
bakanlığın olacak. Bu gündeme
geldiğinde görüşmelerimiz ola-
cak. Gizli kapaklı bir şey yap-
mayacağız. Projeyi
beğendiğiniz için de teşekkür
ediyorum. İnşallah
Zonguldak'ımıza hayırlı olur.

Etrafı çevrilip başlanırsa inşal-
lah açılışını da yapmak bize
nasip olur. Dua ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların
ardından gündem maddesi
CHP ve İYİ Partili meclis
üyeleri çekimser kalırken, AKP
meclis üyeleri tarafından kabul
edildi.

Uzun; “Bütün Bu
Yapýlanlar, ’Siyaset
Yapma’ Alanýnýn Daha
Daraltýlmasýna
Yöneliktir”

CHP Zonguldak Merkez
İlçe atağa kalktı.Ülke
genelinde kampanyaya
dönüşen "128 Milyar Dolar
Nerede?" çalışmaları farklı
biçimde sürmeye devam ediy-
or.

CHP Merkez İlçe Örgütü
günlerdir, Gazipaşa
Caddesinde, "İstanbul
Sözleşmesinin doğrusu  nedir?"
Broşürü ve salgın nedeniyle
binlerce maske dağıttı.CHP
Merkez İlçe Başkanı Ebru
Uzun; "Bu çalışma vedeniyle
Sayın Cumhurbaşkanı'mıza
hakaret suçlaması iddiasında
bulunularak dağıtımı engellen-
di ve İlçe Başkanımız ile dört
yönetici arkadaşımızın güven-
lik şubede ifadeleri alındı"diye
dile getirdi.

Uzun konuyla ilgili değer-
lendirme yaptı.Uzun kendi
deyimiyle, "128 MİLYAR
DOLAR NEREDE'NİN
PERDE ARKASI"nı
açıkladı.Uzun; "Bütün bu baskı
ve yıldırmaların CHP'nin tüm
örgütlerine ve üyelerini etkile-
meyeceğini aksine daha bilen-
miş ve mücadele azmi yük-
selmiş olarak görevlerine
devam edeceklerini buradan
birkez daha ilan ediyoruz".

İşte CHP Zonguldak
Merkez İlçe Başkanı Ebru
Uzun'un basına yaptığı açıkla-
ma özetle şu ifadelere yer

verdi:Ülkemizin her
yerinde,Partimizin İl ve İlçe
Başkanlıkları tarafından
asılan,"128 Milyar Dolar
Nerede?" Pankartları İl
Binamızda da olduğu gibi
savcılıkların aldığı
kararlarla"haksız bir
şekilde"kolluk güçleri tarafın-
dan indirilmeye devam ediy-
or.Gazipaşa Caddesinde
dağıtılan broşürlerden,"Elektrik
ve Doğalgaz" faturalarında ki
fahiş zamları sorgulayan iki
tanesi de(Türkiye'de ilk defa
Zonguldak'ta olmak üzere)
Sayın Cumhurbaşkanı'mıza
hakaret suçlaması iddiasında
bulunularak dağıtımı engellen-
di ve İlçe Başkanımız ile dört
yönetici arkadaşımızın güven-
lik şubede ifadeleri
alındı..Ülkeyi yönetenler,
Cumhuriyet Halk Partisi başta
olmak üzere tüm muhalif kes-
imlere korku,baskı  yıldırma
yöntemleri uygulayarak bir
sindirme operasyonu
başlamıştır.Ama korkunun
ecele faydası yoktur…Bütün
bu baskı ve yıldırmaların
CHP'nin tüm örgütlerine ve
üyelerini etkilemeyeceğini
aksine daha bilenmiş ve
mücadele azmi yükselmiş
olarak görevlerine devam ede-
ceklerini buradan birkez daha
ilan ediyoruz”dedi

Sabahattin Özkütük, son 
yolculuðuna uðurlandý

Zonguldak Belediye
Başkan Yardımcısı Kemal
Cangöz'ün kayınpederi,
belediye emekli personel-
lerinden Funda Cangöz'ün
babası Sabahattin Özkütük
toprağa verildi.

82 yaşındaki ALS hastası
olan Sabahattin Özkütük,
Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2
ay yoğun bakımda tedavi
görürken dün hayatını kaybet-
mişti.

Acılık Hazreti Ali
Camii'nde yapılan cenazeye;
Zonguldak Belediye Başkanı
Ömer Selim Alan,

Zonguldak Belediyesi eski
başkanı Muharrem Akdemir İl
Müftüsü Aşır Durgun,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Zonguldak İl Başkanı Murat
Pulat, CHP Merkez İlçe
Başkanı Ebru Uzun, belediye
personeli katıldı.

“Ýþçi alýmýnda öne geçecek
olan Milletvekili Uçar'dýr”

Genel Maden İşleri
Sendikası (GMİS) Genel
Başkanı Hakan Yeşil; AK Parti
Zonguldak Milletvekili Hamdi
Uçar'ın TTK'ya işçi alımı ile
ilgili yaptığı açıklamalara
şaşırdığını ifade etti.

Genel Maden İşçileri
Sendikası Genel Başkanı Hakan
Yeşil, Pusula Gazetesi’nden
Öznur Güneş’e verdiği demeçte
Hamdi Uçar'a şu yanıtı verdi;

"Sayın milletvekilimizin
açıklaması çok hoş olmamış.
Biz daha önce de yaşadık bu
Polemiği, bizim derdimiz
polemik yaşatmak değil sorun
çözmek.

Sorunları çözme aşamasın-
da da Türkiye Taşkömürü kuru-
mu işçiler nezdinde ben
Türkiye nezdinde de sayın mil-
letvekilimiz.

Milletvekilleri problemleri
çözecek insanlar.

Zaman zaman bu tür
polemikler yaşanıyor, derdimiz
polemik yaşatmak değil Sayın
hamdi Bey'in yaptığı açıkla-
maya bir anlam verebilmiş
değilim.

En son KİT Komisyonu
toplandı, toplantıda da
geçmişten günümüze kadar
olan Sayıştay raporları okundu.
Hepsinde de işçi açıklarından
kaynaklanan zarar ve üretim
düşüklüğü yer alıyor.

Bizler zaman zaman mil-
letvekili ziyaretlerimizde bu
konuyu sık sık kendilerine
anlatıyoruz.

Kimse bizim için işçi talebi
yok diyemez. Türkiye'de tek
bağıran biziz, sendika olarak

işçi talebinde bulunan genel
Maden işçileri Sendikasıdır.

Zonguldak'ta böyle büyük
bir ünitenin olması ve istih-
damın açık olması, bu kadar
işsizliğin olduğu bir mem-
lekette halihazırda işçi alınması
noktasında bizim önümüze
geçeceklerden bir tanesi de
sayın milletvekilimiz Hamdi
Uçar'dır.

Bu tür söylemler hoş
olmamış, biz bu açıklamaları
çok önemsemiyoruz Zonguldak
adına beraber mücadele edecek-
sek her zaman yanyana gelmek
zorundayız.

Kavga başlatalım, kavga
çıkartalım Zonguldak'ta
kamuoyunu değiştirelim gibi
bir derdimiz yok.

Biz işimize bakıyoruz, bu
kurum nasıl ayakta durur bu
kurumda neler yapılırsa bu
kurumun devamlılığını sağlanır
ve Zonguldakdaki işsizlik
sadece TTK ile değil başka
sahalarında açılması gerekiyor
sayın vekilimiz bunları açık-
lasın.

Herkesin görevi ayrı
sendikacı ve siyasetçi bizim
görevimiz siyaset yapmak
değil. Bu işin sorumluları
sadece siyasettir.

Geleceksiniz hep birlikte
çalışacağız.

Herkesin seçim bölgesi var.
Sizin seçim bölgenizde
Zonguldak, Zonguldak için ne
yapılması gerekiyorsa biz de
destek vermeye hazırız.

Gün geçtikçe TTK eriyor
bu bizim hepimizin başarısı-
zlığı.”dedi

Coþkun; “Esnaf Zor durumda”
Zonguldak Esnaf ve

Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Muharrem Coşkun,
esnafın zor durumda
olduğunu belirterek,
esnaf ve sanatkarların
yeni destek paketler-
ine ihtiyacı
olduğunu
söyledi.Coşkun;
“"Ülkemizde coro-
na virüsü ile
mücadelede yeni bir
döneme geçildi.
Cumhurbaşkanımız
artan vakalar üzerine
Ramazan ayında uygu-
lanacak yeni tedbirleri duyur-
du. İki haftalık 'kısmi kısıtla-
ma' boyunca uygulanacak
önlemlere hepimiz uyacağız.
Kısıtlama pandeminin
düşmesini sağlar diye umut
ediyorum. Çektiğimiz bu sıkın-
tıların boşa gitmemesi için
mutlaka olumlu geri dönüşler
almalıyız. Önümüzde daha
refah daha sağlıklı günler ola-
bilmesi için kurallara uyacağız.
Ancak torba yasanın içinde
esnaf ve sanatkarlar olarak
beklentilerimiz var. Özellikle

daha önce kullandığımız kredi-
lerin Esnaf Kefaletle olan kıs-
mının bir kısmı halloldu ama
özel bankalardan kul-

landığımız kredilerin
ötelemelerinde sıkın-

tılarımız var. Biz bu
kredileri faizsiz yıl-
başına kadar öte-
lenmesini istiyoruz
ancak faizsiz
olmuyorsa en az
faizle yine yılbaşına

kadar ötelenmesini
istiyoruz. Kısa çalış-

ma ödeneği bitti. Bu
ödeneğin yılbaşına kadar

uzatılması yönünde talebimiz
oldu ancak talebimizin torba
yasanın içinde yer alıp
almadığını bilemiyoruz. İnşal-
lah kısa çalışma ödeneği
devam eder. Çünkü esnaf zor
durumda olduğunda ister iste-
mez istihdamda daralmaya
gidecek, işten çıkartmalar
çoğalacak. Ancak şunu da
ifade edeyim işverenin
çalışanını işten çıkartmak için
29'uncu maddeye sarılmasına
bir anlam veremiyorum,
ahlakide bulmuyorum”

Gülseher Ali Cinal'ýn anneanneleri
yaþama veda etti

ÇINAR MEDYA İmtiyaz
Sahibi Ali Cinal'ın eşi ve Yazı
İşleri Müdürü Gülseher Cinal'ın
anneannesi İhsane Belen (92)
Hakka yürüdü. Karabük Devlet
Hastanesi Yoğun Bakım Ünite-
si'nde rahatsızlığı nedeniyle bir
süredir tedavi gören İhsane
Belen, doktorların tüm müda-
halesine rağmen kurtarıla-
madı.Merhume İhsane Belen'in
cenazesi, Karabük'ün Yenice
İlçesi'ne bağlı Ibrıcak Köyü
Camii'nde öğle namazına
müteakip kılınan cenaze
namazının ardından, Hatıplar
Mahallesi'ndeki aile mezarlığın-
da toprağa verildi
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Zonguldak Belediye
Meclisi Belediye Başkanı
Ömer Selim Alan başkan-
lığında tek gündem maddesi
ile olağanüstü toplandı.Alan,
'Göreve geldiğimizden beri
üzerinde çalıştığımız bir yer.
Yüzde 90'ı belediyeye yüzde
10'u hazineye ait bir yer.
Otopark olarak kullandığımız
Pazartesi günü Sosyete pazarı
olarak kullandığımız ve
İtfaiye teşkilatının olduğu bir
alan. Hepsini içine alacak bir
avam projesi. Çevre
Bakanlığının da bir talebi
olunca sizi olağanüstü
topladık. Önemli bir proje.
Çok önemsiyoruz.Yüksek
katlı bir proje düşünmüyoruz.
Cumhurbaşkanımızın
söylediği gibi yatay mimari
olarak yapılacak bir
proje.Yeni bir proje yeni bir
heyecan ve yenilikçi bir yak-
laşım ile şehrimizi geliştirm-
eye devam ediyoruz.'

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığımızın desteği ile
mülkiyetimizde bulunan
alanda inşa edeceğimiz 

'İş Merkezi ve Konut
Yapım' projemiz ile Acılık'ta
dönüşümü başlatacağız.

Projenin her detayında
insan ve şehir odaklı işlevsel-
lik düşünülmüş olup, ticari ve
konut alanlarının yer aldığı

modern mimariyi yansıtan
örnek projemizin inşaat çalış-
malarına yakın zamanda
başlayacağız.

Zonguldak'ımıza hayırlı
uğurlu olsun.

“Acýlýk'ta dönüþümü baþlatacaðýz”

Türkiye Kamu-Sen'e
Bağlı Türk Sağlık-Sen
Zonguldak Şube Başkanı Arzu
Kara, basın açıklaması
yaparak sağlık emekçilerinin
sorunlarına değindi, yetkilileri
sorumluluklarını yerine
getirmeye çağırdı.

Kara açıklamasında,
"Covid-19 kapsamında kamu
çalışanlarına yönelik yeni ted-
birler konulu
Cumhurbaşkanlığı genelgesi
yayınlanmıştır. 

Söz konusu genelge ile
kamu çalışanlarına yönelik
esnek mesai ve idari izinler
düzenlenmiştir. 

Ne yazık ki 1 yılı aşkın
bir süredir kahramanca ve
fedakârca covid-19 salgını ile
mücadele eden sağlık çalışan-
ları, MİT personeli ile aynı
konumlandırılarak kronik
hastalığı ve 10 yaş altı çocuğu
olan kadın çalışanlar idari
izinli sayılmamışlardır.  

Sağlık çalışanlarına
"Sürekli çalışın hiç dinlen-
meyin, izin hakkınız olmasın.
Aileniz ve sağlığınız önem-
sizdir" denilerek tuhaf bir
çalışma düzeni dayatılmıştır.
Sağlık çalışanlarının sadece
kendileri değil çocuklarının
bile cezalandırıldığı bir hal
ortaya çıkmıştır.

Dünün alkışlayanları,
bugünün unutanlarına bir kez
daha söylüyoruz Sağlık
çalışanları robot değildir,
onlarda insandır.  İhtiyaçları
vardır. Okullar kapalıysa
onlarında çocukları bakıma
muhtaçtır. 

Sağlık çalışanlarının
yanında çocuklarından da
fedakarlık istemek kabul
edilebilir bir durum değildir.
Bu çalışma düzenin böyle git-
meyeceği açıktır. Çünkü tüm
sağlık çalışanlarının moral ve
motivasyonu sıfırlanmış,
tükenmişlik sendromu yaşa-
maktadırlar. Hala ısrarla
sağlık çalışanlarına ayrımcılık
uygulamak sorunları içinden
çıkılamaz bir hale sokmak-
tadır.  

Sağlık çalışanlarının
özverili mücadelesi olmadan
virüsü yenmek imkansız iken
sağlık çalışanlarını sürekli
mağdur etme gayreti
içerisinde olmak herkese kay-
bettirecektir. Bu nedenle söz
konusu idari izinler ve esnek
mesailerden sağlık çalışan-
larının faydalanması sağlan-
malı, izinlerden mahrum
kalmayacakları bir şekilde bir
çalışma düzeni planlanmalıdır.

Geçenlerde Euronews haber ajansı, Türkçe
geçtiği bir haberde, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın derlediği verilere göre, siyasal par-
tilerin üyeliklerinin ne düzeyde olduğunu bildiriy-
ordu. 

Ajansı, dili pek de düzgün olmayan haberi
şöyle diyordu:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette
bulunan siyasi parti ve üye sayısı verilerini gün-
celledi. Buna göre Meclis'te grubu bulunan partiler-
den CHP ve MHP dışındaki tüm partilerin üye
sayısı arttı…

"Yargıtay'ın açıkladığı verilere göre 4 Şubat
2020 ile 1 Nisan 2021 arasında Cumhuriyet Halk
Partisi'nin (CHP) üye sayısı 643 azalarak 1 milyon
257 bin 110'a; İYİ Parti'nin üye sayısı 101 bin
904'lük artışla 368 bin 344'e; Halkların
Demokratik Partisi'nin (HDP) üye sayısı bin 194
artışla 40 bin 528'e ve Milliyetçi Hareket
Partisi'nin (MHP) üye sayısı da iki kişilik azalışla
479 bin 197'ye indi.

Bu dönemde üye sayısını en fazla artıran AK
Parti'ye 788 bin 408 kişi katıldı ve toplam üye
sayısı 10 milyon 984 bin 312'ye yükseldi." (CHP ve
MHP dışında tüm partilerin üye sayısı arttı: En
fazla artış AK Parti'de | Euronews)(1) 

Kaynağı kontrol ettik, evet Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı adresindeki veriler de
böyle diyor. (2)

Bu arada, Resmi Gazete'nin 9 Nisan 2021 tarih
ve 31449 no'lu sayısında Anayasa Mahkemesi'nin
Siyasi Partilerin 2017 yılına ait Mali Denetimi
konulu raporları yayınlandı. Ülkede resmen kayıtlı
partilerin yıllık mali denetim raporlarını içeren bu
kararlardan birisi de AKP hakkında idi. 

AYM, AKP'nin 2017 yılı kesin hesabının ince-
lenmesinde, dosyada eksiklik bulunmadığından
hareketle "işin esasını" incelemiş, gereğini görüşüp
düşünmüş ve şunları bulmuş:

Partinin 2017 gelirler toplamı 276 milyon 580
bin 540 Türk Lirası'ymış. Bunun 186 milyon 338
küsur bini genel merkez geliri, 90 milyon 242
küsur bini de parti il örgütlerinin geliri olarak
kayda geçmiş. 

AYM Raporu'nun bizim açımızdan ilginç olan
bölümünde şöyle diyor:

"Parti il örgütlerinin gelirleri toplamı 90 mily-
on 242 bin 413 lira 19 kuruş olup bu tutarın 62 bin
475 TL'si, üye giriş aidatından, 4 milyon 420 bin
001 lira 94 kuruşu üye yıllık aidatından… 35 mily-
on 870 bin 754 lira 19 kuruşu bağış ve yardımlar-
dan … oluşmaktadır."

Raporun geri kalan bölümünde gelirlerin ner-
eye harcandığı konusu var. Bu bölümler bu yazının
ilgi alanı dışında kalıyor.Meraklısı Resmi
Gazete'nin internet sayfasına girip 9 Nisan tarihli
AYM kararlarına bakabilir. (3)

Üyelik gelirleriyle ilgili bilgi 4 yıl öncesine
dayandığı için, günümüze ilişki üye sayılarının
gerçeği yansıtmayacağını düşündük, internette
araştırdık, ensonhaber.com sitesinde 2017 yılına
ilişkin şu bilgilere ulaştık:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının resmi
kayıtlarına göre, Türkiye'de 94 siyasi parti faal
durumda… Bu partiler arasında en fazla üye AK
Parti'de yer alıyor. Genel Başkanlığını, Başbakan
Binali Yıldırım'ın yaptığı AK Parti'nin 9 milyon
399 bin 633 üyesi bulunuyor. (…)"(Siyasi partilerin
üye sayıları (ensonhaber.com))

AKP'nin kendi sitesinde parti üyeliği üzerine
bilgilere ulaşmak için de Parti Tüzüğü'ne baktık(4).
Parti Tüzüğü'nün üyelerin hak ve yükümlülükleri
hakkındaki maddesi Madde 14 oluyor. Giriş ve
Üyelik Aidatı'na ilişkin bilgilerin olduğu Madde 24
bize aynen şu bilgileri veriyor:

"Parti üyelerinden üyeliğe girişte en az 1 TL,
en fazla 5.000 TL; üyelik aidatı olarak ise aylık en
az 1 TL en fazla 1.000 TL alınır. Giriş aidatı,
üyeliğe girişte bir kez, üyelik aidatı ise aylık veya
yıllık olarak alınır. Giriş ve üyelik aidatının taban
ve tavan miktarlarıyla ilgili olarak, kanunî sınırlar
içinde olmak kaydıyla her yıl tüketici fiyat artış
oranı kadar artırılarak uygulama yapmaya MKYK
yetkilidir." (AK PARTİ (akparti.org.tr)) (abç)

Demek ki AKP Tüzüğü'ne göre "üye" aylık en
az 1TL (yılda 12TL), en fazla 1,000TL (yılda
12,000 TL) aidat ödermiş.

2017 Mali Denetim Raporu'na göre, il örgüt-
lerinin tümünün o yılki üye giriş aidatı geliri
62,475 TL.Buna göre, hepsi yıllık en düşük giriş
aidatı (1TL) ödeyerek partiye girdi ise, 2017'de
AKP'nin yeni üye sayısı 62,475; yok eğer yıllık en
yüksek giriş aidatını (5,000TL) ödediler ise, bu kez
AKP'nin toplam yeni üye sayısı, 62.5  oluyor. Yeni
üyegiriş aidatının yarısının yoksul üyelerce yıllık
en az miktarda; öteki yarısının da varlıklı üyelerce
en fazla düzeyde (yani 5000TL) ödendiğini

düşünürsek toplam yeni üye sayısı takriben 31,237
+ 6=31,243 oluyor. Hesap doğru! Yani AKP 2017
yılında toplam 30+ bin yeni üye kazanmış. 

Şimdi,aynı şekilde bir de yıllık üye aidatına
bakalım: 

Toplam yıllık üye aidatı 4,420,001 TL. Bu
rakam sahte değilse, mevcut bütün üyelerin yıllık
en az üye aidatı  (12TL) ödediğini varsayarsak
AKP'nin toplam üye sayısının368,333 olması
gerekir. Yok, bunlar deli gibi sevdikleri AKP'ye yıl-
lık en fazla üye aidatını (12,000TL) ödediler ise, bu
takdirde AKP'nin toplam üye sayısının368'de
kalması gerekirdi. 

Bu denli insafsız olmayalım:Toplam yıllık üye
aidatının yarısının(12TL) gerçekten yoksul üyeler-
den alındığını varsayalım, kalan miktarı da varlıklı
üyeler (yıllık12,000TL olarak) ödemiş olsun. O
zaman AKP'nin üye sayısının 184,166 +184
=184,350 dolayında kalması gerekecek. Yani
AKP'nin 2017 yılında toplam üye sayısı 185 bin
bile değil!

Bir ihtimal daha var: AKP han kapısı gibi,
geleni gideni belliolmayan bir parti. Herkesi üye
etmiş görünüyorlar. Ama aidat ödeyeni hak getire.
Bir iki zenginden aldıkları paranın bir kısmını aidat
gösterip tüm öteki partilerin yaptığı gibi durumu
"kitabına uyduruyorlar."

HESAP DOĞRU, RAKAMLARI SORGULA-
MAK LAZIM!

AKP'nin sahtecilik vb yapmayan, Müslüman
bir parti olduğunu varsayarak, meseleyi topar-
larsak, AKP'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği
mali hesapları, Parti Tüzüğü'nü esas alarak analiz
ettiğimizde, AKP'nin hakiki üye sayısının kabaca
180 bin ile 380 bin arasında bir yerde seyrettiğini
söylemek yanlış olmaz. Yıllık yeni üye sayısının da
benzer şekilde 30,000 dolayında olacağını varsay-
mak yanlış olmayacaktır.

Buradan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na
AKP yönetimi tarafından yapılan bildirimin sahte,
en azından had safhada abartmalı olabileceği ihti-
mali, ister istemez akla gelir. 180-380 bin üye
nerde, 9 milyon 400 bin dolayında üye nerde?
İlkokul aritmetiği bilenler bile bunu grada bir
yamukluk olduğunu teslim edeceklerdir.

Amacımız AKP'yi tokatlamak değil de,
gerçeğe ulaşmak olduğu için, kimseyi töhmet altın-
da bırakmadan,siyasal hayatımızın vazgeçilmez bir
özelliğini ayan beyan açık etmekte ziyan yok. 

Türkiye'de mevcut düzen partileri içinde üyelik
aidatı meselesini kitabi olarak algılamayan yok
gibidir. Her bir şey "kitabına uydurulmuş" olarak
vardır. Liderlerinin güçlerini onlarca, yüzlerce kilo
altınla ölçtüğü bir partinin üye aidatı geliri de muk-
abil oranda olmak gerekirdi.

Kısaca, üye aidatı konusu da, AKP'nin 2021
üye sayısının yaklaşık 11 milyon kişi olduğu
palavrası da, burjuva siyaset yaşamının tuzu biberi
gibidir. 

Partiler, seçmen sayılarıyla, üye ve taraftar
sayılarıyla, muhtarlardan aldıkları seçmen lis-
telerindeki sayıları birbirine karıştırınca, bu ve ben-
zeri sahtecilikler, abartmalar, Meşhedi'nin dudak-
larını uçuklatacak yalanlar, hep karşımıza çıkacak-
tır. 

Bu bizi şaşırtmıyor. Bizi şaşırtan, hadi bunların
yüzü kızarmıyor, kendisini kanunun en yüksek
temsilcisi gören Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı'nın ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın
yüzünün de kızarmaması… 

Hadi bakalım, çık işin içinden çıkabilirsen!

*********

(1)  Türkiye'nin nüfusunun 80 küsur milyona
ulaştığını ve bunun yarısına yakınının yetişkin
nüfus olduğunu düşünürsek, yaklaşık 11 milyon
üye, ülkede her 4 yetişkinden biri AKP'lidir demek
oluyor. Tabii bu habere göre. Bu anlamda verilen
rakamlar doğru ise, sahte ya da abartma değilse,
RTE'nin AKP'si, yığınsallaşmada 1933
Almanya'sında iktidara oldukça benzer yöntemlerle
çökmüş olan Adolf Hitler'in NAZİ Partisi'yle
yarışır bir düzeye erişmiş sayılabilir. Benzerlikler
şaşırtıcıdır. Teşbihte hata olmaz. 

(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı (yargi-
taycb.gov.tr)

(3) (T.C. Resmî Gazete (resmigazete.gov.tr))
(4) (AK PARTİ (akparti.org.tr))

İsmail Büyükakan, 
EMAR Emek Araştırmaları Vakfı

AKP'nin Üye Sayýsý 10+ Milyon mu, 
Yoksa180-380 bin Civarýnda mý?

Kara; “Saðlýk çalýþanlarý 
robot deðildir”

Zonguldak'ta uzun yıllar
kurulması düşünülen ve
Romenler tarafından eksikliği
hissedilen Romanlar Derneği
resmen kuruldu.

Zonguldak Romanlar
Derneği kurucu Başkanı Aydın
Haktan Gezer, yıllardır kangren
olmuş birçok sorunu dernek
vasıtasıyla çözeceklerini söyle-
di.

Zonguldak Romanlar
Derneğin kurulması için büyük
çaba harcadıklarını söyleyen
Dernek Başkanı Aydın Haktan
Gezer;

Zonguldak'ta yıllardır hep
ertelenmiş yada düsünülmemis
olan Romanlar Derneğimiz
ocak ayı 2021 tarihi itibariyle
Sivil Toplum Kuruluşları resmi
dairesinden kurulmuştur.
Derneğimizin Kuruluş Amacı
öncelikle eğitim, sosyal
faliyetler, saglik hizmetleri, iş
istihtadamı sağlamak Devlet ile
millet arasında köprü.

Zonguldak Valimiz
Mustafa Tutulmaz'a Zonguldak
Belediye Başkanı Dr. Ömer
Selim Alan'a sonsuz teşekkür-
lerimizi sunuyoruz dedi
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