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Enflasyon 2019'dan sonra 
ilk kez yüzde 16'yý aþtý

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açık-
lanan verilere göre, martta
Tüketici fiyat endeksi

(TÜFE) yıllık yüzde 16,19, aylık
yüzde 1,08 arttı.

Piyasanın medyan tahmini

TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağı
yönündeydi.

Reuters'ın 16 katılımcıyla gerçek-
leştirdiği ankete göre, TÜFE'nin aylık
olarak yüzde 1,04 artış göstermesi,
yıllık bazda ise yüzde 16,11 seviye-
sine yükselmesi bekleniyordu.

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 ortalamalara göre yüzde
13,18 artış gerçekleşti.

TÜİK yüzde 1,08 olarak açıkladı:
Enflasyon Araştırma Grubu'na göre
aylık enflasyon yüzde 3,36

Bir grup akademisyen tarafından
kurulan ENAGrup'un TÜİK'e alter-
natif olarak yaptığı enflasyon
hesaplamasına göre mart enflasyonu
açıklanandan çok daha fazla çıkıyor.

Enflasyon 2019 yılından sonra
ilk kez yüzde 16 seviyesini aştı. En
son 2019 yılının ekim ayında tek
haneli sayıları gören yıllık enflasyon

o zamandan bu yana çift hanede
seyrediyor. Verilere göre tüketici fiy-
atlarında yıllık enflasyon 6'ncı ayda
da yükselişini sürdürdü ve 2019
Temmuz ayından bu yana en yüksek
seviyeye çıktı. Türk Lirası'nın yüzde
10'a yakın değer kaybettiği Mart
ayında üretici fiyatlarındaki yüksek

enflasyon da dikkat çekti.
Mart ayının son döneminde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) başkanlığında yaşanan
değişimin ardından kurda yükseliş
kaydedilmişti. Ayın sonundaki fiyat-
lamaların etkisiyle Türk Lirası'nda
yüzde 10'a yakın düşüş kaydedildi.

Erdemir,bölgenin istihdam kaynaðý olmaya devam ediyor

42.551 vaka, 1.706 hasta, 193 ölüm.Sağlık Bakanlığı son 24 saat-
te 245.496 test yapıldığını, 42.551 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu,
1.706 kişinin "hasta" kabul edildiğini, 193 kişinin de Covid-19
nedeniyle öldüğünü açıkladı.Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sal-
gınıyla ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden duyurul-
du.Buna göre Bakanlık, son 24 saatte 245.496 test yapıldığını, 42.551
kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 1.706 kişinin Covid-19
hastası kabul edildiğini, 193 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybet-
tiğini, 25.627 kişinin iyileştiğini, 2.407 Covid-19 hastasının durumu-
nun ağır olduğunu açıkladı.  Bakanlığa göre, toplam Covid-19 vaka
sayısı 3.529.601, ölen kişi sayısı 32.456. Toplam iyileşen sayısı ise
3.130.977.

Þahin Ören'den sert tepki;
“Düþün artýk eðitim 
çalýþanlarýnýn 
yakasýndan”

Eðitim-Ýþ:”
Okullardan
Yükselen O Ses
Teneffüs Zili Deðil,
Salgýnýn Alarm
Sesidir.”

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilciliği, 104
eski Amiralin yayınladığı bildiriye tepki göster-
di.Memur-Sen il temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen
Zonguldak Şube Başkanı Kamuran Aşkar, açık-
lamasında şunları söyledi: "Devlet Millet
Bütünleşmesinden Rahatsızlık Duyanlar Var.
Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir
grup emekli amiral, vesayet dönemlerine özlem
duyan bir açıklama yayınladılar.Sayfa 3’de

Yavuzyýlmaz: 
Yayla Ortaokulunu
TBMM gündemine
taþýdý.

“Bu bildirinin
halk yararýna 
bir karþýlýðý 
yoktur”

EMEK Partisi Genel Merkezi, 104 emekli
amiral tarafından yayınlanan geceyarısı bildiri-
sine yönelik değerlendime yaptı. 

Haberi Sayfa 4’de

Zonguldak'ın merkezinde yapımı
devam eden 400 Yataklı Devlet
Hastanesine otopark yapılması amacıyla
yıkılması söz konusu olan, Kız Meslek
Lisesinin ardından bölgede bulunan bir
başka tarihi okulun da yıkılma tehlike-
siyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Zonguldak Milletvekili Deniz
Yavuzyılmaz, Yayla Ortaokulunun da
yıkılabileceğine yönelik iddiaları TBMM
gündemine taşıdı. Haberi Sayfa 4’de

Aþkar:“Vesayetin Diliyle
Demokrasiye Müdahale
Çabasýndalar”

Birleşik Kamu-
İş'e Bağlı Eğitim-İş
Zonguldak Şube
Başkanı
Kamuran
Çataklı, Milli
Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk,
"Öğretmenlerin
aşılanmasına dair de
takvim açıklamıştır.
Bakan Selçuk, aşılama süreci sayesinde
yüz yüze eğitimde bir tehlike
olmadığını, okulların da "zaten" yüz
yüze eğitime hazır olduğunu söylemiş
ancak süreç yine kendisini yalancı çıkar-
mıştır"dedi.Haberi Sayfa 2’de

Türkiye Kamu-Sen'e
Bağlı Türk Eğitim-Sen
Zonguldak Şube Başkanı
Şahin Ören, sosyalme-
dya Facebook say-
fasından Memur-Sen'e
bağlı Eğitim Bir-Sen'e
yüklendi

Eyy Eğitim Bir-
Sen; Asgari ücret son
4 yılda % 100 artarken,
senin aldığın zam 30,50
de kalmış. Enflasyon
farkı 22,21 olmuş, toplam
52,71 de kalmış. Bu oran
Kümülatif olarak 66,26 denk geliyor” Sayfa 2’de

Erdemir, Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden olan Karadeniz
Ereğli'de 56 yıldır bölgenin can damarı olmayı sürdürüyor. Pandeminin
gölgesinde geçen 2020 yılının sonu itibarıyla yaklaşık 5 bin 400 kişiye
istihdam olanağı sunan Erdemir, ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştire-
ceği yeni işe alımlarla 2021 yılında da bölge istihdamına katkı sağlamaya
devam ediyor.Erdemir'in yeni işe alımlar için 16 Nisan tarihine kadar
sürecek olan başvuru sürecinde aday sayısı 6 bini geçti. Sayfa 4’de

Enflasyon
mart ayında da

yükselişini
sürdürdü. TÜİK veri-
lerine göre, TÜFE
aylık bazda yüzde
1,08 artarken, yıllık
enflasyon ise

yüzde 16,19'a
yükseldi.
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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

“Benim üç güzel dostum var;
Biri evde kalır,
Biri yolda kalır,
Biride benimle gelir.
Evde kalan ailemdir,
Yolda kalan dostlarımdır,
Benimle gelen iyilikleri

mdir"der 
Hacı Bektaşi Veli

Tüm dünya halkları,tam bir
yıldır Covit 19 salgın hastalığı ile
uğraşıyor.Bizden önceki kuşak,
babalarımız, dedelerimiz adı
veba, verem,tifo,İspanyol gribi
gibi, bizim kuşakta kuş,domuz
gribi gibi salgınlarla tanıştık
yaşadık.Ama bu salgın bugüne
kadar yaşadığımız gördüğümüzün
dışında, farklı ve etkileri
olağanüstü.

Salgının çağı ve etkisi aynı
zamanda yeni çağın (bilimsel
teknolojik devrim )inde salgınla
beraber iç içe geçtiği,yaşam alan-
larımızın yeni Çağ’a ve onun üre-
tim-iletişim araçlarına ve yeni
insan tipini yaratma becerisine
kadar bir değişim dönüşüm
içinde.

Yeni bir dönemin kapıları
açıldı ve tüm dünya yeniden buna
uygun şeklileniyor.

Tıpkı 1800’lerdeki Makina
kırıcıları Luddistler gibi bu döne-

minde Luddistler’i var.
Yazar Yusuf Zamir,

“Dönüşüm dönemlerinde
hararetle savunulan tezler, çoğu
durumda, tarihin o döneminde
gerçekte ne olduğunu değil, fakat
o dönemdeki aktörlerin içinde
yaşadıkları dönüşümü ne gibi ide-
olojik formlarla algılayıp ifade
ettiklerini gösterir. Onun için ele
alınan dönemin kendisi hakkında-
ki bilincine, o dönemdeki siyasal
aktörlerin kullandığı retoriğe
değil, fakat o bilinç ve retorikte
şifrelenen toplumsal gerçekliğe
bakmak gerekir.”diyor.

Bu haftanın en tartışmalı
konusu ülke gündemi açısından
103 Emekli Generalin gece yarısı
bildirisi.Bildirinin gece yarısı
olması algı yönetimi açısından
“Darbe çağrısı” 103 Emekli
Deniz Generalinin açıklaması
alanı bakımından “Düşünce
özgürlüğü” kavramının içine
girdiğini ve “Masumane”bir
durum gibi gösterilmek istenmesi.

Yerel gündemin dili de
merkezi gündeme o kadar benze-
meye başladı ki.Aynısının kopy-
ası.Ya belden aşağı vurarak, yada
kurşun gibi ifadeler kullanarak
siyaset yapma tarzı hızla yerleşti.

Bu aynı zamanda daha otorit-
er-daha baskıcı-daha tutucu bir

hal aldığımızı gösteriyor. 
Küçük bir örnek vereceğim.

DEVA Partisi İl Başkanı aynı
zamanda Hukukçu olan Fatih
Keleş çıktığı bir tv kanalında
küfürlü konuşarak gündeme otur-
muştu.

Bu kez MHP İl Başkanı Varol
Demirköse’nin Filyos bölgesi ile
ilgili partinin düşüncelerini yansı-
tan açıklama yaptı. Açıklamada,
“İktidarın küçük ortağı, Filyos
Projesi ile ilgili açıklamalarda
bulunarak proje kapsamında yak-
laşık 50 bin kişinin istihdam
edileceğini duyurmuş. Amacı bel-
lidir, insanların hayalleriyle
dalga geçmektir.Şehrimize yarar
sağlamaktansa hamaset yapıyor-
lar, genel başkanlarından gördük-
leri üzere sürekli düşman üretiy-
orlar. ”dedi.

Vay senmisin bana bunu
söyleyen deyip bu kez MHP İl
Başkanı Demirköse; “Milliyetçi
Hareket Partisine küçük ortak
ifadesini kullanan muhalefetin
gereksiz minik tabela partisinin
küfürbaz İl Başkanına tavsiyem
had sınırını aşmaması Milliyetçi
Hareket Partisini ağzına alırken
dikkatli olmasıdır”dedi.Şimdi bu
kentte siyaset kavga üzerine kuru-
lursa kentin geleceğinden söz
etmek mümkün mü?Karar verin

Ya belden aþaðý vuruyoruz,
Ya kurþun atýyoruz

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

Eðitim-Ýþ:” Okullardan
Yükselen O Ses Teneffüs
Zili Deðil, Salgýnýn
Alarm Sesidir.”

Birleşik Kamu-İş'e
Bağlı Eğitim-İş
Zonguldak Şube Başkanı
Kamuran Çataklı, Milli
Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, "Öğretmenlerin
aşılanmasına dair de
takvim açıklamıştır.
Bakan Selçuk, aşılama
süreci sayesinde yüz yüze
eğitimde bir tehlike
olmadığını, okulların da
"zaten" yüz yüze eğitime
hazır olduğunu söylemiş
ancak süreç yine kendisini
yalancı çıkarmıştır"

Eğitim-İş Zonguldak
Şube Başkanı Kamuran
Çataklı yaptığı basın açık-
lamasında, "Eğitim-İş
olarak MEB'e ve
öznelerinin neredeyse
hepsi hiçbir ülkede
olmayan "devlet büyüğü"
kriteriyle aşılanan
hükümete sesleniyoruz:
Vakalar yükselmektedir.
Virüsün daha bulaşıcı
olan varyantları hızla
yayılmaktadır. Okullardan
yükselen o ses teneffüs
zili değil, salgının alarm
sesidir. Bu sesi duyup,
yüz yüze eğitimi aşılama
tamamlandıktan sonraya
ertelemezseniz, birçok
cana kıymış, toplum
sağlığına ihanet etmiş ola-
caksınız!"diyerek uyardı

Ortada kasıp kavuran
bir salgın varken, eğitim
emekçilerini aşılamadan
yüz yüze eğitim kararı
veren MEB, bu yolla hem
eğitim emekçilerinin
canını hiçe saymış, hem
de öğrencilerin birbirler-
ine ve evlerine virüs taşı-
ma ihtimalini görmezden
gelerek toplum sağlığını
tehlikeye atmıştır. Öğret-
menlerimiz aşı randevu-
larını kendileri almaya
çalıştığında hala "Risk
grubunda değilsiniz" cev-
abı verilmektedir. Belli ki
MEB, her gün yüzlerce

insanla odalara kapanan
bu meslek grubunun risk
altında olduğunu Sağlık
Bakanlığı'na izah etmeyi
bile becerememiştir.

Okulların pandemi
koşullarında eğitime hazır
olduğu da MEB'in bir
başka yalanıdır. Temizlik
materyallerinin masrafı
yine velilerin ve öğret-
menlerin sırtına
bindirilmiş, çoğu okula
sağlık personeli şöyle dur-
sun,  temizlik personeli
bile istihdam
edilmemiştir. Herkes için
en güvenli çatı olması
gereken okullarımız, bu
haliyle hem eğitim
emekçileri, hem de öğren-
ciler için salgın zamanın-
da en tehlikeli yerler
haline gelmiştir.

Her geçen gün
ülkemizin en doğusundan
en batısına, en kuzeyin-
den en güneyine vaka ve
karantina haberleri
gelmekte fakat uygulama-
da dahi birlik olmadığı
anlaşılmaktadır.

Eğitim-İş olarak
MEB'e ve öznelerinin
neredeyse hepsi hiçbir
ülkede olmayan "devlet
büyüğü" kriteriyle
aşılanan hükümete
sesleniyoruz: Vakalar
yükselmektedir. Virüsün
daha bulaşıcı olan
varyantları hızla yayıl-
maktadır. Okullardan yük-
selen o ses teneffüs zili
değil, salgının alarm
sesidir. Bu sesi duyup,
yüz yüze eğitimi aşılama
tamamlandıktan sonraya
ertelemezseniz, birçok
cana kıymış, toplum
sağlığına ihanet etmiş ola-
caksınız!

Zonguldak Belediye Meclisi'nde
kim, nereye seçildi?

Zonguldak Belediye
Meclisinin 01.04.2021
Perşembe Günü Saat
14.00'de Nisan Ayı
Toplantısının İlk Birleşimi
gerçekleşti.Meclis'te komisy-
onlara yeni üyeler seçildi,
Faaliyet Raporu tartışıldı,
CHP'li Meclis Grubu tarafın-
dan, "Covid-19 önlemleri
kapsamında faaliyetleri dur-
durulan veya faaliyette bulu-
namayan işletmeler ile
faaliyetlerinde önemli aza-
lışlar meydana gelen işlet-
meler yönünden; 2020 ve
2021 yıllarına ait katı atık
ücretlerinin alınmaması"
konusu tartışma yarattı.

Strateji Geliştirme
Müdürlüğünün 22.03.2021
tarih ve 6446 sayılı,
Belediyenin 2020 Yılı
Faaliyet Raporunu Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan
Mecliste aktarmanın yanında
bir kitapçık olarak
Zonguldak halkına
dağıttı.Kitapçıkta yer alan
konular CHP Merkez İlçe
Başkanı Ebru Uzun tepki
gösteren basın açıklaması
yaptı.

Zonguldak Belediye
Meclisi Nisan ayı 1. Birleşim
Toplantısı Belediye Başkanı
Ömer Selim Alan

Başkanlığında gerçekleşti.
Meclis yeni dönemde

ihtisas komisyonlarında,
encümende görev alacak
yeni üyeleri seçti

Yapılan seçimde
Zonguldak Belediyesi meclis
katipliğine Uğur Sarıkan ve
Saime Eryiğit seçildi.

Belediye Meclis 1.
Başkan Vekili Murat Uzun,
2. Başkan vekili ise Samet
Ayvaz seçildi.

Encümen üyeliğine ise;
Şendoğan Karataş, Sinan
Toprak ve Hüseyin Kahveci
seçildi.

Yapılan seçimlerin sonu-
cu şöyle;

İmar Komisyonu:
Bünyamin Babaiban, Doğan
Karataş, Onur Turgut,  Ozan
Demirtaş, Atınç Kayınova.

Plân ve Bütçe
Komisyonu: Havva Yılmaz,
Murat Uzun, Uğur Sarıkan,
Özberk Papila, Okan Onur

Trafik Komisyonu:
Gökhan Çüteli Yusuf Deniz
Mehmet Gökçınar, Hasan
Şenol, Okan Onur.

Türlü İşler Komisyonu:
Lütfü Çavuş, Saniye Eryiğit,
İbrahim Cansın, Hasan
Şenol, Osman Bekaroğlu,
görev yapacak

Gönüllü kan bağışçısı
Kemal Kılıç, 64'üncü kan
bağışını yaptı. Kılıç, sağlığı
yerinde olan herkesi kan
bağışında bulunmaya davet
etti.

Türk Kızılay'ına 25 yılda
64 kez kan bağışında bulun-
duğunu belirten Kemal Kılıç,
kan bağışı ve önemi hakkın-
da şunları söyledi:

"Kan yapılamayan tek
ilaçtır, kaynağı da sadece
insandır. Bu nedenle sağlığı
yerinde olan her erkeği 3
ayda bir kadınları ise 4 ayda
bir düzenli bir şekilde Türk
Kızılay'ına giderek kan bağışı
yapmaya davet ediyorum.
Kimse "benim kana ihtiyacım
yok" demesin çünkü her an
herkesin kana ihtiyacı ola-

bilir. Hastanelerimizde hasta
yataklarında ve ameliy-
athanelerde kan bekleyen çok
sayıda hasta var. Bu hastalar-
dan bir tanesi kendimiz veya
bir yakınımız olabilir. Özel-
likle pandemi döneminde kan
stoklarının azaldığını duyuy-
oruz. Halkımız şunu bilsin;
kan bağışıyla kimseye koron-
avirüs bulaşmıyor. Bunu ben
söylemiyorum sağlıkçılar
söylüyor. Ayrıca annemin
bugün ölümünün seneide-
vriyesi bu nedenle yapmış
olduğum 64'üncü kan
bağışımı plakası 64 olan
Uşak ilimize ve başta kendi
annem olmak üzere eli öpüle-
si tüm melek annelerimize
armağan ediyorum."dedi 

Kýlýç bu kez kan baðýþýný
Annelere hediye etti
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Uzun'dan Baþkan Alan'a, "AKP Ýl Baþkanlýðý
Sýfatýnýz Var Da Biz Mi Bilmiyoruz!"

26 ton yonca tohumu
daðýtýlacak

Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP) Zonguldak  İl
Başkanı Zeki Tosun İl Tarım
Müdürlüğü tarafından
Zonguldak'taki Hayvan
yetiştiricilerine 26 ton Yonca
tohumu dağıtılacağı dile
getirildi.

Tosun, Zonguldak'taki
Hayvancılığa ciddi katkı
sağlayacak olan Yonca tohu-
munun Yüzde 40'ının besi-
cilere hibe olarak verileceğini
dile getirdiği açıklamasında
şu görüşlere yer verdi; "İl
tarım ve orman müdür-
lüğümüzün hazırladığı yem
bitkileri projesi kapsamında
bakanlık bütçesinden ayrılan

ödenekle yüzde kırk hibe
destekli 25900 kg yonca
tohumu önümüzdeki gün-
lerde çiftçilerimize dağıtıla-
caktır. İlimiz hayvancılığına
ciddi katkılar sağlayacak olan
proje ile çiftçilerimizin kaba
yem ihtiyacı karşılanacaktır.
Çiftçilerimize ve besicilerim-
ize hayırlı olsun. 

AK Parti olarak bugüne
kadar olduğu gibi bundan
sonra da çiftçilerimizin ve
üreticilerimizin yanında ve
destekçisi olmayı sürdüre-
ceğiz."diye ifade etti

Cumhuriyet Halk
Partisi Zonguldak
Merkez ilçe Başkanı
Ebru Uzun,
Zonguldak
Belediye Başkanı
Ömer Selim
Alan'ın '2 yılda
neler yaptık'
adlı kitabının
halka dağıtıl-
ması ile ilgili
açıklama yaptı.

Çıkartılan
kitapta
belediyenin yanı
sıra AKP hüküme-
tinin yaptığı hizmet-
lerin de yer alması
CHP'li Ebru Uzun tarafından
eleştirildi Ebru Uzun Filyos
doğalgaz ve Uzun Mehmet
Cami'nin de kitapta yer alması
ile ilgili " ettiğiniz
"Uzunmehmet Camii'sinin" iki
yılda neler yaptık kitabınızda yer
almasını biz bir türlü anlaya-
madık! Yoksa bu Camii'ydi siz
mi yaptınız? " diye eleştirdi.

Ebru Uzun'un açıklaması
şöyle;

Zonguldak Belediye
Başkanı, Sayın Ö.Selim ALAN
"iki yılda neler yaptık "adlı
kendi deyimiyle hizmet yolcu-
luğu kitabını kamuoyu ve
halkımız ile dün paylaştı.

Öyle anlaşılıyor ki sayın

başkan,12.03.2021 tarihinde
Sayın

Cumhurbaşkanımızın
açıklamış olduğu

kamunun her
kademesinde tasar-
ruf politikasının
uygulanacağı ve
israfın kesinlikle
yaşanılmayacağı
sözlerine kulak-
larını tıkayarak
kaliteli baskısı ve
çok renkli görsel-

leri ile dikkat çeken
bir tanıtım kitabı

için MİLLETİN
"Parasına kıymış"!

Sayın Başkan'a; asfalt,
beton yol, parke yol çalış-

maları, kanalizasyon, içme suyu
şebeke hatlarını yenileme, çocuk
parkları yapımı gibi imalatların
Belediyelerin asli ve öncelikli
görevleri olduğunu hatırlatmak
isteriz.

Kuş uçmaz, kervan geçmez
yerlerdeki belde belediyelerin
bile karınca kararınca bu hizmet-
leri yaptıklarını cümle alem
biliyor.

Sayın Başkan, eğer adaletli
davranmak ve adil olmak istiy-
orsanız yapmış olduğunuz asfalt,
beton yol, parke yollarda yılın
ilk karını nasıl kaldıra-
madığınızı, bu mücadelede nasıl
yenik düştüğünüzü, günlerce

Gazipaşa caddesinin kaldırım-
larını bile temizleyemediğinizi,
bu başarısızlığınız sonrasında
"özür dileme "ihtiyacını hisset-
tiğinizi de bu kitaba yazın!

Günlerce hiç akmayan ya da
aktığında çamur deryasına
dönüşen ve salgına rağmen acı-
masızca zam yapmaktan geri
durmadığınız içme suyunun
hikayesini de bu kitaba yazın!

Aylarca çalışmayan halk
otobüslerini, insanlarımızın bu
konuda nasıl mağdur olduklarını
ve o süreci nasıl kötü yönet-
tiğinizi de bu kitaba yazın!

Hiçbir projenin sağlıklı,
açık, şeffaf bir şekilde bu kentte
yaşayanlarca paylaşmadığınızı
da bu kitaba yazın!

Hizmet konusunda,
TOKİ'nin arkasına sığınarak
hiçbir söz hakkınızın olmadığı,
bahtınıza ne çıkarsa ve hangi
tarihte çıkarsa sizin bir türlü
bilemediğiniz projelere mahkûm
olduğunuzu da bu kitaba yazın!

İki yılın sonunda Belediye
Başkanlığı'nın seçim öncesi vaat
ettiğimiz "Lavuar Alanı"
Projesi'nin yine "vaat" projesi
olarak kitabınızda da yer aldığını
da bir zahmet "açık-seçik" yazın.

Benzerinin Karadeniz
sahilinde bulunmadığı ifade
ettiğiniz "Uzunmehmet
Camii'sinin" iki yılda neler yap-
tık kitabınızda yer almasını biz

bir türlü anlayamadık!
Yoksa bu Camii'ydi siz mi

yaptınız?
Yine Sayın

Cumhurbaşkanımızın ısrarla
Sakarya Gaz Sahası ve Tuna
1.Bölge adıyla kamuoyuna
duyurduğu 405 milyar metreküp
doğalgaz rezervinin sadece 85
milyar metreküp kısmının
Türkali 1.den üretileceği bilgisi-
ni farklı bir şekilde Zonguldak
Belediyesi'nin "iki yılda neler
yaptık" kitabına "saflığımızı
mazur görün" neden eklediniz?

Yoksa Belediye Başkanlığı
yanında birde AKP İl Başkanlığı
sıfatınız var da biz mi bilmiy-
oruz!

Eğer fazla mal göz çıkart-
maz diyorsanız…

19 Yılın sonunda halen bitir-
ilemeyen Mithatpaşa Tünellerini
ve Kilimli Sahil Yolu Projesini
devam eden Hastane İnşaatını da
bu kitabınıza da ilave etseydiniz!

Bizce o zaman daha göz
alıcı ve buram buram yatırım
kokan bir kitabınız olurdu!

Son olarak salgın
başlangıcında beş maskeyi dağı-
tamayan mensubu olduğunuz
siyasi iktidarın bir belediyesi
olarak hem de iki milyon adet
"tek kullanımlık maskeyi"
dağıtabildiğiniz için sizi can'ı
gönülden kutluyoruz.!"dedi

Aþkar:“Vesayetin Diliyle Demokrasiye
Müdahale Çabasýndalar”

Memur-Sen Zonguldak İl
Temsilciliği, 104 eski Amiralin
yayınladığı bildiriye tepki gös-
terdi

Memur-sen İl Temsilciliği
binasında yapılan basın açıkla-
masına Memur-Sen ve bağlı
sendikaların temsilcileri, İHH
temsilcileri ve TEK-DER
üyeleri katıldı.

Memur-Sen il temsilcisi ve
Eğitim Bir-Sen Zonguldak Şube
Başkanı Kamuran Aşkar, açıkla-
masında şunları söyledi: "Devlet
Millet Bütünleşmesinden
Rahatsızlık Duyanlar Var.
Kendisini millet iradesinin
üzerinde gören bir grup emekli
amiral, vesayet dönemlerine
özlem duyan bir açıklama yayın-
ladılar. Millete muhtıra verilen
dönemlerden kalmış köhne bir
zihniyetin hazırladığı bu açıkla-
mayla, Silahlı Kuvvetler dâhil
olmak üzere devletin kurum-
larının milletin hizmetinde
olmasından duyulan rahatsızlık
açıkça ilan edildi.

Milletin inancından,
iradesinden, medeniyet değer-
lerinden kopmuş, millete
yabancılaşmış bir zihniyetin
taşıyıcısı olan bu asker
emeklilerinin aktif görevde
oldukları dönemde neye hizmet
ettikleri herkesçe bilinmektedir.
"Deniz kuvvetleri emeklisi"
sıfatıyla yayınladıkları bildiri
içerik itibariyle göstermiştir ki
bunlardan "amiral eskisi"nden
başka bir şey olmaz. Eski
düzenin kafasıyla konuşan bu
103 vesayet mankurtu; Kanal
İstanbul ve Montrö anlaşmasına
dair cümleler üzerinden "fikir
beyanı" adı altında çeşitli
iletişim kanallarından gece
yarısı deklare ettikleri "muhtıra
çağrışımlı" bir açıklamayla
siyasete ve millet iradesine
müdahale etme niyetlerini beyan

etmişlerdir.

Vesayetin Diliyle
Demokrasiye
Müdahale Çabasın-
dalar

Amiral eskilerinin bu açıkla-
ması, Silahlı Kuvvetler
bünyesinden vesayetçileri ayık-
lama, hainleri temizleme poli-
tikasının doğruluğunu teyit ve
te'kit etmiştir. Vesayet virüsün-
den kurtulamamış, ihanet zehrini
damarlarından atamamış bir
kısım mütekait askerin sözde
beka endişesi kisvesiyle siyasete
müdahale etme cüretleri; mil-
letin gözünde ihanetin, akılsı-
zlığın ve ahlaksızlığın gösterge-
sidir. Hâlbuki ülkenin bekasını,
milletin egemenliğini tehlikeye
sokan şey 10 yılda bir yapılan
darbelerdir. Bu darbelerle mil-
letin kayaklarının nasıl
sömürüldüğü, ülkenin dış
mihrakların operasyon sahası
haline nasıl getirildiği milletin
malumudur.

Türkiye Artık Onların
Türkiye'si Değil
Milletin Türkiye'sidir

Türkiye artık darbecilerden

hesap sorulan bir ülkedir.
Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığının, 103 amiral
eskisi ve açıklamaları hakkında
soruşturma başlatmış olmasını
yerinde buluyor, faillerle birlikte
iştirakçileri ve azmettiricileri de
ortaya çıkaracak bir hukuki
sürecin işleyeceğine inanıyoruz.

Suç Duyurusunda
Bulunacağız

Bugün Zonguldak'ta tüm
Türkiye ile birlikte Memur-Sen
olarak milletin iradesine karşı
bir müdahale hevesi olarak
gördüğümüz bu meş'um açıkla-
ma ve o açıklamaya imza atanlar
hakkında suç duyurusunda
bulunuyoruz. Millet olarak,
irademize uzanmak isteyen elin
ve arkasındakilerin ortaya
çıkarılmasını, yargılanmasını,
cezalandırılmasını istiyoruz.
Vesayet sevdalılarına hadleri
bildirilmeli, darbe heveslileri
yargı önünde hesap vermelidir.
Öte yandan bu bildiriye imza
atanların siyasete müdahale
aracı olarak kullandıkları rüt-
beleri ellerinden alınmalı, o rüt-
beler üzerinden elde ettikleri
kazanç ve imtiyazlar sona
erdirilmelidir."

'Uluslararasý Ýslam, 
Modernite ve Gençlik
Sempozyumu'Gerçekleþtirildi

Bülent Ecevit Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi
tarafından düzenlenen
'Uluslararası İslam,
Modernite ve Gençlik
Sempozyumu' ülkemizden
olduğu kadar yurt dışından
da alanında başarılı bilim
insanlarının katılımlarıyla02-
03 Nisan 2021 tarihleri
arasında çevrim içi olarak
gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür
Merkezinde sosyal mesafe
ve hijyen kurallarına uygun
olarak, saygı duruşu, İstiklal
Marşı ve Kura'n Tilavetinin
okunmasının ardından açılış
konuşmaları ile başlayan
sempozyuma Rektörümüz
Prof. Dr. Mustafa Çufalı,
Rektör Yardımcıları,
akademik ve idari personel
katıldı. Öğrenciler ve diğer
katılımcılar  da açılışı
çevrim içi olarak bağlandı.

İki gün süren sempozyu-
mun  açılış konuşmasında
konuşan Rektör Yardımcısı
ve Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Seyfullah Kara,
sempozyumun düzenlenme
amacı ve kazanımları
hakkında bilgiler aktararak,
bu bağlamda  etkinlik
süresince  İslam ve moder-
nite karşısında gençliğin
durumlarının  tüm boyut-
larıyla ele alınacağı sem-
pozyumun geleceğin temi-
natı olan gençlik adına fay-
dalı sonuçlar getirme temen-
nisinde bulundu. 

Sempozyumda Üniver-
site Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Çufalı da konuş-
masında, modernizmin kısa
tarihçesine değinerek,
geçmiş dönemlerden
günümüze kadar geçen
sürede genç neslin yaşadığı
gelişim ve dönüşüme ilişkin
örnekler verdi.  Modernizm
ve gençlik kavramlarının
birbirleri ile olan etkileşim-
lerinin inanç, yaşam tarzı ve

değerler üzerinde önemli
etkileri  olduğunu söyleyen
Rektörümüz, içinde bulun-
duğumuz iletişim ve
teknoloji çağında   dini ve
insani değerlerin yaşatıl-
masının önemine değindi.
Teknolojinin en önemli
hedef kitlesini oluşturan
gençlerimize  gelenekler,
değerler ve inançların mod-
ernizmin yıkıcı etkilerine
karşı farkında olmaları
çağrısında bulunan Rektör
Prof. Dr. Çufalı,  gençliğe
doğruluğun, gerçeğin ve
insani değerlerin izinden
ayrılmamaları ve bu prensi-
ple  gelecek nesillere de
örnek olmaları tavsiyesinde
bulunarak, sempozyumun
gerçekleştirilmesinde emeği
geçenlere teşekkür etti. 

Sempozyum, konuş-
malarından ardından Zoom
video konferans üzerinden
gerçekleştirilen bilimsel otu-
rumlar ile devam
etti."Günümüz Gençliğinin
İnanç Sorunları ve Çözüm
Arayışları", "Asr-ı Saadette
Gençlik ve Gençlik
Değerleri", "Kur'an'ın
Gençlik Modellemesi",
"Gençlik, Modernite ve Din
Eğitimi",  "Gençlik ve Yeni
Dini Hareketler",
"Dijitalleşme Çağında
Gençlik", "Milli
Mütefekkirlerimiz ve
Gençlik", "Sekülerizm ve
Gençlik", "Medya, Din ve
Gençlik", "Modernite ve
Gelenek İkileminde
Gençlik", "Modernite
Sürecinde Gençlik" ile
"Toplumsal Değişme ve
Gençlik" konu başlıkları ile
alanında ilk defa geniş kap-
samlı çalışma özelliği
taşıyan sempozyumda 13
farklı oturumda  37 üniver-
siteden 54 akademisyen bil-
imsel tebliğ ve makale
sunumunda bulundu. 

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Zonguldak İl Başkanı
Varol Demirköse, DEVA Partisi İl
Başkanı Fatih Keleş'in açıklaması-
na sert yanıt verdi.Demirköse,
"Milliyetçi Hareket Partisine
küçük ortak ifadesini kullanan
muhalefetin gereksiz minik tabela
partisinin küfürbaz İl Başkanına
tavsiyem had sınırını aşmaması
Milliyetçi Hareket Partisini ağzına
alırken dikkatli olmasıdır.
Cumhuriyetin ilk şehri
Zonguldak'ın elindeki kaynaklar-
dan haberdar olmayanlar bu
ülkenin başına deva değil ancak
bela olurlar.Bizim 50 bin istihdam
kapısı var sözümüzü anlama
zekasına sahip olamayanlar önce
işlerine sonrada aynaya baksınlar.

Bugün 50 bin insan çalışacak
sözümüzü hayal görenler, anlaşılan
geçmişte sadece TTK da 50 bin,
tersanelerde ise 10 bine yakın
insan çalıştığından habersizler,
uyudukları bellidir uyanmalarını
tavsiye ederiz.

Filyos projesinde Yatırımlar
sürmekte, projenin altyapısının
tamamlanmasında sona gelinmek-
tedir.Hiçbir hedefi olmayanların,
kafasını kuma gömenlerin, bir
avuç kömür için bir ömür feda
edenlerin memleketi Zonguldak'a
zarar vermelerine asla müsaade
etmeyiz.

Ayrıca Deva partisinin İl
Başkanı sözlerine dikkat etsin,
Milliyetçi Hareket Partisi
"DÜŞMAN ÜRETİYORLAR"
sözünü ise kendisine iade ediyo-
rum.”dedi.

Demirköse'den
Keleþ'e Kurþun
gibi sözler
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Maden Ýþçisi Bayram
Gökgöz,Kalp Krizinden
Hayatýný Kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK) Kozlu Müessesesi'ndevinç
bakım servisinde çalışan maden
işçisi Bayram Gökgöz, 5 Nisan
2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi
nedeniyle hayatını kaybetti.

Bayram Gökgöz'ün cenazesi
Kozlu ilçesine bağlı Elmacı
Köyü'nde toprağa verildi.

Pandemi kuralları
çerçevesinde düzenlenen cenaze
törenine Genel Maden İşçileri
Sendikası (GMİS) Genel Başkanı
Hakan Yeşil, Genel Başkan
Yardımcısı İsa Mutlu, Genel
Sekreter Ertan Kaya, GMİS Kozlu
Şube Başkanı Muhammet Ardıç,
Şube Sekreteri Binali Acun, Şube
Mali Sekreteri Raif Öztürk, Şube
Teşkilat Sekreteri Dursun
Başbakıcı, mesai arkadaşları ve

yakınları katıldı.
Evli ve 2 çocuk babası olan49

yaşındaki Gökgöz, 1988 yılında
TTK'ya iş başı yapmıştı.

Erdemir,bölgenin istihdam kaynaðý olmaya devam ediyor
Erdemir, Türkiye'nin en

önemli sanayi böl-
gelerinden olan
Karadeniz
Ereğli'de 56 yıldır
bölgenin can
damarı olmayı
sürdürüyor. Pandeminin
gölgesinde geçen 2020 yılının
sonu itibarıyla yaklaşık 5 bin
400 kişiye istihdam olanağı
sunan Erdemir, ihtiyaçları
çerçevesinde gerçekleştireceği
yeni işe alımlarla 2021 yılında
da bölge istihdamına katkı
sağlamaya devam
ediyor.Erdemir'in yeni işe
alımlar için 16 Nisan tarihine
kadar sürecek olan başvuru
sürecinde aday sayısı 6 bini
geçti. Belirlenen kriterlere
uyan kişiler iki sınav ve
mülakat komitesi ile yapılacak
görüşmelere katılacak, ardın-
dan başarı sağlayan adaylar
arasından, Erdemirihtiyacı
doğrultusunda işe alım gerçek-
leştirecek.

Erdemir, hali hazırda
çeşitli işletme ünitelerinde saat
ücretli statüde görev yapmak
üzere işe alım prosedürlerine
devam ediyor. İhtiyaç doğrul-

tusunda, meslek liseleri ve
meslek yüksek

okullarının metalür-
ji, makine, metal,
elektrik, elektron-
ik, endüstriyel

otomasyon, döküm,
metalürji, kontrol ve

otomasyon bölümlerinden
mezun, 18-25 yaşları arasında,
tercihen askerliğini yapmış,
genel yetenek ve teknik bilgi
sınavlarında başarılı olan aday-
lar arasından farklı birim yetk-
ilileri tarafından kurulan
mülakat komitesi ile işe alım
süreci devam edecek.
Başvuruların 16 Nisan tarihine
kadar devam edeceği süreçte,
şu ana kadar başvuru sayısı 6
bini geçti.Kriterlere uygun
kişiler için ilk aşama sınavları5
Nisan itibariyle başladı.

Ereğli halkının
yanında

OYAK'ın Maden Metalürji
şirketlerinden Erdemir, pan-
demiyle birlikte yaşanan zor
koşullarda dahi istihdam yarat-
maya; tarihsel bir bağlılık duy-
duğu Ereğli'ye katkı sunmaya

devam ediyor. Erdemir, bugün
170 binin üzerinde nüfusu olan
Ereğli'de, çalışanları, onların
eş ve çocukları ile birlikte yak-
laşık 30 bin kişilik büyük bir
aile olarak güçlü büyümesini
sürdürüyor. 1965'te faaliyetler-
ine başlamasıyla birlikte
Ereğli'nin modern bir sanayi
kenti olma yolculuğuna yön
veriyor. 

Çalışanların
ihtiyaçlarına önem
veriyor

Erdemir, OYAK'ın Maden

Metalürji şirketlerinde
yürütülen insan kaynakları
stratejisinin bir parçası olarak;
bilgi üreten, çözüm odaklı,
gelişime açık, ekip çalışmasına
yatkın nitelikli insan gücünü
artırmaya ve elde tutmaya
yönelik uygulamalar hayata
geçiriyor. Çalışanlarının ve
ailelerinin sosyal gereksinim-
lerine büyük önem veren
Erdemir, lojmanlar, mis-
afirhane, yemekhaneler,
restoranlar, kültür merkezi,
açık ve kapalı spor tesisleri ve
kreş gibi sosyal tesisleriyle
çalışanlarının ihtiyaçlarına
cevap veriyor. 

Türkiye Kamu-Sen'e
Bağlı Türk Eğitim-Sen
Zonguldak Şube
Başkanı Şahin
Ören, sosyalme-
dya Facebook
sayfasından
Memur-Sen'e
bağlı Eğitim
Bir-Sen'e yük-
lendi

İşte o pay-
laşım;

1 - Eyy
Eğitim Bir-Sen;
Asgari ücret son 4
yılda % 100 artarken, senin
aldığın zam 30,50 de kalmış.
Enflasyon farkı 22,21 olmuş,
toplam 52,71 de kalmış. Bu
oran Kümülatif olarak 66,26

denk geliyor. ++
2) Yani eğitim

çalışanları her ay %
34 zararda. 4000

TL alan memur
her ay 1400 TL,
5000 TL alan
eğitim çalışanı
her ay 1750 TL,
6000 alan
memur her ay
2100 TL zarar-

da.++
3) Eğitim

çalışanlarına yıllık
1400*12=16.800,

1750*12=21.000,
2100*12=25.200 TL zararınız
var. Yağ fiyatına göre
hesaplarsak bu oranlar daha
facia durumda. ++

4) Yıllardır yetkili sendika
okarak; 3600'ü çıkarttıra-
madınız, ayrıca vergi dilimi
nedeniyle de eğitim çalışanları
külliyen zararda.. Bu konularda
kılınız kıpırdamadı. İşiniz
gücünüz mülakat yoluyla
büyümek oldu..++

5) Şimdi İLKSAN
konusunda çığırtkanlık yaparak
bu 9 küsurlu hareketlerinizi,
eğitim çalışanlarına unuttura-
cağınızı mı sandınız. Bu
gayretin 10 da birini Toplu
çalışma masasında gösterseydi-
niz eğitim çalışanları ihya olur-
du...Sendika olduğunuz yeni
mi aklınıza geldi..

Düşün artık eğitim çalışan-
larının yakasından”diye ifade
etti

EMEK Partisi;
“Bu bildirinin
halk yararýna
bir karþýlýðý
yoktur”

EMEK Partisi Genel
Merkezi, 104 emekli amiral
tarafından yayınlanan gece-
yarısı bildirisine yönelik değer-
lendime yaptı. Açıklamada şu
görüşler yer aldı:

"Türkiye, 104 emekli ami-
ral tarafından yayınlanan bildiri
üzerinden bir kez daha ordu,
siyaset ve darbe tartışmaları
yaşıyor. Tek adam yönetimi ve
Cumhur İttifakı'nın sözcüleri
de alışkın oldukları üzere bu
tartışmaları "Allah'ın bir lütfu"
olarak görüp, fırsata çevirmek
üzere harekete geçmiş
görünüyor.

Geçmişten bugüne yaşanan
darbelerin ve onu çağrıştıracak
en küçük bir girişimin bu
ülkenin sömürülen ve ezilen
halk kitlelerine hiçbir yararı
olmamıştır. Bu bildirinin de
halk yararına bir karşılığı yok-
tur. Bugün de ve gelecekte de
olmayacağı açıktır.

Ancak, Erdoğan ve AKP
hükümetleri, her türlü
ekonomik, sosyal ve
demokratik hak talebini darbe-
cilik, bölücülük, teröristlik vb
ile suçlayıp, baskıcı, anti
demokratik yasal düzenleme ve
uygulamalarla iktidarlarını
sürdürmeyi yönetme tarzlarının
bir parçası haline getir-
mişlerdir. Tek adam yöneti-
minin kurulması ve gerici-faşist
bir politik sistemin inşasına
yönelik somut adımların atıl-
masıyla geçen son yıllar
içerisinde bunun birçok somut
örneğini yaşadık. Bugün de
104 emekli amiral tarafından
yayınlanan bildiri aynı şekilde
kullanılmak isteniyor.

Bütün işçi ve emekçi
kardeşlerimizi tek adam yöneti-
mi ve Cumhur İttifakı'nın bu
tutumu karşısında uyanık
olmaya çağırıyoruz.Ekonomik,
sosyal ve demokratik hak ve
özgürlüklerin egemen olacağı
bir ülke ve gelecek, ancak ve
ancak işçilerin ve emekçilerin
mücadelesiyle kurulabilir.

Yavuzyýlmaz: Yayla Ortaokulunu
TBMM gündemine taþýdý.

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Zonguldak Milletvekili
Deniz Yavuzyılmaz, Yayla
Ortaokulunun da yıkılabile-
ceğine yönelik iddiaları
TBMM gündemine taşıdı.

Yavuzyılmaz, Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtla-
ması istemiyle verdiği soru
önergesinde, Yayla
Ortaokulunun yıkılması için
Bakanlığa yapılan bir başvuru-
nun olup olmadığı sorusuna
yanıt aradı. 

Gelişmelere istinaden
değerlendirmelerde bulunan
CHP'li milletvekili şunları
söyledi: 

"1950'li yıllardan bu yana
sayısız öğrenci yetiştiren,
Zonguldak için kültürel bir
öneme sahip tarihi Yayla
Ortaokulunun, bölgede yapıl-

ması planlanan çevre düzen-
lemesi kapsamında yıkılacağı
iddiası yakın zamanda bazı
basın yayın organlarına haber
olmuştur. 

Bu konuda ayrıca bizlerede
bazı endişe verici duyumlar
ulaşmıştır. Söz konusu iddi-
aların doğru olup olmadığını
Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya
Selçuk'a sormuş bulunmak-
tayız. 

Tıpkı Cumhuriyet
kadınının, gücünün, çalışkan-
lığının ve toplum hayatında söz
sahibi olmasının sembolü
olmuş Kız Meslek Lisesinin
yıkılmak istenmesinde olduğu

gibi bütün bu adımlar
Zonguldak halkında büyük
infial yaratmaktadır. 

Bütün bu yıkıcı adımlar
ayrıca, Milli Eğitim
Bakanlığının, milli manevi,
mesleki değerlere sahip çıkma
vizyonuyla ve işgücü talepleri-
ni mesleki ve teknik eğitim ile
karşılama misyonuyla da uyuş-
mamaktadır. 

Cumhuriyetimizin sem-
bolü, Zonguldak'ın simgesi,
milli ve manevi değerlerimizin
yıkım - rant formülleriyle talan
edilmemesi için mücadele etm-
eye devam edeceğiz.''

“Düþün artýk eðitim çalýþanlarýnýn yakasýndan”

DEVA Partisi Zonguldak İl
Başkanı Fatih Keleş, MHP
Zonguldak İl Başkanı Varol
Demirköse'nin Filyos
konusundaki değer-
lendirmelerine ve
Zonguldak
Belediye Başkanı
Ömer Selim
Alan'ın 2 Yılı
değerlendiren
kitapçık dağıtımı-
na tepki gösterdi.

Keleş konuyla
ilgili yaptığı açıklama-
da, "

İktidarın küçük ortağı, Filyos
Projesi ile ilgili açıklamalarda
bulunarak proje kapsamında yak-
laşık 50 bin kişinin istihdam
edileceğini duyurmuş. Amacı
bellidir, insanların hayalleriyle
dalga geçmektir. 

Türkiye'de her üç kişiden
birinin işsiz olduğunu bilen
küçük ortak, şunu da gayet iyi
biliyor ki Zonguldak'ta işsizlikten
payını fazlasıyla alıyor. 

Onun içindir ki alıyor sazı
eline başlıyor türkü söylemeye…

İnsanlara hayal satıyor,
çünkü ortaya bir proje kon-
mamışken yok şuraya 10 bin,
yok buraya 20 bin istihdam
demek insanların aklıyla dalga
geçmektir. 

Bakınız Erdemir az sayıda
bir işçi ilanı verdi. Ne oldu peki?
Binlerce başvuru geldi. İşsizlik
noktasında şehrimizde durum bu

kadar kritik ve göç veren bir
haldeyken insanlara umut sat-
mayın arkadaşlar, projelerinizi

görelim. Elinizde bir argü-
man olsun. Havaya

konuşmanın şehrim-
ize bir faydası
olmayacaktır. 

İktidarın
küçük, büyük
paydaşları maale-
sef şehrimizde bir

siyasi krizin önünü
açıyor. Açık söyleye-

lim çok üzülüyoruz.
Şehrimize yarar sağlamak-

tansa hamaset yapıyorlar, genel
başkanlarından gördükleri üzere
sürekli düşman üretiyorlar. 

Zonguldak bunların sığ poli-
tikaları ve tartışmalarından dolayı
bir arpa boyu yol katedemiyor.
Bakınız şimdi de 2 yılda neler
yaptık diye mecmua, dergi bastır-
ma telaşına düşmüşler. Kimsede
demiyor ki siz 19 yıllık ikti-
darsınız neden 2 yılı konuşuyor-
sunuz. 

Şimdi birileri diyecek ki
belediye 2 yıldır AK Parti'de,
bizde diyeceğiz hadi oradan
başka kapıya…Yaklaşıyor tabi
yaklaşmakta olan, koltukları sal-
lanıyor. Milletimiz artık deva
arıyor, çözüm arıyor. Bizlerde
DEVA Partisi olarak şehrimizde
diyaloğun ve çözümün parçası
olmak için gece gündüz çalışıy-
oruz.

Keleþ; “19 yýllýk iktidarsýnýz 
neden 2 yýlý konuþuyorsunuz” 

DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih
Keleş; “Bakınız şimdi de 2 yılda neler yaptık

diye mecmua, dergi bastırma telaşına
düşmüşler.


