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Uçar; “TTK'da 8 deðil 20 bin
kiþi çalýþsýn istiyorum”

“Ülkede yüzde 27'lik kesim yarý aç”
MetroPOLL Araştırma Kurucusu

Özer Sencar "Ekonomik durumun
kötüleşmesi ve fakirleşmeye birlikte
AKP'nin oy desteğinde yüksek kore-
lasyonu bir azalma var" dedi.

MetroPOLL Araştırma'nın kuru-
cusu Özer Sencar, yayınladıkları
"Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021"
araştırmasının ardından bianet'e yap-
tığı açıklamada AKP'nin oylarında
8,5 puanlık bir azalış olduğunu bunun
nedenin de büyük oranla hanehalk-
larının fakirleşmesinden kay-
naklandığını söyledi.

Nisan ayı araştırmasında halkın
yüzde 17'sinin şu anki geliriyle tüm
ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılaya-
bildiğini, yüzde 54'ünün ise sadece
beslenme ve barınma gibi temel
ihtiyaçlarını karşılayabildiğini
söyleyen Özer 'temel ihtiyaçlarını
karşılayamadığını söyleyenlerin
oranının yüzde 27' olduğunu aktardı.

Bu oranın ilk defa Türkiye İsta-
tistik Kurumu'nun araştırmasıyla
paralel olduğunu ifade eden Sencar,
araştırma sonucunda ortaya çıkan
yüzde 27'lik kesimin 'yarı aç' bir şek-

ilde dolaştığını söyledi.

Millir gelirin sadece
yüzde 1,5'i geri döndü

'Tüm ihtiyacımı kolaylıkla
karşılayabiliyorum' diyenlerinin
oranının bir senede yüzde 26'dan
yüzde 17,2'ye gerilediğini ifade eden
Sencar şöyle devam etti:

"Son bir yılda tüm ihtiyaçlarını
karşılayabildiğini söyleyenlerin
oranında neredeyse 9 puanlık bir
azalma var. Yani bir yılda her türlü
ihtiyacını karşılayanların oranı yüzde
33 azalmış. Bence bu çok büyük bir
oran, çok önemli bir olay. Bir yılda
bir toplumda nasıl bu kadar bir fakir-
leşme olur? Ancak harp zamanlarında

olabilecek bir durum bu."
Bu durumda ekonominin yanlış

yönetilmesi gibi pandeminin de etkili
olduğunu söyleyen Sencar "İnsanlar
büyük oranda işsiz kaldılar, işyerleri
kapandı, gelir azaldı. Hükümetin pan-
demi nedeniyle zarar gören, gelir
kaybeden insanlara yardımı dünya
ölçeğinde en düşük seviyesinde.
Türkiye'de milli gelirin sadece yüzde
1.5'i kadar yardım yapıldı. Hâlbuki
ABD'de bu oran milli gelirin yüzde
30'u seviyesinde" diye konuştu.

Sencar araştırmaya katılanların
yüzde 62'sinin Türkiye'nin kötüye git-
tiğini düşündüğünü de söyledi. İyiye
gittiğini söyleyenlerin oranının
sadece yüzde 19 olduğunu aktaran
Sencar "AKP'liler bile ikiye bölün-
müş durumda. Yarısı Türkiye'nin

iyiye yarısı kötüye gidiyor söylüyor"
dedi.
"AKP'nin oyu 3 yılda 8,5
puan eridi"

Hanehalklarının fakirleşmesinin
partilerin oy oranlarına da yansıdığını
ifade eden Sencar, AKP’nin oyların-
daki düşüşe dikkat çekti:

"24 Haziran 2018’de yapılan mil-
letvekili seçimlerinde AKP’nin oyu
yüzde 42,6’ydı. Şu anda ise kararsı-
zlar dağıtılmadan AKP’nin oyu yüzde
27,1. Kararsızları oransal dağıt-
tığımızda bile AKP’nin oyu 34,1’e
tekabül ediyor. Kararsızların oyu
dağıtılmış haliyle konuşacak olursak
aradan geçen üç yılda AKP’nin oyu
yüzde 42,6’dan yüzde 34,1’e ger-
ilemiş. Yani 8,5 puanlık bir azalma
var.

"Ekonomik durumun kötüleşmesi
ve fakirleşmeyle birlikte AKP’nin oy
desteğinde yüksek korelasyonu bir
azalma olduğunu rahatlıkla söyleye-
biliriz." 

Zonguldak Kadın Platformu, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddetin Durdurulması'nı içeren uygulama
Geçtiğimiz 20 Mart'ta gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilmesinin tepkileri devam ediyor.Zonguldak Kadın Platformu
yaptığı açıklamada, “Bu hukuksuz çekilme kararı bizim için o kadar yok hükmünde ki, İstanbul Sözleşmesi'nin 11 Mayıs 2011 tar-
ihinde İstanbul'da imzaya açılmasının ve Türkiye tarafından ilk imzacı olarak imzalanmasının 10'uncu yıldönümünde
#İstanbulSözleşmesi10Yaşında, 'Daha nice yaşlara' diyoruz.  Haberi Sayfa 2’de

13.604 vaka, 1.734 hasta, 282 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 213.863 test yapıldığını, 13.604

kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 1.734 kişinin "hasta" kabul edildiği-
ni, 282 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 213.863 test yapıldığını, 13.604 kişiye Covid-19 tanısı kon-
duğunu, bunlardan 1.734 kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 282
kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 26.953 kişinin iyileştiğini,
2.983 Covid-19 hastasının durumunun ağır olduğunu açıkladı. 

Bakanlığa göre, toplam Covid-19 vaka sayısı 5.044.936, ölen kişi
sayısı 43.311. Toplam iyileşen sayısı ise 4.743.871.

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Merkez
İlçe Başkanı Ebru Uzun, Türkiye Taşkömürü
Kurumu'nun zarar etmesi ve işçi sayılarının
azalması ile ilgili AKP Zonguldak
Milletvekillerinin yaptığı açıklamaları
eleştirdi.Haberi Sayfa 6’da

Ýsrail'in Filistin'lilere
yaptýðý bu zulümleri
kýnýyoruz.     

Zonguldak`ta
Kýyý Ýsimleri Ve
Anlamlarý

Araştırtmacı, Tarih çalışmalarıyla tanınan
Hayati Yılmaz bu kezde Zonguldak'ın kıyı isim-
leri ve anlamlarını kamuoyuyla paylaştı.

İnağzı,İncivez,İnkumu...

"İn" kelimesi ne anlamında kullanılmıştır ?
Bu üç yerleşim yerimize bakıldığında ortak

noktaları, bir bayırın ardından gelmeleri...
Sayfa 7’de

Birleşik Kamu-İş Zonguldak İl
Temsilcisi Metin Kahveci, İsrail'Filistin
halkına yönelik yaptığı saldırıya tepki
gösterdi.Kahveci, "  Atatürk'ün Değerini
Anlamayanlar Mescid-İ Aksa'ya İyi
Baksınlar"dedi.Sayfa 7’de

Uzun; “AKP
Milletvekilleri yine
dillerine TTK'yý
doladýlar”.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7
Mayıs Nisan arasında illere göre her 100
bin kişide görülen Covid-19 vaka
sayılarını açıkladı.

Koca'nın açıkladığı verilere göre en
çok vaka İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ,
Zonguldak, Erzurum'da görüldü.

100 bin kişide görülen vaka sayıları
İstanbul'da 359,99 (Geçen hafta 532,02),
Kastamonu'da 340,08 (Geçen hafta
437,59), Tekirdağ'da 318,48 (Geçen hafta
489,89), Zonguldak'ta 309,37 (Geçen
hafta 332,37), Erzurum'da 303,58 (Geçen
hafta 395,24) oldu.

En az vaka görülen iller ise her 100
bin kişide 66,89 ile Şırnak (Geçen hafta
46,12), 61,41'le Adana (Geçen hafta
106,70), 62,36'yla Mardin (Geçen hafta
76,40), 66,89'la Urfa (Geçen hafta
70,25), 71,95'le Van (Geçen hafta 90,75)
oldu.

AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi
Uçar Z HABER Genel Yayın Yönetmeni

Atilla Öksüz'ün Ereğli Meydanı'nda soru-
larını yanıtladı. 

Canlı yayında Atilla Öksüz'ün soru-
larını yanıtladı.Sayfa 7’de

“Ýstanbul Sözleþmesi uygulansaydý 
en az 2 bin 336 kadýn þimdi aramýzda olacaktý”

Ýllere göre
vaka haritasý
güncellendi

Aþkar;“Filistin,
saldýrý altýnda,
Kudüs, kirli postallar
altýnda eziliyor,”
 Sayfa 8’de

Haberi Sayfa 8’de

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar
"Ekonomik durumun kötüleşmesi ve fakirleşmeye
birlikte AKP'nin oy desteğinde yüksek korelasyonu

bir azalma var" dedi.
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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. 
1986 Çernobil nükleer faciası gerçekleşti

27 Nisan 
1934 Haftalık resmi tatil Cuma' dan Pazar' a alındı 

28 Nisan 
1960 İstanbul Üniversitesinde çıkan olaylarda Turan

Emeksiz katledildi
1 Mayıs :İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik,Mücedele Günü

1977 Taksimde 1 Mayıs mitinginde kitlenin üzerin ateş
açıldı 36 kişi öldürüldü

2006 Uluslar arası İşçi Festivalinin birincisi yapıldı
4 Mayıs 

1985 Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez cezaevinde
yaşamını yitirdi

6 Mayıs 
1972 Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüsyin İnan idam

edildi
8 Mayıs 

2015 Zeki Alasya yaşamını yitirdi
11 Mayıs 

2013 Hatay Reyhanlı da gerçekleşen bombalı saldırıda 52
kişi öldü 146 kişi yaralandı 
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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

AKP Zonguldak
Milletvekili Hamdi Uçar Z
HABER Genel Yayın
Yönetmeni Atilla Öksüz'ün
Ereğli Meydanı'nda sorularını
yanıtladı. Canlı yayında Atilla
Öksüz'ün sorularını yanıtlayan
Milletvekili Uçar TTK'ya yöne-
lik yaptığı açıklamara cevap
CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru
Uzun’dan geldi.

Uzun bir iddayıda ortaya
atarak, “İşletme hakkını da yan-
daş bir şirkete satmak arzusu
ile yanıp tutuştukları aşikar. O
yüzden proje falan hep
hikaye..Maskeniz düştü" diye
cevap verdi

Hamdi Uçar, TTK ile ilgili
olarak, “TTK'da 8 bine yakın
insan çalışıyor. Bana sorarsanız
TTK'da 8 değil 20 bin kişi
çalışsın istiyorum.

Bu şehrin ekmeğini yiyoruz.
Kurumun kapatılması ile ticaret
yapanlar sıkıntı yaşayacaklar.
İşçi alınsın ama kurumun da bu
süreçte yeni bir şey üretmesi
lazım. Bundan 15 yıl önce 300-
400 kotunda üretim yaparken
maliyetler düşüktü. 600-700
kotuna indiğimizde maliyetler
de artıyor. Mekanize sisteme
geçelim diyoruz orda da sıkıntı
var. Bu kurumu toparlayın diy-

oruz. Bunun için de teknik bir
çalışma yapılması lazım”dedi

.CHP Merkez İlçe Başkanı
Ebru Uzun, Uçar’a ve aynı
zamanda AKP Milletvekillerini
hedefe koydu ve, “Son günlerde
AKP  Milletvekilleri yine diller-
ine TTK'yı doladılar. Yaptıkları
açıklamalarda kendi iktidar-
larının hiç suçu günahı yokmuş
gibi bütün başarısızlıkları
sendikaya ve TTK yönetimine
fatura ediyorlar.Badem bıyık
kriterlerinizle kamu kurum-
larındaki liyakat yöntemini terk
ederek teknik ve idari kadroları
kim atadı?”diye sordu.ve “İkti-
dara geldiklerinde yaklaşık 16
bin üretim işçisinin çalıştığı
TTK 'da çalışan sayısı yarı
yarıya azalmış, 'bize sorarsanız
20 bin kişi çalışsın isteriz' diy-
orlar .Bunu söylerken utanmıy-
orlar ama ..”dedi

AKP Zonguldak
Milletvekili daha önceleride
benzer açıklama yapmış ve
TTK yönetimini ve GMİS’i
eleştirmişti.

Geçtiğimiz hafta Susma
sayfalarından manşetten
verdiğimiz GMİS Genel
Merkez Yönetim Kurulu açıkla-
ması aslında iktidara ve mil-
letvekillerine sert tepki göster-

miş ve “Ülkemizin en önemli
değerlerinden TTK ile ilgili tal-
ihsiz açıklamalarda bulunanlar
siyaset sahnesinden silinip git-
miştir"diyerek şu değer-
lendirmede bulunmuşlardı.,
“Seçimle gelmiş bazı siyasiler,
seçim döneminde gittikleri her
yerde, bulundukları her ortam-
da, TTK'ya işçi alınması yönün-
deki temennilerini açıkça ve çok
kez ifade etmişlerdir. Ancak bu
belediye başkanı ve bazı
siyasiler, bugün ise TTK' nın
özelleştirilmesinin gerektiğini
ısrarla dile getiriyorlar.Bu
belediye başkanı ve bazı
siyasilere sormak isteriz, siz
bugüne kadar bu bölgede ne
kadar istihdam alanı açtınız?
Bu bölgenin hayat nedeni ve
halen en büyük istihdam alanı
olan TTK'ya dil uzatma cüretini
nasıl gösterebiliyorsunuz? Eğer
samimiyseniz neden seçim
dönemlerinde de şimdiki
söylemlerinizi dile getirmedi-
niz?  Bu tutum siyasi ahlakla ne
derece bağdaşır? bugün hangi
rant çevrelerine hizmet ede-
bilmek için söylemlerinizi
değiştirdiniz?

Evet Uçar bakalım bu soru-
lara ne yanıt verecek?

Uzun’dan Uçar’a,
“Maskeniz düştü" 

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

Zonguldak Kadın
Platformu, İstanbul
Sözleşmesi olarak bili-
nen 'Kadına Yönelik
Şiddetin Durdurulması'nı
içeren uygulama 

Geçtiğimiz 20
Mart'ta gece yarısı
Cumhurbaşkanlığı
kararıyla iptal
edilmesinin tepkileri
devam ediyor.

Zonguldak Kadın
Platformu yaptığı açıkla-
mada, “Geçtiğimiz 20
Mart'ta gece yarısı
Cumhurbaşkanlığı
kararıyla hukuka aykırı
olarak ve meclis iradesi
yok sayılarak,
Türkiye'nin İstanbul
Sözleşmesi'nden çek-
ildiğini öğrendik.
Cumartesi sabahı
döküldüğümüz sokaklar-
da tek adam tarafından
verilen bu kararın huku-
ka, Anayasa'ya, ulus-
lararası sözleşmeler
hukukuna aykırı
olduğunu yüksek sesle
söyleyip 'yok hük-
mündedir' dedik.

30 Nisan tarihinde
bir Cumhurbaşkanlığı
kararı daha yayınlanarak
adeta duyduk duymadık
kalmasın dercesine
Türkiye'nin 1 Temmuz
2021'de sözleşmeden
çıkacağı belirtildi.
Böylece kadınlara göz-
dağı; Danıştay'a açılan
onlarca dava konusunda
yargıya ve konuyu gün-
demine alan Venedik
Komisyonu'na talimat
verilmeye çalışıldı.

Biz, çocuk istismar-
cılarına af getirilmesi,
Türkiye'nin İstanbul
Sözleşmesi'nden çek-

ilmesi, sıraya 6284'ün ve
hatta Medeni Kanun'un
alınması gibi kazanılmış
haklarımıza yönelik
saldırılara karşı
mücadele etmek için
300'ü aşkın kadın ve
LGBTİ+ örgüt/plat-
form/grup tarafından
oluşturulan Eşitlik İçin
Kadın Platformu-
EŞİK'in bir bileşeni
olarak İstanbul
Sözleşmesi'nden, yaşam-
larımızdan, haklarımız-
dan, dayanışmamızdan
ve örgütlü mücadelemiz-
den asla vazgeçmiyoruz. 

Bu hukuksuz çek-
ilme kararı bizim için o
kadar yok hükmünde ki,
İstanbul Sözleşmesi'nin
11 Mayıs 2011 tarihinde
İstanbul'da imzaya açıl-
masının ve Türkiye
tarafından ilk imzacı
olarak imzalanmasının
10'uncu yıldönümünde
#İstanbulSözleşmesi10Y
aşında, 'Daha nice
yaşlara' diyoruz.

Devlet, kadınların,
çocukların,
LGBTİ+'ların, yaşlıların,
mültecilerin, engellilerin
ve diğer dezavantajlı
grupların haklarını, hay-
atlarını koruma görevini
yerine getirmek zorun-
dadır.  

Bunu hatırlatmaya
ve sorumluları göreve
çağırmaya devam ede-
ceğiz. Karardan geri
dönülene kadar ulusal ve
uluslararası alanda,
hukuki her türlü yolu
deneyeceğiz.”Denildi

“Tüketiciler marketlere
yönlendiriliyor”

Tüketici Hakları Derneği
Zonguldak Şube Başkanı Ali
Topaloğlu, "tam kapanma"
adı altında gerçekleşen
sokağa kısıtlı çıkma yasağın-
da tüketicilerimiz zorunlu
olarak marketlerden alışveriş
yapmak zorunda kaldıklarına
dikkat çekti ve , "Pazar
Yerleri Sürekli Açık
Tutulmalıdır !

Gerekli Şartlar
Sağlanarak Köylü Pazarı
Açılmalıdır !"dedi

Topaloğlu açıklamasında
şu ifadelere yer verdi,
"Kentimizde pazarların
kapalı olması veya sürekli
olarak tarih değişikliğine
gidilmesi, Tüketicilerimizin
pazardan tam olarak fay-
dalanmasını engellemektedir,
Diğer yandan zincir mar-
ketler lehine haksız rekabet
yaratmaktadır.
Tüketicilerimiz zorunlu

olarak marketlerden alışveriş
yapmak zorunda kalmak-
tadırlar. Bu aynı zamanda
marketlerde aşırı yoğunluğa
neden olmaktadır.
Marketlerin özellikle fiyatları
tek başına keyfi olarak belir-
leme olanağı sunmaktadır.
Bu durumu kabul etmemiz
mümkün değildir. Pazarlar
gerekli önlemler alınarak
eski zamanlarına göre açıl-
malıdır.

Diğer bir konu Köylü
pazarıdır .Köyde yaşayan
Vatandaşlarımız taze ve kıs-
men organik meyve sebze
üretmekte; Bunları biz
tüketicilere sunmak istemek-
tedirler. Bu nedenle köylü
pazarı açılmalı sadece köylü
üreticilerimizin ürünlerinin
kendi ürünlerinin satışına
izin verilmelidir.

PTT daðýtýcýlarý, “Can 
güvenliðimiz tehlikeye atýlýyor”

KESK'e bağlı Haber-Sen
Merkez Yönetim Kurulu bir
açıklama yaparak, "PTT
emekçileri alınmayan tedbir-
lerden kaynaklı hastalanma
riskini taşımanın yanı sıra,
PTT dağıtıcıları, güvenlik
tedbirleri alınmadan kapı
kapı gezerek sosyal yardım-
ları dağıtmaya zorlanmakta,
bir kez daha can güvenlikleri
tehlikeye atılmaktadır" dedi. 

Kamu Emekçileri
Sendikasına (KESK) bağlı
Basın Yayın İletişim ve Posta
Emekçileri Sendikası (Haber-
Sen) Merkez Yönetim
Kurulu bir açıklama yaparak
sosyal yardımların üyelerine
hiçbir güvenlik önlemi alın-
madan dağıttırılmasının can
güvenliklerini tehlikeye
düşürdüğünü iddia etti.
"Bizler PTT emekçileri
olarak 1840 yılından bu yana
her türlü iklim şartlarında,
doğal afette, savaş ve salgın
koşullarında ve OHAL
dönemlerinde mesleğimizi

büyük bir özveriyle icra ettik
ve bugünden sonra da
mesleğimizi onuruyla yerine
getirmeye devam edeceğiz"
ifadeleriyle başlayan açıkla-
ma, "Çin'den tüm dünyaya
yayılmaya başladığı ilk
zamanlardan itibaren
HABER-SEN olarak, işkolu
olarak örgütlü olduğumuz
PTT Genel Müdürlüğüne
yazdığımız yazılarla, virüsün
yayılma biçimi ve koşullarına
dair bilim insanlarından alı-
nan görüşleri de ekleyerek
gerekli tedbir ve önlemlerin
alınmasını istemiştik. Ancak
gelinen süreçte kısmi tedbir-
lerin alındığını ancak bu ted-
birlerin yeterli olmadığını
görmekteyiz. PTT yönetimi
tarafından gerek PTT
emekçileri gerekse de halk
sağlığı açısından meselenin
ciddiyetinin anlaşılmadığını
bir kez daha hatırlatıyoruz"
şeklindeki iddialarla devam
etti.  



Ömer Selim Alan 
Zonguldak Belediye

Başkanı

Tüm halkımızın Ramazan Bayramını
kutlar sağlık ve esenlik dolu günler

dilerim.

Çaycuma Belediye
Başkanı

Bülent Kantarcı  

Zonguldak halkının ve Çaycumalı
vatandaşlarımızınRamazan Bayramını  kutlar

sağlık ve esenlikler dilerim.

Adnan Akgün
Çatalağzı Belediye

Başkanı

Tüm ulusumuzun ve Zonguldaklı
vatandaşlarımızınRamazan Bayramını  kutlar
sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim.

Zeki Tosun
AKP Zonguldak İl

Başkanı

Zonguldak halkının ve tüm üyelerim-
izin Ramazan Bayramını  kutlar sağlık

ve esenlik dolu günler dilerim

Hakan Yeşil
GMİS Genel Başkanı  

Tüm maden işçisi arkadaşlarımızın ve
Zonguldak halkının Ramazan Bayramını kut-

lar emeğin sömürülmediği barış ve güven
dolu günler temenni ediyorum. 

Fatih Keleş
DEVA Partisi İl

Başkanı

Zonguldak halkının ve
tüm üyelerimizin Ramazan Bayramını
kutlar sağlık ve esenlik dolu günler

dilerim

Tayfun Zafer
Demir

GMİS Genel
Teşilatlanma ve Eğitim

Sekreteri  

Tüm Zonguldaklıların
ve çok değerli işçi kardeş-

lerimizin Ramazan Bayramını kutlar sağlık
ve huzur dolu günler temenni ederim.

Muharrem Coşkun
Esnaf ve Sanatkârlar

Odaları Birliği Başkanı

Zonguldaklı hemşerilerimizin, Esnaf ve
Sanatkârlarımızın yurt içi ve yurt dışındaki
tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını
kutlar sağlık esenlik dolu günler temenni

ederim

Ercan Şehri
Esnaf Kefalet

Kooperatifi Başkanı

Tüm Zonguldak'lıların Ramazan
Bayramını  kutlar sağlık ve huzur dolu gün-

ler temenni ederim.

Zonguldak Belediyesi
Başkan Yardımcısı

Kemal Camgöz 

Tüm halkımızınRamazan Bayramını  kut-
lar, barış ve dostluk dolu günler temenni

ederim.

Kamuran Çataklı
Birleşik Kamu İş İl

Temsilcisi Eğitim-İş
Şube Başkanı

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer üyeler-
imizin Ramazan Bayramını  kutlar sağlık ve

esenlik dolu günler temenni ederim

Salgınsız, sömürüsüz bir dünya için,
kapitalist bu barbarlığa karşı, umut

sende,umut bizde, umut yanyana, umut
mücadele ve dayanışmamızda. Şeker

tadında bir bayram dileğiyle.

İsmail Sefertaş
Tüm Bel Sen

Zonguldak Şube
Başkanı

Şahin Ören 
Türk Eğitim-Sen Şube

Başkanı

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
üyelerimizinRamazan Bayramını kutlar

sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim

Sabahattin Adıyaman
Muslu Belediye Başkanı

Bütün insanlığa barış huzur dolu günler
getirmesi temennisi ile tüm halkımızın   Ramazan
Bayramını  , sevgi ve dostluğun pekiştiği günler

temenni ederim.

İdris Şahin 
İş İnsanı

Tüm Zonguldak'lıların Şeker Bayramını
Kutlar Barış, hoşgörü dolu günler temenni
ederim

Tüm Zonguldaklı vatandaşlarımızınRamazan
Bayramını  kutlar sağlık, esenlik, barış dolu

günler temenni ederiz.

CHP Zonguldak İl Genel Meclis Grubu
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Zonguldak
Milletvekili 

Ünal Demirtaş

Tüm halkımızın Ramazan Bayramını kut-
lar sağlık ve esenlik dolu günler dilerim.

Zonguldak
Milletvekili

Deniz Yavuzyılmaz

Tüm halkımızın Ramazan Bayramını
kutlar sağlık ve esenlik dolu günler

dilerim.

Kozlu Belediye
Başkanı

Ali Bektaş

Kozlulu vatandaşlarımız başta olmak
üzere tüm Zonguldaklıların 

Ramazan Bayramını  kutlar gelecek gün-
lerin sağlık ve esenlikler getirmesini temenni

ederim.

Murat Pulat CHP
Zonguldak İl Başkanı

Tüm halkımızın ve saygıdeğer üyeler-
imizin Yeni Yılını kutlar sağlık huzur

dolu günler temenni ederim. 

Metin Demir 
ZTSO Başkanı  

Tüm halkımızın ve saygıdeğer üyelerim-
izin ramazan Bayramını kutlar sağlık huzur

dolu günler temenni ederim. 

Ebru Uzun
CHP Merkez İlçe Başkanı

Tüm halkımızın,  Zonguldaklı vatan-
daşlarımızın ve saygıdeğer üyelerim-
izin  Ramazan Bayramını kutlar barış
ve sevgi dolu günler temenni ederim

Hüsnü Meydan
Belediye Meclis Üyesi 

Tüm Halkımızın Şeker
Bayramını kutlar, barışın  kardeşliğin eğe-

men olduğu sağlıklı günler temenni
ederim.yeni yılını kutluyorum.

Kamuran Aşkar
Memur-Sen İl

Temsilcisi 

Tüm Zonguldaklıların ve
saygıdeğer üyelerimizin Ramazan bayramını

kutlar sağlık esenlik dolu günler temenni
ederim. 

Mehmet Ali Kara
Sağlık Sen Şube

Başkanı 

Tüm Zonguldaklıların ve
saygıdeğer üyelerimizin Ramazan Bayramını

kutlar sağlık huzur dolu günler temenni ederim 

Erol Sarıal
CHP Kilimli İlçe

Başkanı

Kilimli'li vatandaşlarımız başta olmak
üzereTümvatandaşlarımızın  Ramazan

Bayramını  kutlar her şeyin gönüllerince
olmasını temenni ederim.

Osman Karataş
Belediye-İş Şube

Başkanı

Değerli üyelerimizin ve Zonguldak
halkının Ramazan Bayramını  kutlar, birlik
beraberlik ve barış  dolu günler temenni

ederim.

Arzu Kara
Türk Sağlık-Sen Şube

Başkanı

Tüm Zonguldaklıların ve
saygıdeğer üyelerimizin

Ramazan Bayramını kutlar sağlık huzur dolu
günler temenni ederim



Harun Yücel

Tüm Zonguldaklıların
Ramazan Bayramını kutlar

sağlık esenlik dolu günler temenni ederim.

Çok değerli Zonguldak ve Devrekli
halkımızın Ramazan Bayramını  kutlar, sağlık

ve mutluluk dolu günler temenni ederim.

Tüm Zonguldaklıların
Ramazan Bayramını  kutlar
sağlık esenlik dolu günler

temenni ederiz. 

İnşaat Mütahitleri
Derneği Başkanı

Mecit Aydın

Zonguldaklı vatandaşlarımızın ve
saygıdeğer üyelerimizin Ramazan Bayramını
kutlar sağlık ve esenlik dolu günler dileriz.

Gazipaşa Cad. Altay Sok. No:4 Zonguldak
Tel: 0372 253 25 03

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinRamazan Bayramını    kutlar

sağlık ve esenlik dolu günler dilerim 

Mustafa Balahoroğlu
Mitatpaşa Mah. 12 Katlı İş Merkezi

Kat:5 No: 74 Zonguldak
Tel: 0372 253 58 75

Tüm müslüman aleminin Ramazan
Bayramını kutlar sağlık esenlik dolu günler

temenni ederim. 

Ahmet Bayrak
Trabzonlular Kültür

veYardımlaşma Derneği
Başkanı

Tüm Zonguldak
Halkının ve saygı değer üyelerimizinRamazan
Bayramını  kutlar sağlık esenlik dolu günler

temenni ederiz.

Erkut Alacalı
Tarım Orkam-Sen Şb
Başk

Tüm Halkımızın ve saygıdeğer Üyelerim-
izin Ramazan Bayramını kutlar sağlık huzur
dolu günler temenni ederiz. 

Abdullah Bakır 

Zonguldaklı vatandaşlarımızın ve BKM
eğitmen ve kursiyerlerimizin  Ramazan

Bayramını  Ramazan Bayramını  kutlar sağlık
ve esenlik dolu günler dilerim

Cavit Zülfikar  

Tüm ZonguldaklılarınRamazan
Bayramını  kutlar barış ve huzur dolu günler

temenni ederim.

Gülseren Duman
İşyerlerine servis ücretsizdir

Mithatpaşa Mah. Şemsi
Denizer Cad. Kılıç Pasajı

(A.K.M Karşısı) Zonguldak
Tel: 0372 252 46 42

Gsm: 0532 694 15 87
Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer

müşterilerimizinRamazan Bayramını kutlar her şeyin
gönüllerince olmasını diler sağlık ve huzur dolu gün-

ler  temenni ederiz

Sepet-Çelenk-Buket-Arajman-Kuru Çiçek-
Araba Süsleme-Çevre Düzenleme

Mithatpaşa Mah. Şemsi Denizer Sk. No:20/B
(Atatürk Kültür Merkezi)

Zonguldak
Tel: 0372 2515151-Fax:253 05 18

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizin Ramazan Bayramını   kutlar
sağlık ve huzur dolu günler temenni ederiz.

Cengiz Gürleyen

Güney Mah. Hürriyet cad. Gürleyen
Apt. No:82 Daire:2

Söz Verdik Yaptık, Yapmaya Devam
Ediyoruz. 

Tel: 0372 266 0077

Saygıdeğer Zonguldaklıların Ramazan
Bayramını  kutlar sağlık ve esenlik dolu

günler ederim

Merkez: Meşrutiyet Mah. Tahir Karaoğuz Sok.
Emek İş Hanı Girişi Zonguldak

Gsm: 05314212854
Şube:Şadırvan Cad. Şadırvan Camii Karşısı

bartın
Gsm: 053163298 33

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinRamazan Bayramını    kutlar sağlık

ve esenlik dolu günler dilerim 

Yeni Mah. İstasyon Cad.No:1 Kat:2 Çaycuma
Zonguldak

Tel (0372)61574 12 Gms:053339222 44--
05322529749
www.alagozler.com

Çok değerli halkımızın Ramazan Bayramını  kut-
lar, sağlık ve mutluluk dolu günler temenni ederiz.

Kozlu Zonguldak
Tel: (0372) 210 00

01
Gsm. 0533 490 23

01

www.geredeliinsaat.com
Tüm Zonguldak ve Kozlu Halkının Ramazan

Bayramını kutlar sağlık ve esenlik dolu günler
temenni ederiz. 

Pazarlama Day.Tük.Mall.Tekstil
Tic.San.Ltd.Şti.Merkez: Meşrutiyet Mah. Kadırga

Cad. No:4 Zonguldak
Tel: 0372 252 47 01- 251 90 94

Şube: 67 Burda AVM Migros katı No:4/5
Zonguldak

Tel: 0372 257 87 49
Umutpazarlama67@gmail.com

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizin Ramazan Bayramını  kutlar

sağlık ve esenlik dolu günler dileriz

Ümit Bozkurt 

Tüm vatandaşlarımızın Ramazan
Bayramını   kutlar sağlık ve huzur dolu gün-

ler  temenni ederim. . 

Toptan, Parekende, Tesisat, Aydınlatma,
Güvenlik,Plan,Proje

Mithatpaşa Mah. Maliye Sokak. No:B/10
Zonguldak

Tel. Fax: 0372201 0333

Tüm Zonguldaklı vatandaşlarımızın ve
saygıdeğer müşterilerimizin Ramazan

Bayramını kutlarsağlık, esenlik, barış dolu
günler temenni ederiz.

Tüm Zonguldaklıların ve
saygıdeğer müşterilerimizin
Ramazan Bayramını  kutlar

sağlık ve esenlik dolu 
günler dilerim

Mustafa Adil Özkan 
İYİ Parti Genel Başkan Baş

Danışman Yardımcı

Zonguldaklı vatandaşlarımızın
Ramazan Bayramını  kutlar sağlık ve esenlik

dolu günler temenni ederim

Gıda-tur-otomotiv-İnşaat-Taah.Tic.ve
San.Ltd.Şti. Gazipaşa Cad. PTT Sokak

No:67Zonguldak
Tel: 0372 253 28 28

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizinRamazan Bayramını   kut-
lar sağlık ve esenlik dolu günler temenni

ederiz.

Belediye Bulvarı No: 33 Kat:1
Zonguldak

Tel: 0372 251 23 94
e-mail:enersaenerji@hotmail.com

Zonguldak halkımızın ve saygı değer
müşterilerimizinRamazan Bayramını    kut-
lar, sağlık ve esenlik dolu günler temenni

ederim

Üzülmez Caddesi No.39-40-41 
Zonguldak

Tel: 0372 251 37 46

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizin Ramazan Bayramını    kut-

lar sağlık ve esenlik dolu günler temenni
ederiz. 
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Fikret Zaman

ZOTEV Başkanı

Tüm Zonguldaklı vatan-
daşlarımızın ve saygıdeğer

üyelerimizin Ramazan  Bayramını kutlar
sağlık esenlik dolu günler temenni ederim

Hasbi Kabaca
Zonguldak Belediyesi

Önceki Dönem Özel
Kalem Müdürü

Zonguldaklı vatandaşlarımızın Ramazan
Bayramını kutlar sağlık esenlik dolu günler

temenni ederim

İstasyon Yolu

Tüm Zonguldaklıların ve değerli müşteriler-
imizin Ramazan Bayramını  kutlar sağlık

huzur ve mutluluk dolu yıllar temenni ederiz.

Tüm Zonguldak halkınınRamazan
Bayramını kutlar sağlık ve esenlik dolu

günler temenni ederim. 
Meşrutiyet Mah.T.Karaoğuz Sk.

No: 15Zonguldak 

Tel: 0372 251 30 00- 251 60 00

Ahmet KayaAhmet Kaya



A.Savaş Dırbalı
T.Yol-İş Sendikası

Kastamonu 2 Nolu Şube
Genel Sekreteri

Tüm Halkımızın ve çok değerli üye
arkadaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar

barış dolu günler temenni ederiz.

Atınç Kayınova
Belediye Meclis Üyesi

Grup Baş.Vekili

Tüm Zonguldaklı vatan-
daşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar

sağlık esenlik dolu günler temenni ederim

Savaşların,ölümlerin, çocuk istismarlarının olmadığı Şeker Tadında Bayramlar
diliyoruz

Nak.Hiz.Org.Gıda
Tem.İnş.Or.Ür.Taah.Tic.san.Ltd.Şti.

Terakki Mah. Cumhuriyet Cad. No: 77/C
Tel: 0 372 252 47 GSM: 0 537 609 67

67
Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer

müşterilerimizin Ramazan Bayramını    kut-
lar sağlık ve esenlik dolu günler temenni

ederim
Cemalettin Gül Cemalettin Gül 

Osman Bekaroğlu
Belediye Meclis Üyesi 

Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını
kutlar sağlık huzur dolu günler temenni

ederim.

Tayfun Albayrak
Zonguldak Bel.İmar

Müdürü

Tüm Zonguldak halkınınRamazan
Bayramını kutlar sağlık ve huzur dolu  gün-

ler dilerim.

Necati Başar
Zonguldak İli Kalkınma

ve Yardımlaşma Derneği

Tüm Halkımızın ve saygıdeğer üyelerimizin
Ramazan Bayramını kutlar sağlık ve esenlik

dolu günler temenni ederim.  

Ali Bora Amasralı

Tüm halkımızın ve Zonguldaklı vatan-
daşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar

sağlık esenlik  dolu günler temenni ederim

Murat Özdemir Kurs Müdürü
0(535) 925 37 91

(0372) 251 35 98   
(0372) 222 17 18

Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit
Cad.No 30 (Asma Taksi Yanı)

Tüm Zonguldaklı vatandaşlarımızın
Ramazan Bayramını  kutlar sağlık, esenlik,

barış dolu günler temenni ederiz.

İNŞAAT-OTOMOTİV İNŞAAT-OTOMOTİV 

Tüm Zonguldaklı vatandaşlarımızın
Ramazan Bayramını  kutlar sağlık,
esenlik, barış dolu günler temenni

ederiz.

Merk: Nizam Cad. Arı İşh. Kat:2
Sahil Şube: Milli Eğemenlik Cad. Sahil

Yolu No:1 Zonguldak
Tel: 251 15 02
Tel: 257 82 60

Tüm Zonguldaklı vatandaşlarımızın
Ramazan Bayramını  kutlar sağlık, esenlik,

barış dolu günler temenni ederiz.

Kömür Üretim Eleme Yıkama tesisleri ve
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Mitatpaşa mah. Bülent Ecevit Cad. Ketenci İş
Hanı Kat:3 No: 62/A

Tel: 0 372 253 99 91 Gms:0 542 216 95 42
Tüm Zonguldaklıların ve saygı değer müş-

terilerimizin Ramazan Bayramını  kutlar sağlık ve
esenlikler dileriz.

Alaattin Kurnaz Genel MüdürAlaattin Kurnaz Genel Müdür
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Okan Doğramacı
Belediye Meclis Üyesi

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer müşteri-
lerimizin Ramazan Bayramını   kutlar huzur

ve sevgi dolu günler dilerim.

Kenan Ekiz
Belediye Meclis Üyesi 

Tüm halkımızın ve Zonguldaklı vatan-
daşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar

barış ve sevgi dolu günler temenni ederim

Özberk Papila
Belediye Meclis Üyesi 

Tüm halkımızın ve Zonguldaklı vatan-
daşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar

barış ve sevgi dolu günler temenni ederim

Şendoğan Karataş
Belediye Meclis Üyesi

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer müşteri-
lerimizin Ramazan Bayramını   kutlar huzur

ve sevgi dolu günler dilerim.

Çaydeğirmeni

Tel.0372 594 44 30

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer müş-
terilerimizin Ramazan Bayramını kutlar

sağlık ve huzur dolu günler dileriz

DÖRTYOL BÜFEDÖRTYOL BÜFE
Meşrutiyet Mah. Uzunmehmet Cad. Ulu

Cami Altı No: 27
Zonguldak

KILIÇ BÜFE
Karaelmas Mah. Mustafa Aşçı Cad.

Devrek Çaycuma  Durak İçi. No: 8
Zonguldak 

(0372)253 32 36
Tüm halkımızın ve Zonguldaklı vatan-

daşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar
sağlık esenlik  dolu günler temenni ederim

Kemal Kılıç

Binalı Acun
GMİS Kozlu Şube

Sekreteri

Tüm Zonguldaklıların ve maden işçisi
arkadaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar
sağlık esenlik dolu günler temenni ederim.

Reşat Oruç     

Tüm Zonguldak halkının
Ramazan Bayramını kutlar
sağlık ve huzur dolu günler

dilerim.

Özdemir Muhasebe

Nejdet Sarı Yeniden
Refah Partisi İl

Başkanı

Tüm halkımızın,
Zonguldaklı vatandaşlarımızın ve

saygıdeğer üyelerimizin  Ramazan
Bayramınıkutlar barış ve sevgi dolu

günler temenni ederim

Muhiddin Açıkgöz
Yeniden Refah Partisi
İl Başkan Yardımcısı

Tüm halkımızın,
Zonguldaklı vatan-

daşlarımızın ve saygıdeğer üyelerimizin
Ramazan Bayramınıkutlar barış ve

sevgi dolu günler temenni ederim

Sağlık Hizmetleri Otomotiv Ticaret
ve Sanayi Limited Şir. Zonguldak

Tel: 05337206601

Tüm Zonguldaklıların ve saygı değer
müşterilerimizin Ramazan Bayramını  kut-

lar sağlık ve esenlikler dileriz.

Tüm Zonguldaklıların ve saygı değer
müşterilerimizin Ramazan Bayramını  kutlar

sağlık ve esenlikler dileriz.
Arif  Demirel 

Petrol Ofisi Bayii

Merkez Çarşı Kat:2 No: 88 Zonguldak
Tel: 0 372 251 90 80-
GSM 0 543 623 49 47

Tüm ZonguldaklılarınRamazan Bayramını
kutlar sağlık ve huzur dolu günler temenni

ederim

TMMOB Mad. Müh.
Odası Yön.Kurulu

Etnik,dini ve her türlü
siyasi ayrımcılığın ortadan
kaltığı,barışın ve kardeşliğin
adaletle yoğrulduğu,insanlığın
bir dilim ekmeğe, kuru soğana
muhtaç olmadığı yarınların özlem olmaktan çık-
tığı umut dolu günlere hep birlikte yürüyebilme
dileği ile; halkımızın şeker bayramı kutlu olsun. 

Turgut Aydın
Belediye Meclis Üyesi

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer müşteri-
lerimizin Ramazan Bayramını   kutlar huzur

ve sevgi dolu günler dilerim.



Kasap-Izgara
Acılık Cad. Belediye Sarayı Karşısı 

Zonguldak
Tel.(0372) 252 06 18

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizin Ramazan Bayramını  kut-

lar sağlık ve esenlik dolu günler dilerim

Belediye Bulvarı Acılık  Cad. No: 12 Zonguldak
Tel: (0372) 222 02 29
Gms: 0532 265 24 49

Tüm Zonguldak halkının ve saygıdeğer
müşterilerimizinRamazan Bayramını   kutlar sağlık

ve esenlik dolu günler temenni ederim.

Galeri İmalat İnşaat Taahhüt Ticaret
Pazarlama ve Sanayi Şirketi 
Nizam cad. Doğramacı sok. No:6

Tel: 0372 251 50 72

Tüm Zonguldak halkının ve saygıdeğer
müşterilerimizinRamazan Bayramını   kutlar
sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim.

Nevzat-Şafak-Taner-Nezahat
Çakmak İş Hanı Zemin kat. Zonguldak

(0534) 325 82 22- (0543) 575 45 84 (0372)
252 42 43

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer müşteri-
lerimizin Ramazan Bayramını  kutlar sağlık esenlik

dolu günler temenni ederiz

Mithatpaşa Mah. İsmatpaşa Sk. No: 4/B-
C Zonguldak
(0372) 253 80 20

Tüm Zonguldaklıların ve saygıdeğer
müşterilerimizin Ramazan Bayramını kutlar
sağlık esenlik dolu günler temenni ederim

Muhammet SağlamMuhammet Sağlam

Mesajlarýnýzla destek verdiðiniz için teþekkür ediyoruz Sayfa 611 Mayıs 2020/954

Pide,kebap ve lahmacun salonu
Belediye Merkez Çarşısı(Balık Pazarı

Üstü)
Kat:3 Zonguldak

Tel: 0372 2520778

Tüm Zonguldak halkının ve saygıdeğer
müşterilerimizinRamazan Bayramını   kutlar
sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim.

Dursun HamaratDursun Hamarat

Uzun; “AKP  Milletvekilleri
yine dillerine TTK'yý doladýlar”

AKP Milletvekillerinin TTK'yı
kapatmak

istediklerini belirterek "İşletme
hakkını da yandaş bir şirkete satmak
arzusu ile yanıp tutuştukları aşikar. O
yüzden proje falan hep
hikaye..Maskeniz düştü" diye konuş-
tu.

Ebru Uzun'un açıklaması şöyle;
Son günlerde Akp  Milletvekilleri

yine dillerine TTK'yı doladılar.
Yaptıkları açıklamalarda kendi

iktidarlarının hiç suçu günahı
yokmuş gibi bütün başarısı-
zlıkları sendikaya ve TTK
yönetimine fatura ediy-
orlar.

Badem bıyık
kriterlerinizle kamu
kurumlarındaki
liyakat yöntemini
terk ederek teknik
ve idari kadroları
kim atadı?

19 yıllık ikti-
darınız  sonrasında
TTK zararı yine
devam ediyorsa
kabahati tüm
Zonguldak halkına mı
yoksa işçi alımında bile
partizanlık yapan CHP'ye
mi! Yıkarsınız ?

İktidara geldiklerinde yak-
laşık 16 bin üretim işçisinin çalıştığı
TTK 'da çalışan sayısı yarı yarıya
azalmış, 'bize sorarsanız 20 bin kişi

çalışsın isteriz' diyorlar .Bunu
söylerken utanmıyorlar ama ..

Sayın Hamdi Uçar üniversiteler-
den ,sendikalardan bir proje çıkarılsın
biz uygulayalım demiş .Sanırsın her
şeyi planlı ,programlı ,projeli yapıyor-
lar ! İnsan merak ediyor  proje yok
diye mi ÇAYKUR varlık fonuna
devredildiğinden beri  milyonlarca
lira zarar ediyor ??

Aslında muhteremlerin kafaların-
da ki  projelerinin  ne olduğunu

Zonguldak'lı çok iyi biliyor.
TTK'yı kapatarak

kurumun  işletme
hakkını da yandaş bir

şirkete satmak
arzusu ile yanıp
tutuştukları aşikar.

Ama proje
diyerek laf kala-
balığı yapmaya
bayılıyorlar.

O yüzden
proje falan hep
hikaye..

Zonguldak
halkı, maden işçisi,

bu kentin esnafı
gerçek yüzünüzü

biliyor.
Maskeniz düştü.

Bizden
söylemesi...”dedi

Aydem Enerji’de görev deðiþimi
12 bin çalışan

ve 40 yılı aşkın
deneyimiyle
enerji sek-
törünün
lider kuru-
luşları arasın-
da yer alan
Aydem
Enerji'de önemli
bir atama gerçekleştiril-
di.Altan Kolbay,
Aydem Enerji Kamu
İlişkileri Grup
Direktörü olarak
görevine başladı. 

Ankara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararası
İlişkiler bölümü
mezunu olan Altan
Kolbay, Galatasaray
Üniversitesi'nde
İletişim Stratejileri ve
Halkla İlişkiler ile Orta
Doğu Teknik Üniver-

sitesi'nde Executive
MBA yüksek

lisans pro-
gramlarını
tamamladı. 

Enerji
sektöründe

kamu ilişkileri
alanında 15 yıl-

lık deneyimi bulu-
nanve ABD Dışişleri
Bakanlığı'nın küresel
kamu diplomasisi pro-
gramı IVLP katılımcısı
olanKolbay, son olarak
Turcas Petrol'de
Kurumsal İletişim ve
Kamu İlişkileri Müdürü
& İcra Kurulu Üyesi
olarak görev aldı.Altan
Kolbay, Aydem Enerji
bünyesindeki tüm grup
şirketlerinin kamu
ilişkilerinden sorumlu
olacak. 

Sabahat Yýlmaz Son
Yolculuðuna Uðurlandý

Zonguldak'ın
sevilen simlarından,
Mustafa Şahin
Yılmaz'ın
eşi,Zonguldak
Belediyesi Şehir
Plancısı Gülsüm
Yılmaz ve personel
Gökhan Yılmaz'ın
anneleriSabahat
Yılmaz hayatını kay-
betti.

Bugün (Salı)
Öğlen Namazında
Ontemmuz
Camisinden son yolcu-
luğuna uğurlandı.

Susma Gazetesi
olarak Yılmaz ailesine,
yakınların başsağlığı
sabır diliyoruz
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Uçar; “TTK'da 8 deðil 20 bin kiþi çalýþsýn istiyorum”
AKP Zonguldak

Milletvekili Hamdi Uçar Z
HABER Genel Yayın
Yönetmeni Atilla Öksüz'ün
Ereğli Meydanı'nda sorularını
yanıtladı. 

Canlı yayında Atilla
Öksüz'ün sorularını yanıtlayan
Milletvekili Uçar TTK'ya işçi
alımı ile ilgili de çarpıcı açıkla-
malarda bulundu. 

Uçar "TTK'ya işçi alınması
gerekiyorsa alınsın" diyerek
neden işçi alınmadığı soruları-
na da yanıt verdi.

Milletvekili Uçar açıkla-
masında "Bu artık klişe bir
soru oldu. Eğer bir siyasetçi
TTK'ya işçi alıyoruz derse
başarılı bir siyasetçi algısı
oluşuyor. Ama kurumla ilgili
gerçekleri ortaya koyunca da
sıcak bakmıyorlar algısı yaratıl-
maya çalışılıyor. TTK'da 8 bine
yakın insan çalışıyor. Bana
sorarsanız TTK'da 8 değil 20
bin kişi çalışsın istiyorum.

Bu şehrin ekmeğini yiy-
oruz. Kurumun kapatılması ile
ticaret yapanlar sıkıntı yaşaya-
caklar. İşçi alınsın ama kuru-

mun da bu süreçte yeni bir şey
üretmesi lazım. Bundan 15 yıl
önce 300-400 kotunda üretim
yaparken maliyetler düşüktü.
600-700 kotuna indiğimizde
maliyetler de artıyor. Mekanize
sisteme geçelim diyoruz orda
da sıkıntı var. Bu kurumu
toparlayın diyoruz. Bunun için
de teknik bir çalışma yapılması
lazım.

Üniversitelerden
sendikalardan bir proje çıkarıl-
sın. 10 bin kişi çalışsın.  Bunu
sizden ve bizden çok TTK'da
çalışan işçinin, idarecinin,
sendikacının daha fazla düşün-
mesi lazım. Bize bu yatırım
yapılacak bu kadar işçi lazım
diye proje ile gelinmesi lazım.
Bizim niyetimiz kimseyi
yargılamak değil. Kurumu daha

iyi ve diri tutmak. Eski
düzende gitmekle olmuyor.

TTK'da çalışan bir işçi
kurumun kar ettiğini duysa
daha mutlu olmaz mı? Ama
sürekli tartışılan ve eleştirilen
bir kurum olması işçinin de
moralini bozuyor. Onun için
idarecilerin bir araya gelip bir
şey üretmesi lazım. İşçi alalım.
Açık varsa alınacak tabi. Ama
işçi alımından daha önemlisi bu
kurumun her geçen gün erime-
sine yönelik tedbir almamız
lazım. Biz bu desteği veriyoruz
zaten. Biz merkezi hükümet
olarak zaten TTK işçisine sahip
çıkıyoruz. Ama idareciler ve
sendika temsilcileri ne yaptı?
Şöyle bir proje var dediniz mi?
Bu sadece bugünün değil
yarının meselesi. Bir proje ile
gelin de bu kurumu ayakta
tutalım. Zonguldak'ın olmazsa
olmazı madencilik. Ama böyle
her geçen gün eriyor. Bu yüz-
den kimse bir şey yapmıyor.

Ýsrail'in Filistin'lilere 
yaptýðý zulümleri kýnýyoruz.     

Birleşik Kamu-İş
Zonguldak İl Temsilcisi Metin
Kahveci, İsrail'Filistin halkına
yönelik yaptığı saldırıya tepki
gösterdi.Kahveci, "  Atatürk'ün
Değerini Anlamayanlar
Mescid-İ Aksa'ya İyi
Baksınlar"dedi

Kahveci açıklamasında
özetle şu ifadelere yer verdi,
"Gecen Cuma  günü  Mescid-i
Aksa'da yaşanan insanlık dışı
uygulamaları nedeniyle  inanç
dünyamızda derin üzüntülere
neden olmuştu. İsrail'in
Filistin'lilere yaptığı bu zulüm-
leri kınıyoruz.     Verilen tepki-
lerin ve kınamaların  İsrail'i
doğru bir yola getirilmesinden
de  endişe duymaktayız. Çünkü
İsrail bu bölgede hakimiyeti ele
geçirmiş ve oldukça da güçlen-
miştir. Diğer yandan egemen-
liği kaybeden  Filistin ise ege-
menliğini alması da zor görün-
mektedir.  İlerisini görmeden
yapılan yanlışlar şefkat
aradığında timsahın göz
yaşlarıyla karşılaşırlar. İşte diy-
oruz ki tarih tekerrürden ibaret-
tir.  Çünkü bu toprakları
İsrail'lilere peşkeş çekenler
yada satanlar zalimin gazabına
da uğrayacaklarını hesap etmek
durumundaydılar. Bu hesabı
yanlış yapanlar her kim olursa
olsun zalimin gazabına uğra-
maları da kaçınılmazdır. İşte bu
kaçınılmazın sonucunda
Filistinlilerin bir Atatürk'ü
olmadığı için  bu hallere
düşmüşlerine neden olmuştur.
Müslümanlarca  kutsal  sayılan
Mescid-i Aksa'da  bile
inançlarını  yerine  getirmeye

çalışan Müslümanlara  bile izin
vermezlerken  , baskı şiddet
uygulamalarına da maruz
kalmaktadır.

Birinci Dünya Savaşında
Osmanlı Devleti'ni bir çok
parçaya bölen emperyal  güçler
Mustafa Kemal  ve  silah
arkadaşları sayesinde  bu
vatanı kurtarabilmişlerdir. Bu
vatanın kurtuluşundan biriside
Türkiye'de İslam dininin
Müslümanlar tarafından rahat
bir şekilde inançlarını yerine
getirmek demektir. İşte bu
sebeple diyoruz ki  M.Kemal'in
değerini bilmeyenler   Filistin'e
ve Mescid-i Aksa'ya iyi baksın-
lar.  İslam Aleminin  kutsal
ibadet merkezlerinden olan
Mescid_i  Aksa Camisine git-
melerine ve ibadet yapmalarını
namlının ucunda izin çıkıyor
yada çıkmıyorsa onların bir
Mustafa Kemal'i olmayışın-
dadır. 

Atatürk düşmanlığı yapan-
lar başta fesli Kadir ve  onların
türevleri bu hazin ve utanç
tablosu karşısında acaba vic-
dani olarak sorumluluk duya-
bilir mi? Kesinlikle hayır vic-
dani hicap asla duymazlar. İşte
bu  nankör anlayış ve onun
hain tablosu İsrail zulmü ile
iman aramak yerine yaşanan
olaylardan ders alarak güzel
yurdumuzda ibadet yapmanın
değerini bilerek  Mustafa
Kemal ve silah arkadaşlarına
karşı minnet borçlu olduğu-
muzu unutmamak gerektiğini
gerici türevlere hatırlatmak
istedik”dedi.

Uzunmehmet Camii'ne
Filistin Devlet Başkanı
Mahmut Abbas'ın hediye
ettiği Mescid-i Aksa
figürlü Kur'an-ı
Kerim bağışlandı.

Zonguldak'ta
1,5 yılda yapımı
tamamlanan ve
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan'ın
açılışını
yapacağı
Uzunmehmet
Camii'ne Filistin
Devlet Başkanı
Mahmut Abbas'ın
hediye ettiği
Mescid-i Aksa figür-
lü Kur'an-ı Kerim
bağışlandı.

AKP Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın tam kapanma süre-
ci sonrası açılışını yapması
beklenen Uzunmehmet
Camii'nde çalışmalarda sona
gelindi. 6 bin kişilik kapasiteli
camiye eski TBMM Başkanı
ve Kamu Görevlileri Etik
Kurulu Başkanı Köksal
Toptan, Filistin Devlet Başkanı
Mahmut Abbas'ın kendisine
hediye ettiği Mescid-i Aksa
figürlü Kur'an-ı Kerim'i hediye
etti. Özel bir alanda muhafaza
altına alınan kitap, açılışın
ardından sergilenecek.

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile geçen
perşembe günü telefon

görüşmesi yapan AKP
Zonguldak İl Başkan

Yardımcısı Muammer
Avcı, cami ve çevresi

hakkındaki çalış-
maları
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a
aktardı. Geçen
hafta eski
TBMM Başkanı
ve Kamu
Görevlileri Etik
Kurulu Başkanı
Köksal
Toptan'ın
ziyaretinde

kıymetli bir eser
hediye ettiğini

anlatan Avcı,
"Kamu Görevlileri

Etik Kurulu
Başkanımız Köksal Toptan

geçtiğimiz hafta Zonguldak'a
gelerek Uzunmehmet Camii'ni
gezmek istedi. Kendisini bura-
da ziyaret ettik. Buranın
atmosferi ve ihtişamı kendisini
oldukça etkiledi. Bizlere,
'Benim hayatımda değer
verdiğim kıymetli bir hediye
var. Filistin Devlet Başkanı
Mahmut Abbas'ın bana özel
olarak hediye ettiği Kur'an-ı
Kerim'i bende Uzunmehmet
Camii'ne hediye etmek istiyo-
rum' dedi. Kitap burada özel
bir alanda sergilenecek" şek-
linde konuştu.

Mescid-i Aksa 
figürlü Kur'an-ý
Kerim baðýþlandý

Zonguldak`ta Kýyý
Ýsimleri Ve Anlamlarý

Araştırtmacı, Tarih çalış-
malarıyla tanınan Hayati
Yılmaz bu kezde Zonguldak'ın
kıyı isimleri ve anlamlarını
kamuoyuyla paylaştı.

İnağzı,İncivez,İnkumu...
"İn" kelimesi ne anlamında

kullanılmıştır ?
Bu üç yerleşim yerimize

bakıldığında ortak noktaları, bir
bayırın ardından gelmeleri...

"İn" kelimesi her ne kadar
"Mağara" anlamına gelse de
Türkçe`de "derin,aşağı doğru
oyuk, yamaç ." anlamına da
geliyor.Ama mağara ilaha aşağı
doğru olması gerekmiyor.Öze-
likle bölgemizde su yollarının
oluşturduğu oyuklar yukarı
doğru mağaralar oluşturmuştur
ve oldukça uzundur. "İn"
kelimesi uzunluk anlamına
uymuyor.Ayrıca 7 büyük
Mağara adı veya etrafında ki
yerleşim yerlerinin isminde
"in" yoktur.

Kaldı ki bu kelimelerin
mağara değilde bir yamaç
ardından gelen yerler olarak
kullanıldığını sonraki takıların-
dan anlayabiliriz.

İnkumu ;yamacın aşağısın-
da ki kum.

İncivez; yamacın aşağısın-
da "Cevüzlük" "İn-cevüz"...
İncivez yerleşke olmadan önce
oldukça yamaç bir yerdi.

İnağzı; yamacın arkasından
gelen küçük koy veya ağız.

Aslında bildiğim kadarı ile
bu üç "in" ile başlayan yer-
leşke`de ,sadece bir tanesinde
mağara var. İnağzı`nda.

Ama İncivez ve
İnkumu`nda mağara yok.Lakin;
İnkumu`nun mağara anlamında
olduğunu düşündürmeyecek
kadar sahil kenarında bulunan
bir tepenin altında ki oyuk
olması böyle şüphe uyandırıy-
or..

Ben, gençliğimde buranın
ismini hep buna
bağlardım.Ama daha 1950 yıl-
larına kadar burada yerleşke
yok ve Bartınlıların, Bartın`dan
doğru söyledikleri yer olması
dolayısı ile "dik yamaçların
arkasında ki sahil" anlamında
kullandıkları "İnkumu" ismi,
bana daha mantıklı geliyor.

Sahillerimizde ki"Ağız"
Kelimesi ile Biten Yerler.

Köseağzı,Çavuşağzı,Danaa
ğzı,
Değirmenağzı,İnağzı,Alacaağzı
,Ömerağzı, Küçükağız(Çates
Liman) Çatalağzı(Kaz Köy
sahili veya Büyükağız,Eren
Liman)

Ereğli-Çatalağzı arasında
coğrafi olarak özelik taşıyan ve
modern limanlar olmadığı
zamanlarda sandalların
sahillere rahatlıkla çıkabildiği
küçük koylara "ağız" olarak
hitap edilmiş. Aslında ağız olan
Ilıksu`nun ismi ise burada
bulunan sıcak su kaynağından
geldiği için
kullanılmamış.Zaten bu
bölgede ki sahillerin eski antik
adları Oxinas, yılan kıvrımı
anlamındadır

Çatalağzı`ndan,Bartın
Tarlaağzı`na kadar sahiller hep
açık sahillerdir.Dolayısı ile ağız
kullanılmamış.

Kilimli tarafında ki sahile
Alacaağzı konmuş. Zira eski
iskelenin olduğu yer.

Mesela Göçükaltı adını
"kayan topraktan alır" ama
sahili "ağız" değildir.

Göbü sahiline "ağız"

dememişler.Eski yerleşim yeri
iç kısımdadır. Göbü`nün iki
anlamı var.Biri bazlama
ekmeği adı diğeri ise yolu
olmayan yer.

İlk Türkali Köyü, iç kısım-
da.Zaten ağız seklinde değildir.

Bir de "önü ve arkası"
takıları var. Hisarönü veya
Hisararkası gibi. 

Biri eski yerleşim yeri
Kilimli`ye göre "kalenin
arkası" anlamında.Zira Kilimli
ile bu sahil arasında kalan
burunda eskiden bir kale
olduğu bilinir. Filyos`ta ise
Hisar önü ,Kale önü. Akropol
yani kalenin olduğu yerin arka
kısmı Filyos nehri tarafında
"Nekropol" vardır.Mezarlık.
Mezarlık arka kısım
olmalı..Dolayısı ile kaleye göre
ön taraf şu anki yerleşim yeri
oluyor.Osmanlı`da adı yine
Hisarönü idi.

Güzelcehisar, kalenin en
güzel yeri.

Saz Köy Sahili; Filyos
sazlığından gelen bir yerleşke
ismi, sahile de bu ad verilmiş.

Aslında Mugada Sahili`de
bir koy gibidir ama buranın
ismi antik bir isim olduğu için
öylece kalmış.Türkler bu bölg-
eye geldikten sonra bazı eski
yer adlarını
değiştirmemiş,Türkçe ve bölge
şivesi ile söylemiştir.Tefen
veya Filyos gibi. 

Görüldüğü gibi; hem yer
isimlerinde ön tarafta bulunan
"in" takısı hem de sonda bulu-
nan "ağız" takısı veya
"önü,arkası" takısı, bir sonraki
yeri işaret ediyor.

Tarlaağzı`da "tarladan
sonra küçük koy olan bir sahil"
anlamında.

Ömerağzı`nda ki
"Ömer"ise; hayat, canlılık
anlamında.Muhtemelen
Osmanlı yerleşkesi olan Çata-
lağzı`nın Doğancılar
Mahallesi`nden
bahsediyor.Ömer 2.
Halifemizin ismi olmakla bir-
likte, Arapça ve Osmanlıca da
kelime anlamı olarak "canlılık"
olarak kullanılıyor.

Köse, Kösseh`ten
geliyor.Antik bir isim.Türk yer-
leşiminden sonra "ağız" takısı
eklenmiş. Köseağzı olmuş

Değirmenağzı`nı söyle-
meme gerek yok sanırım.

Adının önünde sanki her-
hangi bir takı olmadığını
düşünsek de Kapuz; içine gir-
ilemeyecek kadar ormanlık
alan anlamında. Ona da "Orta
Kapuz Sahili " diyoruz.

Koz`da "ceviz" anlamında;
Kozlu`da böylelikle cevizlik
oluyor.Yani bir zamanlar bu
bölgede ceviz ağaçlarının
olduğunun da kanıtı.Kömür ile
alakalı bir isim değil.
Yakındaki tepelerde, yani
İncivez`in de "İncevüz"
olduğunu gösteriyor.

Zaten eski yerleşim yeri
"Kozlu" daha iç kısımda.
Kozlu Köyü çok
arkadadır.Kozcağız`da olduğu
gibi.

Daha yazacaklarım vardı
ama yazı yine uzayacak,bir
daha ki sefere. 

Bir sonrakinde,
Zonguldak`ın yerleşkelerinde
"Gün" isimlerini yazarım.

Hayati YILMAZ ile
Zonguldak Tarih
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Aþkar;“Kudüs, kirli 
postallar altýnda eziliyor,”

İsrail'in Kudüs'te
Filistinlilere yönelik saldırıları-
na tepkiler çığ gibi büyüyor.
Zonguldaklı vatandaşlarda
yapılan zulme karşı sessiz
kalmayarak tek yürek oldu.
Gazipaşa Caddesi'nden başlayan
konvoy Kozlu sahil yoluna
kadar devam etti. Polis ekipleri
ekip aracından tepki amacıyla
toplananları sosyal mesafe
konusunda çağrılar yaptı.
Zonguldak'ta Sivil Toplum
Kuruluşları (STK) İsrail'in
Mescid-i Aksa'da yaptıklarına
tepki göstermek amacı ile
Madenci Anıtı önünde topla-
narak basın açıklaması düzenle-
di.Memur-Sen Zonguldak İl
Temsilcisi Kamuran Aşkar'ın
yaptığı basın açıklamasında, 

"Filistinli ŞairMahmut
Derviş, yarım asır önce böyle
haykırdı düşmana, "Kudüş'te"
şiiriyle.

Bir ulus, bir ümmet böyle
böyle ölmeyi unuttu…Filistin,
saldırı altında…Kudüs, kirli
postallar altında
eziliyor…Mesicidi aksa, getto-
laşmış ruhların, terörist cani-
lerin tasallutu altında.Ve bir
halk direnmeye devam ediyor,
iki yüzlü dünyaya inat, başını
kuma gömen idraksizlere
inat.Bir halk, bir ümmet ölüme
aldırış etmeden, korkak düş-
manın üzerine yürüyor, atsız
pusatsız. 

Utan dünya…Utan insan-
lık…Biz bugün burada hatırlat-
ma yapmak için, o, teröre karşı
direnen ve her neresinden
bakarsanız bakın insan olmanın
onurunu kurtarmak için, imanın
izzetini korumak adına çoluk
çocuk demeden, kadınıyla,
erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla
canını ortaya koyan yiğitlerin
mücadelesine omuz vermek,
insan olmanın asgari şartını yer-
ine getirmek için toplandık

"Herkes bilsin ve duysun
ki, 

Mescid-i Aksa barış dini
İslamın ve Müslümanların
mabedidir. 

Bununla birlikte, bu kutlu
mabed barış ve huzur için bütün
insanların haremedir. 

Herkes bilsin, duysun ve
inansın ki;

Kudüs Filistindir.
Kudüs İslam şehridir. 
Kudüs, bütün inançların

medeniyet birikimidir. 
Ve herkes şunu görecek ki;
Filistin, örgür ve bağımsız

yaşayacak.
Filistin, Siyonist işgalden,

Filistinliler Siyonist vahşetten
çok yakında azade olacak. 

İnanıyor ve iman ediyoruz,
zulüm değil adalet hakim ola-
cak.

Kurucumuz Mehmet Akif
İnan ağabeyin satırlarında derç
edilen kucaklaşma gerçekleşe-
cek, Aksa'da Siyonist postal
izleri temizlenecek, insanlık ve
Müslümanlar ve onlara kulak
veren devletler hem küresel
hem de diplomatik intifada
başlatacaklar.

Biz buna varız.
Biz, Memur sen ailesi

olarak, tüm sivil toplum kuru-
luşlarına ve adalet arayışı içinde
olan her kesime bu mücadelede
yerini alması için bir çağrıda
bulunuyoruz. 

Kudüste adalet bütün
dünyada adalet demektir.

Çünkü adaletin düşmanı
Siyonizm ve onun beslendiği
emperyalizmdir. 

Mescidi aksa özgürleşme-
den dünyada özgürlükten
bahsedemeyiz. 

Çünkü özgürlüğün en
büyük düşmanısiyonizmin
yeşerdiği bu kirli düzendir." 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu CHP Grubu
Sözcüsü Ünal Demirtaş, emeklilerin
sorunlarını meclis gündemine taşıdı.
Emeklilerin sorunlarının Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından
araştırılması için bir meclis araştırma
önergesi veren CHP'li Demirtaş; " 19
yıllık Ak Parti İktidarları boyunca,
emekliler için her yıl bir öncekinden
çok daha zor hale
gelmiştir.Vatandaşlarımız, çalışırken,
zaten kısıtlı imkanlarla hayatlarını
idame ettirirken, emekliliklerinde çok
daha kötü koşullara mahkum olmak-
tadır" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal
Demirtaş, önergesinde şunları ifade
etti;

Dinlenmek Yok, Çalış-
maya Devam

Yıllarca çalışıp, üreten, ülke
ekonomisine önemli ve büyük katkılar
sunan insanların, emekliliklerinde

ekonomik ve sosyal açıdan rahat ve
huzurlu bir hayat sürmek en doğal
haklarıdır. Ancak bugün, ülkemizde,
emekliler Ak Parti hükümetlerince en
fazla mağdur edilen kesim olmuştur.
Ak Parti iktidarlarının hatalı poli-

tikaları nedeniyle emekliler, aylık
bağlama oranları yıllar içinde sürekli
düşürülen, intibakları yapılmayan,
hakları tırpanlanan, geçimleri zorlaşan
ve emekli olmalarına rağmen çalış-
maya devam etmek zorunda kalan bir
toplum kesimi olmuştur. Yapılan
araştırmalara göre; ülkemizdeki
ekonomik buhranın en fazla etkilediği
kesimlerden biri de emeklilerdir.
Günden güne artan enflasyon karşısın-
da; emeklilerin aldığı maaşlar yet-
memekte, bu nedenle de emeklilerin
önemli bir kısmı, dinlenecekleri,
huzur ve mutluluk içinde yaşayacak-
ları bu dönemde çalışmak zorunda
kalmaktadır. 

8 Milyon Emeklinin Maaşı
Açlık Sınırının Altında

Bugün ülkemizde Ocak 2021

itibariyle,4 milyon 150 bin 805'i hak
sahipliği, 9 milyon 126 bin 889'u
yaşlılık aylığı olmak üzere toplam 13
milyon 277 bin 694
vardır.Emeklilerimiz, ağır ekonomik
sorunlar ve yaşam koşulları altında
ezilmekte, aldığı maaşlarla geçine-
memektedir. Ülkemizde emeklilerin 8
milyonu açlık sınırı altında emekli
maaşı almakta ve hayatını devam
ettirememektedir. Bu nedenle de
emeklilerin, maalesef en az3 milyonu
bir işte çalışmak zorunda kalmaktadır.
Covid-19 salgını öncesinde de ağır
sorunları olan emekliler pandemi
süreci ile birlikte daha da çaresiz ve
zor durumda kalmıştır. İnsanların
emekli olduktan sonra insanca yaşaya-
cakları bir gelire ve emekli olduktan
sonra başka bir işte çalışmalarını
gerektirmeyecek ekonomik ve sosyal
koşullara sahip olmaları sağlanmalı,

emeklilerin yaşadığı sorunlar biran
önce çözümlenmelidir.

Pandemide İlk Olarak
Emekliler İşten Çıkarıldı

Salgın öncesinde, zaten önemli ve
büyük sorunları olan emeklilerin pan-
demi ile birlikte sorunları daha da art-
mıştır. Salgın önlemleri kapsamında
uygulanan kapanma dönemlerinde,
işten ilk çıkarılanlar emekliler olmuş-
tur. Bu dönemde, emekli olduğu halde
çalışmaya devam eden 4/a'lı işçi
emeklilerinden, yaklaşık 500 bininin
işten çıkarıldığı ifade edilmektedir.
Üstelik pandemide işten çıkarılan
emekliler, emekli oldukları için kısa
çalışma ödeneği ya da nakdi ücret
desteğinden de faydalanamamıştır.
Farklı emeklilik statüsüne sahip mily-
onlarca emekli zaten zor olan
koşullarının pandemi ile daha da
kötüleştiğini, temel gıda maddelerine
gelen zamlar karşısında da çaresiz
kaldığını ifade etmektedir”dedi.

8 Milyon Emeklinin Maaþý Açlýk Sýnýrýnýn Altýnda

Kan Merkezinden Gazetecilere teþekkür
Zonguldak Gazeteciler

Cemiyetinin geleneksel kan
bağış kampanyasının ikincisi
düzenlendi. TOKİ basın Sitesi
nde düzenlenen kan baş kam-
panyasına katılan çok sayıda
gazeteci ve ailesi kan bağışın-
da bulundu. Türk Kızılayı'nın
'kan bağışı' çağrısına, ulusal ve
yerel gazeteciler yoğun ilgi
gösterdi. Zonguldak
Gazeteciler Cemiyeti'nce,
Kızılay Kan Merkezi'nin kan
ihtiyacını karşılamak amacıyla,
ZGC TOKİ Basın Sitesi'nde
kan bağışı kampanyası düzen-
ledi. Zonguldak Gazeteciler
Cemiyeti (ZGC) Başkanı
Derya Akbıyık, "Zonguldak
Gazeteciler Cemiyeti olarak
geleneksel hale getirdiğimiz
kan bağışımızı yapıyoruz
bugün. Daha öncede kan
bağışını gerçekleştirmiştik.
Pandemide zor şartlar var. Kan
bağışı çok acil ihtiyaç oluyor.
Bizlerde Zonguldak'ta görev
yapan meslektaşlarımızla bir-
likte bugün kan bağışımızı
gerçekleştirdik. Tüm herkesi
Eğitim kurumları kan bağışı
konusunda duyarlı olmaya
davet ediyoruz" dedi. 

"Kan Acil Değil, İhtiyaç" 

Kızılay Kan Merkezi
Doktoru Harun Çevik'de
gazetecilere duyarlı için
teşekkür ederek şunları söyle-

di. "Her zaman dediğimiz gibi
kan acil değil sürekli bir
ihtiyaçtır. Maalesef yaşanan
pandemi sürecinde kan bağışı
sayılarında bir düşme var
ancak hastanelerdeki talepte
devam ediyor. O yüzden
Zonguldak Kızılay Merkezi
olarak 7 gün boyunca aralıksız
olarak ekiplerimiz çalış-
malarını sürdürüyor. Bugüne
kadar bu konuda farkındalık
oluşturmak için siz basın men-
supları ile beraber çalıştık.
Bugünde sizler gelerek
toplumda bir farkındalık oluş-
turuyorsunuz. Umarım bu tip
organizasyonlar tüm kurum ve
kuruluşlara örnek olur"

Erdemir Çelik ve Yaþam Heykel Yarýþmasý için baþvurular baþladý
Erdemir, ürettiği çeliğin

insan hayatındaki vazgeçilmez
yerine sanat yoluyla dikkat
çekmek vegençlerinsanat
eğitimine katkıda bulunmak
amacıyla düzenlediği Çelik ve
Yaşam Heykel
Yarışması'nın6'ncısını bu yıl
gerçekleştiriyor.Erdemir'in
yarım asırdan uzun bir süredir
hayat verdiği çelik, bu yarış-
mayla genç yeteneklerin elinde
yeniden şekillenerek sanat
eserlerine dönüşecek.

Çelik ve Yaşam Heykel
Yarışması öğrencilerin yoğun
ilgisi sebebiyle artık her yıl
düzenlenecek

Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü öğrencilerinin
merakla beklediği yarışmaya
bugüne kadar 500'e yakın
öğrenci katılım
gösterdi.Erdemir'in Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi iş birliğiyle iki yılda bir
düzenlediği Çelik ve Yaşam

Heykel Yarışması, öğrencilerin
yoğun ilgi ve isteği üzerine bu
yıldan itibaren her yıl gerçek-
leştirilecek. Ayrıca yarışma,bu
yıl salgın nedeniyle iki aşamalı
olarak yapılacak. İlk aşamada
katılımcılar, maket olarak ya
da dijitalortamda ürettikleri
heykelin PDF formatındakifo-
toğrafları ile 28 Mayıs tarihine
kadar yarışmaya başvuru yapa-
bilecekler. Jüri değerlendirmesi
sonucu ikinci aşamaya geçm-
eye hak kazanan katılımcılar,
Erdemir'in malzeme
desteğiyleberaber projelerinin
üretimini gerçekleştirecekler.
İkinci aşamanın sonundadae-
serlerini belirtilen adresegön-
dererek başvurularını tamam-
layacaklar.

Genç yeteneklerin çelikten
ürettikleri heykeller, her yıl
olduğu gibi bu senede yarışma
sonunda düzenlenecek sergiler-
le sanatseverlerin beğenisine
sunulacak.

Yarışmaya,Türkiye'deki
üniversitelerin Güzel Sanatlar

Fakülteleri'nde lisans ve lisan-
süstü eğitimine devam eden
heykel öğrencileri katılabile-
cek. 6. Erdemir Çelik ve
Yaşam Heykel
Yarışması'nınbirincisine 15 bin
TL, ikincisine 10 bin TL ve
üçüncüsüneise7 bin 500
TLpara ödülü verilecek. 

Yarışmaya ilişkin detaylı
bilgi ve başvuru formuna
www.erdemir.com.trüzerinden
ulaşabilirsiniz.


