
19 MAYIS 2021 HAFTALIK YEREL GAZETE YIL: 25    SAYI: 955     

SUSMA

GÖNÜLLÜ

OKURLARIN

DESTEĞİYLE

ÇIKIYOR

ABONE OL

ABONE BUL

Muslu; “Siyasetçilerin görevi mevcut
bürokratlara sahip çýkmasý gerekir”

1 milyon 252 bin kiþi 
en az 1 yýldýr iþsiz

Türkiye İstatistik Kurumu'na
göre ne eğitimde ne istihdamda olan
genç nüfusun sayısı 2 milyon 922 bin
kişi.Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) 2021 ilk çeyrek işgücü veri-
lerini yayınladı. Buna göre mevsim
ve takvim etkisinden arındırılmış işsi-
zlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1
puanlık artarak yüzde 12,9'a çıktı. Bir
başka deyişle işsiz sayısı bir önceki
çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4
milyon 118 bin kişi oldu.TÜİK geniş
tanımlı işsizlik için gösterge kabul
edilen atıl işgücünü yüzde 27,8
olarak verdi. Mevsim etkisinden
arındırılmış istihdam edilenlerin

sayısı bir önceki çeyreğe göre 627
bin kişi artarak 27 milyon 725 bin
kişi, mevsim etkisinden arındırılmış
istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile
yüzde 43,8 oldu.Aynı dönemde
işgücü de 767 bin kişi artarak 31
milyon 842 bin kişi olarak ölçüldü.
İşgücüne katılma oranı ise 1 puanlık
artışla yüzde 50,3 olarak gerçekleşti.

Yine TUİK verilerine göre:
Türkiye nüfusunun %15,4'ünü

genç nüfus oluşturdu, Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
sonuçlarına göre 2020 yılı sonu
itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu
83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15-

24 yaş grubundaki genç nüfus 12
milyon 893 bin 750 kişi oldu. Nüfus
projeksiyonlarına göre genç nüfusun
toplam nüfus içindeki oranının 2025
yılında %14,3, 2030 yılında %14,0,
2040 yılında %13,4, 2060 yılında
%11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşe-
ceği öngörüldü. ADNKS sonuçlarına
göre 2020 yılında genç nüfus
oranının en yüksek olduğu il %23,4
ile Hakkari oldu. Genç nüfus oranının
en düşük olduğu il ise %12,5 ile
Muğla oldu.

Türkiye'nin genç nüfus oranının
27 Avrupa Birliği üye ülkesinden
yüksek olduğu görülürken,

Türkiye'de gençlerin %47,2'si mutlu
olduğunu belirtti. Ne eğitimde ne isti-
hdamda olan gençlerin oranı ise
%28,3 oldu.

Zonguldak nüfusunun %13,5'ini
genç nüfus oluşturdu. 15-24 yaş
grubundaki genç nüfus 79 bin 969
kişi oldu.

Karabük nüfusunun %17,0'ını
genç nüfus oluşturdu. 15-24 yaş
grubundaki genç nüfus 41 bin 395
kişi oldu.

Bartın nüfusunun %14,2'sini
genç nüfus oluşturdu. 15-24 yaş
grubundaki genç nüfus 28 bin 205
kişi oldu.

Soma Katliamının üzerinden tam 7 yıl geçti. 13 Mayıs 2014 tarihinde ülke ve dünya tarihinin en büyük iş cinayetlerinden
birisi yaşandı ve 301 maden emekçisi hayatını kaybetti.KESK'e bağlı Enerji, Sanayi, Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM)
konuyla ilgili merkezi düzeyde açıklama yaptı.Açıklamada, "Soma'da, Ermenek'te, Karadon'da, Kozlu'da ve nicelerinde kaybet-
tiğimiz tüm maden emekçilerini bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyoruz. Emekçilerin çalışırken ölmedikleri, yaralanmadıkları,
meslek hastalığına yakalanmadıkları, eşit ve özgür bir dünya istiyoruz"denildi   Haberi Sayfa 6’da

11.937 vaka, 916 hasta, 203 ölüm
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 217.276 test yapıldığını, 11.937

kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 916 kişinin "hasta" kabul edildiğini,
203 kişinin de Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.Yeni tip koron-
avirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'nın internet
sitesinden duyuruldu.Buna göre Bakanlık, son 24 saatte 217.276 test
yapıldığını, 11.937 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 916
kişinin Covid-19 hastası kabul edildiğini, 203 kişinin salgın nedeniyle
hayatını kaybettiğini, 10.125 kişinin iyileştiğini, 2.232 Covid-19 has-
tasının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Bakanlığa göre, toplam
Covid-19 vaka sayısı 5.139.485, ölen kişi sayısı 45.186. Toplam iyileşen
sayısı ise 4.971.245.

Genel Müdürden
Madencilere, “Ýnþallah
aþý sizi de kapsayacak”

Baþkan Alan; “Bizim
seçimlerde kazanýp
kazanamayacaðýmýza
halkýmýz karar verir”

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim
Alan, CHP İl Başkanı Murat Pulat'ın geçtiğimiz
günlerde yaptığı sahil projesi kapsamındaki
İnönü Parkına saygısızlık yapıldığı şeklindeki
ifadesine tepki gösterdi.Alan, “mevkidaşı olarak
saygı değer İl Başkanımız Zeki Tosun beyin
cevap vermesi daha uygundur”dedi. 

Haberi Sayfa 3’de

Türkiye
Taşkömürü Kurumu
(TTK) Genel
Müdürü Kazım
Eroğlu aşı
olmayı
bekleyen maden
işçilerine
seslendi.Eroğlu,
17 Mayıs'ta
Karadonda hay-
atını kaybeden
maden işçileri için
düzenlenen anma
töreninde konuşarak aşılanma süreci
hakkında da bilgi verdi.Eroğlu şu
ifadeleri kullandı: "Yaklaşık iki yıldır
sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bunun
adı pandemi. Evinizden başlayıp kul-
landığınız araba, iş yerinde teneffüs
ettiğini hava tekrar evinize gittiğini bir
zincir bu. Fedakarlıkla yürüyor bu iş.
Fedakarlık larınız nedeniyle gerçekten
şükranlarımı sunuyorum.  İnşallah aşı
sizi de kapsayacak bir şekilde bu salgın
daha rahat, daha sağlıklı yönetilebilir
hale gelir. Onunda beklentisi içerisindey-
iz. Aşının da beklentisi içerisindeyiz.
İnşallah bugün yarın öyle bir haber bek-
liyoruz."

Ýþ cinayetinin
üzerinden 17 yýl
geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14
Mayıs arasında illere göre her 100 bin
kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını
açıkladı.Koca'nın açıkladığı verilere göre
en çok vaka Erzurum, İstanbul, Ağrı,
Rize, Bilecik'te görüldü.

100 bin kişide görülen vaka sayıları
Erzurum'da 192,28 (Geçen hafta 303,58),
İstanbul'da 184,78 (Geçen hafta 359,99),
Ağrı'da 182,84 (Geçen hafta 264,27),
Rize'de 167,27 (Geçen hafta 270,94),
Bilecik'te 156,37 (Geçen hafta 259,24)
oldu.En az vaka görülen iller ise her 100
bin kişide 26,96 ile Şırnak (Geçen hafta
66,89), 28,69'la Adana (Geçen hafta
61,41), 32,54'la Hatay (Geçen hafta
72,20), 35,91'le Osmaniye (Geçen hafta
79,12), 43,06'yla Maraş (Geçen hafta
91,68) oldu.

Genel Maden İşleri Sendikası GMİS
Eski Genel Başkanı Ramis Muslu, Türkiye
Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alımı ile

ilgili açıklamalarda bulundu.Muslu,
Siyasetçilere iş bilir derken sendikaya ise

kavgayı bırakın”önerisini yaptı.Sayfa 6’da

ESM; “Tarihinin en büyük iþ cinayetlerinden
birisi 7 Yýl önce Soma'da yaþandý”

Ýllere göre
vaka haritasý
güncellendi

11 yıl önce 17 Mayıs 2010 tarihinde
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon
Müessesesi'ne bağlı ocakta -540 kodunda
hazırlık çalışması yapan taşeron şirketin
çalıştığı alanda meydana gelen grizu patla-
masında hayatını kaybeden 30 madenci, kuyu
başında anıldı.Sayfa 4’de

19 Mayýs Atatürk'ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramý
çeþitli etkinliklerle 
kutlanýyor. Sayfa 3’de
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22 Mayıs 
2014 Nuri Bilge Ceylan Kış Uykusu filmi ile 67.

Cannes film festivalinde altın palmiye ödülünü kazandı 
23 Mayıs

1876 - Tersane isçileri grevi. 
1971 - Kaçırılan İsrail Başkonsolosu Elrom ölü

bulundu. 
1976 - TÖB-DER'in 17 şubesi valilerce kapatıldı. 

26 Mayıs
1971 - 11 ilde sıkıyönetim ilan edildi. 

27 Mayıs 
1995 Cumartesi annelerinin ilk eylemi Galatasaray

Lisesi önünde yapıldı 
1871 - Paris Komünü. 
1960 - Ordu yönetime el koydu. 
2013 Taksim gezi parkına ilk yıkım ekibi müdahale

etti 
28 Mayıs

1980 - Edip Cansever'in ölümü. 
29 Mayıs

1967 - Maraş'ta topraksız köylüler AP Hükümetini
protesto yürüyüşü düzenledi. 

1970 - İzmir'de personel yasasını protesto eden ast-
subay eşleri polisle çatıştı. 
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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

Son haftaların siyasi
polemiği herzaman olduğu gibi,
emek,maden işçileri,TTK,GMİS
üzerinden, yürüyor.Konunun asıl
nedeni ne maden işçileri pandemi
süresince riskli grup içine alın-
mamaları.Konu yaşamsal
yani.Konuyu özellikle basın-
yayın kuruluşları, iktidarkarşıtı-
muhalefet gündeme taşıdı.Bir
anlamdada TTK yönetimini
sıkıntıya soktu.

İşte bu sıkıntı geldi dayandı
TTK’nın zarar-kar
meselesine.AKP Zonguldak
Milletvekillerinin TTK ile ilgili
değerlendirmeleri, klasik söylem-
leri ve klasik özellştirme poltik
söylemleri (özelleşsin, zarar
ediyor vb) başta GMİS olmak
üzere emek yanlısı toplumsal
muhalefetin tepkilerine neden
oldu.GMİS Genel Merkezi
geçtiğimiz hafta yayınladığı açık-
lamada, “TTK ile ilgili talihsiz
açıklamalarda bulunanlar siyaset
sahnesinden silinip gitmiştir"diye
sert tepki göstermişti.Bu konu
yani TTK’nın çalışan sayısın-
dan,üretimdeki düşüşe kadar
sürekli konuşulur ama özellikle
de ülkede seçim tartışmalarının
olduğu zaman olur.

Geçmiştede siyasetin kamu
eliyle güçlenmesinde, KİT’lerin

siyasi arpalık haline gelmesinde
bu yöntemler hep uygulanmış,
her seçim dönemi gerekli gerek-
siz işçi alımları sözleriyle bir
anlamda iktidarlar kurulmuş

Şimdilerde toplumsal
muhalefet ve AKP iktidarının
kendi içindeki yarılmadan dolayı
seçim tartışması artık bilince
çıktı.AKP Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “helallik istiyorum”
sözleri ve muhalefetin “koy
sandığı vatandaş sana bakalım
helallik verecek mi?” türünden
polemikler gündeme düştü.

Merkezi alanda yaşanan bu
yarılma-kırılma-çatışma doğal
olarak yereldede kimi noktaları
harekete geçiriyor,olası bir
seçimde (Nisan 2022 olarak alt-
tan alta fısıldanıyor) Ankara’ya
göz dikenleride hareketlendiriyor.

İktidar yada muhalefetten
Milletvekili adayları, farklı yön-
temlerle gündeme girmek,akılda
kalmak,hafızalarda yer etmek
için çabalıyor.

GMİS eski Genel
Başkanlarından, CHP İl Genel
Meclis üyesi Ramis Muslu’da bir
çıkış yaptı.TTK’ya yönelik
yapılan değerlendirmelere dahil
oldu ve AKP’li vekilleri telafuz
ederek, “İşçinin Ankara'dan nasıl

koparıldığını çok iyi
bilirler.”dedi.

Muslu kendi görev yaptığı
GMİS yönetiminide eleştirdi ve
“Sendikanın da burada yapacağı
şey küskünlük, kavga ederek,
sağa sola atışmaktansa birlikte
hareket etmeliler. Kavga ederek
bu kurumu yaşatamayız, bir yere
varamayız ve işçi aldıramayız.
Bir atasözü vardır 'Kavgalı eve
kimse kız vermek istemez.'
TTK'ya işçi alımı da böyle.
Herkes sorumluluğu çerçevesinde
çalışmalı."diye ifade etti.

Sayın Muslu’nun unuttuğu
birşey var.

İşçi sınıfının işi kavga,yani
mücadele.Hak arayışı. Siyasilerin
işi ise kurumun norm kadroda
çalışmasına yardım etmek.Yanlış
yerden konuya giriyor.Kavganın
sivri ucunu siyasete,erke yönelte-
ceğine işçi sınıfının biricik
örgütüne akıl veriyor. ‘Siyasiler
Ankara’da işçi nasıl alınır bilir’
derken, ben olsam şöyle yaparım
diyor aslında.Hayırlısı başkan
niye olmasın.Maden İşçilerinin
göndereceği bir vekil neden
olmasın.DİSK,HAK-İş Genel
Başkanları parlemantoda görev
aldı.Yanlız kavgayı kendinle
değil emek-sermaye ikilemine
oturt. Sağlıcakla kalın

Ramis Muslu’dan Ankara
çýkýþý

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

Baro başkanları
açıklamalarında
"Kadınları korumasız
bırakacak çekilme
kararının geri alınması
için yetkilileri göreve
davet ediyoruz" ifadeler-
ine yer verdiler.

Aralarında
Zonguldak Baro
Başkanı Av. Özel
Eroğlu’nunda bulun-
duğu,78 baro başkanı
İstanbul Sözleşmesi'nin
kabulünün 10. yıl
dönümünde ortak açıkla-
ma yaptı.

Çekilme kararının
kadınları korumasız
bırakacağı belirtilen
açıklamada, "İstanbul
Sözleşmesi'nin yürürlük-
te olduğunu, İstanbul
Sözleşmesi'nden
vazgeçmediğimizi,
hukuki mücadelemizi
sürdüreceğimizi
kamuoyuyla saygılarımı-
zla paylaşıyoruz" denil-
di.

"Çekilme kararı
hukuka aykırı"

Sözleşmeden
Cumhurbaşkanı
Kararıyla çekilmenin
mümkün olmadığı vur-
gulanan açıklamada şu
ifadelere yer verildi:

"Sözleşmeden
Cumhurbaşkanlığı
Kararıyla çekilmenin;
hukuka, Anayasaya ve
uluslararası sözleşmelere

aykırı olduğunu bir kez
daha beyan ediyoruz.

"Kadına karşı şidde-
ti, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin ve ayrım-
cılığın bir sonucu olarak
gören; kadına yönelik
şiddeti insan hakkı ihlali
olarak kabul eden İstan-
bul Sözleşmesi'nin tüm
hükümleriyle etkin
uygulanması taleplerim-
izi yükselttiğimiz bir
dönemde, Türkiye'nin
İstanbul Sözleşmesi'nden
üstelik 'hukuka aykırı bir
şekilde' çekilmesi kabul
edilemez.

"Karar geri alın-
sın"

"Devletin görevi
bireylerin haklarını, hay-
atlarını korumak, eşitsi-
zliği ve ayrımcılığı
ortadan kaldırarak şid-
detsiz bir ortam ve
yaşam hakkı sağlamak-
tır.

"Biz kadınları koru-
masız bırakacak çekilme
kararının geri alınması
için yetkilileri göreve
davet ediyor, İstanbul
Sözleşmesi'nin yürürlük-
te olduğunu, İstanbul
Sözleşmesi'nden
vazgeçmediğimizi,
hukuki mücadelemizi
sürdüreceğimizi
kamuoyuyla saygılarımı-
zla paylaşıyoruz" 

Memur-Sen Ýl Temsilcisi Aþkar'dan
Vali Tutulmaz'a ziyaret

Memur-Sen İl
Temsilcisi ve Eğitim-Bir-
Sen Şube Başkanı Kamuran
Aşkar, Zonguldak Valisi
Mustafa Tutulmaz  ve İl
Milli Eğitim Müdürü Ali
Tosun'u makamlarında
ziyaret ederek pandemi
sürecinde eğitim-öğretim
durumları ve vefa destek
gruplarıyla ilgili görüş
alışverişinde bulundular.
Kamuran Aşkar konuyla
ilgili yaptığı açıklamada,
"Sayın Valimiz ve Milli
Eğitim Müdürümüzle son
kararlar ışığında eğitim-
öğretim durumu ve vefa
destek grubunda görev alan
arkadaşlarımızla ilgili
istişarelerde bulunduk.

Özellikle vefa destek gru-
plarında görev alan
arkadaşlarımıza başarı bel-
gesi verilmesi ile ilgili farklı
uygulamalara dikkat çektik.
İlçe farkı gözetilmeksizin ve
farklı uygulamalara mahal
bırakılmadan vefa destek
gruplarında görev alan tüm
kamu çalışanlarına başarı
belgesi verilmesi talebimizi
ilettik. Sayın Milli Eğitim
Müdürümüz ve Sayın
Valimiz konunun takipçisi
olacaklarını ifade ettiler.
Hassasiyetleri için
Zonguldak Valimiz Sayın
Mustafa Tutulmaz'a ve İl
Milli Eğitim Müdürümüz
Sayın Ali Tosun'a teşekkür
ederiz." dedi.

Türk şiirinin önemli
isimlerinden Ahmet Özer,
Altıyedi dergisi Edebiyat
Söyleşileri'de. "Şiirin
Kanatlarında 55 Yıl" başlıklı
söyleşi, 20 Mayıs Perşembe
akşamı 21.00'de zoom pro-
gramı üzerinden çevrimiçi
gerçekleşecek (Meeting ID:
772 9357 8937 Passcode:
ZP65ug). Şairin poetik

dünyasını etkileyen anıların-
dan, şair ve edebiyatçı kişil-
iğinden, edebiyata ve sanata
bakışından, yayıncı ve editör
olarak verimlerinden ve
Klaros Yayınları arasından
çıkan son kitabı
Mordoğan'dan bahsetmesi
beklenen söyleşi ilgilisine
açık.

Ahmet Özer Altýyedi Dergisi
Edebiyat Söyleþileri'nin Konuðu
Olacak 

78 Barodan ortak açýklama:
Sözleþmeden vazgeçmiyoruz
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“Bizim seçimlerde kazanýp kazanamayacaðýmýza halkýmýz karar verir”

Zonguldak Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan,
CHP İl Başkanı Murat Pulat'ın
geçtiğimiz günlerde yaptığı
sahil projesi kapsamındaki
İnönü Parkına saygısızlık
yapıldığı şeklindeki ifadesine
tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Ömer
Selim Alan, Pulat'ın açıkla-
masına karşılık şu yanıtı verdi.

"Cumhuriyet Halk Partisi İl
Başkanı Murat Pulat beyin
açıklamalarına cevap vermesi
gereken kişi mevkidaşı olduğu
için saygı değer il başkanımız

Zeki Tosun'dur. Ben de açıkla-
mayı üzülerek okudum. Yeri
geldiği zaman TOKİ İşletmesi,
hükümet yapıyor deyip yeri
geldiği zaman da Belediye
Başkanını bu konularda eleştir-
menin doğru olmadığını bunun
takdirini de saygıdeğer
Zonguldak halkına ve
kamuoyuna bıraktığımı ifade
etmek istiyorum.

Murat Bey bizim uzun yıl-
lardır tanıdığımız, il başkanı
olmadan öncede samimi şekilde
görüştüğümüz benim saygı
duyduğum büyüğümdür. Ben

üslubunu yakıştıramadığımı
ifade etmek istiyorum. Hem
orada yapılan çalışmalara hak-
sızlık edildiğini, ucube kelime-
siyle hem de şahsım için kul-
landığı siyasi mevta kelimesini
çok talihsiz bulduğumu ifade
ediyorum. Okurken de
kırıldığımı ve üzüldüğümü
ifade etmek istiyorum.

"İl Başkanımız Zeki
Tosun beyin cevap
vermesi daha
uygundur"

Seçimler olur birisi kazanır
birisi kaybeder hepimiz farklı
görüşten olabiliriz. Zaten hep-
imiz aynı düşünmek zorunda
değiliz. Ben bu söylemle kendi
partisindeki bizim seçim
zamanında siyaseten rakip
olduğumuz CHP adayı Şenol
Şanal ile daha önce 8 yıl
Zonguldak Belediye

Başkanlığımızı yapmış
Muharrem Akdemir de o zaman
Sayın il başkanının görüşüyle
siyasi mevta anlamına geliyor.
Bu yüzden bu açıklamalardan
üzüntü duyuyorum. Bizim
seçimlerde kazanıp kazanamay-
acağımıza halkımız karar verir.
Naif kişiliğiyle tanıdığımız
Murat Pulat beyin ne şartlarda
bu kelimeleri kullandığına anla-
makta zorluk çekiyorum ve
kırgınlığımı ifade ediyorum.
Hem şahsıma, hem de seçimde
yarıştığımız Şenol Şanal beye,
daha önce görev yapmış tüm
belediye başkanlarımıza demek
ki seçim kaybedildiği zaman
siyasi mevta gözüyle bakan bir
zihniyetle karşı karşıyayız.
Ama dediğim gibi mevkidaşı
olarak saygı değer İl
Başkanımız Zeki Tosun beyin
cevap vermesi daha uygundur.
Ben sadece şahsımla ilgili kıs-
mıyla ilgili düşüncemi ifade
etmek istedim." dedi.

Başkan Alan; “Bizim
seçimlerde kazanıp kazana-
mayacağımıza halkımız karar
verir. Naif kişiliğiyle
tanıdığımız Murat Pulat beyin
ne şartlarda bu kelimeleri kul-
landığına anlamakta zorluk
çekiyorum ve kırgınlığımı
ifade ediyorum”

19 Mayýs Atatürk'ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramý
çeþitli etkinliklerle 
kutlanýyor.

Zonguldak'ta 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı çeşitli etkinliklerle kut-
landı.

Zonguldak Valiliği önünde
protokolün de katılımıyla yapılan
çelenk töreninde Zonguldak
Valiliği ile İl Gençlik Spor
Müdürlüğü tarafından Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Ardından Gençlik ve Spor
Müdürü Hakan Yüksel, günün
anlam ve önemini belirten bir
konuşma gerçekleştirdi.

Törene; Cumhuriyet Halk
Partisi Zonguldak Milletvekili
Ünal Demirtaş. Zonguldak
Belediye Başkanı Ömer Selim
Alan, İl Jandarma Komutanı
Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl
Emniyet Müdürü Ahmet Metin
Turanlı, AKP Zonguldak İl
Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe

Başkanı Mükerrem Ayçiçek,
CHP İl Başkanı Murat Pulat,
CHP Merkez ilçe Başkanı Ebru
Uzun, CHP Kadın Kolları Genel
Başkan Yardımcısı Merve Kır,
MHP İl Başkanı Varol
Demirköse, İYİ Parti İl Başkan
Vekili Ekrem Güllüdağ, Merkez
ilçe Başkanı Dilay Küçük, daire
müdürleri, öğretmenler, öğrencil-
er ve veliler katıldı.

Valilik önünde yapılan törene
protokol üyeleri ve vatandaşlar
yoğun ilgi gösterdi.

Tören sonrasında Vali
Tutulmaz ve protokol üyeleri,
Valilik önünde il müdürlüklerinin
kurduğu stantlar ziyaret edildi.
Zonguldak Valisi ve protokol
üyeleri, resim, kompozisyon ve
el sanatları yarışmasında derec-
eye giren öğrencilere ödülleri
verildi.

Vali Tutulmaz son vaka durumunu deðerlendirdi
Zonguldak Valisi Mustafa

Tutulmaz 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma gençlik ve Spor Bayramı
etkinlikleri sonrası basın mensu-
plarına Zonguldak'ta koronavirüs
süreci ile ilgili bilgi verdi. Vaka
sayısının düştüğünü belirten
Tutulmaz hala ortalamanın
üstünde olduğumuzu belirterek

"Şuan iyiye gidiyoruz. Ancak
hala rakamlarımız ülke ortala-
masına baktığımızda yüksek bunu
daha da aşağı indirebiliriz. Biraz
daha vatandaşlarımızın dikkatli
olması gerekiliyor. Bu güne kadar
gösterilen çabalar ve fedakarlıklar
için teşekkür ederim" dedi.
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Ýþ cinayetinin üzerinden 17 yýl geçti

11 yıl önce 17 Mayıs 2010 tarihinde
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon
Müessesesi'ne bağlı ocakta -540 kodunda
hazırlık çalışması yapan taşeron şirketin
çalıştığı alanda meydana gelen grizu patla-
masında hayatını kaybeden 30 madenci, kuyu
başında anıldı.

Anma törenine TTK Genel Müdürü
Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri
Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan
Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail
Güner, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa
Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel
Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel
Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun
Demir, Müessese ve İşletme yöneticileri
GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri
ile gece 00.00-08.00 vardiyasından çıkan
madenciler ile 08.00-16.00 vardiyasında
ocağa inecek olan madenciler katıldı.

Törenin açılışını GMİS Genel Mali
Sekreteri Volkan Yıldız yaptı. 17 Mayıs 2010
tarihinde taşeron şirket çalışanı 30 madencinin
grizu faciasında şehit olduğunu hatırlatan
Yıldız, "17 Mayıs Karadon, 13 Mayıs Soma
ve tüm maden şehitlerimizi rahmetle anıy-
oruz" dedi.

Yeşil: "Dünyanın En Zorlu İşini
Yapıyoruz"

Törende konuşan GMİS Genel Başkanı
Hakan Yeşil, "Dünyada ve ülkemizde etkisini
gösteren pandemi nedeniyle yine bir bayram
daha sevdiklerimizden ve sizlerden ayrı
kaldık. Geçmiş bayramınızı kutluyorum.
Rabbim bu pandemiyi inşallah en kısa zaman-
da bitirmeyi nasip eder.

İsrail'de kutsal mekanlara ve sivil halka
zulmeden, silahlı saldırıda bulunan hükümeti
kınıyorum. Orada şehit olanlara Allah'tan rah-
met diliyorum.

Bundan tam 11 yıl önce burada ülke
ekonomisine katkı sağlamak, çoluk çocuğuna
bakmak için bu kafesten yerin altına inen 30
arkadaşımız sistemin yanlışlığı sebebiyle hay-
atlarını kaybettiler. Buradan hepsine Allah'tan

rahmet diliyorum
Dünyanın en zorlu işi olan madencilik

sektöründe çalışıyoruz. Bunun üzerine pande-
mi eklendi. Salgının başlamasından bu
zamana kadar özveriyle çalıştınız, yer altında-
ki cevheri yeryüzüne çıkarmaya çalışıyor-
sunuz. Bu kolay bir iş değil. İşimizin ne kadar
zor olduğunu burada hep beraber yaşıyoruz.

Mart ayında başladığımız toplu iş
sözleşmesi görüşmelerine tam kapanma kararı
nedeniyle ara verilmişti. Normalleşmeyle bir-
likte önümüzdeki günlerde görüşmelere
kaldığı yerden devam edeceğiz.Toplu
sözleşme sürecinde sizlere bilgi vermeyi
sürdüreceğiz" dedi

Eroğlu: "Madencileri Kapsayacak
Şekilde Aşı İçin Haber Bekliyoruz"

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da iki
yıldır yaşanan pandemi sürecini hatırlatarak,
"Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bunun adı
da pandemi. Evimizden başlayıp, kul-
landığımız arabamız, geldiğimiz işyeri, tenef-
füs ettiğimiz hava ve tekrar evimize kadar
devam eden zincir. Bu zincirin takibi
sürecinde bu iş fedakarlıkla yürüyor.
Fedakarlıklarınızdan dolayı gerçekten şükran-
larımı sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda
sizi de kapsayacak şekilde bir aşı ile bu iş
biraz daha sağlıklı ve yönetilir hale gelir.
İnşallah bu gün yarın da öyle bir haber de
bekliyoruz. Geçmiş bayramınız mübarek
olsun. Bu tür travmaların tekrar yaşanmaması
dileğiyle şehit madencilerimizi rahmetle ve
minnetle anıyorum. Rabbim burnunuzu bile
kanatmasın" diye konuştu.

Karadon Yeni Servis Kuyusu başında
gerçekleştirilen anma töreninde Kur'an-ı
Kerim okundu. Hayatını kaybeden işçiler için
dua edildi

Gündüz vardiyası işçileri, yerin metrel-
erce altında kaybettikleri meslektaşları için
düzenlenen törenin ardından kömür üretimi
için maden ocağına indi.

Uzun; “Þehrin en
yetkili aðýzlarýnýn 
suskunluðunu
anlayamýyoruz”

CHP Zonguldak
Merkez İlçe Başkanı Ebru
Uzun, Merkez Lavuar
Alanı Projesi ihalesi ile
ilgili bilinmeyenlerin bilin-
mesi,açıklanması gerek-
tiğine dikkat çekti.

Uzun, AKP
Milletvekili Hamdi Uçar'ın
ihalenin yapıldığı duyu-
rusuna tpki gösterdi ve,
"Lavuar Alanı projesinin
ihalesi tam bir muamma
halini aldı !"dedi

Açıklamada şu
görüşler yer aldı. "Aralık
2020'de ,26 Şubat 2021
olarak ilan edilen ihale tari-
hi gerekçe belirtilmeden
ileri bir tarihe ertelendi. 

Hiçbir ihale ile ilgili
açık ,şeffaf ve katılımcı bir
yöntemi kabullenmeyen
mevcut iktidarın
Milletvekilleri, Belediye
Başkanı  tuhaf bir şekilde
bunu marifet saymayı da
sürdürüyor!

En son Lavuar Alanı
projesini Milletvekili Sayın
Hamdi Uçar tarafından 7
Mayıs 2021 tarihinde TOKİ
tarafından ihale edildiğini
açıkladı .

Aynı gün bir yerel
gazetede sahil  projesini
yapan firmanın 'zarar ettiği-
ni ve işi durduracağını'
ifade eden haberin çıkması
üzerine Lavuar Alanı pro-
jesinin davetiye usulü ile
bu firmaya verildiği ve
bundan sonra firmanın işi
hızlandırdığı yazıldı.

Milletvekilimiz Deniz
Yavuzyılmaz'ın soru öner-
gesi ile Lavuar Alanı
ihalesindeki belirsizliği
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Sayın Murat Kurum'a iletti.

Dün yine başka bir
yerel gazetede ihalenin
Uzun Mehmet Cami'sini
başarılı bir şekilde bitiren
Gürsoy Gruba  teşekkür
amaçlı verildi yazıldı.

Tüm bunlar olurken en
küçük çalışmayı bile site-

sine koyan Zonguldak
Belediyesi  Lavuar Alanı
ihalesiyle ilgili tek satır
yazıp bilgi vermedi.

CHP'li Belediye
Başkanları döneminde bu
alana yapılacak projeyi
,TTK hazine arasındaki
arsa devrini insafsızca
engelleyerek yıllarca bu
şehri cezalandıranlar ,
şimdilerde şehri şantiye
alanına çevirdik nidalarıyla
bu vebalden kurtulmaya
çalışıyorlar.

"Erteleme koşulları
Zonguldak kamuoyu ile
derhal paylaşılmalıdır"

CHP Merkez İlçe
Başkanı Ebru Uzun, açıkla-
masının son bölümünde,
yetkilileri, açık,şeffaf ve
hesap verebilir bir tutum
içinde olmaları gerektiğine
dikkat çekti ve şöyle ifade
etti, "Bu farklı haberler
sonucu şehrin en yetkili
ağızlarının suskunluğu
,halktan bu kadar kopuk
,halkla bilgi paylaşma
tenezzülünde dahi bulun-
mayan belirsizliklerle dolu
bir süreç hiçbir dönem
yaşanmamıştır.

Projenin neleri kap-
sadığı ,kime hangi
koşullarda ,hangi bedelle
verildiği ,söylentilerin
doğruluk derecesi ,bir
önceki ihale tarihindeki
erteleme koşulları
Zonguldak kamuoyu ile
derhal paylaşılmalıdır.

Ben yaptım oldu man-
tığı ve kolaycılığıyla
devletin yönetilmeyeciğini
ısrarla 19 yıldır öğrene-
meyen ve bunu halka rağ-
men saygısızca sürdürenleri
şeffaf ,katılımcı,
denetlenebilir  , adil
,liyakata dayalı yönetim
tarzını yurttaşlarından
esirgeyenleri  olası ilk
seçimde kaçınılmaz bir
yenilgi bekliyor .

CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı
Ebru Uzun, Merkez Lavuar Alanı Projesi
ihalesi ile ilgili bilinmeyenlerin
bilinmesi,açıklanması gerektiğine dikkat
çekti.
Uzun, AKP Milletvekili Hamdi Uçar'ın
ihalenin yapıldığı duyurusuna tpki göster-
di ve, "Lavuar Alanı projesinin ihalesi tam
bir muamma halini aldı !"dedi

“YEÞÝL SOL PARTÝ

olarak Filistin halkýnýn 

yanýnda ve dayanýþma

içindeyiz”
Yeşil Sol Parti
Zonguldk İl

Başkanı Ali
Topaloğlu,

"İsrail
Devletinin
Filistine
Yönelik
Saldırılarını
Kınıyoruz

!Uluslararası
Toplum Bu

Katliamı Derhal
Durdurmalıdır!"

Yeşil Sol Parti Zonguldk İl Başkanı Ali
Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Bu saldırı dal-
gası Mescid-i Aksa'da ibadet halinde olan
Filistinlilere ses bombalarıyla saldırılması
sonucunda 200'den fazla sivilin yaralanması
ile Başlayan onlarca çocuk ve insanın
ölümüne neden olan, Filistin halkına yönelik
bu zulmü kınıyoruz"

.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Filistin

topraklarına yönelik İsrail devletinin uygu-
ladığı sistematik şiddet ve saldırı artarak
devam ediyor. Tüm dünyanın gözleri önünde
Filistinliler binlerce yıldır yaşadıkları toprak-
lardan zorla çıkarılıyor; İsrail hem insanlığa
hem de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde
bu topraklara yerleşimcileri yerleştirerek
Filistin topraklarını işgal ediyor.

Bu saldırı dalgası Mescid-i Aksa'da ibadet
halinde olan Filistinlilere ses bombalarıyla
saldırılması sonucunda 200'den fazla sivilin
yaralanması ile Başlayan onlarca çocuk ve
insanın ölümüne neden olan, Filistin halkına
yönelik bu zulmü kınıyoruz.

Zulüm altında inleyen Ortadoğu halk-
larının barışa, huzura ve eşit kardeşliğe olan
ihtiyaçları her zamankinden daha hayati ve
elzemdir. İsrail, derhal Filistinlilerin yerinden
edilmesi ve sistematik şiddete uğramalarına
son vermelidir. Çözümsüzlüğü derinleştiren
politikalar yerine 1967 yılındaki sınırları esas
alan iki devletli çözüm için diyalog ve barışçıl
çözüme geri dönmelidir. Başta Birleşmiş
Milletler olmak üzere uluslararası toplumun
da Filistin'de yaşanan bu vahşetin son bulması
için acil rol ve sorumluluk almaya çağırıy-
oruz. YEŞİL SOL PARTİ olarak Filistin
halkının yanında ve dayanışma içindeyiz.
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Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Çufalı Ramazan Bayramı
vesilesi ile Üniversite
Uygulama ve Araştırma
Hastanesini ziyaret ederek;
hastalar, hasta yakınları ve has-
tane personelinin bayramını
kutladı. Ziyaret, Başhekim
Şenap Özdolap Çoban'ın
katılımı ile gerçekleşti.
Rektörümüz ve hastane yöneti-
mi farklı birimlerdeki hastaları
odalarında ziyaret ederek, hem
geçmiş olsun dileklerini iletti,
hem de hastaların durumları
hakkında doktorlardan bilgi
aldı. Hasta yakınları ile de soh-

bet eden ve bayramlaşan Rektör
Çufalı'nın ve hastane yöneti-
minin ziyareti hastalar ve hasta
yakınları tarafından mem-
nuniyetle karşılandı.

Toplumsal bağların
güçlendiği günler olan bayram-
larda hastaneden şifa bekleyen
hastaların yalnız olmadıklarını
göstermek ve morallerini yük-
seltmek amacıyla gerçekleşen
ziyarette ayrıca içinde bulun-
duğumuz zor günlerde büyük
gayret ve özveri ile sağlık
hizmeti sunan hastane çalışan-
larının da bayramı kutlandı.

Prof.Dr.Çufalý Ve Ekibi,
Hastalarý Ve 
Personeli Ramazan
Bayramý'nda Yalnýz
Býrakmadý

Kara; “Bakanlýðý yüzünü çalýþanlarýna dönmeli”
Türkiye Kamu-Sen'e Bağlı

Türk Sağlık-Sen Zonguldak
Şube Başkanı Arzu Kara, Sağlık
bakanlığına seslenerek,
"Bakanlık "MIŞ" Gibi
Yapmaktan Vazgeçmeli,
Maaşlarda Makul Bir
İyileştirme Yapmalıdır"dedi

Kara açıklamasında; "Aklın
yolu birdir. Israrla yanlış
yapılarak doğrunun da
bulanamayacağı bir gerçektir.
Kalıcı ve sürdürülebilir, bek-
lentileri karşılayan bir ücret
politikası zarurettir. Sağlık
Bakanlığı yüzünü çalışanları-
na dönmeli ve pandeminin
kahramanlarına hakkını tes-
lim etmelidir"

Açıklamada ayrıca şu
görüşler dile getirildi, "1 Nisan
tarihinden itibaren 4 ay geçerli
olacak ek ödemenin dağıtımı ile
ilgili yazı dün yayınlanmıştır.
Söz konusu düzenleme, ısrarla
dile getirmemize rağmen süresi,
kapsayıcılığı ve adaleti açısın-

dan yine çok büyük
sorunlar içermekte-
dir. 

Bu düzen-
leme Aile
Hekimliği
çalışanlarının
görmezden
gelindiği, Genel
idari ve yardım-
cı hizmetlerin
yok sayıldığı,
aşılama faaliyet-
lerini sürdüren
çalışanların kapsam
dışı bırakıldığı bir düzen-
lemedir.

Sağlık kurum ve kuru-
luşlarında fedakârca görev
yapan binlerce çalışanın kapsam
dışı bırakıldığı, makul bir
artışın olmadığı, kelimelere ve
hesaplara boğulan ama sonu-
cunda ortaya kabul edilebilir bir
dağıtımın konulamadığı bu
düzenlemede bize göre bir
fiyasko niteliğindedir.  

2021 yılının ilk 3
ayının yok sayıldığı,

geçmişteki kayı-
pların telafi
edilmediği her
düzenleme
çalışanların bek-
lentisini karşıla-
maktan çok uza-
ktır. 

Birçok
ülkede sağlık

çalışanlarına net
bir zam, belli bir

ikramiye verilirken
Sağlık Bakanlığı adına

tavandan ek ödeme deyip sağlık
çalışanlarına adeta ikinci bir
maaş veriliyormuş gibi bir algı
ile kamuoyuna sunduğu bu
süslü düzenlemeleri terk etmeli,
"MIŞ" gibi yapmayı bırak-
malıdır.  

Türk Sağlık-Sen olarak
başından beri savunduğumuz
sağlık çalışanlarına tek ödeme
şeklinde maaşa zam yapılması

en makul, çalışanın beklediği ve
hakkaniyetli çözüm yoludur. 

Sağlık Bakanlığı'nın tüm
kurum ve kuruluşlarında görev
yapan ve üniversite has-
tanelerindeki çalışanları kapsay-
acak böyle bir iyileştirme ile
ancak makul olan hayata geçe-
cektir.

Aklın yolu birdir. Israrla
yanlış yapılarak doğrunun da
bulanamayacağı bir gerçektir.
Kalıcı ve sürdürülebilir, beklen-
tileri karşılayan bir ücret poli-
tikası zarurettir. Sağlık
Bakanlığı yüzünü çalışanlarına
dönmeli ve pandeminin kahra-
manlarına hakkını teslim
etmelidir. 

Türk Sağlık-Sen olarak biz
maaşa zam şeklinde tek öde-
meyi ısrarla dile getirmeye ve
bu yönde adım atılması
gerekliliğini her platformda dile
getirmeye devam edeceğiz. 

Fotoðraf Sergisi: "Gazhaneler'de
Þenlik Var!"

İFSAK üyesi,
fotoğrafçı İbrahim
Akyürek'in
"Gazhaneler'de Şenlik
Var!" başlıklı fotoğraf
sergisi 21-29 Mayıs
2021 tarihlerinde
Zonguldak'da açılıyor.

Sergi,1992 yılın-
da Yedikule
Gazhanesi'nde, 2005
yılında Kadıköy
Hasanpaşa
Gazhanesi'nde düzen-
lenen "4. Gazhane
Şenliği"nde çekilen fotoğraflar-
dan oluşuyor.

Yedikule'deki etkinlik on beş
gün sürmüş, 50'yi aşkın, çoğu
akademi çevresinden sanatçılar
Gazhane binasını etkinlik alanı
olarak özgürce kullanmışlardı.
İki-üç ay sonra havagazı üretimi
sonlanacak bu mekânda, şenliğin
tam ortasında 103 işçi bir yan-
dan çalışmaya devam etti, erken
emeklilik ile ilgili haklarını dile
getirdi.

Hasanpaşa'da düzenlenen
şenlik boyunca atölye çalış-
maları, tanıtım gezileri, sergi,
konser ve gösteriler düzenlen-
miş, Gazhanenin kültür
merkezine dönüşmesi talebinin

yılları bulan deney-
imleri paylaşılmıştı.

Hasanpaşa'da
1996 yılında
"Gazhane Çevre
Gönüllüleri" olarak
başlayan semt
dayanışması iki yıl
sonra kooperatif
örgütlenmesiyle
sonuçlandı.
Gönüllerin çabasıyla
korunan Gazhane
önümüzdeki gün-
lerde kültür merkezi

olarak açılmış olacak. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, İBB
Kültür Varlıkları Daire
Başkanlığı bu konudaki hazırlık-
larını tamamlamak üzere.

Bir zamanlar İstanbul'daki
gazhanelerin kömürünü gön-
deren Zonguldak'ta, Sergi
Odası'nda fotoğraflar meraklılar-
la buluşacak. Sergiye, görsel
sanatlar konulu kitaplarla dolu
raflar eşlik edecek. Sergi, pazar
dışında saat 11.00-17.00 arası
açık olacak. 

(Sergi Odası, Mithatpaşa
Mah. Zübeyde H. Cad. 19  Arı
İşhanı Kat.1 Merkez-Zonguldak)
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GMİS Eski Genel Başkanı Ramis
Muslu, Türkiye Taşkömürü
Kurumu'na (TTK) işçi alımı ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Kendi başkan-
lığı döneminde TTK Genel
Müdürlüğü ve mevcut siyasetçilerle
bir araya gelerek Ankara'dan işçi iste-
diklerini belirten Ramis Muslu "Onlar
Ankara'dan nasıl işçi koparılacağını
iyi bilirler" dedi.

Pusula Gazetesi’nde Öznur
Güneş’in haberinde Muslu, sendikanın
tutumuna yönelik ise eleştirel baktı
ve, "Sendikanın da burada yapacağı
şey küskünlük, kavga ederek, sağa
sola atışmaktansa birlikte hareket
etmeliler. Kavga ederek bu kurumu
yaşatamayız"dedi

Muslu açıklamasında şu görüşlere
yer verdi, "Zonguldak bizim, Türkiye
Taşkömürü Kurumu da bizim.
TTK'nın yaşaması demek
Zonguldak'ın yaşaması demek.
TTK'ya bugünlerde baktığımızda
sürekli kan kaybediyor.

Benim genel başkanlık yaptığım
dönemden bu yana 7000 küsür işçi
kaldı. Mutlaka kurumu yaşatmak
zorundayız. Yeraltındaki 1 milyar ton
rezervi sanayi ve ülke ekonomisine
kazandırmak zorundayız.

Zaman zaman işçi alımları oldu,

1999 sonunda 4400 işçi alındı.
2006'da 1120 işçi alındı. 2009 yılında
3000 işçi alındı. Bu işçiler alınırken
biz sendikacılar ve siyasetçiler
koordineli şekilde çalıştık.

Norm kadrolar bizim yöneticilik
yaptığımız dönemde 14 bin 500 lerde
idi. Ancak bugün 7000 sınırına geldik.
Gönül  ister ki 14 bin 500' ler ile ya
da 20.000'lerde çalışalım. Ama ülkem-
izin ve TTK'nın gerçekleri var.14.000
işçiyi yeraltına indirsek bunlara iş
verme durumumuz olamaz.
Dolayısıyla gerçekçi bir norm kadro
yapıp, bunu da yapacak olan Türkiye
Taşkömürü Kurumu yönetimidir. İşlet-
melerin yeniden dizayn edilmesi
gerekmektedir. İşletmelerin yeniden
yapılandırılması gerekir.

İşletme müdürlüklerinde çalışan
işçi sayılarının net bir kadro sayısı
olması lazım. Ankara'ya da giderken

siyasilerimizle ve TTK Yönetimi ile
beraber 14 bin 000 değil de 7 bin  işçi
açığımız var diyerek gidilmeli.

Sadece sendika dememeli Türkiye
Taşkömürü Kurumu yönetimi ve mev-
cut siyasetçilerimiz ayırt etmeden bir-
likte hareket edersek sonuca ulaşırız.
Geçmişte çünkü birlikte hareket ettik
ve kolay olmadı. İşçilerin TT K' ya
nasıl alındığını en iyi arkadaşlarımız
biliyor.

Milletvekillerimizin hepsi ile de
görüşüyorum. Hamdi Uçar
arkadaşımız milletvekili kendisi
tabandan buralara geldi, merkez ilçe
Başkanlığı ve İl Başkanlığı yaptı.
Polat Türkmen milletvekilimiz de aynı
şekilde, Ahmet Çolakoğlu milletvekil-
imiz de o da ilçe başkanlığı yaptı ve
tabandan geldi.

Bu kişiler siyasete uzak kişiler
değildir. İşçinin Ankara'dan nasıl

koparıldığını çok iyi bilirler.
Siyaseten topu birbirlerine atmaya

gerek yok. TTK Genel Müdürümüz,
siyasetçilerimiz ve sendika yönetim-
imiz bir masa etrafında toplanarak
Ankara'dan nasıl işçi isteyeceklerini
planlamasını yapmaları gerekir.

Ankara'da ikna edici konuşmaları
gerekir. Kurumda şu an yarı mekanize
sistemi uygulanıyor. Bunlar kurum
için güzel gelişmeler. Gönül ister ki
tam mekanize sisteme geçsin.

Dolayısıyla siyasetçilerin görevi
mevcut bürokratlara sahip çıkması
gerekir.

Sendikanın da burada yapacağı
şey küskünlük, kavga ederek, sağa
sola atışmaktansa birlikte hareket
etmeliler. Kavga ederek bu kurumu
yaşatamayız, bir yere varamayız ve
işçi aldıramayız. Bir atasözü vardır
'Kavgalı eve kimse kız vermek iste-
mez.' TTK'ya işçi alımı da böyle.
Herkes sorumluluğu çerçevesinde
çalışmalı."dedi

Muslu’dan iþbilir siyasetçi,kavgacý sendikacý yorumu

Erdemir Çelik ve Yaþam Heykel Yarýþmasý için baþvurular baþladý ESM; “Tarihinin en büyük
iþ cinayetlerinden birisi 7
Yýl önce Soma'da yaþandý”

Soma Katliamının
üzerinden tam 7 yıl geçti. 13
Mayıs 2014 tarihinde ülke ve
dünya tarihinin en büyük iş
cinayetlerinden birisi yaşandı
ve 301 maden emekçisi hay-
atını kaybetti.

KESK'e bağlı Enerji,
Sanayi, Maden Kamu
Emekçileri Sendikası (ESM)
konuyla ilgili merkezi düzeyde
açıklama yaptı.Açıklamada,
"Soma'da, Ermenek'te,
Karadon'da, Kozlu'da ve
nicelerinde kaybettiğimiz tüm
maden emekçilerini bir kez
daha saygıyla ve özlemle anıy-
oruz. Emekçilerin çalışırken
ölmedikleri, yaralanmadıkları,
meslek hastalığına yakalan-
madıkları, eşit ve özgür bir
dünya istiyoruz"denildi

Açıklamada şu ifadelere
yer verildi, "301 madencinin
ölümünden sorumlu olan
patronlar ve işveren temsilcileri
göstermelik cezalarla ödül-
lendirildi. 15 Nisan 2020 tari-
hinde çıkarılan infaz yasası ile
tutuklu tüm sanıklar tahliye
edilerek vicdanlar bir kere daha
göçük altında bırakıldı.

Yapılan göstermelik
yargılamalarda mahkeme heyeti
ve bilirkişiler defalarca
değiştirilerek davanın içi
boşaltıldı. Kaza sonrası kıdem
tazminatı hak edecek şekilde
hizmet akdi sona eren maden
emekçilerinin tazminatları uzun
süre ödenmedi. Madencilerin
kararlı mücadelesi ile 7. Yılın
sonunda tazminatların TKİ
tarafından ödenmesine karar
verildi.

Büyük iş kazalarına neden
olan özelleştirme, taşeronlaşma,
rödovans gibi yanlış uygula-
malardan ders çıkarılmadığı
gibi; kamu madenciliğinin alanı
daraltılmaya devam ediliyor.
Gerekli şartlara ve teknik
altyapıya sahip olmayan özel
firmalar üretim zorlaması ve

kar hırsı ile yeni Soma
facialarına davetiye çıkarmaya
devam ediyor.

Doğayı ve çevreyi düşün-
meden, ek maliyet kalemi olan
çevresel önlemler alınmadan
yapılan madencilik çalışmaları;
havamızı, suyumuzu,
toprağımızı, yaşam alanımızı
kirletmeye ve yok etmeye
devam ediyor.

Her yıl binlerce emekçinin
hayatını kaybetmesine neden
olan iş cinayetlerinin birinci
nedeni özelleştirme ve taşeron-
laşmadır. Herkesin insanca bir
çalışma hayatı, ücreti ve
emeklilik hakkı olmalıdır. Yeni
Soma facialarının olmaması
için Enerji, İnşaat, Metal,
Madencilik gibi ağır işkolların-
da çalışan emekçilerin kamuda
istihdam edilmesi, yaygın ve
sürekli bir denetim mekaniz-
ması kurulması gerekmektedir.

Patronların kar hırsıyla
yönettiği ve her yıl binlerce
emekçinin ölmesine, sakatlan-
masına ya da meslek hastalığı-
na yakalanmasına neden olan
piyasacı çalışma hayatı bir an
önce terk edilmelidir. İş sağlığı
ve güvenliği alanı mali bir
gider olarak görülmemeli, bu
alan üzerinde ciddi bir kamu
denetimi oluşturulmalıdır.

Özellikle madenlerde
özelleştirmeler durdurulmalı,
taşeron istihdam ve rödovans
modeli terkedilmelidir. Tüm
çalışanlara kamusal, nitelikli,
güvenceli bir gelecek sunul-
malıdır.

Soma'da, Ermenek'te,
Karadon'da, Kozlu'da ve
nicelerinde kaybettiğimiz tüm
maden emekçilerini bir kez
daha saygıyla ve özlemle anıy-
oruz. Emekçilerin çalışırken
ölmedikleri, yaralanmadıkları,
meslek hastalığına yakalan-
madıkları, eşit ve özgür bir
dünya istiyoruz”denildi.


