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“Samimiyseniz þimdiki söylemlerinizi seçim dönemindede söyleseydiniz?”  

"Son günlerde, iki yüzyıla yak-
laşan tecrübesiyle ülkemiz madenci-
lik sektörünün öncüsü olan Türkiye
Taşkömürü Kurumu'na  (TTK) yöne-
lik, haksız, yanlış ve hadsiz açıklama
ve haberler nedeniyle aşağıdaki açık-
lamayı yapma gereği doğmuştur.

GMİS Yönetim Kurulu; "Seçimle
gelmiş bazı siyasiler, seçim döne-
minde gittikleri her yerde, bulunduk-
ları her ortamda, TTK'ya işçi alın-
ması yönündeki temennilerini açıkça
ve çok kez ifade etmişlerdir. Ancak
bu belediye başkanı ve bazı siyasiler,
bugün ise TTK' nın özelleştir-
ilmesinin gerektiğini ısrarla dile
getiriyorlar.Bir belde belediye
başkanı; bir yandan TTK'nın
özelleştirilmesi gerektiğini söylerken,
diğer yandan ölüm çukurlarına
dönüşmüş olan, yasadışı ve bölgem-
izin kanayan yarası olan kaçak ocak-
ların engellenmek yerine desteklen-
mesi gerektiğini, hatta o ocaklara
mühendis gönderilmesi gerektiğini
söyleyebilecek kadar akıl ve izandan
uzaklaşabiliyor".

Genel Maden İşçileri Sendikası
(GMİS) Yönetim Kurulu'nun, son
günlerde bazı siyasi kişilerin söylem-
leri ile bazı basın  kuruluşlarında yer
alan Türkiye Taşkömürü Kurumu

(TTK) ile
sendikalarına yöne-
lik saldırılara cev-
abı sert oldu.
Açıklamada:
"Zonguldak, Bartın,
Karabük ve bölge
halkımız ile birlikte
bizler maden işçi-
leri olarak her türlü
saldırıya, her türlü
kirli emele, her
türlü samimiyetsizliğe ve sahte
söylemlere, her türlü art niyetli gir-
işimlere rağmen 1848 yılından
bugüne kadar ayaktayız. Halkımızın
çıkarları, gençlerimize istihdam
olanaklarının oluşturulması, kurum-
larımızın gelişerek ülkemize ve mil-
letimize daha iyi hizmet edebilmesi
için bölge halkı ve maden işçilerim-
izin omuz omuza, kararlı mücade-

lesinin öncüsü
olmaya devam ede-
ceğiz" denildi.

Bugün dünya-
da yaşanan
savaşların-çatış-
maların temeli
enerji kay-
naklarıdır. Enerji
kaynaklarına sahip
olan veya bu kay-
nakları kontrol

edebilen ülkeler, dünyanın geleceğine
yön verebilecek güce de sahip ola-
caklardır.

Seçimle gelmiş bazı siyasiler,
seçim döneminde gittikleri her yerde,
bulundukları her ortamda, TTK'ya
işçi alınması yönündeki temennilerini
açıkça ve çok kez ifade etmişlerdir.
Ancak bu belediye başkanı ve bazı
siyasiler, bugün ise TTK' nın

özelleştirilmesinin gerektiğini ısrarla
dile getiriyorlar.Bir belde belediye
başkanı; bir yandan TTK'nın
özelleştirilmesi gerektiğini söylerken,
diğer yandan ölüm çukurlarına
dönüşmüş olan, yasadışı ve bölgem-
izin kanayan yarası olan kaçak ocak-
ların engellenmek yerine desteklen-
mesi gerektiğini, hatta o ocaklara
mühendis gönderilmesi gerektiğini
söyleyebilecek kadar akıl ve izandan
uzaklaşabiliyor.

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 dönem-
lerinde de şimdiki söylemlerinizi dile
getirmediniz?  Bu tutum siyasi ahlak-
la ne derece bağdaşır? Seçim dönem-
lerinde partinizin siyasi geleceğine
hizmet ediyor iseniz, bugün hangi
rant çevrelerine hizmet edebilmek
için söylemlerinizi değiştirdiniz?

O siyasilerin elbette bugünkü tal-
ihsiz açıklamalarını unutmayacak,
günü geldiğinde hatırlatacağız”.

TGS'den ‘Basýn belada’ kampanyasý

24.733 vaka, 2.501 hasta, 347 ölüm.Sağlık Bakanlığı son 24 saat-
te 243.648 test yapıldığını, 24.733 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu,
2.501 kişinin "hasta" kabul edildiğini, 347 kişinin de Covid-19
nedeniyle öldüğünü açıkladı.Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sal-
gınıyla ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden duyurul-
du.Buna göre Bakanlık, son 24 saatte 243.648 test yapıldığını, 24.733
kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 2.501 kişinin Covid-19
hastası kabul edildiğini, 347 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybet-
tiğini, 35.438 kişinin iyileştiğini, 3.438 Covid-19 hastasının durumu-
nun ağır olduğunu açıkladı. Bakanlığa göre, toplam Covid-19 vaka
sayısı 4.900.121, ölen kişi sayısı 41.191. Toplam iyileşen sayısı ise
4.515.819.

Gün Gelir, Gün Gelir Zorbalar Kalmaz Gider

Vaka Sayýsýna
Tam 
kapanmada
fayda etmedi

Zonguldak`ýn
Hocalarý Cami Ýsmi
Olabilirdi

Tarih araştırmaları üzerine çalışma yapan
Hayati Yılmaz, Karakum'da yapımı tamamlanan
başlarken 'Protokol', 'sembol'daha sonrada
"Uzunmehmet Camii" olarak adlandırılan ibadet
merkezi ile ilgili değerlendirme yaptı ve öneride
bulundu

Yazının tamamı Sayfa 3’de

Tam kapanma olarak açıklanan
aslında kısmi kapanma olarak uygulanan
yaklaşık 19 günlük süre ilerliyor.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz,
kentte korona virüs vakalarıyla ilgili
açıklamalarda bulundu. Tutulmaz "Dün
kentte 313 vaka sayısı olduğunu ve 3
kişinin ise hayatını kaybetti"
dedi.Haberin Detayı Sayfa 2’de

Türk Sağlık Sen Zonguldak Şube
Başkanı Arzu Kara, Zonguldak Belediye
Başkanı Selim Alan'ı sağlıkçılar arasında
ayrım yapmakla suçlayarak, "Beş kez
randevu istedim ama görüşemedim. Ne
yapalım derdimizi Marko Paşaya mı
anlatalım" dedi.Sayfa 3’de

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde "Basın belada" kampanyasıyla gazetecilerin
sorunlarına dikkat çekti, son bir yılın basın verilerini paylaştı.Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 3 Mayıs Dünya Basın Özgür-
lüğü Günü'nde Türkiye'de gazetecilerin sorunlarına ve yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla "Basın belada" kampanyası
başlattı."Basın belada" afişleri, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurt genelinde bilboardlarda ve sendika binalarında
asıldı.Gazetecilerden #basınbelada etiketini kullanarak yaşadıkları zorlukları paylaşması isteyen TGS, internet siteleri üzerinden de
bir açıklama yaparak "Basın beladaysa, demokrasi askıda. Basın beladaysa, herkesin başı belada" dedi.TGS "Türkiye'de medya
özgür değil. Gazeteciler sansürleniyor, kovuluyor, hapse atılıyor. Böylece toplum haber alma hakkını, ülkemiz demokrasisini
kaybediyor" açıklaması yaparak son bir yıldaki istatistikleri paylaştı: Devamı Sayfa 2’de

GMİS Yönetim Kurulu'nun, son günlerde AKP
Milletvekilleri ve kimi belediye başkanlarının Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK) ile sendikalarına yönelik
saldırılara cevabı sert oldu, “"TTK ile ilgili talihsiz açık-
lamalarda bulunanlar siyaset sahnesinden silinip git-
miştir"denildi

Dünya İşçi Sınıfının
Birlik-Mücadele ve

Savaşım Günü 1 Mayıs
bu yıl pandemi

koşullarında ve tam
kapanma adı altında ki

kısmi kapanma uygula-
ması nedeniyle erken

kutlandı.
Zonguldak'ta

Madenci Anıtı'nda kut-
lanan 1 Mayıs etkin-

liğine, Zonguldak
Demokrasi Platformu

Bileşenleri, KESK,
TMMOB, Birleşik
Kamu-İş, Türk-iş'e

Bağlı Sendikalar Başkan
ve Yönetici düzeyde

,CHP,Sol Parti,Yeşil Sol
Parti, EMEK Partisi de

destek verdi.
Haberi Sayfa 4’de

Bu bölgede hangi istihdam alanýný açtýnýz? 

Ne yapalým derdimizi
Marko  Paþaya mý
anlatalým?"

“Aþýlama süreci büyük bir
çeliþkiler yumaðýna dönüþtü”  

Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca'nın
önümüzdeki iki ay
içinde aşı tedarikinde
sıkıntı yaşanacağını
duyurması, sonrasın-
da ise BioNTech
aşında, iki doz arasın-
daki süresinin 28 gün-
den 6-8 haftada çıkarıl-
ması, Türkiye'nin aşılanma
sürecinde sorunlar yaşayacağı yorumları-
na neden oldu. Haberi Sayfa 3’de
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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

Geçtiğimiz hafta bu köşeden
Susma’nın yeni yaşına girmesi
dolayısıyla sizlerle dertleşmiştik.

İyi varsınız.
Enternasyonalist şair Nazım

Hikmet, şiirin bir bölümünde,
Küba'da yaşadığı coşkunun etk-
isiyle Abidin Dino'ya o tarihi
soruyu sorar:

"Küba'dan döndüm bu sabah
Küba meydanında altı
milyon kişi akı karası
sarısı melezi ışıklı bir
çekirdek dikiyor çekirdek-
lerin çekirdeğini güle
oynaya
sen mutluluğun resmini
yapabilir misin Abidin
işin kolayına kaçmadan
ama 
gül yanaklı bebesini
emziren melek yüzlü
anneciğin resmini değil
ne de ak örtüde elmaların
ne de akvaryumda su
kabarcıklarının arasında
dolanan kırmızı balığınkini
sen mutluluğun resmini
yapabilir misin Abidin
1961 yazı ortalarında
Küba'nın resmini yapabilir

misin
çok şükür çok şükür
bugünü de gördüm ölsem
de gam yemem gayrının
resmini yapabilir misin
üstat."diyorya o şiir aklıma
geldi.Dile kolay .çeyrek
yüzyıl, 25.yaştan gün
almak, bugünleri görmek
ve Usta’nın dediği gibi,
“...işin kolayına kaç-
madan”

Gerek telefonla, gerek e
posta, gerekse sosyalmedya
facebook,twitter den yüzlerce
mesaj aldık.Kimi mesaj
inatçılığımıza, kimi mücadele
azmimize,kimi ilkesel duruşu-
muza vurgu yaptı. Mesajların
farklı toplumsal kesimlerden
gelmesi,kentin mülki amirin
den,siyasi parti yöneticilerine,
meslek kitle örgütlerinden,
Susma’nın gönüllü dostlarına,
ülkenin dört bucağından, ülke
dışından Susma’nın ulaştığı tüm
noktalardan ses geldi.

İlk sayımızda üst manşette
SES VER ZONGULDAK
demiş, ve hemen altında
“Bağımsız,ilkeli,tutarlı
gazete,Temiz,duru,açık,dos-
doğru bir gazete, Özgür, özgün,

özlü,özel bir gazete” İlk günkü
mesaja sizde sadık kaldığınız
SESİMİZE, SES Verdiğiniz için
sağolun.Biz sizlerle güçlüyüz.

Susma’yı güçlendirin Sizde
güçlü olun.

Örgütlü toplum özgür
toplumdur aynı zamanda.

Kentte eksik olan bir kare
daha tamamlandı.

Roman kardeşlerimiz
örgütlenerek dernek kurduklarını
açıkladılar.Zonguldak Romanlar
Derneği kurucu Başkanı Aydın
Haktan Gezer kardeşimiz üstlen-
di.Başarılar diliyorum.Benimde
geçmişten bugüne kimi ailelerle
uzun tanışıklığımız oldu.Çocuklar
küçüktü büyüdüler.Sağ osunlar
unutmadılar.İleride daha geniş
haberleri,değerlendirimeleri,hak
ve yaşamla ilgili sorunlarına say-
falarımızdan vereceğiz.

Fakat bu arada ilginçlik
oldu.Tam örgütlenme,dernek
derken son bir ayda bir el Roman
kardeşlerimize değdi.Bir huzursuz
luk var.Yada onlar üzerinden bir
huzursuzluk,yaratılmak isteni
yor.Bir algı, kokusu yakında
çıkar.Sağduyuya ihtiyaç var.

Zonguldak’ta Romanlar
örgütlendi

bahaddinari@gmail.com

Bahaddin
Arı

TGS'den ‘Basýn belada’
kampanyasý

Gazeteciler Sendikası
(TGS), 3 Mayıs Dünya
Basın Özgürlüğü
Günü'nde "Basın belada"
kampanyasıyla gazeteci-
lerin sorunlarına dikkat
çekti, son bir yılın basın
verilerini paylaştı.

Sadece son bir yılda:
 Gazeteciler

toplam 226 yıl 8 ay 25
gün hapis cezasına
mahkûm edildi.
 128 davada 274

gazeteci yargılandı.
o 101 gazeteci

hakkında soruşturma
açıldı.
 44 gazeteci fizik-

sel saldırıya uğradı.
 23 gazeteci sözlü

olarak tehdit edildi.
 57 gazeteci

toplamda 144 gün
gözaltında kaldı.
 6 gazeteci

gözaltında darp edildi.
o 62 haber sitesine

ve 1411 haber içeriğine
erişimin engellenmesine
karar verildi.
 RTÜK mar-

ifetiyle toplam
7.488.851,00 TL idari
para cezası ve 41 defa
yayın durdurma cezası
verildi.
 322 basın kartı

iptal edildi.
 Basın İlân

Kurumu gazetelere
toplam 212 gün ilân
kesme cezası verdi.
 Medyada işsizlik

%35 seviyesine çıktı.
 Beş ayrı medya

kuruluşunda 1400
çalışanın toplu sözleşme
hakkı işveren itirazıyla
engellendi.

 Ve 43 gazeteci
hâlâ cezaevinde tutuluyor.

RSF'den de 3 Mayıs
mesajı

Öte yandan Sınır
Tanımayan Gazeteciler
(RSF) Türkiye Temsilcisi
Erol Önderoğlu da 3
Mayıs Dünya Basın
Özgürlüğü Günü
dolayısıyla yaptığı açıkla-
mada gittikçe daralan
basın ve ifade özgürlüğü
meselesine dikkat çekti. 

Önderoğlu
"Türkiye'nin medya
özgürlüğü karnesi, özel-
likle gazetecilere yönelik
taciz davaları, basın kartı
ayımcılığı, keyfi RTÜK
ve Basın İlan Kurumu
cezaları yoluyla ağır
darbe aldı. Öyle ki iktidar
çevreleri, 'yerli ve milli'
olmayan gazeteciye
saldırıya uğradığı durum-
larda bile ortalığı yatıştır-
mayı çok görüyor. Son
beş yılda gazetecilik hak-
larında vahim ihlaller
yaşandı. Ancak son
dönemde Anayasa
Mahkemesi, Danıştay ve
Yargıtay'ın basın kartları,
OHAL'de medya kapat-
maları ve gazetecilere şid-
dete dair başvurularda
verdiği kararların,
birçoğuna gecikmiş karar-
lar olarak baksak da,
gazetecilik kuruluşlarının
mücadelesine anlam kat-
tığını düşünüyorum.
Türkiye'de hukuk devleti-
ni, temel demokratik hak-
ları yeniden kazanmak
için herkes elinden geleni
yapmalıdır" dedi.

Vaka Sayýsýna Tam
kapanmada fayda
etmedi

Tam kapanma olarak
açıklanan aslında kısmi
kapanma olarak uygulanan
yaklaşık 19 günlük süre iler-
liyor.

Zonguldak Valisi
Mustafa Tutulmaz, kentte
korona virüs vakalarıyla ilgili
açıklamalarda bulundu.
Tutulmaz "Dün kentte 313
vaka sayısı olduğunu ve 3
kişinin ise hayatını kaybetti"
dedi.

Zonguldak Valisi
Mustafa Tutulmaz, kentte
korona virüs vakalarıyla ilgili
bilgiler verdi. Vali Tutulmaz,
Zonguldak'ta korona virüs
vakalarının tam kapanma ile

birlikte düşüşe geçtiğini
söyledi. Vali Tutulmaz,
Geçtiğimiz günlerde 300'lere
düşen vaka sayısının, tam
kapanmayla birlikte aynı
seyirde devam ediyor.

Önceki gün kentte 313
vaka sayısı ve 3 vatandaşımız
ise korona virüs nedeniyle
hayatını kaybetti. Korona
virüs ile mücadelemiz devam
edecek. Tam kapanma sonrası
vaka sayılarının daha da
düşeceğine yürekten inanıy-
oruz. Güney Afrika ve İngiliz
varyantı var ancak; Hint
varyasyonu şu an kentimizde
görülmedi" şeklinde konuştu.

Dr.Kayýnova Corona Virüse
yakalandý: Aþý çaðrýsý yaptý

Türkiye İşyeri
Hekimleri Derneği
Başkanı ve
Cumhuriyet Halk
Partisi
Zonguldak
Belediye Meclis
Üyesi Dr. Atınç
Kayınova
Corona Virüse
yakalandı. Dr.

Atınç Kayınova
2 doz sinovak aşısı
olmasına rağmen

Coronavirüse yaka-
landı. Dr. Atınç

Kayınova,
hastalığının 3.
gününde semp-
tomların tama-
men yok
olduğunu
belirterek "Aşı

olduğum için
hafif atlattım.

Herkes mutlaka
aşısını olsun" dedi.

Ahmet Öztürk'ten Herkese
Selam Var "Merak Etmeyin”

Gazeteci ve yazar Ahmet
Öztürk koronavirüse yaka-
landı.Zonguldak Çevre
Koruma Derneği Başkanı,
gazeteci ve yazar Ahmet
Öztürk koronavirüse yaka-
landı. Öztürk test sonucunun
pozitif çıktığını sosyal
medya hesabı üzerinden yap-
tığı paylaşım ile duyurdu.
Öztürk aşı olmasına rağmen

koronavirüse yakalandığını
belirterek "Ömrü boyunca
'Pozitif' olan bendenizi bu
kez 'Pozitifsin' diye eve
kapadılar… Aşımızı da
olmuştuk halbuki… 10 gün
müsaade…

Merak edenler için not:
Genel sağlık durumum gayet
iyi…" ifadelerini kullandı.

Roman kardeþlerimiz
örgütlendi
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“Sektör Bitme Noktasýna Geldi”
Zonguldak'ta faaliyet

gösteren rödevanslı saha işlet-
mecileri artan maliyetler
nedeniyle kapanma noktasına
geldiklerini söyledi. Enerji
Bakanlığı, TTK, Zonguldak
Milletvekilleri ve yetkililere
seslenen işletmeciler "Üretimin
düştüğü, maliyetlerin arttığı şu
dönemde TTK, hiç olmazsa
rödevans bedellerini almasın"
çağrısında bulundular. 

Kurnaz: "Pandemi Ve
Maliyetler Belimizi Büktü"

Akkurt Madencilik Yönetim
Kurulu Başkanı Alaattin Kurnaz,
özel sektör madenciliğinin son
dönemde bitme noktasına
geldiğine dikkat çekti. 20 yıldır
TTK'ya ait 13 Nolu Saha'da üre-
tim yapan Alaattin Kurnaz,
"Allah'a şükürler olsun 20 yıldır
işletmemizde bir tane bile ölüm-
lü iş kazası meydana gelmedi.
Bu güne kadar ne işçilerimizin
maaşları geciktirildi, ne de röde-
vans kira borcumuz kaldı.
Sektörde işimizi en düzgün şek-
ilde yapmayı kendimize prensip
edindik. TTK'dan sonra
Türkiye'de özel sektörde bir ilki
gerçekleştirerek yarı mekanize
sisteme geçtik. Şirketimiz bu
teknolojik gelişim için 800 bin
dolar yatırım yaptı. Ancak son
dönemde kömür piyasasında
yaşanan sıkıntılar, ülkemizin
ekonomik sıkıntıları ve pandemi
kapsamında yaşanan sorunlar
belimizi büktü. Aylardır işlet-
memiz aylık ortalama 400 bin
TL ile 600 bin TL arasında zarar
ile ilerliyor. Bu gün düzelir,
yarın düzelir derken zarar
giderek büyüyor. Sıkıntılarımız
büyük... Bizim işletmemizde

250 çalışanımız var ve
ödemeleri gününde yapılıyor.
Hepsi bizim çocuklarımız ve
ailemiz. Ancak son dönemde
yaşanan sıkıntılar nedeniyle zor
durumdayız" dedi. 

"Sektör Bitme Noktasına
Geldi"

Enerji Bakanlığı başta
olmak üzere TTK yönetimine de
seslenen Alaattin Kurnaz, röde-
vans kiralarının hiç olmazsa
pandemi sürecinde ertelenmesini
ya da alınmamasını talep ederek,
"20 yıldır TTK'ya dolayısıyla
Enerji Bakanlığımıza ödemeler-
imizi yaptık. Asla aksatmadık,
devlete olan borcumuzu hep
ödedik. Ancak artık sektör bitme
noktasına gelmiştir. Çıkartılan
kömür maliyetleri karşılama-
maktadır. Hiç olmazsa şu pande-
mi sürecinde rödevans kiraları
kaldırılsın. Bu büyük külliyet
nedeniyle işçimizin maaşını
veremez duruma geleceğiz. En
büyük korkumuz budur. Üret-
mek, işçimizle ekmeğimizi
bölüşmek, ülke ekonomisine can
vermek istiyoruz. 20 yıldır
alnımızın akıyla yaptığımız
madenciliği en iyi şekilde
devam ettirmemizin yolu bu
destekten geçiyor. Pandemi
sürecinde bir sürü kuruma
destek verilirken madenlere bir
destek verilmedi. Bari rödevans
kiraları bu zor süreçte alın-
masın" ifadelerini kullandı. 

"Acil Olarak Harekete
Geçilsin!"

Başta Zonguldak
Milletvekillerine ve yetkili
kurum ve kuruluşlara seslenen

Kurnaz, "Milletvekillerimiz,
yetkililerimiz bu konuda bizlere
destek olsun. Biz özel sektör
maden işletmeleri onlardan gele-
cek müjdeli bir haberi bekliy-
oruz. 250 işçi ile günde 350 ton
kömür üretimi gerçekleştiren bir
işletmenin sahibi olarak sesimizi
duymalarını, acil olarak harekete
geçmelerini istiyoruz. Eğer

rödevans kiraları bu süreçte alın-
maz ise bir nebze olsun rahat-
layıp bu dar boğazı geçebiliriz"
ifadelerini kullandı.

Zonguldak`ýn Hocalarý
Cami Ýsmi Olabilirdi

Zonguldak`ta yeni cami
tamamlandı fakat isim
olmadı be!

"Uzun Mehmet" adında
bir çok eser var.Bu yeni
yapılan cami ismine uymadı.

Böyle bir camiye
Zonguldak`ta verilecek isim
yok mu ? 

Olmaz mı ya ! Hem de
camiye tam uyan isimler.

Bu Cami`nin adı; 
"Mehmet Lütfi Efendi

Cami" olabilirdi.
Zonguldak'ın ilk

Belediye Başkanı
Resmi kayıtlarda adının

önünde Elbistanlı olduğu
yazar.Elbistan bugün
Arnavutluk`ta bir yer adıdır.
Arnavut göçmeni olması
aslında maden ocaklarına ilk
çalışmak için gelen ailelerin
soyundan geldiği veya yine
kendi doğum tarihine göre,
bizzat madende çalışmak
için kendisinin Zonguldak`a
geldiği yönünde fikir verir
bize.

Zonguldak`ta 1899`da
belediye kuruluşunda ilk
belediye başkanı olması ise;
şehirde ne denli değerli bir
adam olduğunu da gösteriy-
or.

"Hacı İbrahim Akça
Cami" olabilirdi. 

Kurtuluş Savaşı`nda
Zonguldak Müftüsü idi..

1872 yılından
Zonguldak Merkez Çağlı
köyünde doğmuştur.

İlk öğrenimini kendi
köyünde yaptıktan sonra,
1887 yılı sonunda, Orta
öğrenimi için Ereğli'ye gider.
Burada, 3 yıl Ali Molla
Medresesi`nde öğrenim
görür. Daha sonra, İstanbul'a
giderek Süleymaniye
Medresesi`nde eğitimine
başlayan İbrahim Efendi,
buradan 21 Kasım 1903

yılında üstün başarı ile
mezun olur. Bu başarısından
dolayı Gümüş madalya ile
ödüllendirilmiştir.

İbrahim Efendi, 15
Mayıs 1906'da Zonguldak
Müftüsü olarak tayin
edilmiştir.1913-1919
Ağustos tarihleri arasında da
vekaleten Zonguldak
Kadılığı görevini de yürüt-
müştür.

Zonguldak`in bildiğimiz
tek kadısı olmakla birlikte,
aslında Zonguldak`ın Son
Kadısı da diyebiliriz.

İbrahim Efendi
Zonguldak Müftüsü iken,
15.1.1934 tarihinde vefat
etmiştir.

"Abdullah Sabri Efendi
Cami" olabilirdi.

Kurtuluş Savaşı`nda
Devrek Müftüsü ayrıca ilk
Milletvekillerinden

Abdullah Sabri Efendi
(Soyadı Kanunu`ndan sonra
Abdullah Sabri Aytaç) Türk
Kurtuluş Savaşı'nda
Zonguldak yöresinde önemli
hizmetler vermiş, TBMM 1.
Dönem'de milletvekilliği
yapmış bir siyaset adamıdır.

1870`te Zonguldak-
Devrek İlçesi`nde doğdu.
Halveti Dergahı Postnişini
Hacı Mehmet Efendi`nin
oğludur. İlk ve orta öğreni-
mini Devrek İbtidai Mektebi
(ilkokul) ve Rüştiyesi`nde
(Ortaokul) tamamladı. Sonra
medrese eğitimi görerek
1896'da müderris
icazetnameyi(onay belgesi
veya diploma) aldı.

Babasının ölümü üzerine
Dergah'ta onun görevini
üstlendi. 1911 yılında da
Devrek Müftülüğüne atandı.

Milli Mücadele'nin
başlamasıyla, milli harekatın
yanında yer aldı. Devrek
Kaymakamı Şükrü Bey'in
başlangıçtaki olumsuz tutu-
muna rağmen Milli
Mücadele'nin hedef ve
amaçları konusunda halkı
aydınlattı. Camilerdeki
konuşmalarının yanı sıra,
Devrek Millet Bahçesi`nde
de mitingler düzenledi.
Devrek Ulu Cami önündeki
Hükumet Konağı`nın yanın-
daki kavak ağacının başında,
kılıç kuşanmış ve elinde san-
cak-ı şerif tutar halde bir
masaya çıkarak, konuşmaları
ile halkı Milli Mücadele'ye,
Mustafa Kemal'in yanında
yer almaya çağırırdı. 

Abdullah Sabri Efendi,
Devrek Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti`nin kuruluş ve
faaliyetlerinde de görev
alarak, Ankara Fetvasını da
Devrek Müftüsü olarak
onaylayan isim oldu. Halkın
baskısıyla kaymakam da
İstanbul ile ilişkisini kesti.

"Hafız Ahmet Nimet
Efendi Cami" olabilirdi.

Ereğli`de Ortaokul
Müdürü ve Eğitmen idi.

Hafız Ahmet Nimet
Efendi; Yunan ordusu İzmir'e
çıktığında, Ereğli meydanın-
da toplanan halka bir konuş-
ma yapan kişidir.

Bu konuşmasında;
"Memleketi kurtarmak için
ölme zamanıdır. Yolumuz
Mustafa Kemal'in yoludur.
Hedefimiz Kuva-i Milliyedir.
Derhal Fransızlar yurdumuz-
dan, kömür ocaklarından def
edilmeli! Padişahımız Esirdir
fetvası geçerli değildir."
Diyebilen bir din hocasıdır.

Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetine ilk üye olanlar-
dan ve bunun öncü-
lerindendir. Halkı Kuva-i
Milliye'ye katılmaya ikna
etmiş bir insandır. 

"Hacı Mehmet Efendi
Cami" olabilirdi.

Ereğli Müftüsü olarak
geçer ama o zamanın
Zonguldak`ta en aranan
ismidir.

Mesela Zonguldak
Liman açılışı,Çatalağzı-
Gelik lokomotif hattı gibi
açılışları gerçekleştirdi.

….
Böyle görkemli bir cami

yapıyorsunuz ama ;Uzun
Mehmet adını koyuyorsunuz.
Uzun Mehmet adında bir çok
heykel, anıt ,cadde ,sokak
hatta Ereğli`de Uzunmehmet
Mahallesi var zaten.

Onurlandırma konusun-
da çok zayıfız. Vefasızız.

Zonguldak`ta üniver-
sitenin temelini atan Refik
Fenmen adında bir şahsiyet
varken, tuttuk üniversite
adına "Bülent Ecevit" koy-
duk.

500 metre ileride Uzun
Mehmet Anıtı varken
caminin adını da
"Uzunmehmet" koyduk.

Gerçi geç sayılmaz
,cami açılmadan önce bari
bir anket yapılsın.

Hayati YILMAZ ile
Zonguldak Tarih

Alan; “Zonguldak güzelleþiyor” 

Zonguldak Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan, kent
merkezinde devam eden projeler
ve belediyenin bazı birimlerinin
yeni yerlerine taşınması
nedeniyle incelemelerde bulun-
du.

Başkan Alan ile birlikte
AKP Zonguldak Milletvekili
Hamdi  Uçar, Belediye başkan
yardımcısı Ogan Köktürk ile ilk
olarak Asri Mezarlıkta yapılan
çalışmaları incelemesinin ardın-
dan ihalesi tamamlanan
Rat/Kırat yeni mezarlık pro-
jesinin yapım çalışmaları
başlarken, toplamda 33 dönüm
alana kurulacak olan yeni
mezarlık alanı içerisinde, gasil-
hane, morg, bekleme odası,
taziye alanı, idari ofis ve yeni
defin alanları olacağını söyley-
erek, "Doğumdan ölümüne

kadar her alanda belediye
hizmetlerimiz ile hemşehrilerim-
izin yanında olmaya devam
ediyoruz" dedi.

Zonguldak Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan ve
beraberindekiler ardından yapım
çalışmalarında sona yaklaşılan
Fen İşleri Şantiye alanı ve yeni
yerine taşınan İtfaiye
Müdürlüğünü yerinde inceley-
erek eksikleri ve yapılması
gereken işleri kontrol etti.

Alan ve beraberindekiler
ardından Nizam Caddesinde 2
etap çalışmaları kapsamında
devam eden kanalizasyon, yağ-
mur suyu ve içme suyu hattı
yapım ve yüzey kaplama çalış-
malarını yerinde incelerken,
yapım çalışmaları devam eden
Sahil/Liman projesi alanında
incelemelerde bulundu

Ne yapalým derdimizi Marko
Paþaya mý anlatalým?"

Zonguldak
Belediyesine ait katlı
otoparkın sağlık
çalışanlarına ücret-
siz tahsis edilme-
sine önce sevin-
diklerini sonra ise
sadece doktor ve
hemşireler için
almış bir karar
olduğunu öğrendik-
lerini ifade eden Arzu
Kara şunları söyledi:
"Ebeler, sağlık memurları, sağlık
teknikeri ve teknisyenleri sağlık
lisansiyerleri vb. sağlık meslek
mensubu arkadaşlarımız yok
sayılmış. Merak ediyoruz bu
dahiyane fikir kime ait? Kendisi
de bir hekim  olan ve sağlık
hizmetlerinin ekip işi olduğunu
bilmesi gereken Sayın Belediye
Başkanı böyle bir karara nasıl

imza attı? Bu karara sağlık
hizmetinin içinden gelen

bir Belediye Başkanı
imza atıyorsa vay hal-
imize. Karardan haberi
yoksa onu da kendi
düşünsün. Salgınla
mücadele eden sağlık
çalışanlarını göz ardı

etmek, çalışanlar
arasında ayrım yapmak

bir yöneticiye hele seçilmiş
bir yöneticiye hiç yakışmıyor.

Salgın her geçen gün artıyor.
Daha dün Zonguldak vaka reko-
ru kırdı. Bu günlerde sağlık
çalışanlarına bu ayrımcılığımı
reva görüyorsunuz .Bu konuyu
görüşmek için Belediye
Başkanımızdan 5 defa randevu
talep ettim . Görüşemedim. Bu
ayrı bir muamma. Ne yapalım
derdimizi Marko  Paşaya mı

"Aþýlama bir plana göre deðil, günü
kurtarma esasýna göre yapýlýyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca'nın önümüzdeki iki ay
içinde aşı tedarikinde sıkıntı
yaşanacağını duyurması, son-
rasında ise BioNTech aşında, iki
doz arasındaki süresinin 28 gün-
den 6-8 haftada çıkarılması,
Türkiye'nin aşılanma
sürecinde sorunlar
yaşayacağı yorum-
larına neden oldu. 

Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP)
Zonguldak
Milletvekili Deniz
Yavuzyılmaz, aşı
tedariki konusunda
geçmişte söylenen ancak
tutulamayan sözleri hatırlattı.
Sağlık Bakanlığını, sipariş edilen
aşı sayısının yeterliliği ve
çeşitliliği konusunda 2020 yılı
Aralık ayında uyardığını, tedarik
konusunda yaşanabilecek sorun-
ları, TBMM gündemine
taşıdığını söyleyen Milletvekili,
"Aşılama bir plana göre değil,
günü kurtarma esasına göre
yapılıyor" diyerek aşı anlaş-
malarındaki belirsizliklere dikkat
çekti. Daha öncesinde 'Yaz
mevsimi gelmeden 50 milyon
vatandaşın aşılayacağının' açık-
landığını ancak bugün itibarıyla
iki doz aşısını birden yaptıra-
bilen kişi sayısının sadece 8
milyon kişiyle sınırlı kaldığını
söyleyen Yavuzyılmaz; "Aşılama
sürecinde güven bunalımı her
geçen gün artıyor" diyerek şu
açıklamalarda bulundu:

Bakanlıkça, 2020 yılı
bitmeden Türkiye'nin aşıya
kavuşacağı açıklamış ancak
aşılama programı ancak 14 Ocak
2021'te başlayabilmişti. 

Tutulamayan sözler, yapılan
çelişkili açıklamalarla aşılama
sürecinde güven bunalımı her
geçen gün artmaktadır.Bakanlık
bugün, Sputnik aşısından 6 ay
içinde 50 milyon doz almak

üzere anlaşma imzaladığını,
söylüyor. Ortada tutula-

mayan bunca söz ve
cayılan bunca anlaş-
ma varken bu sözlere
nasıl inanacağız?

Diğer yandan
sırf elimizde aşı
kalmadığı için

BioNTech aşında, iki
doz arasındaki süre 28

günden, 6-8 haftada
çıkarılıyor. Böyle bir karar

alınırken hangi bilimsel çalış-
maya yahut kabul edilmiş veriye
dayanıldığı meçhul. Bakanlığı
sipariş edilen aşı sayısının
yeterliliği ve çeşitliliği konusun-
da 2020 yılı Aralık ayında
verdiğimiz soru önergeleri ile
uyarmış, aşı tedariki konusunda
yaşanabilecek sorunları, TBMM
gündemine taşımış ve aşılama
konudaki stratejinin şeffaf bir
şekilde kamuoyuyla paylaşılması
çağrısında bulunmuştuk. 

Beş ay boyunca yaptığım
çağrıyı bir kez daha yineliyorum.
Halk sağlığı daha fazla tehlikeye
düşürülmeden bir an önce aşıla-
mayla ilgili  bilimsel karşılığı
olan, tutarlı açıklamalar yapıl-
malı, aşılama stratejisi şeffaf bir
şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı,
tedarik konusunda, gereken
adımlar daha fazla geç kalın-
madan bir an önce atılmalıdır."
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“Salgýn koþullarýnda da dünyayý 
iþler halde tutan yine emekçilerdir”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü Zonguldak'ta da pandemi
koşullarına uygun olarak kutlandı.

Madenci Anıtı'nda toplanan sendi-
ka başkan ve yöneticileri Saygı Duruşu
ve İstiklal Marşımızın ardından
Madenci Anıtı'na çelenk koydu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü basın açıklamasına; Genel
Maden İşçileri Sendikası Genel
Başkanı Hakan Yeşil ve GMİS yöneti-
cileri, TMMOB Maden Mühendisleri
Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar
Öztürk, KESK dönem sözcüsü İsmail
Sefertaş,

Konuşma yaptılar.
1 Mayıs etkinliğine, Zonguldak

Demokrasi Platformu Bileşenleri,
KESK, TMMOB, Birleşik Kamu-İş,
Türk-iş'e Bağlı Sendikalar Başkan ve
Yönetici düzeyde ,CHP,Sol Parti,Yeşil
Sol Parti, EMEK Partisi de destek
verdi

TMMOB Maden Mühendisleri
Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar

Öztürk 

Demokrasi Platformu adına ilk
konuşmayı, TMMOB Maden
Mühendisleri Odası Zonguldak Şube
Başkanı Çağlar Öztürk yaptı. Öztürk
konuşmasında; "Bugün dünya
genelinde ve ülkemizde artan salgın ve
buna paralel giderek büyüyen
ekonomik kriz milyonlarca emekçiyi ve
halkımızın büyük kısmını yoksulluk,
geleceksizlik umutsuzluk girdabına
sokmuş durumdadır. Diğer yandan
siyasi iktidar tüm hak arama yöntem-
lerini baskı ve zorbalıkla ezen sermaye
düzenini kollamak, korumak ve
düzenin sahiplerinin servetini koruma,
büyütme derdindedir.  

Meydanlarda övünerek toplum
sağlığını yok sayarak yaptıkları kon-
grelere yasalar işlemedi. İşçilere
'Maske taktırmıyorsunuz' serzeniş-
lerinde bulunan Sağlık Bakanı sıra kon-
grelere geldiğinde konuşamadı. Bu
dönemde bile birilerine servet,
emekçilere yoksulluk kaldı. Sıra Ulusal
Bayramlara  (Cumhuriyet Bayramı, 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı, 30 Ağustos Zafer
Bayramı'na) ve emekçilerin Birlik ve
Dayanışma günü 1 Mayıs'ı kutlamaya
gelince yasaklamalar devreye girdi. Bu
durumu şiddetle protesto ettiğimizi
buradan sizlerin huzurunda haykırıy-
oruz" dedi.

Sefertaş: Tüm İnsanlığın 'Yeni Bir
Başlangıca' Olan İhtiyacının Yakıcı

Hale Geldiği Bir Süreçten Geçiyoruz

KESK Dönem Sözcüsü İsmail
Sefertaş da yaptığı konuşmada, "Tüm
insanlığın 'yeni bir başlangıca' olan
ihtiyacının yakıcı hale geldiği bir
süreçten geçiyoruz. Yaşadığımız
mahalleden şehrimize, çalıştığımız işy-
erinden ülkemize tüm dünya bir salgın-
la sarsılıyor. Savaş ve çatışmalarla.
Nükleer, termik, jeotermik santralleri,
siyanürlü maden aramaları ile.
Atmosfere, toprağa saldığı zehirli
gazları, atıklarıyla. Ekolojik krizlere,
salgın hastalıklara yol açan, her baktığı
yerde sadece doların yeşilini ve
petrolün siyahını gören, gölgesini sata-
mayacağı ağacı kesen kapitalist barbar-
lığın yarattığı yıkımın faturasını mily-
onlarca insan canlarıyla, doğa geri
dönüşü olmayan tahribatlarıyla ödüyor.
Gözü doymak bilmeyen barbarlık pan-
demi koşullarında bile sömürü çark-
larını milyonlarca işçinin, emekçinin
canıyla, kanıyla döndürmeye çalışıyor.
İşçiler, emekçiler durduğunda ekono-
minin duracağını, hayatın duracağını
çok iyi biliyor. Bunun için salgın
koşullarında işe gitmek zorunda bırak-
tığı işçilere, emekçilere 'vazgeçilme-
zler' diyor. Ancak kendi varlığını
sürdürebilmek için milyonlarca işçiden,
emekçiden sağlığından, canından
vazgeçmesini istiyor.  Bizler;
hemşiresinden doktoruna, öğretmenin-
den vergi dairesi çalışanına, posta
dağıtıcısından makinistine,
mübaşirinden zabıt katibine,
hizmetlisinden itfaiyecisine bu ülkenin
kamu emekçileri olarak 'vazgeçileme-
zler' ordusunun bir parçasıyız" diye
konuştu.

Yeşil: Salgın, Bazıİşverenlere
Adeta Bulunmaz Bir Fırsat Verdi

Genel Maden İşçileri Sendikası
Genel Başkanı Hakan Yeşil ise konuş-

masında; Yaşamını emeğiyle
sürdürmek zorunda olanlar, Küresel
salgın şartlarında fedakarca çalışmak
durumunda canlarını ortaya koyanlar,
hepinize selam olsun.

Bugün 1 Mayıs… Büyük bedeller
ödeyerek haklarımızı kazandık. Küresel
ekonomik krizin bedelini yine çalışan-
lar ödemesin. Fedakarlık yine bizden
beklenmesin.  

Salgın her şeyi alt üst etti, durumu
fırsata çevirmek isteyenler yine ortaya
çıktı. Bugün her zamankinden daha
fazla dayanışma içinde olmamız
gerekiyor. 

Bir buçuk yıldır, şiddetini artıran
Covid-19 salgını tüm dünyada milyon-
larca can aldı. Ülkemizdeki gelişmeleri
her geçen gün endişeyle izliyoruz. Bu
gelişmeler, emekçilerin birlik içinde
olmaları gerektiğini ortaya koydu,
dayanışma çağrılarının ne derece doğru
olduğunu gösterdi.

Devasa boyutlara gelen işsizlik
sorunu resmi verilere bile yansıdı,
görünür oldu. Ama çalışır gözüken ve
fakat ücretsiz izine çıkarılan milyonlar-
ca emekçinin yaşamlarını asgari ücretin
yarısı bir gelirle nasıl sürdürecekleri
sorusu yanıtsız kaldı. Kısa çalışma
uygulaması kapsamında olan
emekçilere yapılan ödemelerin yeterli
olup olmadığı sorusunun cevabı ver-
ilmedi.  Kendi nam ve hesabına çalışan
küçük işletmecilerin, esnafların işyer-
leri kapanmak zorunda kaldı. Ailenin
bir haftalık mutfak masrafını dahi
karşılayacağı şüpheli olan bir meblağla
yapılan "yardım" yeterli olmadı.

Salgın tam anlamıyla sosyal
devletin gücünü deneme sınavı halini
aldı…

Aralarında farklılıklar olmak kay-
dıyla dünyanın hiçbir ülkesi bu sınav-
dan geçer not alamadı…

Sendikalı emekçilerin, örgütsüz ve
kayıt dışı çalışanlara göre, salgının
olumsuz etkilerinden daha az hasarla
çıkma imkanına sahip oldukları
görüldü. Virüsün de etkisiyle,
sendikasız, örgütsüz, güvencesiz işçiler
ya işsizliğe ya da yoksulluğa mahkûm
oldu. Bu sorunlarla mücadele için
emekçilerin en önemli gücü örgütlen-
mek, sendikalaşmak…

Sendikaların önemli savunma aracı
sosyal devlet politikaları…

Artık terk edilmesi gereken yak-
laşım ise yeni-liberal anlayış…

Üretimle sağlanan milli gelir artışı,
bunu sağlayan geniş kesimlere adaletli
dağılmalıdır.

Yani fakirden alıp zengine değil,
zenginden alıp fakire vermeli…

Sosyal devlet yeniden ve daha
güçlü bir şekilde yaşama geçirilmeli…

Emekçilerin iş ve yaşam şartlarını
iyileştirecek ekonomik ve sosyal poli-
tikalar öncelikle uygulanmalı, ücretli
çalışanların vergi yükü düşürülmeli… 

Hemen çözülmesi gereken acil
sorunlarımız için ise tespit ve talepler-
imizi aşağıdaki gibi sıralıyoruz:

o Üç ay daha uzatılan Kısa Çalış-
ma Ödeneği uygulaması, salgın boyun-
ca güçlendirilerek sürdürülmelidir.

o Ücretsiz izine çıkarılan
emekçilere yeterli gelir desteği sağlan-
malıdır.

o 17 Mayıs 2021 tarihine kadar
uzatılan işten çıkarma yasağına rağmen

4857 sayılı İş Kanununun 25 madde 2.
fıkrasını muvazaalı bir şekilde uygu-
layan işverenlere karşı denetim ve yap-
tırım getirilmelidir. Kamuoyunda "Kod
29" olarak da bilinen bu muvazaalı
uygulama ortadan kaldırılmalıdır.

o  Bazı büyük işletmelerin "kalıcı
uzaktan çalışma" uygulamasına geçe-
ceklerini duyurmaları, uzun vadede
yaşanacak hak kayıplarına neden olma
tehlikesini de beraberinde getirmekte-
dir.

oUzaktan çalışma uygulamasına
yönelik düzenlemeler, uzaktan çalışan-
ların ekonomik, sosyal ve sendikal hak-
larını gözeterek yapılmalıdır.

oUzaktan çalışma kapsamında
çalışan kadın emekçilerin ev içi iş yük-
leri eğitim öğrenim çağında olan
çocuklarının da evde bulunmalarından
dolayı daha da artmıştır. Bu durum,
kadınların iş-yaşam dengesi sorununu
yoğunlaştırmıştır. İlgili sorunun
üstesinden gelinmesi için düzenlemeler
yapılması zorunludur.

o Salgının yayılım hızıyla aşılama
hızı arasındaki dengesizlik mutlaka
giderilmelidir. Fabrikalarda, bürolarda,
her türlü kalabalık ortamda, fiziki
temasın yoğun olduğu yerlerde çalışan
emekçiler aşı programındaki öncelikli
kapsama alınmalıdır.

oSalgınla mücadelede sorumlu-
luğun bireylere bırakıldığı bir yak-
laşımdan, etkin ve önleyici toplumsal
yaklaşıma geçilmesi bir zorunluluktur.

oToplumsal etkin ve önleyici sal-
gınla mücadele programı, bireylerin
salgına karşı mücadele isteğini de
güçlendirecektir.

Dünya bugüne geldiyse emekçi-
lerin omuzlarında yükselerek gelmiştir.
Salgın koşullarında da dünyayı işler
halde tutan yine emekçilerdir.

Emekçilerin yok sayıldığı, hak-
larının gasp edilmeye çalışıldığı,
güvencesizliğe, işsizliğe ve sefalete
mahkûm edildiği bir dünyada ne sal-
gınla mücadele edilebilir ne de hayat
sürdürülebilir.

Geçmişte olduğu gibi bugün de
emekçiler, verecekleri mücadelelerle
tüm insanlığa güzel günleri getirecek-
lerdir. Yaşasın 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü!" 

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği

tarafından Çaycuma Cumhuriyet
Meydanında pandemi koşullarına
dikkat edilerek 1 Mayıs'la ilgili basın
açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına
Eğitim Sen üyelerinin yanı sıra Çay-
cuma Belediyesi Başkan Vekili Sezai
Bilici, Belediye Meclis Üyeleri, CHP
Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Kötürk,
Gelecek Partisi Çaycuma İlçe Başkanı
Şenol Cin, CHP Çaycuma Kadın
Kolları Başkanı Senem Ağzıküçük,
ADD Çaycuma Şube Başkanı Ela
Mantarlı Kurt ve vatandaşlar  katıldı.

Basın metnini okuyan Eğitim Sen
Çaycuma Temsilciliği Yürütme Kurulu
Üyesi Orhan Çakmak şunları söyledi:
"1 Mayıs Birlik Mücadele ve
Dayanışma Günü için yan yanayız.
Yasaklara rağmen, baskılara rağmen
umudu büyütüyoruz. Her gün 1 Mayıs
her yer 1 Mayıs diyoruz.

On yıllardır dünya halklarına
sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü,
savaşlar, ekonomik kriz, artan eşitsiz-
lik, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir
şey sunmayan bu düzen COVID-19
salgınıyla insanlığın geleceğini tehdit
ediyor.

Sağlık hizmetlerinin ve güncel
olarak da COVID-19 aşısının bir ticari
meta haline gelmesinin bedelini insan-
lık ağır biçimde ödüyor. Bu koşullar
altında Uluslararası Sendikalar
Konfederasyonu 1 Mayıs 2021'de
"Yeni bir toplumsal sözleşme ve
herkese aşı hakkı" mücadelesini
büyütme çağırısı yapıyor.

Umudumuz birliğimizde,
mücadelemizde ve dayanışmamızdadır!

1 Mayıs 2021 Cumartesi günü,
zorunlu işkollarında çalışmakta olan
emekçileri işyerlerinde, çalışmayan
milyonları da evlerinde, balkonlarında,
sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu
büyütmeye, pandemiye karşı mücadele
ayrımcılığı ve halka gelir güvencesi
sağlanmamasını protesto etmeye
çağırıyoruz. Herkese sağlıklı,
güvenceli, insanca bir yaşam için aklın
ve bilimin emrettiği tedbirlerin alın-
ması talebiyle 1 Mayıs 2021 Cumartesi
günü saat 21.00'de herkesi bulunduğu
her yerden 'ses vermeye' çağırıyoruz.

Açıklama sonrasında tiyatro
sanatçısı Fahri Bozbaş, "Göçük
Mehmet" tiplemesi ile kısa bir gösteri
yaptı.

Dünya Ýþçi Sýnýfýnýn Birlik-Mücadele ve Savaþým Günü 1 Mayýs bu yýl pandemi koþullarýnda ve tam kapanma
adý altýnda ki kýsmi kapanma uygulamasý nedeniyle erken kutlandý.

Çaycuma'da 1 Mayýs
Kutlandý


