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AK Parti’de en hassas çalışma titizlikle yürütülüyor

Çok güçlü
liste ile
seçime
gidilecek!
a
AK Parti’ye başvuran 7 bin 340 aday adayı ile tek tek yapılan
mülakatlar sona erdi. Milletvekili adaylarına yönelik çalışmalar
hızlandırılmış bir takvim içinde yürütüldü. AK Parti yönetimi,
Meclis’te de yüzde 50+1’in yakalanması için, mülakatlar sırasında milletvekilli aday adayları ile ilgili her türlü kriteri masaya yatırdı ve isimler titizlikle incelendi. Şimdi sıra bu isimlerin
açıklanmasına geldi. Zonguldak’tan ise ilk 5 arasına girecek
olan isimler ise merakla bekleniyor.

AK Parti’de, milletvekili adaylarına yönelik çalışmalar hızlandırılmış bir takvim içinde yürütülürken, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan da mevcut
milletvekillerinden yeniden listeye girecek isimlerle ilgili titiz bir
şekilde ayrı hazırlık yapıyor.
AK Parti yönetimi, 24 Haziran
seçimlerinden sonra Meclis’te
çoğunluğu elde etmek için milletvekili adayları ile ilgili bugüne
kadarki en hassas çalışmasını
yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da mevcut
316 AK Parti milletvekili üzerinde
tek tek çalışma yaptığı ve 120
civarındaki milletvekili ile ilgili
kararını verdiği belirtildi.
AK Parti’ye başvuran 7 bin 340
aday adayı ile tek tek yapılan
mülakatla itibarıyla sona erdi. AK

Parti’de, milletvekili adaylarına
yönelik çalışmalar hızlandırılmış bir takvim içinde yürütüldü.
AK Parti yönetimi, Meclis’te de
yüzde 50+1’in yakalanması için,
mülakatlar sırasında milletvekilli
aday adayları ile ilgili her türlü
kriteri masaya yatırdı. Edinilen
bilgilere göre özellikle ‘teşkilatla
problemi olan, genel merkez
yönetimi ve seçim bölgesindeki
yerel yöneticilerle istişare içinde
olmayan, hakkında akçeli işlerle
ilgili iddialar bulunan, FETÖ ile
ilgili bazı iddianamelerde ismi
geçen ve vatandaşın tepkisini
çeken uygulamalar içine giren’
isimler elemeye tabi tutuluyor.
Mülakatların tamamlanmasıyla
birlikte Genel Merkez bünyesindeki 14 ayrı komisyonun
hazırlayacağı raporlar, İngiltere

dönüşünde Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a sunulacak. Elemeye
tabi tutulduktan sonra üst komisyonunda değerlendirilecek aday
adayları ile ilgili karar toplantıları
ise önümüzdeki hafta ortası başlayacak. Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyonun 16 Mayıs
Çarşamba gününden itibaren AK
Parti Genel Merkezinde yapması
planlanan toplantılar için 8’inci
katta âdeta ‘Kozmik oda’ kuralları uygulanacak. Aday listeleri
belirlenip YSK’ya verilene kadar,
bu kata giriş-çıkışlar sınırlandırılacak. Giriş izni olmayanlar bu
katı kullanamayacak. Üst kurulda
görevli olan parti yöneticileri de,
zorunlu olmadığı sürece cep
telefonlarını toplantı salonuna
getiremeyecek.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİK VAR bazı isimler için 3 dönem kuralı-

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
da mevcut milletvekillerinden
yeniden listeye girecek isimlerle
ilgili ayrı hazırlık yaptığı belirtildi.
Erdoğan’ın, 316 AK Parti milletvekilli üzerinde tek tek çalıştığı
ve 120 civarındaki milletvekilinin yeniden listeye alınması ile
ilgili kararını verdiği öğrenildi. AK
Parti kulislerinde, mevcut milletvekillerinin büyük oranda değişime uğrayacağı konuşuluyordu.
Bunun gerekçesi ise, Erdoğan’ın
Meclis çoğunluğunu elde etmesi
için en ideal listeyi hazırlamak
istemesine dayandırılıyor. Erdoğan’ın, AK Parti’de 3 dönem
kuralına takılan 20’nin üzerinde
milletvekiline yönelik ayrı bir
çalışma yaptırdığı, seçim bölgelerindeki dengelerden kaynaklı

nın esnetileceği belirtiliyor.

EN GÜÇLÜ LİSTE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin
başarılı olabilmesi için, Cumhurbaşkanlığıyla uyumlu çalışacak meclis çoğunluğuna hayati
derecede ihtiyaç vardır” dedi.
Siyasetin gönüllü bir iş olduğunu,
Türkiye’yi daha iyi bir duruma
getirmek için siyaset yapıldığını
anlatan Yazıcı, “Raporlarımızı
Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi değerlendirecek.
Dosyalar, adaylar her yönüyle
gözden geçirilecek, milletin önüne en güçlü temsil özellikleri dikkate alınmış listeyle çıkılacak.”

Ramazan ayında beslenmeye dikkat!
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Birlikte Büyük
Zonguldak!

Büyük Zonguldak denilince Zonguldak, Karabük ve Bartın akla gelir…
Zonguldak’ın ilçesiyken ayrılan Bartın ve Karabük’ün gönlümüzde yeri
hala var ve olmaya devam edecek…
Zira Zonguldak’ta Bartın, Karabük
ve hatta Kastamonu’da doğan ve
buralarla bağları olan çok sayıda
vatandaşımız var…
Biz biriz ve bir olmaya devam edeceğiz…
Bizi mevcut ilçeleriyle bölmeye
çalışanlara inat biz Büyük Zonguldak
hayaliyle yaşadık, yaşıyoruz…
Bunun tersini düşünen ve bölmeye
çalışanların niyetlerinin Zonguldak
değil kendi menfaatleri de olduğu
ortadadır…
Bir çok kesim asıl sıkıntının “Bölünmekte” olduğuna dikkat çekip bunun
da seçimlerde bölge olarak ayrım
yapılmasıyla başlanıldığına dikkat
çekmesine rağmen bölünmekte
direniyoruz…
Sırf bölgeden Ereğli-Alaplı veya Vadi
dediğimiz Çaycuma-Devrek-Gökçebey’den milletvekili çıkması adına
yapılan bu mücadele kenti bölmekten başka bir işe yaramıyor…
Hem de yıllardır en büyük zararı
yine bahsettiğimiz bölgeler görmesine rağmen…
Birlik, bütünlük içindeki Zonguldak
hem hizmeti daha çok alır hem de
daha hızlı büyür…
Zonguldak’ı seçime girerken bölgelere ayırarak daha işin en başında
küçük düşünmeye başlamak bölgelerimize de ihanettir…
Adayların liyakatlarına bakacağımıza seçim öncesi vadi, Ereğli-Alaplı
bölgesi diye ayırarak başladığımız
ayrımcılığa seçim sonrası hizmetlerde ayırımla da devam edince ortaya
çarpık bir durum çıkmasına rağmen
hala aynı kafada devam ediliyor…
Ne merkez ne Ereğli-Alaplı ne de
vadi bölgesindeki siyasetçiler, belediye başkanları ve vatandaş memnun edilememiş vaziyette bir sonraki
seçime giriliyor...
Yani kazananı olmayan bir ayrımcılık ve bölgecilik olduğu tescillenip
onaylanmış bir durum...
Oy kaygısına yapılan bu ayrıma bütün partilerin son vermesi gerekir…
İnanın hepsi bu durumu kabul etse
de birbirlerini kollama adına yanaşmıyor…
Çözüm tek ve belli;
Liyakat... Vizyon... Hizmet aşkı...
Bölge ve ülke derdi...
Bütün bunları taşıyanlara nereden
olursa olsun bizleri temsil etme görevini vermemiz ve bir sonraki seçime
kadar yanında, arkasında, gerekirse
karşısında dimdik durmamız gerekir.
Bu adayların da Ereğli, vadi veya
merkez değil “Büyük Zonguldak”
milletvekili olduklarını unutmamaları
ve hizmeti adaletli, önem sırasına
göre vermek için çaba sarf etmeleri
gerekir...
“Büyük Zonguldak” sözünün hakkını
verelim!
Bölünmek için değil bütünlük ve
birliktelik için uğraşalım…

Bunun için de dar bölge milletvekili
arayacağımıza bütünlüğü sağlayacak, Büyük Zonguldak adına vizyon
sahibi insanları milletvekili yapalım…

***

Ant içelim!

Milletvekilli aday adaylığı süreci 21
Mayıs tarihinde sona erip artık adaylar
belli olacak.
Bundan sonra da sıralamalara göre
seçilecekler de az çok ortaya çıkacaktır…
Milletvekillerinin mal varlığı beyanı
yasal olarak zaten beyan edilecektir, ancak bizim isteğimiz bundan da
önemli…
Milletvekillerimizden ant içmelerini
isteyelim…
Zonguldak ve ülkemize katkı vermeleri…
Vatandaşımızı kandırmamaları, yalan
söylememeleri…
Kendilerinden önce kenti düşünmeleri…
Bir dahaki seçim arifesine kadar siyasi
polemikler değil hizmet yarışında
olmaları…
Hem kendi hem de diğer parti milletvekilleri ve siyasilerle barışık olmaları,
görüşmeleri…
Dini bayramlar başta olmak üzere bir
çok etkinlikte bir arada olmaları…
Zonguldak adını iyi temsil etmeleri…
Fitne ve düşmanlık değil dostluk ve
kardeşlik tohumları ekmeleri için
Ant içsinler!

Yıl: 1

Sayı: 50

medyaimza@gmail.com
www.imzagazetesi.com.tr

MİLLETVEKİLLİĞİ HEDEF
DEĞİL ARAÇ OLMALI!
Milletvekili aday adaylarına
dikkatli bakalım…
Önce niyetler… Sonra hedefleri
gözden geçirelim…
Birçoğunun niyeti birilerinden
intikam almak veya birilerine
gıcıklık yapmak!
Bunlar zaten niyetten kaybettiğinden fazla söze hacet yok!
Hedeflere bakınca da elemek
gerektiğimiz aday adayları var…
Zira bir çoğuna yarın milletvekilisin denildiğinde nereden nasıl
başlayacaklarını şaşırır cinsten
hazırlıksızlar…
Ne Zonguldak ne de Türkiye
sorunlarına vakıflar…
Projeler ise hak götüre…

Hatta nasıl bir göreve talip
olduklarını ve neler yapmaları
gerektiğini ve bu kadar insanın
vebalini anlattığımızda arkalarına bakmadan kaçacak aday
adaylarımız var…
Öbür dünyada milletvekili oldun,
adaletli davrana bildin mi, aldığın görevin hakkını verdin mi?
Hak, hukuk gözettin mi?
Sorularının yöneltileceğini bir
bilseler ya bırakıp giderler yada
şimdiden bu yükün altında
kalmamak için öğrenmeye ve niyetlerini düzeltmeye başlarlar…
Özetle; Milletvekilliğini hedef
değil hizmet için amaç olarak
kullanmaya başlarlar…

www.imzagazetesi.com.tr

ZONGULDAK
PARTİSİ!
Zonguldak şehrinin ihtiyacını bilmek ve ona göre
hareket etmek gerekir…
Zonguldak’ın öncelikle
birlik ve beraberliğe ihtiyacı
var…
Bununla birlikte sorunlara
vakıf ve çözüm odaklı uğraşacak insanlara…
Birlik ve beraberlik için de
“Zonguldak Partisi” gibi
hareket edilip kentin sorunlarının çözülmesi şart…
Seçimin ertesi günü bu
birlikteliğin sağlanıp kent
adına bir şeyler yapılmalı…
Mevkiler, makamlar, egolar
rafa kaldırılıp Zonguldak
adına uğraşılmalı…
Zonguldak demek Türkiye
demek olduğu unutulmadan
ülkemizin geleceğine katkı
verileceği heyecanıyla şehrin geleceği için mücadele
edilmeli.

HAFTANIN “EN”LERİ

Zonguldak’ın derdiyle
dertlenmek!

Zonguldak halkı çok masum ve doğal
bir istekte bulunuyor…
Zonguldak halkının isteği, derdiyle
dertlenen kişilerin milletvekili olması…
Ve sonrasında değişmeyip kentin
sorunlarıyla dertlenmeye devam
etmesi…
Özellikle telefonlarına bakılması…
Ulaşılabilir olması…
İstek belli…
Çözüm de belli…
Partilerin kentin sorunlarıyla yıllardır
dertlenen insanları aday göstermesi…
Rant, kişisel çıkar peşinde koşturanların, Zonguldak’ı günü birlik mekan
tutanların, Zonguldak halkını basamak
görenlerin Milletvekili adayı gösterilmemesi…
İlk görev partilerin…
İkinci görev ise halkımızın… Adaylar
arasında en çok dertlenen ve çözüm
arayıp bulacakları tespit edip meclise
göndermek…
İnşallah; Zonguldak’ın dertleriyle
dertlenen ve çözüm arayacak milletvekillerini seçeriz…
Vesselam…

İN

Zonguldak’ın sorunlarıyla dertlenmekle birlikte çözüm arayan ve
engelliler başta olmak üzere halk ile iç içe olan
EMNİYET MÜDÜRÜ METİN TURANLI

***

HAFTANIN SÖZÜ: “En büyük devrimci Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’dır” –
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI
HÜSEYİN UYSAL
SÖZÜN ÖZÜ: “Doğru olmayan
birşey gördüğünüzde veya işittiğinizde, insanların heybeti, hakkı
söylemekten sizi alıkoymasın.” –
HADİS-İ ŞERİF

Osman SAV

Kuruluş Tarihi: 24 Mayıs 2017

durumundaki külliyeyi yıkmak!
Aradaki uçurumdan öte bölücülüğü, düşmanlığı, saygısızlığı körüklemekten başka
bir şey değil…
Kim olursa olsun ülkenin
yönetimine talip birine saygısızlık yapılmamalı…
Hele hele vaatlerde; kindarlık ve düşmanlık tohumları
ekmemeli…
Hem dostluk, kardeşlik, hizmetten bahsedeceksin hem
de kin kusacaksın!
Yapılmayanları ve yapacaklarını anlatmak hem topluma
örnek olur hem de kindarlık
tohumlarının ekilmesini
engeller…

***

İmtiyaz Sahibi
Medya Reklam İlan Ajans Danışmanlık

Seçimlerde bir çoğu yapılmasa da vaatler verilir…
Bu yerelde yol, istihdam,
fabrika vs… diye gider…
Ülkeleri yönetmeye talip
olanlar ise genel sıkıntıları
çözecek vaatlerde bulunurlar…
Teşvik, memur-işçe maaşlarına zam, büyük yatırımlar
vs…
Cumhurbaşkanlığı yarışına
girenlerin vaatlerine lütfen
dikkat!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ülkenin geliştirilmesi için ant içiyor, gerisi
Sayın Erdoğan’ı devirmek
için ant içiyor!
Bir de milletin, ülkenin malı
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“Hay elimin içine edeyim” - Pısırık Vekiller istemiyoruz!

SİNYAL
MUSTAFA EMEN

mustafaemen@imzagazetesi.com

Genel Yayın Yönetmeni

T

ürkiye 24 Haziran erken
genel seçimlerine kilitlendi. Tarih açıklandıktan
sonra siyasi partilerde seçim
maratonu başlarken aday adayları da “Acaba listeye girebilecek
miyim” telaşında. Sonunda Atı
alan Üsküdar’ı geçecek listeye giremeyenler ise umudunu
başka seçimlere bağlayacak
ancak teselli ikramiyesi de şöyle
olacak. “Kısa zaman içinde
olsa Vekilliğin keyfini yaşadım,
herkes bana Vekilim dedikçe
havalara girmiştim ama güzel bir
rüyaymış.”
Zonguldak halkı ne çektiyse işi
bilmeyen, istikrarsız, sorumsuz
vekillerden çekti. Yıllar yılları
kovaladı ama Zonguldak şehri
hep yerinde sayarken, diğer
Vilayetlerin kalkınmışlığını
ağzımız açık seyretmek zorunda kaldık. “Ağlamayan çocuğa
meme vermezler” değil mi?
Çocuk ağlamazsa annesi acıktığını nerden bilecek. Çocuk nasıl
Hazırlayan: Mustafa Emen

büyüyecek?
Seçilmiş Vekillerimiz de gerektiği gibi şehrinin sorunlarını
mecliste dile getirmezse, hatta
ve hatta masaya yumruğunu
vurmazsa, pısırık kalırsa sorunlar nasıl çözülecek ve o şehir
nasıl büyüyecek? İnsanlar nasıl
mutlu olacak? Bunlar küçük
örnekler ama yapılması gereken
ciddi örnekler.
Ne seçimler geldi geçti. Ankara’ya ne Vekiller gönderdik,
fakat her gönderişimizde ah-vah
ettik. “Hay elimin içine edeyim”
dedik. Takım tutar gibi parti tuttuk. Aman benim partim kazansın da ne olursa olsun demedik
mi? İş bitirecek ismiler varken,
“Partimiz bunu layık gördü” diyerek sağıra yatmadık mı?
Ama zaman içerisinde gördük
ki, madalyonun yüzü öyle değilmiş. Onlar Milletvekilliğin verdiği
şanla, rahatlıkla krallar gibi sefa
sürerken, yani halk olarak cefayı
bizler çektik. Onlar dini bayramlarda dahi tamamı bir araya
gelemezken, birliktelik görüntüsü veremezken, bizler tüm sıkıntılara rağmen bayramlarımızı
yine coşkuyla yapmayı becerdik. İşte aramızdaki fark budur.
Milletvekili olanlar kim olursa
olsun geçmişini asla unutmamalıdır. Burnu havada olmamalıdır.
Halka hizmetin Hakka hizmet
olduğunu hiç aklından çıkarmamalıdır.
Dinimize göre insan ve toplum
için yapılan hayır ve hasenat
“Allah için” yapılmış demektir.
Bu şöyle de ifade edilebilir: Allah
için yapılan her şey aslında top-

lum için yapılıyor demektir. Bu
açıdan, “Halka hizmet Hakk’a
hizmettir.” Milletvekilliği de büyük sorumluluk içermektedir. Bu
sorumluluğu gerektiği gibi yerine
getirilmezse vebali de büyük
olur. Çünkü, “Milletin Vekili” olarak seçilmiş oluyorsunuz.
Eleştirileri satırlara sıra-sıra dökmeye başlarsak sizler de belki
okumaktan sıkılırsınız, çünkü o
kadar çok hata yapıyorlar ki ve o
kadar çok vatandaşın sorunlarına duyarsız kalınıyor ki, seçimler gelip sandıklar önümüze
konduğunda, “Ben bunlara mı
oy vereceğim” diyerek insanın
oy kullanası dahi gelmiyor ama
vatandaşlık görevi oyumuzu
kullanıyoruz. Unutmadan şunu
da eklemek istiyorum ki, bu
seçimlerin önemi o kadar büyük
ki geleceğimize oy vereceğiz.
Türkiye’nin içinde bulunduğu
şartları da göz önünde bulundurarak ve elimizi de vicdanımıza
koyarak sandıkta gerekeni bir
birey olarak yapmalıyız.
Her vatandaş demokratik
hakkını hür vicdanı ile yerine
getirmelidir. Bizi 5 sene daha
temsil edecek Vekillerimiz kimler
olacak gördükten sonra A-B-C
partisi demeden mührü Zonguldak’ın geleceği için vurunuz
diyerek şimdilik sağlıcakla kalın
diyorum.
Buraya kadar olanları sizlere
aktardıktan sonra gelelim şimdi
asıl meseleye. Partilerin aday
adayları bir şekilde belirlenecek
ve seçimlere gidilecek. Peki,
gösterilecek olan adayları halk
ne kadar benimseyecek veya

“İŞTE BUDUR” diyebilecek.
Geçmişte yaşanan ilgisiz ve
kendini düşünen Milletvekilleri
gibi yenileri de mi böyle olacak?
Zonguldak yine “eski tas eski
hamam” misali devam mı edecek ve yine Vekillerden yaka
mı silkeleyecek. Vatandaşlar
artık bu gibi sorumsuz vekilleri
bu seçimde görmek istemiyor.
Yepyeni yüzler, adam gibi halkına hizmet edecek, ilgili, alakalı
isimlerin Vekil olmasını istiyor.
Meclise gidip ettiği yemini, oy
veren halkını unutan Vekil görmek istemiyor.
Burada parti gözetmeksizin
diyoruz ki AKP-CHP-MHP-İYİ
Parti hiç fark etmez Zonguldak’ı
yıllardır öyle bir işin içinden
çıkılmaz bir hale getirdiniz ki, bu
şehri öyle bir geri bıraktınız ki
aldığınız oyların hakkını verememekten sorumlu olacaksınız.
Bu vebal bir gün sizlere ağır
gelecektir bunu asla unutmayınız ve ona göre bu taşın altına
elinizi koyunuz.
*** *** ***
AK PARTİ-CHP-MHP VE İYİ
PARTİ’DE DURUM
Bilindiği gibi şu anda Zonguldak’ın 5 Milletvekili var. 3 tane
AK Parti 2 tane CHP. Bu tablo
24 Haziran’da değişir mi? Değişirse nasıl değişir? MHP bunun
neresinde? İYİ Parti ne yapar?
İşte bu soruların cevabını
bulmak için 24 Haziran akşamını beklemek lazım ama
Zonguldak’taki havayı koklamak
gerekirse yukarıda adı geçen

partilerin tamamı da Milletvekili
bekliyor. Hepsi de kendilerini
şanslı görüyor.
Kimler şanslı diyecek olursak;
1-AK Parti bu yarışta yine kesin
şanslı bunu kimse inkâr edemez.
2-CHP Zonguldak’ta her dönem
şanslı olmuştur ve yine şanslı
olan partidir.
3-MHP bu defa Hamdi Ayan’l
a geliyor. İl Başkanı iken çalışmalarıyla çok ses getiren ve
gerçekten Zonguldak için elinden gelenin fazlasını yapmaya
gayret eden ve halkın takdirini
kazanan Hamdi Ayan Zonguldak halkının kendisini meclise
göndereceğine inanıyor.
Bir de Türkiye’nin yeni partisi Meral Akşener’in liderliğini
yaptığı çok iddialı olan İYİ parti
var. Zonguldak İl Başkanı Ragıp
Bayraktar’la şansını deneyecek
olan İYİ Partiye ilgi ve alaka var
bunu gözlemliyoruz ancak Milletvekili çıkartacak kadar oy alır
mı almaz mı bu konuda yorum
yapmanın çok erken olduğunu
düşünüyorum. Görmek lazım.
Sadece başarılar diliyorum…
Bitirmek gerekirse Zonguldak
halkının yeni yüzlerle seçimlere girme beklentisi var. Bunun
altını çizmek istiyorum. Parti
genel Merkezleri bu yeni yüzleri
ne kadar dikkate alır şimdilik
bilmiyoruz. Eğer almazlar ise
sandıkta cevabını alır diye de
vatandaşlar ifade ediyor…
Hayırlısı olsun kimler sandıktan
çıkacak, kimler sandığa gömülecek merakla bekliyoruz.

FOTOĞRAFLARI KONUŞTURALIM
Rakanoğlu ben bunu yazarım?

Güzelim İnağzı
sahilinin içine ettiniz!

Teknolojinin imkânlarından
faydalanmak, insanlığa daha
güzel hizmet etmek iyi hoş
da?
Hizmet ederken canım-güzelim doğa cenneti sahillerimizi
katletmek ve o yörede yaşayan vatandaşların çocukluk
anılarını ve yazın denize
girebileceği imkânlarını
elinden almak hizmet olarak
nasıl değerlendirilir?
Şu fotoğrafı bir konuşturalım
desem var ya inanın isyan,
dili dönse küfür de eder.
Burası İnağzı Mahallesi
sahilinin eski hali, yani deniz
doldurulmadan önceki hali.
Burada ben de dâhil binlerce
insanın çocukluğunun geçtiği
mükemmel bir koydu. Yurt içi
ve yurt dışından yerli-yabacı

turistlerin hayran olduğu ve
tatile geldiği bir yerdi burası.
Alman turistlerle bu sahilde
yüzdüğümü hatırlıyorum.
Hey gidi günler.
Şimdi baktığımızda Zonguldak’ta denize girilebilecek
yer ciddi şekilde azaldı.
Kozlu sahilleri ve Kapuz
kaldı. İnağzı-Kilimli’den ötesi
herkes Filyos tarafına gitmek
zorunda. Lafı uzatmaya
gerek yok. İnağzı sahilindeki
bu muhteşem manzaradan
sadece orada duran 5. kaya
dediğimiz yer kaldı. Yaz
günleri İnağzı gençleri yine
5. Kayada yüzerek, üzerinde
güneşlenerek büyüklerinin
hatıralarını canlandırmaya
devam ediyor. Hatırlatalım ki
kınacılar unutulmasın…

Zonguldak’ın tanınmış esnaflarından olan ve geçmişte spor
camiasına da büyük hizmetleri geçen ASKF Başkanlığı da
yapan Ömer Rakanoğlu, artık tamamen izdivaya çekilmiş
durumda. Madenci anıtı yanında bulunan dükkânının önünde boş anlarında akşama kadar gelen geçeni seyrediyor,
sohbet ediyor. Tabi ki yılların esnafı olunca tanıyanı da çok.
Her tanıdığına buyur çay-kahve ikram edeyim dese haklı
olarak hasılata etki yapacak. Zaten iş de yok…
Rakanoğlu ile yıllara dayalı dost ve arkadaşlığımız var,
şakalaşırız da. Kendisini geçtiğimiz günlerde dükkânının
önünde otururken gördüm ve şakayla karışık dedim ki, “Rakanoğlu biliyorsun gazeteciyiz, zaman değerli vakit nakittir,
geyik muhabbetine gerek yok, çayın-çorban var mı?.”
Demez olaydım. “Ne çayı çorbası senin çaydan-çorbadan
haberin var mı?” deyince, “Bak ben bunu yazarım, fotoğrafı konuştururum” dedim. Reklamın kötüsü olmaz diyen

Rakanoğlu’na işte o konuşan fotoğrafı hediye ediyorum…
Yorum sizlerin…

Abdullah Müdür çocuklarla coştu!

Zonguldak Belediyesi Kültür Müdürlüğü BKM ile Eti Çocuk Tiyatrosu ortak
organizasyonunda Ana Okulu ve İlkokullarda eğitim gören minik öğrencilere yönelik BKM Kültür Merkezinde geçtiğimiz hafta “Kırmızı Başlıklı Kız”
Çocuk Tiyatro Oyunu sahnelenerek minik öğrenciler büyük bir coşku ve
ilgiyle izleyerek gönüllerince doyasıya eğlendiler.
Çocuklar, çocukluğunu doyasıya yaşarken BKM Müdürü Abdullah Bakır’ın
da coşkusu bir başkaydı. Onlarca çocuğun arasında çocuklar gibi şen ve
neşeliydi, coşkusu da fotoğraf karesine yansıdı. Abdullah Bakır Müdürün
çocuklarla olan bu neşesini “Fotoğraflar konuşursa” köşemize alalım dedim. Baksanıza yüzündeki neşeye, adeta çocukluğunu hatırlamış gibi.
Bu oyunla ilgili söyledikleri de çok daha güzel ve anlamlıydı. Bakır, “ Her
yıl olduğu gibi bu yılda çocuklarımıza çocuk oyunu izlettirmenin gururunu
yaşıyoruz. Buradaki asıl amacımız çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirerek iyi bir birey olarak yetişmelerini sağlamak gayretindeyiz. Eti Çocuk
Tiyatrosunun bizleri kırmayıp şehrimize gelmelerinden dolayı çok teşekkür
ediyorum “ dedi.
Bu güzel organizasyon için ve çocuklarımızı unutmadığı için Bakır müdüre
bizlerde teşekkür ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.
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Ecrimisil bedellerinin yüksek olması nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetler giderildi

Sorun çözüldü!
Zonguldak’ta Taşkömürü havzasında bulunan taşınmazlarının hak sahiplerine satışı sırasında ortaya çıkan ecrimisil bedellerinin yüksek olması nedeniyle ortaya çıkan mağduriyeti
giderildi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili
Faruk Çaturoğlu 14 Mayıs Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşülecek olan
Kanun Teklifinin 11 inci maddesi
ile Taşkömürü Havzasında bulunan taşınmazların hak sahiplerine satışı sırasında ortaya çıkan
yüksek ecrimisil bedelleri nedeniyle mağdur olan 62 bin hak
sabinin mağduriyetinin giderildiğini açıkladı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili
Faruk Çaturoğlu Taşkömürü havzasında bulunan taşınmazlarının
hak sahiplerine satışı sırasında
ortaya çıkan ecrimisil bedellerinin
yüksek olması nedeniyle ortaya
çıkan mağduriyetinin giderildiğini
söyledi. Çıkarılacak yasadan 55
bin hak sahibinin yararlanacağını
ve 200 milyon TL’nin Zonguldak’ta kalacağını belirten Çaturoğlu şu bilgileri verdi;
“Bilindiği üzere Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünce yapılan

çalışmalar sonunda Taşkömürü
Havzasında bulunan Zonguldak,
Bartın, Karabük ve Kastamonu
illerinde tespit edilen 42.000
taşınmazın 62.000 hak sahibine
satışının yapılabilmesi için 3303
sayılı Havza-i Fahmiye Kanunun ek 1’inci maddesinde 2015
yılında değişiklik yapılmış ve
çalışmalara başlanmıştı. Ancak
yapılan bu çalışmalar neticesinde geriye doğru son beş yılı
kapsamak üzere yüksek ecri misil bedelleri ortaya çıkmış ve bu
durum vatandaşlarımız arasında
büyük bir sıkıntıya yol açmıştı.
İl Başkanımız Zeki Tosun ve
Merkez İlçe Başkanımız Mustafa
Çağlayan bu durumun ilimiz ve
vatandaşlarımız açısından büyük
mağduriyetler oluşturduğunu,
bu mağduriyetlerin giderilmesi
ve sorunun acilen çözülmesi
gerektiğini tarafımıza ilettiler.
Bizde bunun üzerine konuyu Milli
Emlak Genel Müdürüne taşıdık.

Genel Müdür Tufan Büyükuzun
hemen bir rapor hazırlatarak
bunu Maliye Bakanımıza gönderdi. Akabinde Milli Emlak Genel
Müdürü ve Maliye Bakanımız
Sayın Naci Ağbal ile müteaddit
defalar konu üzerine görüşmelerimiz oldu. Nihayet 10 Mayıs
Perşembe akşamı çözüm metodu üzerinde uzlaştık ve Sayın
Bakanımız, Milli Emlak Genel
Müdürüne konunun çözülmesi
talimatını verdi.
Bunun üzerine talep ettiğimiz düzenleme, 11 Mayıs Cuma günü
Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulan Kanun Teklifinde yerini
almıştır. Teklifin 11’inci maddesi
olarak 3303 sayılı Kanunun ek
1’nci maddesinde yapılan yeni
bir düzenleme ile; “taşkömürü
havzasında bulunan taşınmazların zilyedi, kullanıcısı veya
üzerindeki muhdesatın sahibi
olan hak sahiplerine satışında,
hak sahibi vatandaşlarımızdan

AK Parti aday adayı Osman Sav Engellileri ziyaret etti

Şirin: “ İnşallah aday gösterilir”

kullandıkları taşınmazlara ilişkin
olarak ecrimisil alınmaması,
tahakkuk ettirilen ecrimisillerin
terkin edilmesi ve başvuru tarihi
itibarıyla son beş yıl içerisinde
tahsil edilen ecrimisil bedellerinin de satış bedelinden mahsup
edilmesi” sağlanarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Şimdi bu
Kanun Teklifi 14 Mayıs Pazartesi
günü üyesi bulunduğum TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda

Engelliler Haftası etkinliklerinin yoğun yaşandığı bu hafta Milletvekilleri
aday adaylarından ilk ziyaret Ak Parti
aday adayı Osman Sav’dan geldi.
Karaelmas Gazeteciler Derneği
Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday
adayı Osman Sav, Türkiye Sakatlar
Derneği Zonguldak Şubesini ziyaret
ederek sorunlar ve çözüm önerileri
üzerine istişarede bulundu.
Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak
Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin ve
üyeleriyle yaklaşık bir saat boyunca
sorun ve çözüm önerilerini konuşan
Osman Sav, birlik içinde Zonguldak
ve engellilerin sorunlarının çözülebileceğine vurgu yaptı. Türkiye Sakatlar Derneğine sürekli olabilecek bir
gelir kaynağı sağlamak gerektiğini
ifade eden Sav, “Ayrıca derneğimizi

görüşülecek, ardından da 15
Mayıs Salı gününden itibaren
TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaşacaktır. Kanun
yürürlüğe girdiğinde sadece
Zonguldak İlimizden yaklaşık 55
bin hak sahibi bu düzenlemeden yararlanacak ve yaklaşık
200 milyon TL Zonguldak’lıların
cebinde kalacaktır. Düzenleme
şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu
olsun.”

konteyner görünümlü yerden kurtarmamız ve engellilerimize yakışır,
sosyal tesisi de olabilecek mekan
ayarlamamız şart” dedi.
Milletvekili aday adayları arasında
derneği ilk ziyaret edenin Osman
Sav olduğunu belirten Türkiye
Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi
Başkanı Hüseyin Şirin, “Bu hassasiyet için teşekkür ederim. Zonguldak
sorunlarını zaten birlikte olduğumuz
Zonguldak Platformunda ne derece vakıf olduğunu bildiğim Osman
Sav’a görev verilirse çok iyi şekilde
yapabileceğine inanıyorum. İnşallah,
seçilebilecek bir yerden aday gösterilir de içimizden biri, her zaman ulaşabileceğimiz bir kardeşimizi mecliste
ziyaret eder, sorunlarımızın çözümü
için birlikte mücadele ederiz” dedi..

Başkan Onuk, kongreyi değerlendirdi, Göngör’ü tebrik etti

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımlarıyla Ankara Arena’da gerçekleştirilen 5. Genel Merkez Gençlik
Kolları kongresine katılan Zonguldak
Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı
Burhan ONUK açıklamalarda bulundu.
Başkan ONUK açıklamasında şunlara
değindi:
“Zonguldak AK Gençlik olarak tüm
ilçelerimizle birlikte büyük bir katılımla
Ankara’ya hareket ettik ve Cumhurbaş-

kanımızın teşrifleriyle
onurlandırdığı Genel
Merkez Gençlik Kolları kongremize iştirak
ettik. Delege olarak
oyumuzu kullandık.
Görevi devreden Melih
Ecertaş başkanımız ve
ekibine emeklerinden
dolayı teşekkür eder,
yeni başkanımız Ahmet
Büyükgümüş ve ekibine başarılar dilerim.
Kongremize şehrimizden katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan tüm
gençlere teşekkürlerimi sunuyorum.
Ayrıca Genel Merkez Gençlik Kolları
MKYK listesine tekrar girerek başarısını
zirveye taşıyan Zonguldaklı hemşehrimiz
BURAK GÜNGÖR başkanımızı da AK
Parti Zonguldak Gençlik Kolları üyelerim adına tebrik ediyor, yeni dönemde
kendisine başarılar diliyorum. Şehrimiz
ve ülkemiz için hayırlı işler yapmasını
Allah’tan niyaz ediyorum.”
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GÖRMEDEN GÖREBİLEN ŞİİR YÜREKLER

Görmeden yüreğiyle görebilen ve gören gözlerin
göremediği güzellikleri en
güzel şekilde anlatıp kaleme
döken duygulu insanın adı
Cihan Dinçer.

Engelleri Paylaşmak

Meral DEMİRBAŞ

Annesi ile babası amca dayı çocukları olup, köyde
çocukluktan beri birbirlerini
gizli gizli severek büyürler.
Büyüdüklerinde ise akraba
oldukları için aileleri evliliklerini kesinlikle onaylamaz.
Ama gönül ferman dinlemi-

yorki...
Anlaşırlar ve köyden şehire kaçarak evlenirler.
Baba inşaatlarda çalışarak ailesini ve evini kimseye muhtaç
etmeden geçindirmeye çalışır. Bu evliliklerinden Mevlam
kendilerine beş tane erkek evlat nasip eder.
Cihan üçüncü kardeştir. 23 Mart 1984’te Zonguldak’ın Gelik
beldesinde dünyaya gözlerini açar. Doğumuyla beraber
kaderinin akışıda başlamış olur. Bir tek kendisi kömür karası
gözleriyle kömür diyarı memleketini göremez.
Akraba evliliğinin kötü şansı kendisine çıkmıştır. Doğuştan
Tavuk Karasıdır. Ailesi evladının tedavisi için elinden geleni
yapar ve getirmedik doktor bırakmaz. Lakin bütün kapılar
umutsuzca kapanır.
Artık umudun kaybolduğu yerde son bir çare diyerek Almanya’da bulunan teyzesi tedavisi için Cihan’ı yanına alır. 1996
yılında Almanya’da teyzesiyle
hastane hastane dolaşırlar
ve netice hep olumsuz çıkar.
Buradada yapacak bir şey yoktu
ve kanadı kırık kuş gibi baba
evine gelir.
Bundan sonra umut yoksa kendi ışığını kendi bulmalıydı Cihan
. Herşeyi kabullenip karanlığın
içinde yaşamayı öğrenmeliydi.
Kömür karası gözleri karanlıkların en derinine bakıyor ve bunu
değiştirmekte kendi elindeydi.
Madem ışık yoktu o zaman yüreğinin ışığını takip etmeliydi .
1997 yılında İstanbul Göz
Hastanesine son bir tedavi için
gider. Mücadeleci ve umudunu
kaybetmeyenler için her zaman
bir açık kapı vardır derler ya,
burada Türkan Sabancı Görme
Engelliler Okulunu öğrenir. Nihayet ufkunun açılacağı dönem
onu beklemektedir. Buraya okumak için müracaat eder ve
yatılı olarak ilkokul ile ortaokulunu başarılı şekilde bitirir.
Mezun olduktan sonra Zonguldak’a ailesinin yanına geri
döner.
Cihan artık liseliydi. Büyümüş, serpilmiş ve civan gibi delikanlı olmuştu.
Okuma isteği ile yanıp tutuşurken ne yazıkki buradada karşısına engel çıktı . Evet sıkıntılı süreç yine başlamıştı.
Neden engelsizler engel oluyordu, engelli hayatına?.. O
zaman hakikaten engelli kimdi?..
Liseye kayıt olabilmek için neredeyse bütün okulları dolaşır
ama hiç bir lise kendisini kabul etmez. En sonunda ısrarla ve
zorlamayla Zonguldak Kilimli’de düz lise olarak nihayet kayıt
yaptırır. Azmin elinden ne kurtulabirki?.. Sen yeterki iste.
Yazıya ilk başlarken demiştik ya, “görmek için göze gerek
yoktur, yüreğinle görebiliyorsan”.
Liseli Cihan okulu ve dersleri ile barışıktır. Çok duygulu ve
sessiz yapısı onu bambaşka bir dünyanın insanı yapar.
İçinde yaşadığı fırtınaları kaleme dökerek lise üçüncü sınıfta
ilk şiir kitabını çıkarır. “SEVDALININ FERYADI “ adını verdiği
kitabı ile engin yüreğinin uçsuz bucaksız dünyasını herkese
açar ve paylaşır.
Okula tek başına gidip gelmektedir. Alışmıştı artık ayakları
yolların engebeli taşına toprağına. Kolay değildi her gün
Gelik’ten Kilimli’ye yürüyerek gidip gelmek. En zoru ise kış
ile sonbahar aylarıydı. Karda, kışta, yağmurda ve fırtınada
o yolları aşmak ne kadar ağır gelsede başarıya ulaşabilmek
için bunları aşmalıydı.
Okulda kabartma yazı ile ders görüyordu. Yaz kışı , kış yazı
ve seneler birbirini kovalarken en sonunda liselyide alnının
akıyla bitirir.
Hani derler ya “ANASIZ EV ISSIZ GECEYE BENZER “
Cihan’ında tek dayanağı, tek gücü annesi. Kısacası onu
hayata bağlayan can damarı.
Baba küçükken elinden geleni yapıyor ve sonra yapacak bir
şey olmadığı için kendini işine gücüne veriyor. Kardeşleride
hepsi farklı farklı kendi dünyalarında kendilerine ait dünya
işleriyle meşguller.
Cihan içinde artık dışarıdaki gerçek hayat başlıyor. Boş durmamalıydı. Lisede bitti ve birşeyler yapmalıydı.
Destek ve azimle bir cafe ve telefon bayii dükkanı açar. Ama
bilmediği bir şey vardı?..Ticaret öyle her kesin başarabilece-

ği ve yapabileceği bir meslek değildi.
İlk başta işlerinin iyi oluşu gelecek için güzel hayallerini
süslemişti . Arkasından çevrilen hilelerden habersiz olarak
ziyaret amaçlı İstanbul’a gitmesi bütün umutlarının ve gelecek hayallerinin avuçlarından kayması oldu. İnsafsız dükkan
sahibi gizlice daha yüksek paraya cafeyi başkasına verir .
Cafenin elinden alındığına üzülürken telefon bayiisinede hırsızın girmesi herşeyin bitmesi oluyor . Dükkanının sigortası
olmadığından hiç bir zararını karşılayamaz.
Bu nasıl bir şanstı?.. Kör talih denilen şey bumudur?..
Herşeye rağmen yine isyan etmez. Çünkü derdi veren Mevla
mutlaka dermanınıda verecektir.
Birgün internet sitesinde gezinirken genç bir kızla tanışır.
Fırsat buldukçada internet üzerinden konuşup dertleşirler.
Bu konuşmalar Cihan’ın dünyasını ışıl ışıl yapar. Artık batmış, çıkmış umurunda değildi. Yüzünü görmediği ama sesine
aşık olduğu biri vardı hayatında.
Hayatına giren gönül ışığı ile tanışmak için nihayet Yenice’ye
gider. Buradaki karşılıklı görüşme ikisini birbirine dahada
yakınlaştırır.
Gönül ışığını görmese bile sesinden ruhunun eşsiz güzelliğini keşfeder. Eh gençliğin heyecanı ilk aşkın duygularıyla
birleşince kendisini toz pembe rüyalarda bulur. Ne güzel ne
yüce duyguymuş aşk. Görmeyen gözlerine fer olur bu sevda.
Bu buluşmaları ve görüşmeleri uzatmaya gerek yoktu. İkiside
birbirlerini seviyorlar ve bu sevgilerini evlilik ile devam ettirmek istiyorlar.
Cihan’ın ailesi kız tarafına haber yollar ama kız tarafı kabul
etmez. Sebebi ise,” Yenice’nin boncuk gibi güzel vede sudan
berrak kızını bir görme engelliye veremeyiz, boşuna gelmeyin “ diye engel duvarını örerler.
Aslında bilmiyorlarki gören göz değil, akıldır. Cihan’ın çaresi
yoktur ve gönül ışığını bir gün ansızın köyden kaçırıverir.
Kaçırmasına kaçırır lakin kızın yaşı tutmaz. 18 yaşını doldurmadığı için ailesi mahkeme kararıyla kızlarını geri alır. Her iki
gencin döktüğü gözyaşlarına kimse aldırmaz ancak mahkemede yapılan sözleşmede gönül ışığının yaşı tutana kadar
bekleyecek ve ailesi kimseye vermeyecekti.
Bir süre beklerler ve kızın yaşı artık 18 olmuştur. Ama kız
tarafında işler değişir ve verdikleri karardan cayarlar. Sevda
nedir bilmeyen kızın ailesi eşya satar gibi yüksek başlık parasına Cihan’ın gün ışığı Özge’yi başka birisine söz keserler.
Bunu duyan Cihan dururmu?..
Karanlıkları delerek adeta bir şahin gibi köyden sevdalısını
tekrar kaçırır ve ailesininde desteğiyle anlı şanlı düğünle
dünya evine girer.
Cihan kendisine tanışma imkanı vermeyen eşinin ailesini
düğünlerine davet etsede gözünü para hırsı bürümüş aile bu
mutlu günlerinde yanlarında yer almaz.
Bunların kendisi için önemi yoktu. Çünkü o artık gönül ışığına kavuşmuştu.
Bu evliliklerinden biri kız, biri oğlan iki tane pırlanta gibi
evlatları olur.
Hani derler ya “Torun baldan tatlıdır “ diye ama kızın ailesi
görmedikleri torunlarını sevmek bir yana hala başlık parasında diretmektedirler. Oysaki kendisine ancak yeten ve
destekle ayakta duran Cihan için bu kadar parayı bulmak
imkansızdı. Anlayamadığı konu ise evlattan ve torundan
nasıl vazgeçilebilirdi?.. Para denilen şey bu kadar insafsız ve
kör yapabiliyormu?..Sevginin körelmesinden tehlikeli başka
bir duygu olabilirmi?..
Cihan kendisi ile o kadar barışıkki, hatta görmediğine bile
seviniyor. İnsan görmediği için nasıl sevinebilir diyeceksiniz .
Nasıl yani diye sorduğumda, başlıyor anlatmaya.
-En büyük hesabı mahşer günü gözler verecek ve ben sizin
gördüğünüz çirkinlikleri görmüyorum .
Kendisini dinlerken gözlerimden süzülen yaşlara engel
olamıyorum. Cihan bu işte, kimsenin kolay kolay sahip
olamadığı tertemiz ve tarifsiz kocaman bir yüreğe sahip. Bir
söz vardır “GÜZEL AHLAKLI, GENİŞ YÜREKLİ VE DERYA
GÖNÜLLÜ OL” diye. Sanki Cihan için söylenmiş.
Ticaret hayatında başarılı olamayan Cihan artık engelli kontenjanından memur olarak atanabilmek için EKPSS’ye hazırlanmaktadır. Dileriz Mevlam dualarını kabul eder ve hayalini
kurduğu devlet kapısında işe girme imkanını bulur.
Konuşmalarında kendi canından bile çok sevdiği eşini ve
ona karşı olan duygularını, ona duyduğu aşkı tarif edemiyor.
Sadece “eşim ile çocuklarım benim dünyam “diye buğulu sesiyle dile getiriyor. Ardından “onlar benim mutluluğum, yaşam
kaynağım ve gurur duyuyorum ailemle “diye ekliyor.
Gönül ışığı eşi gerçekten güzelliği kadar becerikliliği ilede insanları kendisine hayran bırakan dünya tatlısı bir kişi. Eşi ve
çocukları için ehliyet alır. Eski ama ayaklarını yerden kesen
bir araba ile ailesinin sevimli şoförü olarak her yere fedakarca koşturur Özge. Hiç bir zaman öf bile demeden.
Çocuklarından ilki kız ve okula gidiyor. Yaşının küçük olmasına rağmen büyük insan olgunluğuna sahip sevimli kızı Efkan
babasının görmediği gözleri oluyor.
Efkan ismini ilk defa duyuyorum dediğimde yüzü öyle güzel
aydınlandıki,” teyzesi koydu kızımın adını ve anlamı ise
cennette güzel gözlü kız “diye cümleyi mutlu bir tebessümle
tamamlayıveriyor.
Evet gerçektende çok anlamlı ve özel bir isim bulmuştu
sevgi tomurcuğuna.

Zonguldak’ın en güncel ve doğru haber sitesi

Küçük oğlu Duğhan Kadir ise henüz bir şey anlamıyor. O
sadece boncuk boncuk gözleriyle etrafına gülücükler saçıyor,
bütün umutsuzluklara inat.
Ticarette birbiri üstüne yaşadığı şanssızlıklardan sonra
devletin verdiği bakım parası ve sosyal yardımlarla ailesini ayakta tutmaya çalışıyor. Ayrıca kendilerine ait küçük
bahçelerindede yetiştirdikleri sebzeler sayesinde pazara
bile ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.
Yeterki yetinmeyi bil.
Cihan eşiyle birlikte bahçede çalışmaktan müthiş keyif aldığını söylerken aklıma Aşık Veysel geliyor”Benim sadık yârim
kara topraktır “ dizeleriyle.
Bahçe işinden sonra en sevdiği iş bisiklet binmek. Evet yanlış duymadınız. Görmediği halde çok güzel bisiklet biniyor.
Boş arazide gönlünce giderken rüzgarla koşuyormuş gibi
mutlu oluyor. Sen kendinle barışıksan mutluluğu yakalayabilirsin, küçücükte olsa.
Boş vakitlerini çocukları ile birlikte çocuk olarak geçirmek
en büyük eğlencesi. Dünyada bundan daha güzel bir duygu
olabilirmi?.. Çocuklaşabilmek...
Gönül ışığı olan eşi hakikaten Cihan’ın karanlık dünyasının
tek ışığı. Minyon tipi ve bilye gibi ışıl ışıl gözleriyle, çok tatlı
güleç yüzüyle çocuklarının ve eşinin mutluluk pınarı Özge.
Böyle büyük sevda ancak büyük yüreklerde gerçek olur.
Birgün sosyal yardım için Vakıfta beklerken tanışmış olduğu
Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesinin Başkanı

Hüseyin Şirin sayesinde hayata yeni bir adım daha atar ve
2002 yılında Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesine
üye olur. Arkasında kurumsal bir derneğin olması kendisini
dahada güçlü hissetmesini sağlamıştır. Çünkü bundan sonra
büyük bir ailenin üyesiydi.
Cihan sadece bizim gördüklerimizi göremiyorum diye kendisini soyutlamıyor . Çünkü bizde onun gönül gözüyle gördüklerini göremiyoruz. Söyleyemedikleri, kimseye anlatamadıkları, dışarıya aktaramadığı duyguları yüreğinde buram buram
şiir olur ve şiir şiir kaleminden kağıda dökülür.
İlk şiir kitabını eski Zonguldak Valisi Sayın Yavuz Erkmen beyin desteğiyle çıkarır. Kendisine vermiş olduğu değer olsun,
desteği olsun minnet ve övgü ile bahseder Yavuz beyden.
Şu anda ise ikinci şiir kitabınında yolda olduğunu söylüyor
yüzünü kaplayan mutluluk tebessümüyle.
Kitabında her duyguya önem verdiğini anlatırken ve o anki
ruh haliyle duyguları onu hangi engin denizlere sürüklüyorsa
şiir şiir damlıyor yürekten sızanlar.
Duygularını yoğun yaşayan ve görmese bile ayrı bir yaşantının güzellikleriyle kaplı dünyasında çocukları ve ailesi için
hazırlandığı EKPSS sınavında dileriz umut çiçeklerini toplar.
Bir gün atandığı haberi biliyorumki hepimizi mutlu edecektir.
Çünkü birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur.
Bütün güzellikler Cihan’da olduğu gibi yüreğinizden gözlerinize yansısın ve umutlarımız kör olmasın.
Sevgi ve saygılarımla.
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Gazeteciler Çanakkale’de buluştu

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 15. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 11-14 Mayıs tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirildi. TGK Başkanlar Kurulu toplantısında, seçim sürecinde medya
sektöründeki son gelişmeler, sorunlar ve çözüm
önerileri görüşüldü.
“2018 Troya Yılında Anadolu’nun kadim değeri Troya’da
Çanakkale’de buluşuyoruz” sloganıyla gerçekleşen etkinlikler kapsamında Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti’nin ev
sahipliğinde yapılan ve 7 gazeteciler federasyonu genel
başkanı ve yöneticileriyle 87 gazeteciler cemiyeti başkanı ve temsilcisinin katıldığı toplantıdan sonra açıklanan
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 15. Başkanlar
Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde; 24 Haziran’da seçilecek
siyasetçilere basın özgürlüğünün çağdaş ülkelerdeki
konuma getirilmesi, basında örgütlenmenin meslek odası
statüsüyle sağlanması, yerel basına destek verilmesi ve
internet medyasıyla ilgili düzenleme yapılması için çağrıda bulundu. Bildirgede şu görüşlere yer verildi:
1- Türk Ceza Kanunu’nda ve diğer bazı kanun ile yönetmeliklerde yer alan darbe dönemlerinden kalma basın
özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler, çağdaş ülkelerdeki
basın özgürlüğü uygulamalarıyla derinden çelişkiler içermektedir. Demokratikleşme, temel hak ve özgürlüklerin
gelişmesi bakımından bugüne kadar yapılan düzenleme
ve iyileştirmelere rağmen ifade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan
sorunlar mevcuttur. Medyaya kendini meşru bir şekilde
ifade edebilme ve haber yapabilme hakkının evrensel
ölçülerde tanınmasını, ifade ve basın özgürlüğünün
sorun olmaktan çıkması için gerekli yasal düzenlemelerin

yapılmasını istiyoruz.
2- Türk medyası, gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen Gazetecilik Meslek Yasası’na ihtiyaç
duymaktadır. Yasa, yazılı, görsel ve sesli medya için
meslek odası statüsüyle günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmalıdır. Bu kapsamda siyasetçiler, bürokratlar,
hukukçular ve medya örgütleri temsilcilerinin katılımıyla
çalışma grupları oluşturularak, kanun teklifi hazırlanmalı
ve Gazetecilik Meslek Yasası ülkemize kazandırılmalıdır.
3- Ülkemizde yerel medya çok zor koşullarda ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Resmi ilan fiyat tarifesinde 2
yıldan beri artış sağlanmamıştır.
Basın İlan Kurumunun hazırladığı, yerel medya sektörüne can suyu olacağı bilinen ve Bakanlar Kurulu’nda imzalanan yeni tarifenin onaylanarak bir an önce uygulanması öncelikli talebimizdir. Bunun yanı sıra yerel basını
güçlendirecek yeni katkılar sağlanmalıdır.
4- Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki 5953 Sayılı Kanun

halen yürürlüktedir. Basın işkolunda “gazeteci” olarak
çalışan kişiler ve işverenleri arasındaki ilişkiler ile çalışma
koşulları bu kanunla düzenlenmiştir.
Bu yasanın günümüz koşullarına uygun olarak düzenlenmesi, medya sektöründe sendikalaşmanın geçmişteki konumunun yeniden sağlanması, sadece biz gazetecilerin
değil, toplumumuzun bir ihtiyacıdır.
5- İnternet haberciliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de büyük bir gelişim göstermiştir. Ancak gelişmiş ülkelerde konu yasalarla düzenlendiği halde ülkemizde bu
alanda ciddi bir boşluk bulunmaktadır. Yasal boşluktan
kaynaklanan sorunlar, her geçen gün daha da artmaktadır. İnternet medyasının yayıncılık konusunda düzenlemeye ihtiyacı vardır. İstihdam sağlayan, gerçek anlamda
habercilik yapan ve kurumsallaşan internet haber siteleri desteklenmelidir. Bu kurumlarda habercilik yapan
meslektaşlarımız da yeni düzenleme yapılarak gazeteci
sayılmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”.

Maden şehidi annesinin en buruk anneler günü…

Otostop çeken engelli genç,
emniyet müdürünün makam
aracıyla yolculuk etti

Zonguldak’ta 8 Ocak 2013 tarihindeki maden faciasında oğlu
Ahmet Şekerci’yi kaybeden Havva
Şekerci, Anneler Günü’nü üzgün
geçirdiğini söyleyerek, “ Oğlumun
beni kucaklamasını annem diye
sarılmasını çok istiyorum ” dedi.
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 8 Ocak
2013 tarihinde TTK Kozlu Müessesi’nde meydana gelen maden
faciasında oğlu Ahmet Şekerci’yi
kaybeden Havva Şekerci, Anneler
Günü’nü buruk ve üzüntülü geçiriyor.
Oğlunu kaybettikten sonra beşinci
Anneler Günü’nü üzgün geçirdiğini
ifade eden Şekerci, “Oğlumu kaybedeli 5 yıl oldu. Her an kapıyı çalacak
gibi oluyor. Allah kimseye evlat acısı
yaşatmasın” dedi.
Gözyaşlarına hakim olamayan anne
Havva Şekerci, “Oğlumun yokluğu
çok belli o her zaman gelirdi anneler

günü için arkasında gül saklardı.
Annecim Anneler günün kutlu olsun
derdi. Oğlumu kaybedeli 5 yıl oldu.
Her an kapıyı çalacak gibi oluyor.
Kanayan yara her zaman kanıyor.
5 yıl geçti hala kanıyor. Geliyorum
oğlumla dertleşiyorum. Oğlumun mezarının yanında Annemin mezarı da
var onunda anneler günün kutluyorum. Bütün maden şehitleri anneleri
başta olmak üzere bütün annelerin
anneler günün kutluyorum. Allah
kimseyi evlat acısı göstermesin,
Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan
etmesin. Bir imtihandan geçiyoruz
ama inşallah o imtihandan geçenlerden oluruz. Yüce rabbime layık bir
kul, Peygamber efendimize layık bir
ümmet olmaya maden şehidi oğluma da hayırlı bir anne olayım, onun
emanetlerine sahip çıkayım o zaman
kendimi daha iyi hissedeceğim. Oğ-

lum bana anne sen benim çocuklarıma bakacaksın diyordu. Ben onun
vasiyetlerini yerine getirmeye çalışıyorum. Onun yokluğu her zaman
belli oluyor. Bir yara kanadığı zaman
hep kanıyor. Biri anne dediği zaman
zannediyorum ki Ahmet, dönüyorum
arkama bakıyorum yok. Çok hayırlı
bir evlattı ben ondan razıyım Allah’ımda ondan razı olsun. Allahım
onu Firdevs cennetine girmeyi nasip
etsin. Peygamberimizin sancağı
altında beraber cem olmayı orada
beni kucaklamasını annem diye
sarılmasını çok istiyorum. Çok zor
evlat acısı Allah kimseye yaşatmasın
biz yaşadık. Bir sınavdan geçiyoruz inşallah o sınavları verenlerden
olurum” dedi.
Maden şehidi Ahmet Şeker’in annesi
Havva Şeker oğlunun mezarına gül
getirerek başına koyarak dua etti.

Zonguldak’ın en güncel ve doğru haber sitesi

Zonguldak’ta 22 yaşındaki engelli genç İsmet
Fidan, otostop çektiği İl
Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı’nın
makam aracıyla yolculuk yaptı. Gencin sigara
kullandığını öğrenen
Emniyet Müdürü, engelli
gence sigarayı bırakma
sözüne karşılık maddi
destekte bulunacağı
sözünü verdi.
Doğuştan engelli olduğu
öğrenilen İsmet Fidan,
Kent merkezinden Kdz.
Ereğli ilçesine gitmek için
otostop çekti. Bu sırada
ilçeye hareket eden Emniyet Müdürü Ahmet Metin
Turanlı da otostop çeken
genci makam aracına alarak birlikte yolculuk yaptı.
Genç ile yolculuk boyunca sohbet eden Turanlı,
sohbeti de sosyal medya
hesabından paylaştı.
Turanlı, “Ben Zonguldak

Emniyet Müdürü Metin
Turanlı. Bu uşağı yolda
bulduk. Güzel uşak, iyi
uşak. Ereğli’de futbol oynayan, geleceği parlak bir
kardeşimiz. Kdz. Ereğli’ye
toplantıya gidiyorum. Engelliler Haftası dolayısıyla
bu da tevafuk oldu. Bu
kardeşimizi tanıma fırsatı
bulduk. Güzel insan kalbi
güzel, kendi güzel insan.
O’na kötülük edenlere
Allah yerin dibine batırsın.
Ama kötü bir şeyi var.
Sigara içiyor. Sigara işini
bırakırsa ben de ona aylık
kazancı kadar yardımcı
olacağım. 1 yıl. Ama hep
beraber takip edeceğiz.
Buradan söz versin şimdi.
Sigarayı bırakacaksın,
aylık kazancın kadar
her ay bir yıl süreyle
sana yardım edeceğiz.
Ben edeceğim. Sigarayı
bıraktığına emin olduğum
andan itibaren yardım
edeceğiz” diye konuştu.
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İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner uyardı

Ramazan ayında beslenmeye dikkat!

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Ramazan ayı, oruç tutanlar
için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği
bir aydır. Bu yıl da sıcak yaz günlerine
rastlaması nedeni ile oruç tutanların
sağlıklarına daha fazla önem vermeleri,
iftar ve sahur menüleri konusunda daha
dikkatli olmaları gerekmektedir diyerek
oruç tutacak olan vatandaşları uyardı.
Güner yapmış olduğu açıklamada, “ Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde
en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur
öğününü atlamamak gerekir. Sahura
kalkılmaması ya da sahurda sadece su
içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır.
Sahura kalkılmaması durumu açlık kan
şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha
verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu
durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır
yemeklerden oluşursa gece metabolizma
hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır.
Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam
tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan

hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba,
zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan
oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı
geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek,
bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur
işlerinden uzak durulması uygun olacaktır.
Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir
diğer husus da iftar sofraları için hazırlanan yiyecekler ve bunların tüketim miktarlarıdır. İftar sofralarında bir insana yetecek
yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir.
İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan
kısa sürede çok miktarda besin tüketme
isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok
yüksek miktarda besin tüketmektir. Beyin
doyma emrini yemekten 15-20 dakika
sonra verir. Çok hızlı yemek yendiğinde
bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi
yüksek besinler yenilir ve bu durum hem
sağlık açısından risk oluşturabilir hem
de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin
hazırlayabilir.

Sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile
birlikte yeterince sıvı alınmazsa su ve mineral kaybı sonucu, bayılma, bulantı, baş
dönmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilmektedir. Günde ortalama en az 2-2,5 litre

(12-14 su bardağı) su içmeye, bununla
birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da
karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade soda vb. sık sık
tüketmeye özen gösterilmelidir.

Oruç tutanlar için beslenme önerileri
•
Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösteriniz.
•
Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla ile her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde besleniniz.
•
Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçınıp, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketiniz.
•
Sahur öğününüzü atlamayınız.
•
Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden
oluşan hafif bir kahvaltı yapabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan
oluşan bir öğün tercih edebilirsiniz.
•
İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle
başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de kan şekerini dengeli bir şekilde yükselten
besinler (beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler yerine
bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna vb.) tercih ediniz.
•
İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi
vb.) veya meyve tatlıları tercih ediniz.
•
Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya

KORKMAZ

ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz.
•
Yemekleri pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu unutmayın. Özellikle
ızgara, haşlama, fırında, buğulama gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlanan yemekleri tercih
edininiz.
•
Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş yemeklerden uzak durunuz.
•
İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı
olacaktır.
•
Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için sıvı tüketiminize dikkat edin. Ek olarak, yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler
(kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler) ve ara öğünlerde
ZAYİ İLAN
de taze ve kuru meyveler,
Ahmet Erdoğan Sağlık M.Y.O kimlik belgemi
hoşaf ve kompostolar,hurma,
kaybettim. Hükümsüzdür.
ceviz, fındık, badem gibi kuru
Zeliha Beyaz
yemişler tercih edebilirsiniz.
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Zonguldakspor’da yeni teknik patron kim olacak?

Caner, “Ergün Penbe gündemde yok”
İMZA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Emen’e konuşan Başkan Caner, “Böyle bir şey olmuş olsaydı
mutlaka basın açıklaması yapar duyururdum. Bizim kulüp olarak böyle bir girişimimiz olmamıştır. Hoca konusunu en kısa zamanda çözüme kavuşturup açıklayacağız.”
Zonguldak spor kamuoyunda bir
süredir ismi gündemde dolaşan Zonguldak’ın yetiştirdiği Galatasaray’lı eski
büyük milli futbolcu Ergün Penbe’nin
Zonguldak Kömürspor Kulübüne yeni
sezonda Teknik Direktör olarak yeni bir
yapılanmayla gelecek olmasına dair
çıkan haberler üzerine İMZA Medyaya
açıklama yapan Başkan Süleyman Caner bu söylentilere son noktayı koydu.
Süleyman Caner, konu ile ilgili olarak
Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa
Emen’in sorduğu soru üzerine net olarak şu ifadeyi kullandı.
“Kamuoyunda bu değerli futbolcumu-

zun Zonguldakspor’a geleceği haberleri
dolaşıyor ama ben böyle bir şey olmuş
olsaydı mutlaka basın açıklaması yapar
duyururdum. Bizim kulüp olarak böyle
bir girişimimiz olmamıştır. Hoca konusunu önümüzdeki hafta çözüme kavuşturup açıklayacağız. Ergün Hocamıza
anlaşacağı kulüplerde başarılar diliyoruz ve kendisini seviyoruz.” dedi.
Bu arada, yeni hocanın kim olacağı konusunda sır vermeyen Başkan Süleyman Caner’in Zonguldak’lı bir hocaya
sıcak baktığı bilinmesine rağmen bu
ismin kim olduğu konusunda şimdilik
bir açıklama yapmadı..

Elmas’a katkı gecesi
İyi ki varsın
Vali Çınar…
Zonguldak
Kömürspor
kulübüne
ekonomik
katkı sağlamak amacıyla düzenlenen gecede
beklenen destek
sağlanamadı.
Vali Ahmet Çınar ve
Emniyet Müdürü Metin
Turanlı’nın organize ettiği geceye Vali Ahmet
Çınar, Emniyet Müdürü
Metin Turanlı, Zonguldakspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner,
Belediye Başkanları,
TSO Başkanı Metin
Demir, STK Başkanları
katıldı.
Kulübün daha iyi yer-

Zonguldak’ın en güncel ve doğru haber sitesi

lerde olmasının hedeflendiği gecede beklenen ekonomik yardım
maalesef olmadı ancak
Vali Ahmet Çınar’ın
önerileri ile yine birtakım yardımların hayata
geçecek olması çok
memnuniyet uyandırdı.
Hal böyle olunca spor
camiası “İyi ki varsın
sayın Vali Çınar” dedi.

www.imzagazetesi.com

