
?TRAFiK SORUNUNASIL
ÇÖZÜLÜR

AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, CHP İl Başkanı Turgay Güngör ve
Prof. Dr. Atakan Aksoy konuyla ilgili çözüm önerilerini aktardı...

15 TEMMUZ KAHRAMANI SOYLU, TÜRKİYE’DE TERÖRÜ YOK ETMEK İÇİN KARARLI

ADIM ADIM GEZİYOR

15Temmuz Darbe Girişimi gecesi korkusuzca
TRT binasına giden ve işgalcilerden kurtaran

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörü bitirmek için
Doğu ve Güneydoğu bölgesini adım adım geziyor. Böl-
gedeki vatandaşların derdini dinleyen Bakan Soylu,
“Devlet yanınızda” mesajı veriyor.

MART AYINDA OYUNA SON!

Ülkenin birliğini ve kardeşliğini kimsenin bozama-
yacağını ifade eden Bakan Soylu, “Biz bu toprak-

lar üzerinde Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı bir kardeş
olarak yaşamaktayız. Huzurumuzu bozamayacaklar.
PKK Mart ayının başından itibaren bu ülke ile oyun ol-
mayacağını bir kez daha görecek” diye konuştu.

Yıl: 25  Sayı: 48 Ocak 2017

T R A B Z O N  G A Z E T E C i L E R C E M i Y E T i

Karakullukçu: 25 yıl önce,
“Trabzon bir şehir, Samsun bi-
nalar topluluğudur” diyordum.
Gel gör ki zaman beni doğrula-
madı, olay tam tersine döndü...
SAYFA 10’da

GALYAN TRABZON’A

YETMEYECEK 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi,
Trabzon’a raylı sistem kazan-
dırmak için çalışmalarını yo-
ğunlaştırdı.   SAYFA 9’da

BÜYÜKŞEHİR’DEN

RAYLI SİSTEME 

250 MİLYON TL

ERGUN KANTARCI

TRABZON’UN GÜN GEÇTİKÇE ARTAN SORUNUNA FARKLI ÇÖZÜMLER

ÇİZGİ YORUM Harun
YAVRUOĞLU

SAYFA 12’de

ÖNCELİK KANUNİ BULVARI
Artan nüfus, büyüyen şehir, gelişen tu-

rizmle birlikte Trabzon’un başlıca sorunla-
rından biri haline gelen araç trafiği için farklı
kesimler farklı çözüm önerileri sunuyor. Ko-
nuyla ilgili AK Parti Trabzon İl Başkanı Hay-
dar Revi, trafiğin rahatlaması için öncelikli
olarak Kanuni Bulvarı’nın bitirilmesi gerekti-
ğini savunurken, yeni yollar ve kavşakların
sorunu ortadan kaldıracağını savundu. 

SAYFA 2’de

METROBÜSLÜ ÇÖZÜM
Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon İl Baş-

kanı Turgay Güngör ise Trabzon trafiğine
çözüm için üç ana başlık verdi. Yeni kavşak-
lar, Kanuni Bulvarı ve Güney Çevre Yolu ve
Beşirli’den Yomra’ya kadar uzanan bir raylı
sistem. Sadece araç trafiği değil artık in-
sanların da şehir merkezine sığmadığına
dikkat çeken Güngör metrobüslerin de çö-
zümün birer parçası olacağının altını çizdi. 

SAYFA 4’te

BİLİMSEL ÇÖZÜMLER
Prof. Dr.  Aksoy ise kentin en önemli so-

runu haline gelen trafik için farklı alternatifler
ortaya koyuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bu
konuda ARGE çalışmaları yapması gerektiğini
savunan Aksoy, şehir merkezindeki birikmeye
dikkat çekerek yayaların trafiğin akışını kes-
memesi için cam bariyerler, sinyalize sistemi
gibi basit uygulamalarla çözümün parçası
olunabileceğine işaret etti.      

SAYFA 5’te

Terörün kökünü kazıyacak

Üst düzey
futbolcu,
zekâsıyla
nam yap-
mış teknik
adam, hiciv
sanatçısı...
Huzurları-
nızda:
SAYFA 18’de

YIKILMAYAN 
BİR MİLLET!

Yusuf TURGUT
SAYFA 4’te Nevzat YILMAZ

SAYFA 5’te

İpek Cansel ŞAHİN
SAYFA 7’de

Osman ŞİŞKO
SAYFA 10’da

Erhan ESASPEHLİVAN
SAYFA 13’te

Sertaç HELLAÇ
SAYFA 17’de

Ali Osman YÜRÜK
SAYFA 6’da

Sponsorlarımız
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ÖNCELiK KANUNi BULVARI!..
Revi, Trabzon’da trafik sorunu olduğunu, bu sorunun çözümü için ciddi uğraş verdiklerini ancak üretilen projelerin daha
hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Revi, gazetemize şu açıklamaları yaptı:

KİRALIK ARAÇLARIN ROLÜ…
“Trabzon’da trafik sorunu var. Bunu

inkâr etmek mümkün değil. Özellikle
son iki yıldır; hem 2015 hem de 2016 yı-
lının yaz ayında ciddi bir yoğunluk yaşa-
dık. Bunun nedeni belli. Her yıl
Trabzon’a 10 bin araç katılıyor. Ayrıca
yurtiçi ve yurt dışından ilimizi ziyaret
edenler oluyor. Şehrimize dışarıdan ge-
lenler de daha çok araç kiralama yönte-
mini kullanıyorlar. Diğer illerden de
araç kiralama sistemi başladığı için
şehir içerisindeki araç sayısında ciddi
bir artış gerçekleşiyor. Yaz aylarında,
Trabzon’daki kiralık araç sayısı oldukça
fazla. “

TURİST SAYISINDAKİ ARTIŞ
“Yaz aylarında okulların kapalı ve in-

sanların büyük bölümünün fındıkta,
çayda ya da köyde olmasına rağmen
trafik yoğunluğu oluyor. Bunun birinci
nedeni, turist sayısındaki artıştır. Trab-
zon’un geçmişine baktığınız zaman, ad-
rese dayalı nüfus sayımına geçilmeden
önce bu şehrin nüfusu 975 bindi. İlk ad-
rese dayalı nüfusu ise 740 bin olarak
kayıtlara geçti. Gerileme söz konusu.
Şimdi, 760 binlerde seyrediyor ama
konut alanı olarak şehir geçmişe oranla
3’e katlamıştır. Geçmişte, Beşirli, Yıl-
dızlı, Söğütlü yoktu. Nüfusa göre bina
sayısı yoktu. “

“TRABZON’UN TALEPLERİ”
“Tüm bunları yerel yöneticilerimiz gö-

rüyorlar. Bizler de sorunun çözümü adına
hemen hemen herkesle temas kuruyo-
ruz. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri ön-
cesi projelerimiz oldu. Bu projeleri
hazırlarken parti binamızda oturmadık.
Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya
geldik. Herkesi dinledik. Sonra da o
dönem Başbakanımız olan Sayın Ahmet
Davutoğlu, bu projeleri Trabzon halkına
anlattı. Bu projeler, Trabzon’un taleple-
riydi. İkinci tünel, sahil yolu ve diğer yol-

lar yapıldı. Yine de ciddi trafik sıkışıklığı
yaşıyoruz.“

“PROJESİ DE PARASI DA HAZIR”
“Özellikle, Kaşüstü mevkinde, tüne-

lin doğu yönünden girişinde ve Düzköy
yolu kavşağında ciddi bir trafik sıkıntısı
var. Salacık ve Darıca’ya kadar sıkışıklık
devam ediyor. Kaşüstü projesi 1 yıldır
tartışılıyor. Dal-çık mı olur, viyadük mü
olur, ne olursa olsun da bir an önce ya-
pılsın diyorum. Sanırım dalçık şeklinde
olacak. Bunun projesi de parası da
hazır. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız
gerekse de daha evvel burada görev
yapmış Ankara’daki etkin bürokratlar,
sorunu biliyorlar. Belki araç sayısı he-
saplanamamıştır.” 

“KANUNİ BULVARI’NIN ÖNCELİĞİ”
“Projeler arasında, Uğurlu Kavşağı

da var. Burası daha sonra gündeme ge-
lecek. Kanuni Bulvarı’na gelirsek… Bu
projenin tartışılmasına gerek yok. En
önemli ve öncelikli projemiz Kanuni
Bulvarı’dır. Kanuni Bulvarı, kuzeyi boy-
dan boya geçen bir yol olacak. Maçka
yolu üzerinden başlayıp, Boztepe’yi
geçip, Yıldızlı’da birleşen bir güzergah.
Kanuni Bulvarı’nın, şehir trafiğine büyük
katkısı olacak. Kanuni Bulvarı yerine
Güney Çevre Yolu yapılsaydı yönünde
eleştiriler var. Ben her ikisini de ayrı
ayrı projeler olarak görüyor ve önemsi-
yorum. “

DEĞİRMENDERE’YE YENİ KAVŞAK
“Maçka’dan gelen yolun sahil yoluna

birleşmesi de ciddi sıkıntı yaratıyor.
Onunla ilgili de Değirmendere’de
büyük bir kavşak düşünülüyor. Bu kav-
şak o mevkiyi rahatlatacaktır. Sonra-
sında da çevre yolu… Çevre yoluyla
ilgili Sayın Bakan’ımızın dile getirdiği
önemli bir ayrıntı var. Belki parça
parça tamamlanacak ama bu yol Sam-
sun’dan Trabzon’a bir Karadeniz Oto-
yolu haline gelecek. Bununla ilgili

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Manşet Gazetesi için Trabzon trafiğini masaya yatırdı:

Ünye sıkıntılıydı, tamam-
landı. Ordu ve Giresun’la il-

gili çalışmalar var. Bütün
bunları ciddiyetle takip ediyo-

ruz. “
MARAŞ TRAFİĞE KAPANABİLİR

“Maraş Caddesi ile ilgili problemler
var. Buranın trafiğe kapatılması, sürekli

gündeme getirilip tartışılıyor. Artık
Maraş Caddesi’nden araç ile geç-
menin zorunlu olmadığını düşünü-

yorum. Minibüse binecekleri ve
minibüsçüleri mağdur etmeden bu
cadde için bir çözüm üretilebilir. Şoför
esnafı ve Şoförler Odası, alınacak karara
uyacaktır. Maraş Caddesi’nin trafiğe ka-
patılması zaten konuşuluyor ama burası
adına bir çözüm üretildikten sonra bu
proje konuşulmalı. İnsanlar ve esnaf
mağdur edilecekse bu projenin de bir
önemi kalmıyor. “
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“SORUN, ÇÖZÜLEMEZ HALE GELİYOR”
“Trabzon’un 1. sorunu trafiktir. 2004-

2009 yılları arasında, Trabzon Belediye
Meclis Üyesi idim. O dönemde de trafik
sorunu vardı. Ancak çözümü noktasında
birçok projemiz bulunuyordu. 2009 se-
çimlerinde yerel yönetimleri kaybettiği-
mizde, bu sorun rafa kaldırıldı.
Trabzon’daki trafik sorunu, her geçen
gün çözülemez hale gelmektedir. Gerekli
adımlar hızlı şekilde atılmamaktadır. “

SAHİL BANDINA 4-5 YENİ KAVŞAK
“Trabzon’un sahil bandında ciddi

problem var. Ana ulaşım açısından ba-
karsanız, sahil bandındaki sorunun çö-
zümü, 4-5 yerde kavşak yapılarak
giderilebilir. Erzurum Yolu sahil yoluna
bağlanamamaktadır. Beşirli ve Aya-
sofya’daki kavşaklar, gayet doğru hamle-
ler ancak diğer kavşak sorunlarını
çözmeden ana ulaşım sorununu çöze-
mezsiniz.”  

KANUNİ BULVARI, GÜNEY ÇEVRE YOLU
“Kanuni Bulvarı yıllardır sürünce-

mede kaldı, bitmiyor. Kanuni Bulvarı’nın
bitirilmesi lazım. Güney Çevre Yolu Pro-
jesi bile gündemde yok. Bu yolun proje-
lendirilip ihale aşamasına getirilmesi

lazım. Güney Çevre Yolu tamamlandı-
ğında, transit geçişler sahil bandından
bu yola kaydırılacaktır. Bu hamleden
sonra sahil yolu da rahatlayacaktır.

“UZUN SOKAK’A YAYA SIĞMIYOR!”
Gelelim şehir içi trafiğine… Trab-

zon’da trafik sorunu ve beraberinde oto-
park sorunu var. Ben, otopark yaparak
da bu sorunun çözüleceği kanaatinde de-
ğilim. Trabzon’un şehir içerisindeki cad-
delerini trafikten arındırmak lazım. Uzun
Sokak’ı yayalaştırmıştık. O zaman karşı
çıkmışlardı. Şimdi oraya yaya bile sığmı-
yor. Bir de Maraş Caddesi sorunu var…

MARAŞ CADDESİ’NİN DURUMU
10 ay evvel Ortahisar Belediyesi Mec-

lis Üyeliği’nden istifa ettim. O dönemde,
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
Maraş Caddesi’nin trafiğe kapatılmasını
gündeme getirmişti. Bence kapatılmalı-
dır. Trafik sahilden, tanjanttan, Kanuni
Bulvarı’ndan ve Güney Çevre Yolu’ndan
işlemeli. Güney Çevre Yolu’nun derhal
projelendirilmesi lazım. 

BEŞİRLİ’DEN YOMRA’YA KADAR!..
“Trabzon trafiği için kesin çözüm,

raylı ulaşım sistemidir. Beşirli’den Yom-
ra’ya kadar… Şehir içinde de metrobüs
ya da raylı sistemle batı yönüne ulaşım
sağlanmalıdır. Bunun başka yolu yoktur.
Araç sayısının bu kadar artması karşı-
sında yol yapmakla da çözüm üretemez-
siniz. Yaya alanları genişletilip raylı
sistem gerçekleştirilmelidir.”

GÜMRÜKÇÜOĞLU’NA GİDEN PAKET …
“Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile gör-
üştüğümde, kendisine önerilerimizi sun-
duk. Kavşaklar ve raylı sistemleri
anlattık. Bu zamana kadar gelmeyen
raylı sistem, şimdi gündeme alındı. Bun-
dan ötürü çok mutluyuz. Bunlar hari-
cinde olmazsa olmazlar, Kanuni Bulvarı
ve Güney Çevre Yolu’dur.” 

Her insan ister istemez yeni yıla yeni bek-
lentilerle umutlarla girer. Kurşun gibi

ağır bir yılı geride bıraktık.
Millet olarak yorulduk. Osmanlı’nın son dö-
neminde bile belki savaşlar bu denli insanı-
mızın huzurunu kaçırmamıştı.
Büyük millet olmak bu badireleri de atlat-
maktan geçiyor.
Tarihte 16 Türk devleti var. Allah, Türkiye
Cumhuriyeti’ni daim etsin.
Zor bir yıldan geçtik, neler yaşamadık ki?!
Türkiye dünyanın merkezinde, enerji kaynak-
larının göbeğinde yer alıyor.
7 Düvele karşı savaştık, insanımız ne yiğitlik-
ler sergiledi, "Çanakkale geçilmez" dedik.
Topraklarımız şehit kanlarıyla sulandı.
Bugünkü durum bundan farksız. Artık savaş-
lar göğüs göğüse, mertçe yapılmıyor, düş-
manın nereden geleceğini
kestiremiyorsunuz.
Sayısız terör örgütüne karşı topyekün bir
savaş halindeyiz, iç-dış hainler Türkiye’yi yö-
netilemez bir ülke haline getirmek istiyor.

Milletçe asla teslim olmayız.
15 Temmuz destanını yazan bu millet artık
uyanmıştır, kalleş tuzaklara artık pabuç bı-
rakmıyor. Sondan başa doğru gidelim.
Türkiye, Davutoğlu Başbakanlığından sonra
Ortadoğu’da dostlarını artıracağını deklare
etti.
Rusya ile yakınlaşma kurdu, Suriye krizine
yeni bir perspektiften bakmak istedi.
Ortadoğu petrolü-doğalgazını batılı emper-
yalist sömürgelere tek başına bırakmayacağı
mesajını verdi. Başarılı olamadı.
İstanbul’da havaalanımız, Beşiktaş maç
sonu, Ankara Gar ile Merasim Sokak saldırı-
ları, Kayseri ve Rus Büyükelçi'nin öldürül-
mesi küresel operasyonlar.
Doların tırmandırılması...
Son yüzyılda sayısız darbe süreçleri yaşadık.
Hedef Türkiye’nin kendi kabuğuna çekilmesi,
etliye sütlüye karışmaması, IMF kapılarında
bekletilmesi.
O çok bilen demokrasi havarisi Batılılar Mı-
sır’da Mursi’nin devrilmesine nasıl seyirci
kalmışlar, Irak’ta Suriye ve en son Halep’te
binlerce insanın katliama maruz kalmasına
tek laf edemiyorlar.
Türk-Rus-İran yakınlaşması istenmiyor.
Türkiye kendine yeni bir yol haritası belirliyor,
ŞANGAY’a katılabilmeyi dile getirebiliyor.
Artık kendi uçağını, heronları, tankını, holi-

kopterini, denizaltısını, silahını ve her şeyden
önce yazılımını geliştirebilen bir Türkiye var.
Sayısız büyük bütçeli projeler hayata geçirildi.
3. Büyük havalimanı 2 yıl içinde açılacak, bo-
ğazın altı tüp geçitle geçildi, Avrasya Tüneli
açıldı, 3. köprü Yavuz Sultan Selim öyle, Kör-
fez’in gerdanlığı Osman Gazi Köprüsü, hızlı
tren ulaşımı, THY’nin büyümesi vb.
Sırada Kanal İstanbul var. 
Dostları (!) çıldırtan bu.
Dost dediğimiz bu Hristiyan blok senelerdir
Türkiye’yi kapılarında bekletti. 
Bu süreç sancılı olacak ancak Ortadoğu’nun
yükselen değeri Türkiye’dir.
Hedeflerimiz olduğu kadar zaaflarımız da
var, geçmiş ders alındığı zaman anlamlı olur.
500 Milyar dolar ihracat hedefi koyduk.
Dış borç ve cari açık ateşi, bankaların kredi
takibi, icra dosyaları vs. üzerinde çalışmamız
gerekiyor.
İstenilen noktada değiliz, nasıl olalım ki? Ne
zaman ayaklarımız üstünde dik durmaya ça-
lışsak bir el hep devreye giriyor.
Liyakat noktasında 15 Temmuz kalleş FETÖ
darbe girişiminin püskürtülmesi bir milat ol-
muştur diye düşünüyoruz.
Eğitimde milli ve manevi değerlerin esas tu-
tulduğu, müfredatın yaz boz tahtasına çevril-
mediği, sınav sisteminin oyuncak halini
almadığı bir Türkiye hayata geçecektir, geç-

melidir de.
Milletçe bir ve beraber olma gayreti aşkla
hayat bulmalı.
Başka Türkiye yok, Ortadoğu’da Müslüman
alemi yalnızdır ve Türkiye can simidi gibi gö-
rülmektedir.
Biz ayrışırsak Batı mutlu olur.
Kazanımlarımızın farkında, kaybettiklerimize
üzülürken bardağın dolu tarafını da görme
gayretinde olmak gerekir. Hayat su gibi akıp
gidiyor. 
Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak bir
beka meselesidir.
Bu söylemler 17/25 Aralık operasyonları
başlandığından beri söylenen sözlerdir.
Evet bu bir İstiklal Savaşı’dır. Savaş konsepti
değişmiştir.
Türk Milleti bir seferberlik başlatacaksa bu
seferberlik ailede başlamalı.
Aileler evlatlarına daha çok sahip çıkmalı,
modernizmin ve kapitalizmin yıkıcı etkilerine
kapılmadan, akrabalık bağlarını önemseye-
rek, vatan sevgisini gözeterek, harcamala-
rına dikkat ederek, milliliği, Türk milletine
özgü maneviyatı esas alarak bir rol model
ortaya koymalı.
Zordur; ama büyük millet olmak bu zorluk-
ları yenmekten geçer.
Mutlu huzurlu, sağlıklı bir yeni yıl diliyo-
rum!...

YIKILMAYAN 
BİR MİLLET!

“CHP İl Başkanı Turgay Güngör, Trabzon trafiği için adresi gösterdi:”

Yusuf TURGUT
TGC Başkanı

ÇÖZÜM RAYLI SİSTEM!..
CHP İl Başkanı Güngör,
Manşet’e yaptığı açıkla-
mada, “Trabzon’un en
önemli sorunu trafiktir.
Çözümü de, raylı sistem,
Güney Çevre Yolu, Kanuni
Bulvarı ve yeni kavşak-
lardır” dedi. İşte,
Güngör’ün Trabzon
trafiğine bakışı:
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Nevzat YILMAZ

ATATÜRK 
VE TRABZON

Atatürk Trabzon’a üç defa gelmiş-
tir... 

Birinci gelişleri 1924 yılında, ikinci
gelişleri 1930 yılında, üçüncü geliş-
leri 1937 yılında olmuştur... İfade
edeceğimiz konu, Ulu Önder Ata-
türk’ün Trabzon ve Trabzonlular hak-
kında sağlığında taşıdığı intibai
kamuoyuna duyurmak, aradan dok-
san bir yıl geçtiği halde Trabzon için
lüzumlu gördüğü tren yolunun yapıl-
mamasını belirtmektir.

Atatürk Trabzon’a ilk defa geldiği
zaman belediyenin şereflerine verdiği
yemekte Belediye Reisi'nin nutkuna
bizzat Atatürk’ün verdiği cevabın bir
kısmı söyle idi;

“Arkadaşlar beş sene evvel ilk defa
Samsun’a ayak bastığım zaman bana
kuvvet’i kalp veren vatandaşlarımın ilk
safında kahraman Trabzon’luların bu-
lunduğunu asla unutmayacağım. Sa-
karya melhamei kübrasına üçüncü
fıkra ile yetişen Trabzon evlatlarının
meydanı muharebede gösterdikleri fe-
dakarlığın kıymetli hatırası daima di-
mağımda menkuş kalacaktır. Bu
vatansever halka o kahraman evlat-
lara malik olan bu kıymetli memleke-
timizi bir Ermenistan mahreci veya
muhayyer bir Pontus krallığı ülkesi
yapmak ve tehditlerine meş’um idi.

Şüphesiz onlarda bu istek ilelebet hayal
olmuştur. Efendiler, vatanın vahdetini
hürriyet ve istikrarını temin eden milleti-
mizi Cumhuriyet idaresine kavuşturan
inkılabımızın iktisadı refah ve saadeti-
mizi medeniyet aleminde layık olduğu-
muz mevkide temin edecektir. Bu feyyaz
ahalisi zeki, müteşebbis çalışkan olan
Trabzon’umuzu az zamanda dahile şi-
mendiferlerle rapt olunmuş, güzel rıh-
tım ve limanla teçhiz edilmiş görmek
nuhbei amalimdir.

Trabzon Türk camiasında Cumhuri-
yet'imizin zengin kavi hassas pek
mühim istinat membağlarında birdir.
Böyle bir Cumhuriyet şehri elbette is-
tilzam ettiği esbabı ümran ve terak-
kiye malik olacaktır.

Sözlerime nihayet verirken muhterem
Trabzon’lulara muhabbet ve hürmet-
lerimin ve gösterdikleri samimi hissi-
yattan dolayı teşekkürlerimin iblağına
vesalet buyurmanızı rica ederim.”
Atatürk her üç geliş ve gidişlerinde
büyük tezahüratla karşılanmış ve
uğurlanmıştır.

Son gelişleri münasebetiyle yapılan tö-
rende bütün duygular ifade edilmiş,
Trabzonlular'ın Atatürk’e bağlılığı ve il-
kelerinin benimsendiği belirtilmiştir.
Atatürk kıymetli bir fikir adamı, iradeli
bir kahraman ve büyük bir devrimci idi. 
İleriyi çok iyi görebiliyordu. Atatürk’ten
sonra işbaşına gelen veya Trabzon’u
temsilen Büyük Millet Meclisi'nde bu-
lunan insanlarımız yukarıda belirtti-
ğim Atatürk’ün yaptığı konuşmayı
vasiyet kabul edip, tren yolunu yaptır-
salardı şimdi hayalini kurduğumuz
İpek Yolu gerçeklemiş olurdu.

Trabzon da her yönüyle dünya üze-
rinde sayılı şehirler arasına girerdi.
Çünkü Atatürk 91 sene önce Trab-
zon’un buna layık olduğunu Türkiye’ye
ilan etmişti.
Temennimiz , geç kalınsa bile Trabzon
demiryolu projesinin gelecek yılların
kalkınma planına alınmasıdır.

Trabzon trafiğine 
bilimsel çözümler!..

Prof. Dr. Atakan Aksoy trafik sorununa farklı alternatifler üretti…

KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Atakan Aksoy, Büyükşehir Belediyesi’nin farklı yol uygulamaları konusunda kendini
ARGE’ye yöneltmesi ve uygulamalarını çeşitlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. İşte bilimsel
bakışla, Prof. Dr. Aksoy’un gözüyle Trabzon trafiğiyle ilgili öneriler-tespitler:

TRAFİK VE GÜRÜLTÜ 
Okul, hastane, huzurevi gibi sessizli-

ğin gerektiği alanlarda, sessiz asfalt uy-
gulamaları gerçekleştirilmelidir. Reçine
esaslı katkı maddeleri ile imal edilen as-
falt kaplamalarla sessizlik sağlanarak,
bu anlamda konfor oluşturulmalıdır. 

CAM BARİYER UYGULAMASI
Trabzon şehir merkezinde; son za-

manlarda daha da artan biçimde, kara-
yolu üzerinde yaya hareketleri sıklıkla
yaşanmaktadır. Bu araç-yaya karşılaş-
maları, trafik güvenliğini ciddi derecede
tehdit eder hale gelmiştir. Yayalar her
noktadan yolu karşıdan karşıya geçmeye
çalışmakta, bu da hem güvenlik hem de
trafik akış hızı bakımlarından sorun ya-
ratmaktadır.  Estetik cam ayırıcıların, bir
planlama ışığında şehir merkezinde uy-
gulanması, planlanan noktalarda yayala-
rın biriktirilerek güvenli geçişlerinin
sağlanması önerilmektedir. Sinyalize sis-
tem de bu konunun bir parçası olarak
düşünülmelidir. Hem yayalar hem de
araçlar için bir kurallar sistematiği oluş-
turulmalıdır. Bu durumda, trafikten kay-
naklanan agresyonun da önemli ölçüde
azalacağı düşünülmektedir.
RENKLİ AFALT VE BAZALT AGREGALARI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin
asfaltta geri dönüşüm uygulamalarına,
slurry seal uygulamalarına, micro surfa-

cing uygulamalarına, renkli asfaltlar ko-
nusuna, emülsiyonla sathi kaplama ya-
pımı konularına mutlaka hızlı bir şekilde
eğilmesi gerekmektedir. Ayrıca bazalt
agregaları, Türkiye’nin ve bölgenin yol
yapım endüstrisine bağlı olarak, son de-
rece önemlidir.

ZİGANA UZUN TÜNEL İNŞAATI
Trabzon ilini, yakın planda önemli üs-

tünlüklere kavuşturacak ulaşım konula-
rının en önde gelen uygulamalarından
birisi Yeni Zigana Uzun Tüneli inşaatıdır.
Mevcut tünel servise alındığından bu
yana önemli faydalar üretmiş ve üret-
meye de devam etmektedir. Ancak mev-
cut olanakların ilerlemesi, tünel

teknolojilerinin gelişmesi, ulaşım konu-
sundaki talep değerlendirmesi sonu-
cunda yeni uzun Zigana Tüneli’nin inşası
söz konusu olmuştur. Yüksek eğimli ke-
simlerde özellikle ağır tonajlı araçlar için
hız kısıtlılığı yaşanmaktadır. 25km/saat
hızla seyir halinde olan bir aracın
60km/saat hızla hareket etmesi duru-
munda akaryakıt tüketiminin mevcut
yaklaşımlarla üç kat daha az olacağı ön-
görülmektedir. Yeni tünel, Trabzon ve
Gümüşhane etkileşiminde yolculuk alış-
kanlıklarını da değiştirecektir. Seyahat
koşullarının iyileşmesi ile özellikle iç tu-
rizm ve imalat alanlarına yönelik olarak,
ticaret faaliyetlerinin yoğunlaşmasına
neden olacaktır. 

GÜNEY ÇEVRE YOLU
Güney Çevre Yolu’nun inşasının ger-

çekleştirilmesine yönelik olarak, rant ge-
liştirme modelleri değerlendirilmelidir.
Bu bakımdan önümüzde duran bir canlı
ve önemli örnek Ankara Dikmen Vadisi
rant geliştirme modeli ele alınmalıdır. 

LOJİSTİK MERKEZ
Lojistik merkezin konumlanması;

Ovit Tüneli, Salmankaş Tüneli, Zigana
Tüneli ulaşım yatırımları ile birlikte de-
ğerlendirildiğinde İyidere Lojistik Merkez
Projesi’nin önemli bir yatırım olarak gö-
rüldüğü, hinterland gelişiminin sağlana-
cağı öngörülmektedir. 

İMPERİAL
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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Tüzü-
ğü'nün ''Üye olma'' başlıklı 3. mad-

desinin (A) ve (B) bentlerine göre 7 Mayıs
2016 tarihindeki Genel Kurul'da üyelik
başvuruları Yönetim Kurulu'na devredilen
meslektaşlarımızın durumları oluşturulan
komisyonca incelendi. 

Buna göre Yönetim Kurulu'nda yapılan
değerlendirme sonucunda başvuruda bu-
lunan 47 kişinin 34'ü üyeliğe kabul edildi.
Yine başvuruda bulunan meslektaşları-
mızdan 4'ünün tüzüğün ilgili maddesi ge-
reğince yeterli görev süreleri henüz
dolmadığından fahri üye olarak kaydedil-

meleri, gerekli süre dolduğunda ise asil
üye unvanı kazanmaları uygun görüldü. 

Yeni üyelerimize rozetleri düzenlenen
törenle takıldı. Cemiyet Yönetimi olarak
yeni üyelerimize hayırlı olsun dileklerimizi
iletiyor, tüm meslektaşlarımıza çalışmala-
rında başarılar diliyoruz.

Yeni üyelerimiz
rozet taktı!
Yeni üyelerimiz
rozet taktı!

TGC’nin yeni üyesi olan meslektaşlarımıza rozetleri törenle takdim edildi

Ali Osman YÜRÜK

BİR GÜN!

Türk milletinin karakteri yüksektir!
Türk milleti çalışkandır!

Türk milleti zekidir!
Ne mutlu Türküm diyene!
Evet evet, o isim...
İlkokula gittiğimizde herkese “Büyü-
yünce ne olacaksın?” diye sorulmuş-
tur.
İstisnasız “doktor, öğretmen, mü-
hendis, astronot” demişizdir.
Çünkü bize hedefin ne olduğunu öğ-
retmediler.

HHH

1881’de doğdu..
12 Yaşında Askeri Rüştiye’ye girdi.
32 Yaşında Başkomutan oldu.
Her zaman hafızasının bir köşesinde
milletinin hor görüldüğü yatıyordu.
Hammer’den Ahmet Vefik Paşa’ya,
İbn Emin Mahmut Esat’tan Vilhelm
Thomson’a birçok konuda, tarihini en
ince ayrıntısına kadar araştırdı.
42 Yaşına geldiğinde, hayatını adadığı
milletinin önünde Nutuk’u okudu.
Sanki 30 yıl boyunca 4 kelime için
mücadele etmişti.
Ne Mutlu Türküm Diyene!
Şimdi kendimize bakalım...
Kaç saat çalışıyoruz?
Hedeflerimiz ne?
Hedeflerimizin gerekliliğini yerine
getirebiliyor muyuz?
Hedeflerimiz, bizden başka birilerine
yarar sağlayacak mı?
“Ne Mutlu Türküm Diyene” diyebil-
menin hırsıyla, savaş esnasında kan
gövdeyi götürüyorken kitap okuma-
nın inanmışlığını ciğerlerinde hisset
Türk oğlu...
Unutma Türk oğlu:
Türk milleti çalışkandır!

HHH

Hâlâ daha tembel olduğumuz için
kendimden utanıyorum Ulu Ön-
der’im!...
Yıllardır senin düşüncelerini bir adım
daha öteye taşıyamadığımız için ken-
dime öfkeliyim!.
Ancak ben de yemin ettim sesim ça-
tallaşıncaya kadar!..
“Varlığım Türk varlığına armağan
olsun” diye...
Bir gün!

Birlik beraberlik ve huzurlu
nice yıllar dileklerimizle

TRABZON İNŞAAT ESNAF ve
SANATKARLAR ODASI



Müze açılışında konuşan Bakan Sü-
leyman Soylu kültür ve sanattan

kopuk bir milletin ilerlemesinin çok zor
olacağını belirterek, "Az uyuyabilirsiniz
ama kültürünüzden ve sanatınızdan ko-
puksanız zor ilerlersiniz. Bugün tarihsel
sürecimizi en güzel anlatan eserlerden bir
tanesini açacağız. Trabzon'da yakın dö-
nemde çok büyük hizmetler oldu. Burası
bize Fatih'i, Yavuz'u, Kanuni'yi ve Mustafa
Kemal Atatürk'ü anlatan bir mekan. Bu-
rası bu topraklarda üretmeye çalışan her-
kesi ifade ediyor. Geleceğe bırakmak

isteyeceğimiz şeyler işte bunlardır. Trab-
zon'a kongre ve  kültür merkezimizi de
kazandırdıktan sonra burası başka bir
şehir olacak. Biz emrinize amadeyiz.
Tekrar belediye başkanımıza Oltan Gı-
da'ya teşekkür ediyoruz. Katkı koyan
herkese teşekkür ediyoruz." diye ko-
nuştu.

"TARİHİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Ortahisar Belediye Başkanı Av.

Ahmet Metin Genç müzeye katkıların-
dan dolayı Oltan Vakfı'na ve çok yoğun
programlarına rağmen müzenin açılı- şına katılan İçişleri Bakanı Süleyman

Soylu'ya teşekkür ederek , "Ecdadımızın
bize miras bıraktığı tarihi yaşatmak
bizim en büyük sorumluluklarımızdandır.
Gelecek nesillerin tarihimizde ne olup
bitmiş bunları bilmeye hakkı var. Çünkü
tarihini bilmeyen milletler geleceğine
yön veremez. O nedenle ne kadar tarihi
ve kültürel değerimiz varsa bunlara
sahip çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

Müze açılışına İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz,
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu , Ortahisar
Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç,
AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti
Trabzon milletvekilleri Salih Cora ile Mu-
hammet Balta ve çok sayıda vatandaş
katıldı.  
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İpek Cansel ŞAHİN

Trabzon Şehir
Müzesi...

Trabzon’da uzun yıllardır özlemi çeki-
len bir müze nihayet kuruluyor.

Şimdi diyebilirsiniz ki her şey tamam,
bir müzemiz mi eksik?! 
Elbette!.. Bu müze kentimizde çok
önemli bir eksikliği giderecek. Trab-
zon'un geçmişiyle bağlarını güçlendire-
cek.
Müze ile şehrimizin geçmişi, yaşanmış-
lıkları gün yüzüne çıkacak… 

Uzun uğraşlar sonucu kentin geçmişi,
Trabzon Belediyesi’nin Etüt Proje Mü-
dürü Nalan Aydın’ın projesi, Oltan
Vakfı’nın ana sponsorluğunda eski Mer-
kez Bankası binasında hayat buluyor. 
Trabzon Şehir Müzesi için İstanbul’dan
NDR Tasarım Firması ile çalışılıyor.
NDR en çok müze tasarlayan firma.
Yani işin ehli.  Müzenin sanat yönetmeni
Aykut Akdeniz, 7 aydır müzenin planla-
ması, yerleştirilmesi ile birebir ilgileni-
yor. Aslen Trabzonlu ama burada
yaşamıyor. Arkeolog Esra Tırnık ise mü-
zenin her şeyi…
Şehir Müzesi ile tanışmam 1,5 ay ön-
ceye uzanıyor!... 
Merak bu ya… Önünden geçerken çal-
dım kapısını. Esra Hanım gülerek karşı-
ladı beni. İlk kez karşılaşmamıza
rağmen sıcak bir karşılamaydı. 
Kendisine “Burada ne yapıyorsunuz,
neler olacak bu müzede?” diye sordum.
Beraber müzeyi gezdik.  Neler yoktu
ki… Bu gezinin ardından az çok fikir sa-
hibi olup yanlarından ayrıldım ve çeyiz
sandığımda o döneme ait ne var ne yok
toparladım. Sadece benden değil an-
nemden de bir sürü eşya aldım. Arşi-
vimdeki siyah beyaz fotoğraflar,
babamın gazeteleri… 
Benim için en değerlisi ise siyah ilkokul
önlüğümdü…

Müze bende olağanüstü bir heyecan
uyandırmıştı. Çevremdeki herkese mü-
zeyi anlatmaya başladım... 
Sosyal medyadan paylaşımlar yaptım.
Bu paylaşımlara çevremden olumlu ya-
nıtlar geldi. Onların verdikleri eşyalar
da müzedeki yerlerini aldı… 
Devamı mı? Onları da Trabzon Kent Mü-
zesi açıldıktan sonra gezerken görecek-
siniz…
Sahi sizin sandıklarınızda, depoları-
nızda, gizlide, saklıda kalmış eşyalarınız
yok mu? Çıkarın onları gün yüzüne…
Geçmişimizi çocuklarımıza gösterelim,
eşyalarınız değer bulsun.  
Bizlere düşen, bu fikri olgunlaştıran,
projeye dönüştüren, sponsor olan ve
kurulmasında emeği geçen herkese
şükranlarımızı sunmaktır!... 

"SANATSIZ-KULTURSUZ
iLERLEME OLMAZ"
Ortahisar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Trabzon Tarih
Müzesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla hizmete açıldı
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi,
Trabzon’a raylı sistem kazandırmak

için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Trafik so-
rununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak
ve şehre yeni bir vizyon kazandıracak olan
hafif raylı sistem inşaatı için 2017 yılı büt-
çesinde 250 milyon TL kaynak ayıran Bü-
yükşehir Belediyesi, konuyla ilgili
çalışmalarına çok yönlü olarak devam edi-
yor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun baş-
kanlığında gerçekleştirilen son toplantıda
Trabzon’a kazandırılacak olan hafif raylı
sistem A’den Z’ye masaya yatırıldı.

HAVAALANI-  AKYAZI  HATTI
Toplantının ardından konuyla ilgili ola-

rak değerlendirmelerde bulunan Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan
Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’a raylı sis-
tem kazandırmak için çalışmalarına

devam ettiklerini kaydetti. “Hemşehrileri-
mizin bildiği gibi Trabzon’da yatay hat bo-
yunca raylı sistem projelerinin çalışması
sürdürülüyor” diyen Gümrükçüoğlu, “Bu
projeler önceki açıklamalarımda da belirt-
meye çalıştığım gibi Havaalanı-KTÜ C Ka-
pısından itibaren Akyazı bölgesini içerecek
şekilde detaylandırılıyor. Proje hazırlığı ba-
kımından ise her iki noktadan daha da ile-
riye gidilerek Yomra’dan Akçaabat’a proje
hazırlığı devam ettirilecek” diye konuştu.

“2017 SONUNDA
İNŞAATA BAŞLARIZ”
Raylı sistem inşaatının 2017 sonunda

başlamasını planladıklarını vurgulayan
Başkan Gümrükçüoğlu, değerlendirme-
sinde özetle şunları kaydetti: “Muhteme-
len 2017 yılının ilk yarısının sonrasında
kaynak temini cihetine gidildiğinde 2017
sonu gibi ilk etap, yani Havalanı ile Ak-
yazı bölgesi arasındaki bölgenin yine
adım adım yapılması Trabzon’un günde-
mine gelmiş olacak.

KAMUOYUNA  SUNULACAK
Bu konuda projeler tamamlandıktan

sonra kamuoyuna tüm bilgiler iletilmiş
olacak ve kamuoyunun, meslek kuruluş-
larının, sivil toplum örgütlerinin, halkı-
mızın bu konudaki talepleri dikkate
alınacak. Yolculuk sayısının artması,
toplu taşımanın gerçekleştirilmesinin
yanında Kanuni Bulvarının da hizmete
girmesinden sonra, dikey hatlarda gerek
otobüs taşımacılığının gerekse dolmuş-
minibüs taşımacılığının da daha ulaşımı

kolaylaştırıcı ve zaman tasarrufu sağla-
yacak tarzda Trabzon’umuzun günlük
hayatına ve yazın nüfusu çok artan şeh-
rimizde hizmet verilebilir hale getirilmiş
olacaktır.

Yol ağını bu şekilde geliştirirken aynı
zamanda Başbakanımız Sayın Binali
Yıldırım’ın son Trabzon ziyaretlerinde
kamuoyuna ilettiği gibi demiryolu ile
Trabzon’umuzun buluşturulması bakı-
mından projeler devam etmektedir ve
2023-2025’li yıllara kadar Trabzon’un
demiryolu ile buluşturulacaktır. Bu
münasebetle söylediğimiz hafif raylı
sistemlerin ve Kanuni Bulvarı hizmet-
lerinde o raylı sistem ile birlikle, kara-
yollarının da demiryolu hatlarıyla
kombine değerlendirilmesiyle kamu
kaynaklarının israf edilmeden gerçek-
leştirilmesi için diğer kamu kurumları-
mızla hafif raylı sistem konusunda da
irtibat kurularak yola devam edilecektir.

İnanıyoruz ki ileri ki yıllarda bölgemize,
ülkemize ve dünyaya daha güzel bir
Trabzon bırakacağız.”

B Ü Y Ü K Ş E H İ R  B E L E D İ Y E S İ N D E N  T R A B Z O N ’ A  D E V  H İ Z M E T

RAYLI SİSTEME 250 MİLYON 
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Gençliğinde futbol oynamış. Makine
Mühendisleri Odası’nın Trabzon

Bölge Temsilciliği’nin kurucusu da O. TÜ-
BİTAK Yönetim Kurulu üyeliği yapmış… El
attığı farklı/her alanda derin izler bırak-
mış. Tabi ki belediye dönemi çok önemli.
Çünkü taraflı tarafsız herkesin görüşü
aynı; Trabzon’a altın çağını yaşatmış.
1984-89 döneminin belediye başkanı
Orhan Karakullukçu... 

Unutulmaz isim Karakullukçu ile Trab-
zon’u kısa bir analiz ettik.. 

- Yıllardır Trabzon’u gözlemliyorsu-
nuz. Şu anda görevde olsaydınız hangi
konuyu ön plana alırdınız?

Bir belediye başkanı olarak göreve
gelir gelmez problemlerin envanterini çı-
karır, onları önem ve aciliyetine göre sıra-
lardım; Mart 1984’te yaptığım gibi… Su
sorunu vardı. Hem miktar olarak yetmiyor,
hem de kirleniyordu. Bundan önemli ve
acil bir konu olamazdı. Haziran sonunda
meseleyi çözmüştük.

Şimdilerde öncelik neye mi verilmeli?
a) Maçka ve dereboyu yerleşimlerimi

Değirmendere’yi kirletiyor. Maçka’nın
arıtma tesisi veya hepsinin bir kanalla
Trabzon’daki kolektöre bağlanması.

b) Kolektör deşarj noktalarına deşarj
öncesi biyolojik – kimyasal ünitelerinin
konulması

c) Su depolarının sık sık temizlenip,
dezenfekte edilip çıkışlara filtre koyul-
ması.

Belki, ‘Biz içme suyunu Galyan’dan
alıyoruz’ denilebilir. Doğrudur. Ancak ka-
labalıklaşan Trabzon’a Galyan yetmeye-
cek.

Önemli olan; şehirde yaşayanlara
sağlık, mutluluk ve de verimli çalışma
şartlarını sağlamaktır.

- 25 yıl önceki Trabzon ile şimdiki
arasında en büyük değişim hangi alanda
oldu?

Ben 25 yıl önce, “Trabzon bir şehir,
Samsun binalar topluluğudur” diyordum.
Gel gör ki zaman beni doğrulamadı, dev-
ran değişti. 25 yıl sonra olay tam tersine
döndü.

Ben hala anlamış değilim: Trabzon’da
maksimum kat yüksekliği 6 kattır. Nasıl
kitabına uydurup 10-12 katlı binalara ruh-
sat verebildiler? Herhalde imar planlarını
değiştirdiler!

- Trabzon trafiği giderek çekilmez
hale geliyor. Nerede hata yapıldı?

Bu konuda ne yazık ki birçok hata ya-
pıldı. En başta sürücü ve yaya eğitimi;
karşılıklı saygı yok. Trafik otoritesi hem
yok, olan da keyfi! Orijinal hali 35 metre
(genişliği) olan Tanjant Yolu şehir merke-
zinde 25 metreye indirildi. Şehirde trafik
düzenlemesi ve altyapı önerisi getirecek
donanımlı bir otoritenin bulunmaması da
sorun. Akıllı, dayanıklı, bilgili bir yönetim
birimi 6-12 ayda bu sorunu çözer.

- Sizce şehrin öncelikle çözülmesi ge-
reken sorunu ve çözüm yöntemi nedir?

Şu anda görülen trafik tıkanıklığı soru-
nuna iki açıdan bakabiliriz. Vatandaş açı-
sından bakarsak; mükemmeli ucuz. Her
an her yere kolayca ulaşıyor. Trafik akış sı-
kıntısı, gürültü, görünüm kirliliği; o da oto-
ritenin zafiyeti. Belediyeler direkt olarak
istihdam artırıcı düzenlemeler yapamaz.
Ancak bununla ilgili iç/dış ticareti, turizmi
v.s. geliştirecek temel çözümler üretebilir.

- Trabzon’a yapılan en önemli icraat
ve yatırımlar nelerdir?

Trabzon’a birçok yatırım yapıldı, hangi-
sinin önemli olduğu tartışılır. En önemli
olması gereken; üretime dönük yatırımdır
k, o da bizde yok!

- Trabzon’un çocuklarını –uygulama-
lara ve sürece göre- nasıl bir gelecek
bekliyor?

Çocuklarımız iyi yetişmiyor. Trabzon’un
çocuklarının eğitim açığı, eksikliği var. 60
yıl önce Trabzon Lisesi, üniversite girişle-
rinde ilk 500’e 8 – 10 kişi sokuyordu. Ya

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yayın Organı

Tarih: Ocak 2017   /    Sayı: 48 

Editörler
Gürkan ATA, Sertaç HELLAÇ

GRAFİK TASARIM
Dergihane

Emine AYAZ

ADRES
Atatürk Alanı No:27 - 61100 TRABZON

TEL.: 0 462 326 03 12  
FAKS: 0 462 326 04 49

www.trabzongazetecilercemiyeti.org
trabzontgc@gmail.com

BASKI
Sakarya Matbaacılık

Trazon Gazeteciler Cemiyeti adına sahibi
Yusuf TURGUT

YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ
Cenk Altuğ ATALAY

YAYIN KURULU
Halil AYYILDIZ, Nevzat YILMAZ,

Hakan YOLOĞLU, Serdal ŞAHİN, 
İpek Cansel ŞAHİN

Yayın Koordinatörü
Osman ŞİŞKO

Yayın Danışmanı / reklam ve pazarlama
Ersen Veda KÜÇÜK

GALYAN
TRABZON’A

YETMEYECEK
Karakullukçu: 25 yıl önce, “Trabzon bir şehir, Samsun
binalar topluluğudur” diyordum. Gel gör ki zaman
beni doğrulamadı, olay tam tersine döndü...

RÖPORTAJ: Gürkan ATA

Osman ŞİŞKO

Sanal Gazetecilik
Muhabirliği
Bitiriyor!..

Gelişen teknolojinin bireyler ve top-
lumlara sunduğu imkanlar hızla ar-

tarken, bununla birlikte bazı meslekler
kabuk değiştirmeye, eski önemini yi-
tirme ve yok olma tehlikesiyle yüz yüze.

Adına sosyal medya haberciliği deni-
len aslında ülkemizde henüz tam ola-
rak oturmayan bir kavram türedi.
Blogger yazılarıyla başlayan kişisel
haber verme yöntemi internetin cebe
girmesiyle farklı bir boyuta ulaştı.

Sosyal medya devlerinin, ‘haber en-
düstrisini ele geçirmek’ için kendi
aralarında tutuştukları rekabet yeni
değil. Başta Facebook ve Twitter
olmak üzere sosyal medya platform-
larının habercilik alanında etkinlikle-
rini artırma girişimlerine hız
vermeleri, basın sektörünü zor du-
rumda bırakıyor. Dünyadaki bütün
ciddi haber organizasyonları, Facebo-
ok’un ‘resmi içerik biçimi’ olarak
kabul ettiği sosyal videolara adapte
olmuş durumda. Haber merkezle-
rinde sadece sosyal medya için bu tür
içerikler üreten birimler var artık.
Hatta, sırf bu iş için kurulan ve son
günlerde sık sık başarı hikayelerine
denk geldiğimiz haber merkezleri
mevcut. Türkiye’de de medya kuruluş-
larının bir süredir, dünyanın iki yıl geri-
sinden de olsa, ilk sosyal video
uygulamalarına başladığını görüyoruz.

Sosyal medya, habercilik kavramını
değiştirdi. Gün içinde birçok haber ve
buna benzer videoları izliyor, siteleri
takip ediyoruz. Bilindiği gibi gazeteciler
ve haber programları yapanlar çeşitli
gruplara bölünerek birbirlerinin yaptığı
gazeteciliği ve haberciliği beğenmez
oldu. Tv kanalları da safını çoktan be-
lirleyerek yayınlarını bu görüş ve stra-
tejiye göre şekillendiriyor. 

Bu durum medya sektörü çalışanla-
rına istihdam edilme konusunda sı-
kıntılar doğuruyor. İş bulamayan veya
televizyon programlarında yer alama-
yan meslektaşlarımız karşımıza sos-
yal medya fenomeni olup çıkıyorlar.
İlk yapılan iş anlık mesaj kanalı Twit-
ter kullanmak. Gündeme dair sıcak
gelişmeleri ve duyumları doğruluğuna
bakılmadan takipçilerine sunuyorlar.
Bu yöntemle hatırı sayılır takipçi ka-
zanan sanal  gazeteciler işi bir tık ile-
riye taşıyarak Periscope ve Facebook
üzerinden canlı yayın denemelerine
başlıyorlar. Sosyal medyada takipçi
kazanma arzusu doyumsuzluğu bera-
berinde getiriyor. Youtube kanalı ar-
şivleme yapabilmesi özelliğiyle öne
çıkıyor. Youtuberların sayısı ise gün
geçtikçe artıyor. 

Sosyal medya aynı zamanda bir istih-
barat kaynağı. Birçok fotoğraf ve vi-
deoya kolayca ulaşılabildiği için saha
gazeteciliği yerini masa gazeteciliğine
bırakır duruma geldi. 

Masa başı haberciliği ve sosyal med-
yanın güçlenmesi sahada aktif olan
muhabirlerin sayısını gün be gün az-
altıyor. Muhabirlik bugün itibariyle en
sıkıntılı mesleklerden biri haline
geldi. Dünyada ve Türkiye’de yapılan
araştırmalarda 2017 yılında da sek-
törde daralmanın devam edeceği ve
bir çok gazetecinin işsiz kalacağı ön-
görülüyor. 

Yeni sosyal medya habercilerine yani
sanal gazetecilere hazırlıklı olun.

şimdi? Eğitim altyapısı Türkiye genelinin
üstünde olmasına rağmen bu gerileme
neden? Sadece o mu? Adımız hiçbir yerde
geçmiyor. Trabzonspor da olmasa! Trab-
zonspor elbette önemli ancak düşünce ve
fikir üretme kapasitemizin tümünü kapsa-
mamalı. Trabzon’un daha başka çözüm
bekleyen sorunları var.

- Trabzon’un en başarılı belediye baş-
kanlarından biri olarak gösterilmenizi
neye bağlıyorsunuz?

Hakkaniyetle, eşitliğe, dirence, çalış-
maya ve de beni iyi yetiştirmiş olan an-
neme, babama ve öğretmenlerine
borçluyum.

- Hiç ‘keşke’niz var mı?
Keşke bir kızım olsa idi!
- Teşekkür ederiz. 



Kuzey Ekspres Gazetesi 23’üncü
yaşını Zorlu Grand Hotel’de dü-

zenlenen yemekle kutladı.
Yemeğe Trabzon AKP Milletvekilleri

Muhammet Balta, Adnan Günnar, Ayşe
Sula Köseoğlu, Avrasya Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ersan Bocu-
toğlu, Baro Başkanı Sibel Suiçmez, CHP
İl Başkanı Turgay Güngör, TTSO Başkanı
Suat Hacısalihoğlu, TTB Yönetim Kurulu
Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, Trab-
zonspor eski başkanlarından Özkan
Sümer, TS Asbaşkanı Ahmet Çubukçu,
Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağı-
roğlu, TGC Başkanı Yusuf Turgut, akade-
misyenler, işadamları, basın mensupları
ve çok sayıda davetli katıldı.

TRT sanatçıları İbrahim Can ve
Ayşen Birgör’ün sahne aldığı gecede bir-
birinden güzel türküler ve şarkılar ses-
lendirildi. Özellikle Birgör’e klarnetiyle
eşlik eden Tanju Erol adeta kulakların
pasını sildi. Gecenin finalinde iki solist
tarafından icra edilen İzmir ve Onuncu
Yıl Marşlarına tüm davetlilerin ayağa
kalkıp alkışlarla eşlik etmesi gecenin en
güzel fotoğrafını oluşturdu.

23’üncü yaş günü pastasını gazete-
nin sahibi Hasan Kurt, TTSO Başkanı
Suat Hacısalihoğlu, TTB Başkanı Şükrü

Güngör Köleoğlu, Trabzonspor eski baş-
kanı Özkan Sümer, TS Asbaşkanı Ahmet
Çubukçu, işadamı Celil Hekimoğlu ve
sanatçılar İbrahim Can ile Ayşen Birgör
birlikte kestiler.
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Cemiyetten ilk adım...

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Yusuf Turgut ve beraberin-
deki Başkan Yardımcıları Atay

Atalay,  Haluk Ayyıldız, Genel Sekreter Yar-
dımcısı Ahmet Kamburoğlu ve Yönetim k
Kurulu Danışmanı Ersen Küçük ile birlikte
Vakfıkebir’de Kebirsüt, Cemsan-Veito, İs-
kenderoğlu Süt ve İslamoğlu Gıda firmala-
rını ziyaret ettiler.

Başkan Yusuf Turgut, firma yetkilile-
rine yaptığı değerlendirmede Trabzon Ga-
zeteciler cemiyeti olarak ilçelerle yakın
ileşitim içerisinde kalmayı tercih eden bir
yönetim izleyeceklerini ve bunun ilk adı-
mını da Vakfıkebir’de attıklarını vurguladı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Yusuf Turgut ve yönetim

kurulu üyeleri, Büyükliman Gazeteciler
Cemiyeti üyeleri ile Saygın Balıkçılıkta
Ahmet Kamburoğlu’nun organize ettiği
yemekte bir araya gelerek birlik ve be-
raberlik mesajları verilirken, Trabzon
Gazeteciler Cemiyeti ilk kez toplantısını
il dışında Vakfıkebir’de gerçekleştirdi.

Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti
Üyeleri ile birlik beraberlik yemeğinde
bir araya gelerek bir ilkin yaşanmasına
vesile oldular. Yemekte ilk konuşmayı
Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Oktay Gül yaptı.

Gül; “Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
her zaman Türkiye’nin 81 vilayeti ara-
sında çok önemli ve özel yeri olan ku-
rumdur. Trabzon’un gerek Türkiye
tarihinde gerek Osmanlı tarihinden bu

yana milli tarihimize yön veren izleri
vardır. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ de
Türkiye Gazetecilik tarihinde önemli
yeri olan bir cemiyettir” ifadelerini kul-
landı. 

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Yusuf Turgut ise yaptığı konuş-
mada; “Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu ilki
gerçekleştirmemizde bize destek olan
Yönetim Kurulu Üyemiz ve Büyükliman
Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
Ahmet Kamburoğlu kardeşimize teşek-
kür ediyorum. Vakfıkebir’in markası
olan Kebir Süt’e, İskenderoğlu Süt’e,
İslamoğlu Gıda ve Cemsan LTD. ŞTİ. ne
uğradık. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
Başkan ve yöneticileri olarak bir Trab-
zon-Vakfıkebir ve Trabzon-Büyükliman
dayanışmasını gösterdik. 

Kuzey Ekspres’in
gurur gecesi..

23. yıl

TGC’den Vakfıkebir çıkarması



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, te-
rörle mücadelede topyekün müca-

dele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi

terörle anılan yerler olmaması gerektiği-
nin altını çizeden Bakan Soylu, “PKK ge-
lecek Mart ayının başından itibaren bu
ülke ile oyun olmayacağını bir kez daha
görecek. Diyarbakır, Siirt, Mardin, Bitlis
buralar medeniyet şehirleridir. Bu kadim
merkezlerin sadece terörle anılması
mümkün değildir. Bu şehirlere olan ilgiyi
artırmak, talep, beklentileri yerinde ince-
lemek için buradayız. Burada görev yapan
kamu personelinden, kanaat önderlerine
kadar herkes bize yol gösteriyor. Cumhur-
başkanı ve Başbakanımız sürekli dile ge-
tiriyor. Meydana gelen olaylar moralimizi
bozuyor. 15 Temmuz sonrası OHAL uygu-
lanmaya başlandı. OHAL milletimizin ha-
yatını etkilemeyecek demiştik. Bütün
bunlar devam ederken biz yatırımlarımıza
devam ediyoruz. Hızlı tren, Avrasya Tüneli,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Vatandaşın
beklediği yatırımları tek tek hizmete açı-
yoruz. Teşvik paketi Diyarbakır’da açık-
landı. Yatırım hamlesi büyük hızla devam
ediyor. Bunu terörle sıvamaya çalışıyorlar.
Türkiye geleceğe dair büyük hamlesi olan

güçlü bir ülkedir. Türkiye’nin terörle mü-
cadelede kararlılığın en üst seviyesinde
olduğunu belirtmek isterim. Biz bu top-
raklar üzerinde Kürdü, Türkü, Çerkezi,
Lazı bir kardeş olarak yaşamaktayız.
Bütün dünya terörü bir siyaset malzemesi
olarak kullanamayacağını anlamalı. Bu
belayla bütün dünya ülkeleri top yekün
mücadele etmelidir” dedi.

“BU COĞRAFYANIN ÖNEMLİ 
BİR PARÇASIYIZ”

Türkiye’nin çok önemli bir coğrafyanın
parçası olduğunu belirten Bakan Soylu,
önemli bir zaman diliminde olduklarını
kaydederek şöyle devam etti: “Bakınız et-
rafımızda bir coğrafya oluşturmaya çalışı-
yorlar. Bunu Ortadoğu’da ortaya koyarak
başladılar. Bu millet Irak toprağıdır. Yüz-
lerce yıllık Suriye parçasıdır. Mısır, Azer-
baycan, İran, Balkanlar. Nerden
bakarsanız bakın biz bu coğrafyanın çok
önemlidir parçasıyız. Dünya’nın en büyük
güçleri bir araya gelseler dahi bu doğal
hadiseyi bozamazlar. Etrafımızda ateş
çemberi olmasına rağmen Avrasya tüne-
lini açıyoruz. Dünyanın gözünün içine
baka baka yapıyoruz. Hedef koyuyoruz.
Artık kendi aracımızı üretecek konuma
geleceğiz. Uydumuzu gönderiyoruz. Kendi

imkanlarımızla bilgilerimizi paylaşmak is-
tiyoruz. Biz sadece terör örgütünü tasfiye
etmek için mücadele etmiyoruz. Çocuk-
ları, anne ve babalarının yanından alıp bir
canlı bomba yapan zihniyetle de mücadele
ediyoruz. Bin yıldır bu coğrafyada onlarca
oyunla karşı karşıya kaldık. Bu kadar üs-
tüne gelinen bir millet olmamıza rağmen
ne ederlerse etsinler, bu bayrak altındaki
birlikteliğimiz devam edecek.”

PKK SEMPAZİTANLARINI 
POLİSE, JANDARMAYA İHBAR EDİN!

‘Bizim en büyük gücümüz milletimiz-
dir’ diyen Bakan Soylu şu ifadeleri kul-
landı: “Vatan toprağını bu eşkıyalardan
temizleyeceğiz. Demokrasiden asla taviz
vermeyeceğiz. Birileri kızacak ya da kına-
yacak diye, mücadelemizde geri adım at-
mayız. Biz Türkiye'nin batısında ne
konuşuyorsak diğer bölgelerinde aynı şeyi
konuşuyoruz. Milletin canını yakanların
canını yakacağız. Adı ne olursa olsun
terör insanlık suçudur. Örgüt tükeniş için-
dedir. Devletin atacağı her adım mutlaka
halkın desteğine muhtaçtır. Bizim en
büyük gücümüz milletimizdir. Buradan
aziz milletimize de bir çağrıda bulunmak
istiyorum; Bu, bir topyekun mücadeledir.
Bulunduğunuz yerlerdeki PKK sempati-
zanlarını, köylerde vatandaşa baskı ya-
panları polise ve jandarmaya ihbar edin.
Net bir şekilde köşeye sıkışmış bu hain
örgütten bu ülkeyi mutlaka kurtaracağız.”

“ARTIK BOYUN EĞEN BİR TÜRKİYE
YOK. 2071 HEDEFLERİMİZ VAR”

Bakan Soylu, Türkiye’nin artık eski
Türkiye olmadığını ifade ederek, “Boyun
eğen Türkiye yok. Bunu her adımızda gö-

rüyoruz. Tedbirli atıyoruz. Gücümüzün
ölçeğinde atıyoruz. İnce eleyip sık doku-
yoruz. Bunu milletimizle başarıyoruz. 14
yıldır Türkiye’nin öz güveni önemli öl-
çüde kendine gelmiştir. Avrasya tünelini
sadece insanlarımız rahat geçsinler diye
yaptık mı? Yaptık. Bunu yapamazsınız di-
yenlere inat yaptık. Güçlü bir Türkiye’nin
bayrağını salmaya devam edeceğiz. Mu-
hakkak bir yerde yanlışımız oldu. Bunu
telafi etmek hepimize düşüyor. Burada
bu milletin birlikteliğinin en önemli
hamur Müslümanlardır. Bu bölgede bu
coğrafyada farklı ideolojilerle birlikte 13-
14 yaşındaki kızları dağlara çıkarıp, 60
yaşındaki adamlarla birlikte fotoğrafla-
mak, ne demektir. Buna bir insan olarak
tahammül edemiyorum. Biz onlara kıya-
mıyorum. Bunlar iyi bir insan olsunlar
diye çaba sarf ederken, demek ki bir
yerde eksiğimiz var. Burada hepimize
çok iş düşüyor. Çok gayret edip, az yiyip,
az uyuyup çok çalışmak zorundayız. İyi-
likleri anlatacağız. Kötülüklerden sakı-
nacağız. Bunun üzerinden gidersek Allah
bize yardım eder. İşte bir FETÖ meselesi
neredeyse bir milleti çaresi bıraktı. Bunu
öyle kullanıyorlar ki, öyle bir karşılık al-
maya çalışıyorlar ki bunu hep birlikte gö-
rüyoruz. Bu eksikliklerimizi görmeliyiz.
Biz bu coğrafyada istesek de ayrılamayız.
Bunu sağlamaya çalışanlar bunu iyi bili-
yorlar. Sadece bize güç kaybettirmek için
nefislerimizi okşayarak bizi güçsüz ve
zayıflatmaya çalışıyorlar. Bugün ayakları
üzerinde duran 2071’i kendine hedef
koyan bir tablo ile karşı karşıyayız. Büyük
bir mücadelenin içerisindeyiz. Tek ama-
cımız insanlarımızı sabah uyandığında
huzurla işyerlerini açmasıdır. Bizi bu-
güne kadar şiddetle silahla kimse korku-
tamadı” diye konuştu.
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15 TEMMUZ KAHRAMANI, TÜRKİYE’Yİ TERÖRDEN
TEMİZLEMEKTE BÜYÜK KARARLILIK GÖSTERİYOR...

Terörün kökünü 
SOYLU kazıyacak

Soylu, vatandaşa gösterilen şefkat ve merhametle, onların daha iyi işlerini yap-
ması, çocukların daha iyi şekilde okuması için gayret ortaya koyduklarına işaret
ederek, “Bir yerlerden ithal edilmeye çalışılan huzursuzluk halinin, insanların bu
kucaklaması ve samimiyeti ile çok dışımızda kaldığını da burada görüyoruz. İfade
etmeliyim ki, büyük bir devlet ve millet kaynaşması var. Bunu çok daha iyi yerlere
getirme noktasında irademizi ve kararlığımızı ortaya koyuyoruz. Parolamız teröre
sıfır tolerans. 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresinde huzuru tesis
etmek başlıca görevimizdir” diye konuştu.

‘PAROLAMIZ TERÖRE  SIFIR TOLERANS’

Haber: Hakan ŞENER
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Erhan ESASPEHLİVAN
erhan@61saat.com

TRABZON’A
NE LAZIM?

Sorunları yaza yaza bitiremiyoruz. Zaten
sorunun bittiği yerde yöneticiye de ih-
tiyaç yoktur. Fakat Trabzon şehrinin

sorunlarının yanında, sosyal ve psikolojik
olarak desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyo-
rum. 
Ramazan etkinliklerindeki manevi hava dı-
şında şehirde insanların deşarj olacağı, eğ-
leneceği, stres atacakları bir ortam var mı?
Evet, çocuklar bizim geleceğimiz, onlar için
parklar bahçeler yapıyoruz ama bu şehrin
yaşayanlarının hiç mi sosyal hayatı olmaya-
cak? Hiç mi bir açık hava konseri, açık hava
sineması, sokak tiyatrosu, lunaparkı olma-
yacak; gidip dertlerini unutması gerekmeye-
cek?
Şehrimizi yönetenlere bakıyorum; eğer
kendi siyasi ideolojilerine uygun olan bir
sergi, bir konser, bir sanatsal faaliyet varsa
koşa koşa gidiyorlar ama kendilerinden ol-
mayan sanatsal faaliyetlere bırakın gitmeyi,
temsilci bile göndermiyorlar!
Söz konusu Trabzonspor olduğunda, sırf
tepki almamak adına her konuda destek
mesajları veren bu şehrin yöneticileri, söz
konusu kupa, şike anıtı ve hakem hataları
olunca sus pus kesilerek köşelerine çekili-
yorlar. Diyeceğim ki sanata değil de spora
destek oluyorlar ama burada da samimi ol-
madıklarını yukarıda yazdıklarımızdan anla-
yabiliyorsunuz.
Trabzon’a yol lazım yapıyorlar, Trabzon’a
stadyum lazım (!) yaptılar, yapıyorlar, istih-
dam lazım sağlıyorlar, hastane lazım yapı-
yorlar, okul lazım yapıyorlar, tesis lazım en
alasını yapıyorlar. Tamam;
yapmıyorlar demiyoruz ama şehrin insanı
boğuluyor, maçlara gelen gençler taşkınlık
yapıyormuş, küfür ediyormuş, kendilerini tu-
tamıyormuş.
Nerede atacak bu şehrin gençleri enerjisini?
Varsa yoksa futbol mu?
Zaten bu iş bitmedi mi?
Ekstrem sporun en fazla yapıldığı illerden
olan şehrimizde ne bir parkur, ne bir saha,
ne başka bir şey var.
Ne bir konser alanı, ne bir sergi alanı, ne de
toplu bir eğlence organizasyonları var.
Şehrin yaşlısı da, genci de, kadını da erkeği
de boğuluyor.
Evet, Trabzon’a yatırım lazım, Trabzon’a is-
tihdam lazım. Fakat Trabzon’a sosyal alanlar
da lazım.. Sokak etkinlikleri lazım, şehir bu-
luşmaları lazım, kaykay pisti lazım, sokak
basketbolu sahaları lazım, su oyunu parkları
lazım, millet kürsüsü lazım, bisiklet parkuru,
off road parkuru, yamaç paraşütü sahaları,
mangal partileri yapacakları parkları
lazım!...
Sadece alkollü mekanların sağladığı kon-
serler dışında bu şehre bir sanatçı geliyor
mu?
Bir kitap fuarı yapılmıştı zamanında, İlber Ol-
taylı gibi, Canan Tan gibi nice isimler Trab-
zon’a hayran kalmıştı.
Sonra bir cemaatin, cemiyetin oy tehdidi ile
bundan da vazgeçtik.
Konferanslar yapılıyor, bakıyorum millete yol
gösterecek tecrübe kazandıracak, bilgi ak-
taracak, onları hayata hazırlayacak isimler
yerine ya bir siyasi ideoloji, ya tarihi kendile-
rine göre anlatacak bir isim ya da geçmişte
olan olayları anlatan isimlere bindirme katı-
lımcılarla sağlanan, sorgulamaktan uzak,
yaptık demek için yapılan organizasyonlar.
İstanbul’da bu şehir için gecesini gündüzüne
katan kişiler şehre bir şeyler kazandırmak
için kalkıp geliyorlar, bu isimler Türkiye’nin
en büyük şirketlerinin CEO’ları. Tek suçları
Trabzonlu olmak. Onların bile toplantılarına
nezaket gösterip gidemiyoruz, yaptıkları
eleştirilere tahammül etmeyi bırakın arka-
larından konuşuyoruz.
Trabzonlular olarak Almanya’da buluştuk,
Ankara’da buluştuk, İstanbul’da buluştuk,
Bursa’da buluştuk ama bir Trabzon’da bulu-
şamıyoruz.
Esas meselemiz bu!...
Boğuluyoruz!...

Türkiye Foto Muhabirleri Derne-
ği'nin düzenlediği TFMD Yılın

Basın Fotoğrafları 2016 Yarışması’nın
ödül alan kareleri Trabzon Gazeteciler
Cemiyeti’nin organizasyonuyla, Trabzon
Forum AVM’in ev sahipliği ve desteğiyle
sergilendi. Serginin açılış töreninde bir
konuşma yapan Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Yusuf Turgut, Türkiye Foto Mu-
habirleri Derneği'nin 30’un üzerinde fo-
toğraflarıyla sanatseverlere sunumu
gerçekleştirdiklerini kaydetti. Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm-
rükçüoğlu ise Turgut başkanlığındaki yö-
netimin Trabzon’da bütün gazetecileri
kucaklayan bir anlayışla görev yürüttüğü-
nün altını çizerek, "Bazen bir fotoğraf sa-
vaşı durdurur. O bakımdan Foto
Muhabirleri Derneği ve Gazeteciler Cemi-
yeti'ni bu ortaklaşa çalışmalarından do-
layı kutluyorum" dedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin
eski başkanlarından Ayhan

Kıyak ölümünün 12. yılında kabri ba-
şında anıldı.

Ayhan Kıyak için Asri mezarlıktaki
kabri başında gerçekleştirilen anma
törenine, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Yusuf Turgut, Başkan Yardım-
cıları Haluk Ayyıldız ve Altuğ Atalay,
Mali Sayman Osman Şişko, Yönetim
Kurulu Üyeleri İpek Cansel Şahin,
Kenan Sarı, Eski TGC Başkanı Osman
Çavuşoğlu, Eski TSYD Trabzon Şubesi
Başkanı İhsan Öksüz, ailesi ve meslek-
taşları katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf
Turgut, “Ayhan Kıyak, Cumhuriyetçi,
Atatürkçü ve vatansever bir insandı.
Kendisi Trabzon Basınına işveren ve
yazar olarak büyük hizmetler vermiş-
tir. Özellikle işini kaybeden gazeteci-
lere kapılarını açan bir ağabey idi.
Kimin başı sıkışsa Ayhan Kıyak’ın ya-
nına giderdi ve onların tüm sorunları
ile ilgilenirdi. Trabzon basınına çok
emek verdi, büyük paralar kazana-
madı ancak, çok önemli dostluklar
kazandı” dedi. Anma töreninde gaze-
teci dostları Ayhan Kıyak ile olan anı-
larını anlattı ve okunan Kuran-ı
Kerim’in ardından tören sona erdi.

“Yılın Basın Fotoğrafları” 

KIYAK’I ANDIK

KRAL’I 
UNUTMADIK

FORUM’DA

TFMD Trabzon Temsilcisi Osman Şişko serginin Trab-
zon’da açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi

TGC Başkanı Yusuf Turgut sergiyi misafirlere gezdirdi

Kral Kakaplı Merhum gazeteci
Muharrem Kaya, ölümünün

11. yıldönümünde Bahçecik Mezarlı-
ğı'ndaki kabri başında anıldı.

Bahçecik Mezarlığı'ndaki anma
törenine Trabzon Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Yusuf Turgut, TSYD
Şube Başkanı Murat Taşkın, TGC
Mali Saymanı Osman Şişko, meslek-
taşları ve arkadaşları katıldı.



Trabzon Gazteciler Cemiyeti Yöne-
tim Kurulu üyelerinin ve birinci

derecede yakınlarının sağlık problemle-
rine nitelikli çözüm bulabilmek amacıyla
bir dizi çalışma başlattı. Buna göre Trab-
zon'da hizmet veren iki özel hastaneyle
anlaşma imzalandı. Varılan anlaşmaya
göre Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve bi-
rinci derecede yakınları (anne, baba, eş
,çocuk) söz konusu hastanelerden yüzde
20 indirimle faydalanabilecekler. Trab-
zon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf
Turgut, Imperial ve Medical Park Hasta-

neleri Yönetimi'ne meslektaşlarına yö-
nelik sergiledikleri yaklaşım nedeniyle
teşekkür etti.
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İSİMLERİ YAŞAYACAK

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Ku-
rulu son genel kurulda alınan tav-

siye kararını yerine getirdi. Buna göre
Orhan Kaynar Futbol Turnuvası'nın ar-
dından Cemiyet'in kurucularından
Suavi Kaptan'ın adı ana binada bulu-
nan lokal ve toplantı salonuna verildi.
Yönetim ayrıca düzenli olarak başlatıl-
ması kararlaştırılan sohbet toplantıla-
rını Salih Çamoğlu, yeni yıldan itibaren
faaliyete geçecek eğitim seminerlerini
de Mehmet Tan ismiyle düzenleyecek.
Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıkla-
mada mesleğe emek vermiş ve ara-
mızdan ayrılan diğer büyüklerin
isimlerinin de yaşatılması için gerekli
hassasiyet gösterileceği vurgulandı.  

TRABZON BASINI

TEMSİL EDİLDİ!

Trabzon basını Türkiye Gazeteciler
Konfederasyonu Başkanlar Kuru-

lu'nda temsil edildi. Yalova ve Muğ-
la'da ayrı ayrı gerçekleştirilen
toplantılara Başkan Yusuf Turgut,
Başkan Yardımcısı Haluk Ayyıldız, TGK
Genel Sekreteri Ergun Ata ve Genel
Sayman Turgut Özdemir katıldılar. Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Tur-
gut, Yalova'daki toplantıda yaptığı
konuşmada, Trabzon basınının gü-
cünü ve son dönemde yaşadığı sorun-
ları aktardı. Her iki toplantıda da yerel
medyanın güncel gündemi değerlen-
dirilerek, çözüm önerileri konusunda
görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazetecilere spor imkanı
Yeni Başkan
Turan!

TGC’nin Yargı, Güvenlik ve
Haber Muhabirleri Komis-

yonu yeni başkanını seçti. Sa-
hada görev yapan gazetecilerin
yaşadıkları zorlukları asgariye in-
dirmek amacıyla yola çıkan
Yargı, Güvenlik ve Haber Muha-
birleri Komisyonu yeni dönemde
üyeleri arasından güncelleme ya-
parak, Kemal Bektaş, Hakan
Şener, Hüseyin Terzi, Fatma
Yavuz ve Meryem Akgün gibi
isimleri bünyesine kattı. Komisyo-
nun 2 dönem başkanlığını yürü-
ten Osman Şişko mevcut üyelerin
onayıyla görevi Fatih Turan’a
devretti. Komisyonun Yönetim Ku-
rulu adına sorumluluğunu yine
başkan yardımcısı Nevzat Yılmaz
üstlendi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yöne-
tim Kurulu, Trabzon Gençlik ve Spor

İl Müdürü Birdal Öztürk’ü makamında zi-
yaret etti.

Ziyarette Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Yusuf Turgut, Başkan Yardımcıları
Haluk Ayyıldız, Cenk Altuğ Atalay, Mali Say-
man Osman Şişko, Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Sarı ve Yönetim Kurulu Danışmanı
Ersen Küçük yer aldılar.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Birdal Öz-
türk, “Öncelikle ziyaretiniz beni oldukça
memnun etti. Yeni seçilen yönetim kurulu-
nuzu tebrik ediyorum. Trabzon basını Tür-
kiye’de en ön sıralarda yerini hakkıyla
aldığını düşünüyorum.  Trabzon Gazeteci-
ler Cemiyeti ise bölgenin önde gelen sivil
toplum örgütü konumunda yer alıyor.   Bir-
likte ortak çalışmalar yaparak güzel işlere
imza atabiliriz.” diye konuştu. 

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Yusuf Turgut ise yaptığı açıklamada, “Seçil-
dikten sonra bizi ziyaret eden Birdal Öz-
türk’e iadeyi ziyarette bulunduk. Gençlik
Spor İl Müdürlüğü’nün sportif anlamda ya-
pacağı bütün çalışmalara gereken desteği
vereceğimizi belirtmek isterim. Spor kenti
olarak anılan Trabzon’da yer alan tesislerin
kullanımı konusunda halkımıza çağrıda
bulunuyoruz.” diye konuşlu.  Birdal, ziya-
rette Trabzon Gazeteciler Cemiyeti üyeleri-
nin Gençlik Spor İl Müdürlüğü

bünyesindeki yüzme havuzu ve Fitness sa-
lonunundan yararlanabileceklerini söyledi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yöne-
timi ve eski başkanları Rusya’nın

Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un sui-
kast sonucu öldürülmesi ve Kızılordu’yu
taşıyan uçağın Karadeniz’de düşmesi se-
bebiyle Rusya Federasyonu Başkonsolosu
Dmitry Talanov’a başsağlığı ziyaretinde
bulundular.

Rusya Konsolosluğunun bulunduğu
Ortahisar’daki binaya giden TGC Başkanı
Yusuf Turgut, Türkiye Gazeteciler Konfe-
derasyonuna bağlı Karadeniz Federasyonu
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şefik
Mollamehmetoğlu, TGC Başkan Yardımcı-
ları Haluk Ayyıldız, Altuğ
Atalay ve Nevzat Yılmaz
ile TSYD Trabzon Şube
Başkanı Murat Taşkın
üzüntülerini ilettiler.

Ziyarette konuşan
Talanov, ‘Çok değerli bir
büyüğümüzü kaybettik.
Bu suikastin ardından
Türkler ve Trabzonlular
acımıza paylaştılar. Bu-
rada taziye defteri nor-

malde 3 gün açık kalır ama hala gelenler
ve üzüntülerini dile getirenler var. Böyle
bir saldırı Rusya ile Türklerin yakınlaşma-
sına yöneliktir. Trabzon’da hep dostluk
gördük. Uçağımızın düşmesinden dolayı
da üzüntümüz paylaşıldı’ dedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Yusuf Turgut ise, ‘Büyükelçi Karlov’a yö-
nelik suikast ve Kızılordu korosunu taşı-
yan uçağın düşmesi ile verilen
kayıplarınıza Türk ve Trabzon halkı
ortak oldu. Bizlerde Trabzon Gazeteci-
ler Cemiyeti yönetimi ve eski Başkanlar
olarak Gazetecilerin üzüntülerini belirt-

mek için buraya geldik. Bu ve benzeri
saldırılar Türkiye Rusya ilişkilerini bo-
zamayacaktır. Karlov sadece bir büyük-
elçi değildi. Aynı zamanda barış elçisi
idi. Trabzon ve Türkiye’deki gazeteci-
lerde suikastın arkasını aralamak için
çalışacaktır’ ifadelerini kullandı.

Ardından taziye defterinin yazılması ile
ziyaret sonlandırıldı.

TGC Yönetimi ve eski başkanları Rusya Konsolosluğu’na taziye ziyaretinde bulundular

Acıyı paylaştık!..

Üyelerimize sağlık desteği

Ehliyet indirimi
Yönetim Kurulu

Üyemiz Kenan
Sarı’nın sahibi ol-
duğu Eğitim Sürücü
Kursu ile varılan an-
laşma gereğince Ga-
zeteciler Cemiyeti
üyelerine ve birinci
derece yakınlarına
%30 indirimli sü-
rücü belgesi kursu
verilecektir. 
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Yönetim Kurulumuzun seçilip gö-
reve başlamasının ardından Cemi-

yetimiz çok sayıda değerli ziyaretçinin
akınına uğradı. Yönetim Kurulumuz Trab-
zon Valisi Sayın Yücel Yavuz, Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Orhan Fevzi
Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Baş-

kanı Sayın Ahmet Metin Genç, Yomra Be-
lediye Başkanı Sayın İbrahim Sağıroğlu,
Of Belediye Başkanı Sayın Salim Sarıali-
oğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Mu-
hammet Balta, CHP Trabzon Milletvekili
Haluk Pekşen, AK Parti İl Başkanı Sayın
Haydar Revi, CHP İl Başkanı Sayın Turgay

Güngör, Trabzon Barosu Başkanı Sayın
Sibel Suiçmez, Avrasya Üniversitesi Mü-
tevelli Başkanı Ömer Yıldız ve heyeti,
Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk
ile çok sayıda sivil ve özel sektör kurumu
temsilcisi ağırlamanın mutluluğunu ya-
şadı. Başkanımız Yusuf Turgut, kendile-

rine gösterilen yakın ilgiden duydukları
memnuniyeti dile getirirken, Trabzon'un
tüm dinamikleriyle elele vererek kentin
sorunlarına kalıcı çözümler bulunması
adına gereken hassasiyetin gösterilece-
ğini vurguladı.

Trabzon için elele!..

Trabzon Valisi Yücel Yavuz Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi’ni makamında ağırladı. Yeni yönetim
ile tanışan Yavuz, ‘Yönetenler ve basın Trabzon’da el ele verirse kent için güzel icraatlar yapılır’ dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve baraberindeki heyet Trabzon Gazeteciler
Cemiyeti’ni ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ve Trabzon
eski milletvekili Yusuf Bahadır Cemiyeti’mizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundular.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek yeni yönetime hayırlı
olsun dileklerinde bulundular. Ayrıca Vali Yavuz, basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek başarılar diledi. Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu beraberindeki heyetle yeni yönetimi ziyaret etti

Trabzon CHP Milletvekili Haluk Pekşen ve beraberindeki heyet, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni
ziyaret ederek yeni yönetime başarılar diledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret
etti. Ziyarette Başkan Yardımcısı Nevzat Yılmaz, Genç’e Cemiyetimizin rozetini taktı.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyiti Baş-
kanı Ömer Yıldız ve beraberindeki heyet Ce-
miyet’i ziyaret ederek “hayırlı olsun” dedi

Trabzonsporlu Futbol Adamları
Derneği Başkanı Fatih Tekke,
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni
ziyaret ederek yeni seçilen yöne-
time başarılar diledi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu
üyesi ve Zağnosspor Kulubü
Genel Başkanı Emre Aksoy ziya-
retinde Başkan Yusuf Turgut’a
Zağnosspor forması hediye etti.
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Sertaç HELLAÇ

MAKSIM GORKI’NİN
İLHAM KAYNAĞI

ATATÜRK MÜYDÜ?

Aleksey Maksimoviç Peşkov… Bilinen
adıyla, Maksim Gorki.

11 yaşında yetim kalan büyük yazar, aç
kalmamak için paçavracılık, kunduracı
dükkanında çıraklık, Volga ırmağında işle-
yen gemilerde bulaşıkçılık, hamallık ve fı-
rınlarda yamaklık yapar. Acıyla dolu bir
yaşam sürdüğü için Peşkov adının yerine,
Rusçada ‘acı’ anlamına gelen Gorki takma
adını kullanmaya başlar. Gorki, 1906 yılında
Amerika’da yazıp yayınladığı Ana romanıyla,
tüm dünyanın takdiriyle birlikte büyük yazar
unvanını da kazanır.

Sosyalist gerçekçi edebiyatın öncüsü
Gorki, ömrünü insana, insanlığa, eşit ya-
şama adayan omurgalı bir mücadele ada-
mıydı.

Gerçek bir aydındı. Kimseden çekin-
medi, lafını esirgemedi; adaletsizliğe ilk o
isyan etti.

Gorki’nin kalemiyle henüz tanışmayan-
ları, kendi kendini yetiştiren bu büyük yaza-
rın hayatını anlattığı Çocukluğum,
Ekmeğimi Kazanırken ve Benim Üniversite-
lerim üçlemesiyle muhabbete, Ana roma-
nıyla da muhabbeti taçlandırmaya davet
ederim. 

Bir kapitalizm düşmanı olan Gorki’nin
kam emici düzene son tokadı, Türkçe ola-
rak 2016 yılında Say Yayınları tarafından ba-
sıldı:

“Küçük Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi”
Kitap, Gorki’nin 1929-1931 yılları ara-

sında kaleme aldığı yazılardan oluşan müt-
hiş bir kapitalizm eleştirisi. Kitabın bir
bölümünde şöyle diyor Rus yazar:

“Burjuvalar, bugün çok daha geniş bir
çapta, dünyayı boğazlamaya hazırlanmak-
tadır. Demir yumruklu savaşın dün anıtlara,
uygarlık hazinelerine saygı göstermediği
gibi, yarınki savaşta da British Museum’u,

Louvre’u, Capitol’u ve eski çağ başkentleri-
nin birçok müzelerini yakıp yıkması, birer toz
yığını haline getirmesi mümkündür.

Söylemeye gerek yok, milyonlarca işçi ve
köylüyle birlikte düşünce gücünü elinde
tutan birlerce insan, binlerce kültür ustası
da ölüp gidecektir. Ne uğruna? Her büyük
vurguncu ve banker grubunun, komşusunu
köle haline getirmesi ve soyup soğana çevir-
mesi uğruna.

Pek çok kez kanıtlanmış bir gerçektir ki,
burjuvazi tarafından zaman zaman düzenle-
nen katliamlar, silahlı yağmadan yani bütün
burjuva ülkelerdeki yasaların cezalandırıl-
dıkları cinayetten başka bir şey değildir. Vur-
gun düşkünlerinin dün mahvettikleri gibi
yarın da çok değerli ve bilgili emeği, uygar-
lığı ve icadı mahvedecekleri düşünülecek
olursa, burjuva anlaşmazlıklarının doğur-
duğu ahmakça cinayetin ne iğrenç hale gel-
diği kolayca anlaşılır.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, çatlaya-
cak kadar doymuş bu insan grubunun işle-
diği çılgınca cinayet; işçileri, köylüleri,
aydınları kendi elleriyle yaptıkları yapıtları
yıkmakla ve bunları birbirlerini öldürmek
için kullanmakla son bulacak.”

Tüm dünyada gelişen olaylara hakim
olan ve birçoğuna kaygıyla yaklaşan Gor-
ki’nin, özellikle 1923 sonrası Türkiye’yi mer-
cek altına aldığını ve ülkenin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ü sıkı bir şekilde
takip ettiğini düşünüyorum.

Öyle ki Rus yazar, kitabın bir bölümünde
Sovyet işçi ve köylüleri bakın nasıl anlatıyor:

“İşçi ve köylü kitlesinin en aktif unsurları
sızlanmıyorlar. Sızlanacak yerde çalışıyorlar.
Biliyorlar ki; muhtaç oldukları bütün şeyler,
yalnız kendi enerjileri aracılığıyla elde edile-
bilir.”

Bu sözleri anımsadınız mı?
Evet, Gorki Sovyet işçi ve köylülere ses-

lenmeden önce, Mustafa Kemal Atatürk,
1927 yılında gençlere seslenmişti:

“Muhtaç olduğun kudret, damarların-
daki asil kanda mevcuttur.”

Gorki, farklı ideolojilerde olsalar bile

belli ki emperyalizm karşısında dimdik
duran bu büyük liderden aldığı ışıkla Sovyet
işçi ve köylülerini anlatmış.

Belli ki Gorki; Atatürk ve Türkiye’sinin
sıkı takipçisiydi.

Atatürk, Gorki okur muydu? Mutlaka.
Ömrü savaş cephelerinde geçmesine rağ-
men 4 bin küsur kitap okuyan bir lider,
dünya sorunlarına kaygılı yazarı mutlaka
okumuştur. Peki, Atatürk’ün Küçük Burjuva
İdeolojisinin Eleştirisi kitabını oluşturan ve
dönemin Rus yayınlarında basılan makale-
lerden haberi var mıdır? Cevabı çok güç bir
soru işareti çengeli.

Bildiğim o ki; Gorki gerçek bir aydın ve
büyük bir yazar, Mustafa Kemal Atatürk de
yeryüzünün gördüğü en büyük liderlerden
biridir.

HAMİŞ: Kitabın içerisinde, Gorki’nin
Tolstoy’a, Zweig’e, Wells’e, Sinclair’e ve Fe-
din’e yazdığı mektuplar da yer alıyor. Oku-
manızı tavsiye ederim.

***

DENİZ GEZMİŞ’İN PARKASI
Yakalandığı sırada Deniz Gezmiş’in üze-

rinde görülen parka, sonrasında kuşakların
sembolü oldu. Öyle ki; günümüzde dahi, ka-
püşonu pamuklu ve yeşile çalan her mont,
‘Deniz Gezmiş Parkası’ olarak anılır.

İyi de, o dönem öğrenci hareketinin lideri
olan ve cebinde 5 kuruş parası olmayan
Deniz Gezmiş, o parkayı nereden almıştı, hiç
merak ettiniz mi?

Yılmaz Aysan’ın, ‘Afişe Çıkmak’ adlı ese-
rinden el alalım:

ODTÜ Mimarlık Fakültesi’ndeki son
balo, 1970’i ‘71’e bağlayan kış yapılmıştı. O
zamanlar Deniz (Gezmiş) bir suçtan İstan-
bul’da aranıyordu. Ve o nedenle ODTÜ’de ka-
lıyordu. Ben, her şeyin yolunda gittiğine
emin olmak için kapıları denetlerken,
Deniz’le karşılaştık. Yurtta sıkılmış, ne olu-
yor diye bakmaya gelmiş. Davetlilerin palto-
larını bıraktıkları portmantoya gözünü
dikmişti. Birden bankonun arkasına geçti.
Askıdan yakası kürklü çok güzel bir uzun

boy parka aldı. Önce ceplerini yokladı. Boş
olduklarına emin olunca sırtına giydi ve çıkıp
gitti. Giderken de, “Siz halledersiniz, çocuk
mağdur olmasın,” dedi ve kayboldu. Biz, ge-
cenin sonunda ceketini bulamayan delikan-
lıya, bedelini ödedik ve olay tatlıya bağlandı.
Deniz Gezmiş’in yakalandığı sırada sırtında
bulunan ve kendisine çok yakışan kürklü
parka, odur.”

Yılmaz Aysan, parkanın hikâyesini an-
lattı. Peki, parkanın markası ne? Onur Cay-
maz’a mercek tutalım:

Meşhur parka, Amerikan Silahlı Kuvvet-
leri’nin soğuk iklim parkası N3 B’dir.

Tesadüf odur ki;
Son nefesine kadar katil Amerika diye

bağırmış adamın üzerinden çıkan parka,
Amerikan malı.

Yaz tarih!
***

MEHMET AKİF’İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Yine, Onur Caymaz’ın, “Hatırla Barbara

Yağmur Yağıyordu” adlı harika eserinden el
alalım:

Şair, siyasetçi, veteriner, hekim, hafız,
vaiz, entelektüel Mehmet Akif Bey, Baytar
Mektebi’nde okurken arkadaşı Hasan Efendi
ile birbirlerine söz verirler: Kim ilk önce
vefat ederse geride kalan, onun çoluğuna
çocuğuna bakacaktır.

Mithat Cemal, Mehmet Akif’ten bunu
duyduğunda böyle şey olur mu, mümkünü
yoktur diyerek güler.

Aradan yıllar geçer. Mehmet Akif’in me-
muriyetinden istifa ettiği, sıkıntılı günler ge-
çirdiği bir dönemde, Mithat Cemal, şaire
uğrar. Evde 8 çocuk olduğunu fark eder. Şai-
rin 5 çocuğu vardır. Mithat Cemal, Mehmet
Akif’e, “Bunlar kim, misafir çocukları mı”
diye sorar.

Mehmet Akif, “Hayır, benim çocuklarım”
der ve ekler: “Hasan Efendi öldü de…”

Mithat Cemal, sonrasında bu durum için
şu enfes yorumu yapar:

Akif, bu çocuklardan daha güzeldi: Mek-
tepte verdiği sözü unutmayan bir çocuk…”
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Hazırlayan: Sertaç HELLAÇ

Ergun Kantarcı denilince akla ilk
olarak hiciv gelir. Futbolu çok iyi

bilmesi, hazır cevapları, olaylar karşı-
sında verdiği zekâ kokan tepkileri ve
saha içindeki davranışları, Kantarcı’yı
Türk futbolunda her zaman başka bir
yere koymuştur. Parayı sevmeyen bir
zengindi Kantarcı. Öyle ki; kolejde okur-
ken sadece 2 dersi kalmasına rağmen
okumayı bırakacak kadar rahat, antrenör
olana kadar kırma topuk ayakkabı diye-
cek kadar mahalleli, dünyadaki tüm ge-
lişmeleri takip edecek, 2 yabancı dil
bilecek ve elinden kitap düşürmeyecek
kadar da entelektüeldi Ergun Kantarcı.
Kariyerinde 14 takım çalıştıran ve geçti-
ğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonrası ya-
şama veda eden Kantarcı’yı, ne
arkadaşları ne de futbol camiası unuta-
bildi. Yağmurlu havada veda ettik Kantar-
cı’ya… İmam, “Hakkınızı helal ediyor
musunuz?” diye sorduğunda, “Helal
olsun” cevabı, ölüye rahmetten öte stad-
yum tezahüratı gibiydi. Bizler de, Manşet
Gazetesi için, unutulmaz futbol adamı ve
düşkünlerin babası Ergun Kantarcı’nın
anılarını derledik; buyurun…

“HOCA, BELDEN AŞAĞIM 
DİNLENİYOR İŞTE!”
Çok iyi, çok teknik futbolcuydu Ergun

Kantarcı. Ancak hiçbir zaman sporcu gibi
yaşamadı. Kendisi anlatıyor: “Yener Çe-
lik’in kahvesinde okey oynuyorum. Ba-
caklarımı diğer sandalyeye uzatmış,
çayımı yudumlarken, hocamız Kadri
Aytaç içeri girdi ve bana, ‘Bu saatte din-
lenmen gerektiğini bilmiyor musun!
Takım arkadaşların lojmanda dinleniyor,
sen burada okey oynuyorsun! Sende hiç
sıkılma yok mu!’ dedi. Ben de kendisine,
‘Hoca ayaklarımı uzatmışım işte. Belden
aşağım dinleniyor, belden yukarısıyla oy-
nuyorum’ dedim. Reçete: Kadro dışı.”

“41’LİK VURUYORUM,
44’LÜK GİDİYOR!”

Yine Kantarcı anlatıyor: “Orduspor’da
oynuyorum. Malzemeci İsmail bana,
‘Baba senin ayakların 41 numara ama o
numaradaki kramponların hepsi yırtık.
Sadece 44 numaralı var’ dedi. Ben de ,
‘Tamam, onları ver’ dedim. O gün, yan
top çalışıyoruz. Vurduğum tüm toplar,
kalenin çok uzağına gidiyor. Kaleyi hiç
tutturamadığımı gören hocanın sabrı
taştı ve bana, ‘Ne yapmaya çalışıyorsun?
Topları bilerek mi dışarı atıyorsun?!’ diye
çıkıştı. Ben de, ‘Hoca ben 41’lik vuruyo-
rum, top 44’lük gidiyor’ dedim. Hoca an-
trenmanı yarıda kesip bizi soyunma
odasına gönderdi.

“BORCUM OLSUN, 
BAYRAMDAN SONRA ÖDERİM!”
Ergun Kantarcı, bu kez Rizespor’da

oynarken yaşadığı anıyı anlatıyor: “Şeker
Bayramı arifesindeki antrenmanda, ho-
camız Gazanfer Olcayto, 200 metrelik
mesafeye 4 kez depar atacağımızı söy-
ledi. Kolay iş mi? Her zamanki gibi yor-
gunum. Antrenman başladı, 200 metreyi
2 kez koştum ve ardından soyunma oda-
sının yolunu tuttum. Hocamız Gazanfer
Olcayto arkadan bana bağırıyor, ‘Nereye!
2 kez daha koşacaksın.’ Hocaya verdiğim
cevap hiç de iç açıcı değildi: ‘Borcum
olsun hoca; bayramdan sonra öderim.’
Reçete: Kadro dışı.”

TAM PENALTI 
ATACAKKEN GELEN SORU…
Yakın arkadaşlarından biri olan Ser-

dar Bali anlatıyor: “Trabzonspor’a de-
nenmeye gelen bir oyuncuyu Suat
ağabey (Özyazıcı) antrenmana aldı. Adam
solbek. Karşısında Ali Kemal oynuyor.
Haliyle perişan oldu. Suat ağabeyin ta-
kıma almadığı bu adam, Karabük’e gitti.
Ergun Kantarcı da Karabükspor’da oynu-
yor. Bir maçta penaltı oldu. Topun başına
Ergun ağabey geçti. Suat Hoca’nın be-
ğenmediği adam Ergun ağabeyin yanına
giderek, ‘Ağabey ne tarafa vuracaksın?
Sağa mı sola mı koşayım’ diye sormuş.
Ergun ağabey de cevap vermiş: ‘Oğlum,
santraya koş.’”  

“DURSUN BİZİ BİRAZDAN
SANTRAYA ÇIKARACAK!”
Trabzonspor’un eski Teknik Direktörü

Sadi Tekelioğlu anlatıyor: “Ergun ağabey
Akçaabat Sebatspor’da oynarken, biz de
yedek oyuncuyduk. Zaman zaman kad-
roya girerdik. A.Sebatspor, Diyarbakır ile
oynayacak. Diyarbakır’ın da o zamanlar
çok iyi bir takımı var. Maç başladı, Sebats-
por mahkum oynuyor. Diyarbakır öyle
bastırıyor ki, bizimkiler yarı sahayı geçe-
miyorlar. Dakika 30 oldu. Antrenör kenar-
dan Ergun ağabeye bağırdı, ‘Ergun; topa
basın, öne çıkın!’ Ergun ağabey de hocaya
yanıt verdi: ‘Hoca, biz çıkamıyoruz ama
Dursun bizi birazdan santraya çıkara-
cak.’” Dursun, A.Sebat’ın kalecisidir!

SADİ TEKELİOĞLU’NA 
AYAKKABI ALDIRIYOR AMA!
Yine Sadi Tekelioğlu anlatıyor: “Ergun

ağabey ve arkadaşları mahallede top
oynar, bizler de izlerdik. Ergun ağabey o
dönemin meşhur futbol ayakkabıların-
dan birini aldırmak için beni yanına ça-
ğırdı ve, ‘Al şu 10 lirayı, bana şu
ayakkabılardan al’ dedi. O zaman Lider
Spor var. Ancak bana verdiği 10 lira,
büyük para. Parayı alıp kaçmakla kaç-
mamak arasında gidip geliyorum. Ergun
ağabey mevzuyu anladı ve beni tekrar ya-
nına çağırarak şöyle dedi: ‘Sarı; sen bana
sarmadın. O 10’u alırsan, dönmezsin. Al
sana bir 10’luk daha. Bu 10 lira senin
olsun diğeriyle ayakkabıları al.’”

HEDİYE ETTİĞİ KRAMPONUN 
İÇİNDEN NE ÇIKTI?
Sadi Tekelioğlu, Ergun Kantarcı’nın

insanları çok sevdiğini ve elinin uzandığı
herkese yardım ettiğini belirterek bir
anısını daha paylaştı: “Futbol oynadığım
yıllarda, Ergun ağabey, Adidas marka bir
çift krampon hediye etti bana. Çok mutlu
olmuştum. Kramponu giydim ancak aya-
ğımı bir şey rahatsız ediyor. Ayağımdan
çıkarıp içine baktım; Ergun ağabey
kramponun içerisine 20 lira koymuş.
Ergun abi herkese yardım etmek isterdi.
Herkesin sorununu kendi sorunu bel-
lerdi. Cenazesine gittim. Bu yaşıma
kadar o kadar cenaze törenine katıldım,
öylesini hiç görmedim.”

ERGUN KANTARCI 
YÖRESEL ANTRENÖRDÜ
İdmangücü takımında Ergun Kantar-

cı’nın yardımcılığını yapan Teknik Direk-
tör Fethi Türkoğlu’na veriyoruz sözü:
“Ergun Kantarcı, çok iyi bir teknik direk-
tördü. Özellikle antrenmanları müthişti.
Kimsenin bilmediği, duymadığı antren-
man metotlarını uygulardı. Çok okur, çok

araştırırdı. Soyunma odasında yöre şive-
siyle konuşur ve motivasyona büyük
önem verirdi. Yöresel antrenördü diyebi-
lirim. Diyarbakır’da kasket ve şalvarla,
Ege’de de şort ve terlikle antrenmana çı-
kardı. Oyunu çok iyi okurdu. Ancak ne
futbolculukta ne de antrenörlükte hak
ettiği yere gelebildi.”

OTOBÜSÜN ARKA 5’LİSİNE 
OYUNCU OTURTMAZDI!
Teknik adam Ergun Kantarcı, futbol-

culara asla güvenmezdi. Çünkü futbol
oynadığı dönemlerde bir futbolcunun
yapmaması gereken tüm işleri yaptığı
için çalıştırdığı futbolcuların da bunları
yapabileceğini düşünürdü. Bu duruma
somut bir örnek verelim: Ergun Hoca,
çalıştırdığı takımlarda, takım otobüsünün
en arkadaki 5’li sırasına asla futbolcuları
oturtmazdı. Çünkü arka 5’lide, ‘papaz’
diye tabir edilen futbolcuların teknik
adamı çekiştireceğini düşünür ve bu du-
ruma kendince böyle önlem alırdı. 

SAHA KENARINDA 
YATARAK ANTRENMANI YÖNETTİ
Kantarcı, Diyarbakırspor’un başına

geçer ancak takımın çok zayıf olduğunu
görür. Antrenmanı ziyarete gelen Diyar-
bakırlı yöneticiler, Kantarcı’nın saha ke-
narında, şalvar ve kasketiyle birlikte,
plajda güneşlenir gibi yatarak antren-
manı izlediğini görürler. Yöneticiler, “Ha-
yırdır hocam; neden yatarak antrenmanı
izliyorsun?” diye sorarlar. Ergun Ho-
ca’nın cevabı yine hazırdır: “Valla bu ta-
kımı tribünden izledim, kötü. Kulübeden
izledim, kötü. Kale arkasından izledim,
kötü. Bir de yatarak izleyeyim, belki gö-
züme iyi gelir.”

“ÖNE, SAĞA, SOLA, 
İYİ SANTRA ÇALIŞTIK”
Karabükspor, Ergun Kantarcı yöneti-

minde Zeytinburnu karşısına çıkar. Zey-
tinburnu, rakibini 5-2 mağlup eder. Maç
sonrası teselli için Ergun Hoca’nın ya-
nına gidenleri ise Ergun Hoca teselli
eder: “Bu maç geride kaldı. Hem bu kar-
şılaşma bizim için iyi bir antrenman oldu.
Öne, sağa, sola, iyi santra çalıştık.”
Ergun Hoca bu kez Erzurumspor’un ba-
şındadır ve rakip eski takımı Sebats-
por’dur. Sebat takımı ilk devreyi 6-0 önde
kapatır. Ergun Hoca, devre biter bitmez
koşa koşa soyunma odasının kapısını tu-
tarak futbolcularına seslenir: “Soyunma
odasına girmeden geri dönün. Sebat’ın
hızı kesilmesin!”

İşte böyle bir futbol adamıydı Ergun
Kantarcı… Daha nice anılarıyla göçtü
aramızdan… Kendisini bir kez daha say-
gıyla anıyoruz.

Üst düzey futbolcu, zekâsıyla nam yapmış teknik adam, hiciv sanatçısı... Huzurlarınızda:

“Çok yetenekli birer
aktör olabilirsiniz.
Komedi oynuyorum
zannedersiniz. Etrafınıza
mutluluk verdiğinizi
düşünür, yaşama renk
kattığınızı hissedersiniz.
Yanılırsınız kardeşlerim;
oynadığınız oyun trajedi-
den, dramdan başka
bir şey değildir.”

Ergun KANTARCI

ERGUN KANTARCI



Trabzonspor’un yeni stat açılışına
gelen binlerce taraftar arasında  İç-

işleri Bakanı Süleyman Soylu’nun davetlisi
olarak Mardin-Muş ve Bingöl’den gelen ta-
raftarlarda vardı.

SOYLU’NUN DAVETLİSİYDİLER
Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği

Başkanı İbrahim Aydın bu nazik davetle-
rinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’ya teşekkür ederek “Muhteşem bir
stat oldu.Bu stat da nice başarılara imza
atacağız. Mardin-Trabzon arasında sevgi
köprüsünün oluşmasında  ve bizleri bu-
raya her gelişimizde yalnız bırakmayan
özellikle Trabzon’daki dostlarımız Ahmet
Külekçi,Musa Pervanoğlu ve Hami Maz-

lum’a teşekkür ediyorum” ifadelerini ku-
landı.

“KARDEŞLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAZ”
Beş yaşından beri fanatik Trabzons-

porlu olduğunu Muş’tan kara-kışa aldırma-
dan  toplam 31 kişi ile yeni stadın açılışına
katıldıklarını ifade eden Muş Dağdibi Köyü
Muhtarı Kadri Coşkun’da çok mutlu olduk-
larını ifade ederek “Bu acılı günlerde birlik
ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyaca-
ğız.El-ele kardeşçe yaşayacağız. Bu vatan
bu bayrak  bizim ortak paydamız.Bizleri bu-
raya davet eden sayın bakanımız Süleyman
Soylu’ya teşekkür ediyoruz.Trabzons-
por’umuza yeni stat hayırlı olsun” dedi.

Trabzonspor'un 41 bin 461 koltuk
kapasiteli yeni stadı törenle açıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, spor kompleksine Şenol
Güneş adının verildiğini açıkladı.

Trabzonspor yeni stadyumuna ka-
vuştu. Türkiye’nin en modern stadyumu
unvanına sahip stada, Trabzonspor efsane
isimlerinden Şenol Güneş’in adının verildi-
ğini törene katılan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan açıkladı.  Katar Emiri
Temim bin Hamed Al Sani’nin de katıldığı
açılış töreni gösterileri son dönemde artan
şehit sayımız nedeniyle mümkün oldu-
ğunca sade tutulmaya çalışıldı. 

Trabzonspor Başkanı Muharem Usta,
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açılış töre-
ninde birer konuşma yaptı. 

Açılış töreninde Trabzonspor’un efsane
futbolcularının yer aldığı bir gösteri maçı
düzenlendi. Maçtan önce sahaya inen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yeni stadyumda ilk başlama vuruşunu

yaptı. Erdoğan, Metin Aktaş’ın koruduğu
kaleye şutunu çekerek yeni stadyumdaki
ilk golü kaydetti. 

Ardından Spor Bakanı Akif Çağatay
Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu konuşmalarını yaptı. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını
yapmak üzere kürsüye gelip bir konuşma
yaptı ve açılış kurdelesini kesti.
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Temeli 24 Kasım 2013 tarihinde atılan stadyumun açılışı törenle gerçekleştirildi

Şenol Güneş
Stadyumu açıldı 
Şenol Güneş
Stadyumu açıldı 

TRABZONSPOR SEVGiSi
BAMBAŞKA! Mardin Trabzonspor Taraftarlar

Derneği üyeleri stadyumun
açılışı için Trabzon’a geldi 
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