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KTÜ AMERİKA’DA

3. OLDU
KARADENİZ Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden North Project Team, Ame-
rika’da düzenlenen ‘14th Seismic Design’ isimli 
uluslararası yarışmadan Mimari Özel Ödülü ile 
döndü. SAYFA 11’de

AVRASYA 

BÜYÜYOR
AVRASYA Üniversitesi, 2016-2017 Eğitim ve 
Öğretim Yılı sonunda 1760 öğrenciyi mezun 
etti. Mezuniyet programında konuşan Trabzon 
Valisi Yücel Yavuz, öğrencileri ve ailelerini tebrik 
ederek, “Bu ülke gençlerimizle daha ileriye 
gidecektir. Hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın” 
dedi.                                                      SAYFA 11’de

HES’LER DOĞAYA 

ZARAR VERİYOR
CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “Maç-
ka’daki Coşandere üzerinde plansız ve rant 
amaçlı kurulan HES’ler, burada üretim yapan 
balık çiftliklerinin ihtiyacı olan suyu engelle-
mektedirler.“ dedi.                        SAYFA 8’de

KRİZLE İLGİLİ A VE B PLANIMIZ VAR

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu 
Başkanı Suat Gürkök, Katar’daki krizle  ilgili bölge 
turizminde her hangi bir iptalin söz konusu olmadığı-
nı belirterek,  A ve B planlarının bulunduğunu söyledi.  
Bu tür krizlerin zaman zaman yaşandığına dikkat 
çeken Gürkök, “Bu tür krizler her zaman bekleniyor. 
Dünyada  artık bütün ülkeler kendi çıkarlarına göre 
bir takım proje, planlar uyguluyor. Katar kriziyle ilgili 
bize herhangi bir iptal ulaşmadı.” dedi.
 

  TALEPLER ALIYORUZ

GÜRKÖK, “Geçmişte, ‘pazarları çeşitlendirelim’ dedik. 
Dolayısıyla ikinci bir pazar; İran pazarı oluştu. Üçüncü 
pazarı Azerbaycan olarak belirledik. Şimdi oraya da 
uçuşlar başlıyor. Azerbaycan pazarı da bizim için çok 
önemli. Temmuz ayında Tahran ve Tebriz’e doğrudan 
uçuşlar planlanıyor. Bölgemizin huzur ve güvenli ol-
ması itibariyle çok talep alıyoruz. İyi bir yoldayız. 2017 
yılı bizim için verimli geçeceğine inanıyoruz.” ifadele-
rini kullandı.       Hakan ŞENER SAYFA 4’te

KORKULAN OLMADI. KATAR KRİZİ KARADENİZ TURİZMİNİ ETKİLEMEDİ

BAKAN SOYLU ŞEHİT Aİ LELER İNİN YÜREĞİNE SU SERPT İ

TURiZM DiREKTEN DÖNDÜ
Katar krizi Arap turizmine bel bağlayan Karadenizli 
turizmcileri tedirgin etti, ancak korkulan olmadı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle 
mücadele ederken şehit ailelerini de unut-
muyor, onları ziyaret ediyor. Bakan Soylu, 
Şehit aileleri için Trabzon’da verilen iftar 
yemeğinde haklarını ödeyemeyeceğini belir-
terek, “Büyük bir mücadele veriyoruz. Aile-
lerin o duruşları, ‘vatan sağ olsun. Müsaade 
ederseniz ben de gitmek istiyorum’ sözleri-
nin her biri bize büyük bir ders olmaktadır” 
dedi.  Fatih TURAN SAYFA 4’te

Tek tek hesap 
soracağız

Tek tek hesap 
soracağız

Tek tek hesap 
soracağız

Tek tek hesap 
soracağız

Tek tek hesap 
soracağız

HEM amatörde hem de profesyonel boksta Avrupa Şam-
piyonu olma unvanına sahip tek Türk sporcu olan Fatih 
Keleş, Avrupa Şampiyonluğu’na giden yolculuğu anlattı. 
17 yıldır boks sporu ile uğraşan Fatih Keleş’in şimdiki 
hedefi ise Kıtalar Arası Dünya Şampiyonluğu. Bu maçın 
da Trabzon’da yapılması adına çalışmalar yapılıyor. Bu 
konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da desteği 
var. Avrupa Şampiyonluğu’ndan sonra Kıtalarak arası 
Dünya Şampiyonluk kemerini de Trabzon’a getirmek 
isteyen Fatih Keleş’e kulak verelim….  SAYFA 23’te

Baba zoruyla boksör oldu
Avrupa’yı titretiyor

Trabzon’un kabusu 
hava kirliliği

TRABZON’UN en büyük sorunu hava 
kirliliği... Özellikle kış aylarında 
Trabzonlular adeta nefes almakta 
güçlük çekiyor.. Konutlardan çıkan 
kömür dumanı şehrin üzerinde 
belirgin bir tabaka oluşturuyor. 
Canlıların sağlığını olumsuz yönde 
etkileyen havadaki yabancı madde-
lerin normalin üzerinde miktar ve 
yoğunluğa ulaşmasına acilen önlem 
alınması bekleniyor. 

Fatih İSAK SAYFA 8’de

BU BAYRAM 
FIRSAT OLSUN!
Milletimizi güçlü kılan 
bayramlar, dini ve milli duy-
guların perçinleştiği, dar-
gınlıkların ve kırgınlıkların 
son bulduğu, yardımlaşma 
ve dayanışma duygularının 
en üst seviyelere çıktığı, 
milli birlik ve beraberlik şu-
urunun güçlendiği önemli 
günlerdir.   3’te

Yusuf TURGUT
TGC Başkanı

TRABZON’UN uzun yıllardır bekle-
diği iki önemli proje olan Şehir Has-
tanesi ve Yatırım Adası projelerinin 
önünü tıkayan madde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde değiştirildi. 
Yapılan değişiklik kararıyla birlikte 
Trabzon’daki iki önemli yatırım için 
tüm resmi engeller ortadan kalkmış 
oldu.  SAYFA 8’de

Trabzon 
beklediği yatırımlara 
kavuşuyor

TÜRKİYE’DE sudan sonra 
gelen ve içme alışkanlığı 
gün geçtikçe artan sağlıklı 
bir içecek olan çay, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’n-
de fındıktan sonraki en 
önemli tarım ürünüdür.                     
SAYFA 13’te

TRABZON Ticaret Bor-
sası’nın, “çok üretip, çok 
kazanalım” sloganı ile 
bahçelere dalıp, Fındıkta 
Verim ve Kaliteyi Arttırma 
Projesi, sektördeki her-
kese ve her kesime örnek 
oldu.        SAYFA 10’da
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zon’umuz da bir sıla, gurbet hasleti çeken-
lerin çok olduğu herkesin akrabalarından 
çok kimselerin bulunduğu bir yer.

İşte bayramlarımız da hiç olmasa 
senede birkaç günde olsa akrabalık bağla-
rının kopmaması bütün kalması için bir 
fırsat oluyor. Anılar tazeleniyor, memleket 
meseleleri konuşuluyor, insanlar huzur 
buluyor.

Toplum olarak huzura açız.

Her fırsatta yazıyoruz ki ülkemizin 
ve coğrafyamızın üzerindeki oyunlar hiç 
bitmiyor.

Dert ve sıkıntıların biri bitmeden diğeri 
başlıyor adeta.

Küresel güçler yüzyıllardır el birliğiyle 
böl, parçala, sömür ve yönet stratejisini 
uyguluyor.

Dolayısıyla Orta Doğu coğrafyasında 
yaşanan en küçük hadisenin bile Türki-

ye’ye yansımaları var.

Vaktiyle adalet ve sevgi dağıtan mede-
niyet toplumları canavarlaştı.

Modernizm kendi rahatı için başka 
din ve gruplara hiçbir şekilde hayat hakkı 
tanımıyor.

Batı’nın değerleri kendine işliyor. 
Demokrasi ve insan hakları dedikleri şey 
kendileri için icat edilmiş.

Bu denli zihin bunalımlarının ve 
vahşetin içinde bayramlarımızın da tadı, 
damakta değil çoğu zaman vicdanlarda 
acı olarak kalıyor.

Özellikle İslam aleminin yaşamış 
olduğu bu küçük kıyametin arkasında çok 
çeşitli ve bir temele dayanan gerçekler 
var.

Biz kendi ülkemizde dahi çok seslilik-
ler arasında ahengi kuramamışken aynı 
şeyi başka ülkelerle nasıl gerçekleştirebi-

liriz ki?

Etrafımıza bakalım. 

Kültürümüzle, geleneğimizle, sanatı-
mızla ne kadar barışığız.

Hayatı bir koşuşturmaca üzerine 
kurmuşuz.

Dur durak bilmiyoruz, kendimize ayır-
dığımız zaman o denli azaldı ki!

Evimizde aile bireyleri dahi birbirini 
neredeyse görmekten uzak hale geldi.

Herkes kendine dönerek ‘’Nerede hata 
yapıyorum, hayatımı nasıl yönlendirmeli-
yim, eksiklerimi nasıl tamamlayabilirim, 
gelecek planlamalarımda neler olmalı’ bu 
ve benzeri soruları sormalı diye düşünü-
yorum.

Öyle değil mi, bu bayram neden bir 
fırsat olmasın ki!!!

Madem bayram geldi, bayramlarda 

en çok konuştuğumuz konulardan biri de 
Trabzonspor’dur.

Takımımız geçen sezonu Avrupa kupa-
larına katılamadan noktaladı.

Başkan Usta’nın 50. yıl hedefi var. 

50. yılda şampiyonluk gerçekçi bir 
hedef, Trabzonspor’un da bizler gibi silkin-
meye ihtiyacı var.

Geçen sezon ligin 2. yarısında statla 
birlikte bir hava yakalandı.

Akılcı birkaç transfer, coşkulu oyun, 
taraftarıyla bütünleşmiş bir Trabzonspor 
neden başarmasın diyoruz.

Son olarak bayramda hüznü ve dargın-
lıkları bir kenara itelim, hiç kimse dünyaya 
bir daha gelmiyor.

Tüm dostlarımızın Ramazan bayramını 
tebrik ediyor, herkese Allah’tan sağlıklı bir 
ömür diliyorum.

Milletimizi güçlü kılan bayram-
lar, dini ve milli duyguların 
perçinleştiği, dargınlıkların ve 

kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve 
dayanışma duygularının en üst seviyelere 
çıktığı, milli birlik ve beraberlik şuurunun 
güçlendiği önemli günlerdir. 

Her ne kadar ‘Nerede o eski bayramlar’ 
desek de; yine eskilerden az da olsa esinti-
ler yaşanmıyor değil.

Bayramlar uzakları yakın ediyor. Trab-

BU BAYRAM 
FIRSAT OLSUN!

Yusuf TURGUT
TGC Başkanı

Gazeteciler meslek yaşamlarında başlarına gelen unutamadıkları anıları paylaştı

Her Şey haber için!
Trabzon’daki basın mensupları, haber peşine koştururken unutamadıkları anılarını paylaştı. O anları adeta tekrar 
yaşayan basın mensuplarının heyecanı, işlerini ne kadar severek yaptıklarını gösterdi. Hepsinin ortak mesajı, ‘her 
şey haberi en iyi şekilde sunabilmek içindi’ oldu.

Kutlamalar 
yalan oldu

Yunus Emre Sel
Sabah Gazetesi 
Bölge Temsilcisi 

“2009-10 senesi. İstanbul Şükrü 
Saraçoğlu Stadyumundayız. Sezo-
nun son maçı. Fenerbahçe, Trab-
zonspor’u yenerse, Bursaspor’un 
Beşiktaş karşısında puan kaybet-
mesi durumunda şampiyon olacak. 
Karşılaşma başladı. 13. Dakika 
Bilica golü attı, yıkılıyor stadyum. 
23. Dakikada Burak cevap verince 
derin bir sessizlik. Son dakikaya 
kadar büyük çekişme ve maç be-
rabere bitiyor. Kulaklar Bursa’dan 
gelecek haberde ve stadyumdan 
bir anons Bursaspor, Beşiktaş’a 
mağlup oldu. Şampiyon olmuşlardı 
delice kutluyorlardı. Ancak gözüm 
Lig Tv ekranına takıldı, “Şampi-
yon Bursaspor” yazıyordu. Hemen 
asansöre bindiler, futbolcuları ka-
çırmayalım, şampiyonluk röportajı 
yapalım diye. Asansörde muha-
birler kutlamalara devam ediyor. 
Asansörde bir siteyi gösterip, “Siz 
değil Bursaspor şampiyon oldu” 
dedi birisi. O anı unutamıyorum, 1 
dakika önce şampiyonluğu kutla-
yanlar, bir dakika sonra ağlıyordu. 
Timsah yürüyüşleri, coşkulu kutla-
malar yalan olmuştu. Stat anonsö-
rü ise kovulmuştu.”

Ahmet Çağlar Yıldırım
A Haber Muhabiri 

“Yanılmıyorsam yıl 2005. O 
zaman çalıştığım Kuzey TV’de 
bir sabah haber merkezinde 
otururken istihbarat geldi ve 
Bostancı mezarlığında boş olan 
mezarların içine patatesinden 
lahanasına kadar çeşitli sebze-
lerin dikildiği söylendi. İlk başta 
inanmadım kendi kendime yine 
biri sabah sabah telefonda bizleri 
işletiyor diye düşündüm. Bos-
tancı mezarlığına gittik. Birinin 
bizi görmemesi için çok dikkatli 
oluyorduk. Hatta kameramızı ve 
mikrofonumuzu sakladık. Ora-
daki görevlilerden birini görsek 
hemen bir mezar başında dua 
ediyor gibi yapıyorduk. Kısa bir 
aramanın ardından vatandaşın 
istihbaratını verdiği mezarları 
bulduk. Hemen haberi yapmaya 
başladık. Haberi tamamladık ve 
güzel bir montaj ile akşam ana 
haber bülteninde yayınladım. 
Haber büyük ilgi çekti, ertesi gün 
haberin devamı anlamında yine 
Bostancı Mezarlığına gittim, bir 
de ne göreyim dünkü manzaranın 
yerinde yeller esiyor. Mezarlar 
temizlenmiş. Patates ve laha-
nalardan eser yoktu. Bu haberle 
Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin 
düzenlediği Geleneksel Yılın Ba-
şarılı Gazetecileri yarışmasında 
TV haber dalında başarı ödülüne 
layık görülmüştüm.” 

Boş mezarlarda 
lahana, patates 
yetiştirdiler Osman Başkır

Taka Gazetesi 

“1994-95 sezonu Trabzonspor’da 
Sadri Şener Başkan. O yıllarda 
Trabzonspor’un iflas ettiği, Sadri 
Şener’in parayı Rusya’da batırdığı 
iddia edildi. Bu nedenle de Sadri 
Şener takımdan ayrılacaktı ve 
31 milyonu bağış yaparak ayrıldı. 
Trabzonspor o dönem başkan 
arıyor. Sadri Şener’in Başkan 
Yardımcısı da Faruk Özak’tı. Bir 
akşam gazetede sayfaları bağ-
ladık, herkes tam çıkacak bir 
istihbarat geldi ‘Trabzonspor 
Yönetimi yeni başkan arıyor’ diye, 
bunun üzerine apar topar sayfa-
ları durdurduk. Akşamın bir saati 
işin aslını öğrenmek için Mehmet 
Ali Yılmaz Tesislerine gittik. O 
zaman ki yönetimin amacı da 
Faruk Özak’ı başkan yapmak. 
Faruk Özak’ı başkanlık için ikna 
edemiyorlar. Rahmetli Kenan 
İskender ve arkadaşları zor da 
olsa Faruk Özak’ı başkanlık için 
ikna ettiler. Faruk Özak’ı tesislere 
getirdiler, bizde kapıda bekliyoruz. 
Tabi biz Faruk Özak’ı göremedik 
çünkü futbolcuların idmana çıktığı 
kapıdan içeri girmiş. Gece saat 2 
sularına kadar içerde konuştular, 
bizde kapıda beklemeye devam 
ediyoruz. Kapıdan çıkmasını 
beklerken, Faruk Özak, yönetim 
kurulunun oradaki kısımdan bal-
kondan atlayıp evine gitti. Faruk 
Özak’ı yakalayamadık, sayfaları da 
5:30’da gönderdik matbaaya. Bu 
anımı hiç unutamam.”

Gazeteci korkusu 
başkanı balkondan 
atlattı

Osman Şişko
Doğan Haber Ajansı 

“2003 yılında askerden döndük-
ten sonra Sabah Gazetesinde 
işe başladım. İşe ilk başladığım 
gün ‘Trabzonspor’un tesislerinde 
Özkan Sümer’in basın toplantısı 
var’ dendi. İlk iş günümde fotoğ-
raf makinem, ses kayıt cihazım 
tesislerin yolunu tuttum. Tesislere 
gittim Özkan Sümer basın toplan-
tısına başladı ve yanlış hatırlamı-
yorsam konuşmasının 30 ya da 40 
saniyesinde istifa ettiğini açıkladı. 
O an neye uğradığımı şaşırdım, 
kitlendim. İlk iş günümde istifa 
haberiyle dondum. Tabi haber için 
hemen Büro Şefimi arayıp, Özkan 
Sümer’in istifa ettiğini söyledim. 
Büro Şefim Ersin Ramoğlu bana 
inanmakta güçlük çekerek ‘Oğlum 
ilk iş günün fazla heyecan yaptın 
galiba, şaka mı yapıyorsun, ne 
istifası’ dedi. Telefonda uzunca bir 
süre Büro Şefimi, Özkan Sümer’in 
istifasına inandırmaya çalıştım. En 
sonunda haberi flaş haber olarak 
geçtik.”

Şefimi, Özkan 
Sümer’in istifasına 
inandıramadım

Adnan Sungur
Sonnokta Gazetesi 

“Mehmet Ali Yılmaz’ın Başkan 
olduğu dönemlerdi ve o dönem 
Trabzonspor hakemler tarafından 
çok eziliyordu. Futbol Federasyon 
Başkanı da Şenes Erzik. Mehmet 
Ali Yılmaz bir gün dedi ki ‘Şenes 
Erzik hakkında çok ağır bir açık-
lama yapacağım.’ Fakat Mehmet 
Ali Yılmaz dediği gün basın toplan-
tısı yapmayınca kendisini aradım 
ve ‘neden toplantı yapmadığını’ 
sordum. Bunun üzerine Yılmaz 
bana şunları söyledi, ‘Şenes Erzik 
beni aradı ve dedi ki, benimle ilgili 
açıklama yapacakmışsın, yapma, 
mali genel kurulda istifa edeceği-
mi açıklayacağım, bu nedenle bir 
daha yıpratma beni’ demiş. Bunun 
üzerine Erzik’in istifa edeceğini 
öğrendim ve çok önemli bir haber. 
Fakat Başkan bana, bu habe-
ri yazacaksam da Trabzon’dan 
yazıldığının belli olmaması gerek-
tiğini söyledi. Hürriyet Gazetesinde 
haber manşetten yayınlandı ‘Şenes 
Erzik istifa ediyor’ diye. Haber 
yayınlandıktan sonra tabi Erzik’in 
istifa etmesini bekliyorum. Mali 
genel kurul başladı, devam ediyor 
ama Erzik, hala istifa ettiğini açık-
lamıyor. Haberimin yalan çıkması 
endişesiyle yerimde duramıyorum. 
En son konuşmalar bitiyor ve Erzik 
‘Arkadaşlar çok yıprandım ve gö-
reve devam edemeyeceğim, istifa 
edeceğim’ diyor ve bende müthiş 
bir rahatlama. Haberim doğrula-
nınca üzerimden bir yük kalktı.

Şenes Erzik’in 
istifası üzerimden 
yük aldı

Ersen Veda Küçük 
İhlas Haber Ajansı 

“Ekip arkadaşım Mustafa 
Usta ile beraber haber için 
Artvin’e gidiyoruz. Mustafa 
Ağabey arabayı kullanıyor. O 
dönem otobanda yeni yapılı-
yor ama bitmek üzere. Şerit 
açılmış bizde makul hızda 
yol almışız. Tam Sürmene’ye 
girdik, 10 metre aramızda var 
yok tali yoldan bir tane araç 
önümüze çıktı. Ne olduğunu 
anlamadan önümüze çıkan 
araca ortadan çarptık. Çarp-
manın etkisiyle kendimize 
geldiğimizde baktım yaşıyo-
ruz, Mustafa Ağabeyin kafası 
kanıyor, gözüm diğer arabaya 
aldı üstü uçmuş, aracı kulla-

nan yaşlı adam, direksiyonu-
nu tutarak kıpırdamadan du-
ruyor. Araçtan indik, kolumun 
şiştiğini gördüm ve bayıldım. 
Gözümü açtığımda acildey-
dik. Kazaya sebebiyet veren 
yaşlı adam da tam yanımda 
Jandarmaya olayı anlatıyor ve 
diyor ki ‘Bunlar çok süratliydi, 
bana direkt çarptılar.’ Kolum 
şişmiş kıpırdatamıyorum, 
diğer kolumla da adama 
vurmaya çalışıyorum ‘sen ne 
diyorsun’ diye. Adam hala bi-
zim için Jandarmaya ‘Bunlar 
suçluydu’ diyor. Trafik kural-
larına göre yüzde yüz kusurlu 
zaten diğer araç bulundu. 
6-7 ay kolum sargıda gezdim. 
Haber uğruna haber giderken 
haber olduk.”

ha
be

re
 g

id
er

ke
n 

ha
be

r u
ğr

un
a 

ha
be

r 
ol

m
ak

Serdal Şahin
Gazeteci

“Trabzonspor, Gençler-
birliği ile Türkiye Kupası 
finalini Antalya’da oynu-
yor. Maç geç saatlerde 
tabi, Günebakış Ga-
zetesinde çalışıyorum 
o dönem. Maç bitti ve 
fotoğraf alabilecek 
olduğumuz tek kaynak 
İhlas Haber Ajansı. 
Fakat İhlas Haber Ajan-
sının Antalya bürosunda 
oluşan sıkıntı nedeniyle 
gece saat 1 olmasına 
rağmen tek bir kare bile 
geçmediler. Gece 1:30 
sularında İHA tek bir 
kare fotoğraf geçtiğini 

duyurdu. Ancak internet 
sıkıntısı yaşadığımızdan 
fotoğrafa ulaşamadık, 
gecenin o saati internet 
kafelerde kapalı. Nasıl 
yapalım diye düşünür-
ken PTT’nin hizmeti 
aklımıza geldi. 156’yı 
arayarak faks-mo-
dem gibi bir sistemle 
internete ulaştık. O 
sayede İHA’ya girdik tek 
bir kare fotoğrafı aldık. 
Gazete tek kare ile 
Trabzonspor’un Antal-
ya’da Türkiye Kupasını 
aldığını okuyucuları-
mızla paylaştık. Hatta 
sadece biz değil bütün 
gazeteler o tek kareyle 
çıkmıştı.”
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Röportaj: Meryem AKGÜN
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yönsüzlük, kaybolmuşluk, postmodern 
perişanlık, hedefinden saptırılmış gerçek-
lik, ölümcül yabancılaşma, iletişim-inter-
net devrimi ile birleşerek, bütün kültürel 
dokularımızı param parça ediyor.

***

Açlık, yoksulluk, adaletsizlik, baskı, ırk-
sal-etnik-kültürel-dinsel-mezhepsel-cinsi-
yet ayrımcılığı; şiddet, terör, sömürü, insan 
ticareti, insanlık onuruna yönelik her türlü 
saldırı, belirli bir meşruiyet kazanabiliyor.

Bizi yaşatıp barındıran evimiz-küremiz, 
ağır saldırılar altında. 

İSLAM DÜNYASINDAKİ YIKIM

Özellikle İslam dünyası, feci bir durum-
da. İslam toplumlarına egemen olan ya da 
dayatılan aşırı muhafazakarlık, demokrasi 
ve özgürlük karşıtı baskıcı toplumsal-siya-
sal-kültürel ilişkiler, insanları bunaltıyor.

***

İslam dünyası, küresel efendilerin 
ehlileştirme politikalarının cenderesinde. 
İslam dünyanın siyasal rejimleri kimi eş 
başkan, kimi gönüllü taşeron olarak, kendi 
kirli düzenlerini korumak adına bu onur-
suz değişime destek veriyor.

***

Zorba-emperyalist politikaların kukla-
sına, taşeronuna dönüşen  baskıcı rejimler 
ve sözde dinci karabulut, koca coğrafyayı 
kan gölüne çevirmiş. Daha iyi yaşam için 
yollara dökülen milyonlarca insan perişan. 
Her inanç ve kültürden dünyanın her 
yanında on milyonlarca insan, hareket 
halinde. 

***

Yazık ki İslam coğrafyası, daha iyi 
yaşam arayışı için Hristiyan coğrafyasını 
seçiyor. Hırsız, baskıcı, işbirlikçi, alçak 
rejimlerini korumak isteyenlerin söylediği 
yalanları, bu gerçeklik suratımıza vuruyor.

TEK KİŞİ YÖNETİMİNDE TÜRKİYE!

Ya ülkemiz. Her türlü oyunun, senaryo-
nun oynanabildiği bir coğrafya.  

İktidara yakın olanların her türlü 
nimetten yararlanabildiği, ama muhalif 
olmanın teröristlikle, hainlikle eş değer 
sayıldığı, ülkenin en az yarısının ötekileşti-
rildiği bir bomba!

***

Yaklaşık 16 yıldır memleketi yöne-
ten bir siyasi atmosfer, daha 10 ay önce 
kanlı bir darbe girişimi iler karşı karşıya 
kalan iktidar, bütün bu sorunları çözmek, 
toplumda uzlaşma yaratmak, demokrasiyi, 
hukuku, fırsat eşitliğini geliştirmek, barışı 
kurmak yerine, toplumu ayrıştırmaya, 
daha büyük ve tehlikeli ortamlara yol 
almaya devam ediyor. 

***

Demokrasi, katılımcılık, ortak yaşam, 
ortak akıl-karar ve hukukun yerini, tek 
adam yönetimi ve onun oligarşik yapılan-
ması alıyor.

İçeride dışarıda onca ağır berdelle 
karşı karşıya bırakılan politikalardan hiç 
ders alınmıyor.

CAN ÇEKİŞEN GAZETECİLİK

Ya gazetecilik mesleği?

İktidarın hoşuna giden, onun sözcü-
lüğüne soyunan haber ya da yazılardan 
söz etmiyorum ki, onların tuzu kuru. 
Bugün Türkiye’de gazetecilik yapmak, 
kahramanlık işi. Gerçeği yazmak, doğruyu 
araştırmak, her türlü bela ile karşı karşıya 
kalmak anlamına geliyor Ki, devlet adına 
hareket eden iktidarın baskı mekanizma-
ları ilk sırada yer alıyor. 

Darbecilerle birlikte oldukları belge-
li yakınlar, arkadaşlar, damatlar dışarı 
bırakılır, ülkeye ve demokrasiye karşı bu 
saldırının asıl sorumluları olan siyasiler 
saklanıp korunurken,  sözgelimi Cumhuri-
yet ve Sözcü yazarları hala zindanda. 

***

Sınır Tanımayan Gazeteciler, 2017 
Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne Türkiye 
geçen yıla göre 4 sıra daha gerileyerek 
180 ülke arasında 155’inci sırada yer aldı. 
Böylece, Türkiye’nin “kara liste” olarak 
isimlendirilen en kötü durumdaki ülkele-
rin arasına girmesine sadece 4 sıra kaldı. 
Bugünkü yönetim döneminde, son 12 yılda 
Türkiye, 56 basamak düşüş kaydetti

İnsan hakları kuruluşu Freedom House 
(Özgürlük Evi)  2017 yılı Basın özgürlükleri 
raporunda 199 ülke, basın özgürlüklerinin 
durumu açısından 0 (en iyi) ve 100 (en 
kötü) olmak üzere derecelendirildi. Buna 
göre Türkiye, 76 puanla dünyada 163’üncü, 
Avrupa’da ise 42’nci ve son sırada yer aldı.

İnternet özgürlüğü açısından en kötü 
ülkeler arasında. 

Bundan gurur mu duymalıyız, utanç 
mı?

AMA UMUTLARIMIZ VAR

Evet çok ama çok güçlü umutlarımız 
var. 

İnsanlık için de, İslam dünyası için de, 
ülkemiz için de. Elbet de daha özgür bir 
medya için de.

Çok vahşi yaşamlardan geldi insanlık 
bugüne. Çok acılar yaşandı. Ama bu acı ve 
karanlık günlerde büyük atılımlara, açılım-
lara da imza attı. Ciddi deneyimler edindi. 

En önemli tarih bilinci şudur ki, bazı 
dönemsel gerilemelere, çılgınlıklara kar-
şın, tarihin gidiş yönü hep daha iyiyedir. 

***

Özgür, adil, sömürüsüz, eşit; her türlü 
ekonomik ve kültüre-sanatsal zenginliğin 
paylaşılabildiği, herkesin saygı gördüğü ve 
gösterdiği,;  sevginin, kardeşliğin egemen 
olduğu bir dünya ve ülke mümkün. En 
azından temel sorunların en aza indirile-
bildiği bir dünya. 

***

İnsanlığın deneyimleri ve insanımı-
zın deneyimleri..  Birçok olumsuzluğuna 
karşın, ulusal kurtuluş savaşı ile kurulan 
cumhuriyetin eşsiz değerleri.. 

***

Soralım, sorgulayalım, itiraz edelim, 
evet kadar hayır da diyebilelim, empati de 
yapalım, ortak aklı öne alalım… 

Yeter ki insanlıktan, bilgi ve kültürden, 
adalet ve dayanışmadan, sevgi ve barış-
tan, en çok da umutlarımızdan vazgeçme-
yelim. 

Bayramlar sevginin, kardeşliğin, ku-
caklaşmanın, dayanışmanın, ortak 
coşkuların zamanıdır. Gelin görün 

ki, ne dünyada ne de ülkemizde bunun çok 
uzağındayız.

Bütün olumsuzluklara karşın, İslam 
dünyasının bayramını kutluyor, insanlığın 
ortak bayramına umutlar göndermesini, 
katkılar sağlamasını diliyorum.

VAHŞETTEN UYGARLIĞA

Çok vahşi yaşamlardan geldi insanlık 
bugüne. Çok acılar yaşandı. Ama bu acı ve 
karanlık günlerde büyük atılımlara, açılım-
lara da imza attı. Ciddi deneyimler edindi., 
uygarlıklar yarattı.

Ancak bir süredir daha iyi bir dünyaya 
yol almak yerine daha puslu-sisli, belirsiz 
bir yaşamın içine bırakıldık. İnsanlık, acı 
deneyimlerle edindiği büyük bilgi ve değer 
birikimini giderek bir yana bırakma eğili-
minde. Ortak yaşam kültürü giderek daha 
büyük zarar görüyor. Özgürlük, eşitlik, ah-
lak, insanlık, adalet gibi kavramlar önemli 
ölçüde aşınıyor. 

***

Giderek kendini daha çok duyuran 

UMUTLANACAK 
ÇOK ŞEYİMİZ VAR

Ahmet Şefik 
MOLLAMEHMETOĞLU
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CHP İl Kadın Kolları ve Ortahisar Belediyesi 
Kent Konseyi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ne 
ziyarette bulundular. 

“DEMOKRASİNİN ANA 
UNSURU BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ”

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Hava Türkmen 
Olcayto ve il yöneticilerinin gerçekleştirdiği 
ziyarette Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Yusuf Turgut ve Yönetim Kurulu hazır bulundu-
lar.
Ziyarette konuşan Başkan Turgut, “10 Ocak ta-
rihi gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, 
ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe 
girdiği gündür. Bizler kamu adına görev ya-
pan insanlarız. Gazetecilik mesleğini layıkıyla 
yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımızın 
yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 
sosyal haklardan azami seviyede yararlanma 
ihtiyaçlarının takip edilmesi bizlerin asli görev-
leri arasındadır” ifadelerini kullandı.
CHP İl Kadın Kolları Başkanı Hava Türken 
Olcayto ise konuşmasında, demokrasinin en 
önemli unsurlarından birinin basın özgürlüğü 
olduğunu herkesin çok iyi bildiğini kaydede-
rek, tarafsız ve objektif olarak haber vermenin 
önemine değindi.

TRABZON BASINI 
SİZLERLE AYRI GÜÇ KAZANIYOR

Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Dündar 
Ayyıldız ile ve beraberindeki Yürütme Kurulu 
üyeleri de Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ettiler. 
Başkan Yusuf Turgut gazeteciliğin, fedakarlık 
isteyen, koşulları ağır ama bir o kadar da kut-
sal bir meslek olduğunu kaydederek, “Kamu-
oyunun daima doğru ve hızlı bir şekilde bilgi 
sahibi olma hakkı için emek veren meslektaş-
larımız, içinde bulundukları şartların ve koşul-
ların tüm ağırlığına rağmen büyük özveriyle 
görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. 
Köklü bir geçmişe sahip olan Trabzon basını, 
her alanda içinden yetişen ve yetişmeye devam 
eden gazetecileriyle Türk medyasının sayılı 
merkezlerinden biri konumundadır. Ziyaretiniz 
bizleri memnun etti. Sizlere de yeni seçildiğiniz 
görevinizde başarılar dileriz” dedi. 
Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Dündar Ayyıl-
dız da, “İyi ki varsınız. Trabzon basını sizlerle 
ayrı bir güç kazanıyor. İnsanların ihtiyacı olan 
bilgi aktarımını sağlamakla mükellef olan 
değerli kişilersiniz. Yapmış olduğunuz iş kamu 
hizmetidir” diye konuştu.

CHP’li kadınlar 
gazetecileri yalnız 

bırakmadılar
CHP İl Kadın Kolları ve Ortahisar Belediyesi 
Kent Konseyi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ne 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle 
ziyarette bulundular. 

“DEMOKRASİNİN ANA 
UNSURU BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ”

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Hava Türkmen 
Olcayto ve il yöneticilerinin gerçekleştirdiği 
ziyarette Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Yusuf Turgut ve Yönetim Kurulu hazır bulundu-
lar.
Ziyarette konuşan Başkan Turgut, “10 Ocak ta-
rihi gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, 
ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe 
girdiği gündür. Bizler kamu adına görev ya-
pan insanlarız. Gazetecilik mesleğini layıkıyla 
yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımızın 
yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 
sosyal haklardan azami seviyede yararlanma 
ihtiyaçlarının takip edilmesi bizlerin asli görev-
leri arasındadır” ifadelerini kullandı.
CHP İl Kadın Kolları Başkanı Hava Türken 
Olcayto ise konuşmasında, demokrasinin en 
önemli unsurlarından birinin basın özgürlüğü 
olduğunu herkesin çok iyi bildiğini kaydede-
rek, tarafsız ve objektif olarak haber vermenin 
önemine değindi.

TRABZON BASINI 
SİZLERLE AYRI GÜÇ KAZANIYOR

Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Dündar Ayyıl-
dız ile beraberindeki Yürütme Kurulu üyeleri de 
Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ettiler. Başkan 
Yusuf Turgut gazeteciliğin, fedakarlık isteyen, 
koşulları ağır ama bir o kadar da kutsal bir 
meslek olduğunu kaydederek, “Kamuoyunun 
daima doğru ve hızlı bir şekilde bilgi sahibi 
olma hakkı için emek veren meslektaşlarımız, 
içinde bulundukları şartların ve koşulların tüm 
ağırlığına rağmen büyük özveriyle görevleri-
ni yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Köklü 
bir geçmişe sahip olan Trabzon basını, her 
alanda içinden yetişen ve yetişmeye devam 
eden gazetecileriyle Türk medyasının sayılı 
merkezlerinden biri konumundadır. Ziyaretiniz 
bizleri memnun etti. Sizlere de yeni seçildiğiniz 
görevinizde başarılar dileriz” dedi. 
Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Dündar Ayyıl-
dız da, “İyi ki varsınız. Trabzon basını sizlerle 
ayrı bir güç kazanıyor. İnsanların ihtiyacı olan 
bilgi aktarımını sağlamakla mükellef olan 
değerli kişilersiniz. Yapmış olduğunuz iş kamu 
hizmetidir” diye konuştu.

CHP ve Ortahisar Kent 
Konseyi’nden TGC’ye  

10 Ocak ziyareti 

“Tek tek hesap soracağız”
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu 
yakın coğrafyada olan biteni de-
ğerlendirdi “Elbette ki yapacak çok 
daha işimiz var. Öncelikle birliğimi-
zi, beraberliğimizi ve umudumuzu 
hep birlikte kucaklamalıyız. Bu 
coğrafyaya silahlarını gönderen-
ler, kendi adamlarını gönderip bu 
coğrafyayla yüzleşemiyorlar. Bu 
coğrafyayı kırmaya birbirine kırdırt-
maya çalışıyorlar” dedi. 
Akşam saatlerinde özel uçakla 
Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu şehit aileleri ve 
gazilerle düzenlenen iftar progra-
mında bir araya geldi. İftar progra-
mına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK 
Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan 
Günnar, Muhammet Balta ve Ayşe 
Sula Köseoğlu, Garnizon Komutanı 
Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Mü-
dürü Ahmet Hakan Arıkan ile binin 
üzerinde şehit ailesi ve gazi katıldı. 
Programa katılan şehit aileleri ve 
gazilere gül ve Kuran hediye edildi.

EVLATLARIMIZ BÜYÜK 
BİR MÜCADELE VERİYOR 
Yemeğin ardından bir konuşma 
yapan Bakan Soylu savunulması 
zor bir coğrafyada yaşadıklarını 
belirterek “Savunulması zor bir 
coğrafyadayız. Her türlü musibetin 
başa bela edilmek istendiği yerde-
yiz. O kadar bereketli ve o kadar 
güzel de bir coğrafyadayız. Bunu da 
biliyoruz. Şimdi gelirken biz burada 
oruçlarımızı açıyoruz ama bizim 
evlatlarımız Siirt’te Pervari’de 5 
teröristi etkisiz hale getirdiklerini 

bana söylediler. Özellikle burada 
bulunan ailelerin kendi duygu-
ları içerisinde yarına rahat adım 
atabilmelerini temin edebilmek için 
evlatlarımız büyük bir mücadele 
veriyorlar” dedi.

‘EZİLİYORUM NOKTA OLUYORUM’
Hayatının en zor anlarının şehit 
ailelerine taziye haberi verme 
anı olduğunu dile getiren Bakan 
Soylu şöyle konuştu: “Bu memleket 
özgürlüğü, bağımsızlığı, hürriyeti 
için bu memleket dünyada söyleye-
ceği sözün hüküm olabilmesi için 
her bedeli bu topraklarda ödemiş 
ve her bedeli ödemeye hazır bir 
memleket, aziz bir millet ve asil bir 
millettir. Bir İçişleri Bakanı olarak 
söylüyorum; hayatımda en çok 
zorlandığım anlar bir şehit babası 
ve annesi ile telefonda, yüz yüze ya 
da o şahadet gerçekleştikten sonra 
telefonda ona taziye yapma anı-

dır. Eziliyorum, 
nokta oluyorum 
o büyük anlayış 
karşısında. On-
ların söyledikleri 
her söz beni kişi-
sel olarak nokta 
haline getiriyor”

‘GÜÇLÜ OLMAK 
ZORUNDAYIZ’ 
Büyük ve asil bir millet olduklarını 
kaydeden Bakan Soylu “Biz büyük 
ve asil bir milletiniz bu asaletimizi 
her noktada gösteriyoruz. Teşrifle-
riniz için minnettarız. Birileri gibi 
kötülükler için değil insanlık ve 
iyilik için dua ettik. Bir Ramazan 
ayı boyunca ellerimizi semaya açtık 
hep birlikte dua ettik. ‘Allah’ım 
terör örgütlerine ve musibetlere 
fırsat verme’ diye dua ettik. Elbette 
ki yapacak çok daha işimiz var. Ön-
celikle birliğimizi, beraberliğimizi 

ve umudumuzu hep birlikte kucak-
lamalıyız. Bu coğrafyaya silahlarını 
gönderenler, kendi adamlarını gön-
derip bu coğrafyayla yüzleşemiyor-
lar. Bu coğrafyayı kırmaya birbirine 
kırdırtmaya çalışıyorlar. İran’ı, Suri-
yesi’ni, Mısır’ını, Yemen’ini niha-
yetinde Katar’ını kimsenin nefes 
almasını istemiyorlar. Biz onun için 
güçlü olmak zorundayız. Kimsenin 
bizim coğrafyamızda bize karşı ve 
bu saydığım unsurların tamamına 
karşı bir hikâye çizmesini istemi-

yoruz. Onun için güçlü ve kuvvetli 
olmak zorundayız. Çok isteğimiz 
var. Bu musibetlerden ülkemizi 
kurtarmak istiyoruz. Bu belalardan 
bu ülkemizi kurtarmak istiyoruz. 
Biz bütün terör örgütlerini bizden 
sonrakiler görmesin diye güçlü ve 
zengin bir Türkiye mirası bırakmak 
istiyoruz. İstediğimiz odur başka bir 
şey değildir. İstenilen size, şehitle-
rimize, gazilerimize layık olmaktır” 
diyerek konuşmasını tamamladı.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel 
Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gür-
kök, Katar’daki krizle  ilgili bölge 
turizminde her hangi bir iptalin  söz 
konusu olmadığını belirterek  A ve 
B planlarının bulunduğunu söyle-
di.  Bu tür krizlerin zaman zaman 
yaşandığına dikkat çeken Gürkök, 
“Bu tür krizler her zaman bekle-
niyor. Dünyada  artık bütün ülkeler 
kendi çıkarlarına göre bir takım 
proje, planlar uyguluyor.
Bunların neticesinde böyle olay-
lar oluyor olacaktır da. Biz zaten 
bunlara hazırlıklıyız. Katar kriziyle 
ilgili bize herhangi iptaller ulaşma-
dı. Hatta üzerine katlayarak gidiyor. 
Herhangi bir sıkıntı yok ancak olay-
ların takipçisiyiz. Gelişmeleri takip 
ederek yukarı doğru krizin tırman-
ması durumunda bizim de bölge 
turizmi için planlarımız tedbirleri-
miz var, onları alacağız” dedi.

TALEPLER ALIYORUZ
Gürkök, “Geçmişte, pazarları 
çeşitlendirelim dedik. Dolayısıyla 
ikinci bir pazar; İran pazarı oluştu.  
Oradan misafirler gelmeye başladı. 
Üçüncü Azerbaycan dedik, şimdi 
oraya da uçuşlar başlıyor. Her hafta 

Cumartesi bir sefer daha sonra iki 
sefere çıkacak. Azerbaycan pazarı 
da bizim için çok önemli. Bunun 
yanı sıra Temmuz ayında Tahran ve 
Tebriz’e doğrudan uçuşlar plan-
lamakta. Bölgemizin huzur ve gü-
venli olması itibariyle çok talepler 
alıyoruz. İyi bir yoldayız. Herhangi 
bir sıkıntı görünmedi. Tabi ki olay-
ların takipçisi olacağız” ifadelerini 
kullandı.

İÇ TURİZM CAN SİMİDİMİZ
İç turizmin önemli bir potansiyel 
olduğunu bunu hiçbir zaman göz 
ardı etmediklerini kaydeden Suat 
Gürkök, “Bizim iç turizmimiz var. 
Bunları önemsememiz lazım, 
önemli bir potansiyel. Karadeniz’e 
yerli akımın her geçen yıl daha 
fazla olduğunu görüyoruz. Geçmiş-
lerde de böyle krizler yaşadık. 89-
90’da yaşadık. İç turizmimiz bizim 
can simidimiz oldu. Hiçbir zaman 
iç turizmi dolgu olarak görmedik. 
Yabancı turiste de ihtiyacımız var. 
Bunun yanında alınacak tedbirleri-
miz var.
İki gündür bütün otelleri geziyo-
rum önemli derecede iptal yok, 
olacağını da düşünmüyorum. Katar 

turizminde bir kriz yaşanması 
durumunda alacak olduğumuz B 
ve C planımız var. İşte İran, orayı 
hareketlendireceğiz. Azerbaycan 
devreye girecek, iç turizm devreye 
girecek. Gelecek sene de daha 
başka pazarlara açılacağız” diye 
konuştu.

SÜMELA BATILI TURİST 
SAYISINI ETKİLEMEDİ
Sümela’nın restorasyon çalışmaları 
nedeniyle ziyarete kapalı olmasının 
batılı turist sayısını önemli ölçüde 
etkilemediğini de kaydeden Gür-

kök, şunları söyledi: “Sümela’nın 
kapalı olması batılı turisti önemli 
oranda etkilediğini düşünmüyorum. 
Zaten Avrupalı turist son 15 yıldır 
bölgemize gelmiyordu. Tabii ki Sü-
mela, Ayasofya önemli. Avrupa’dan 
gelen misafirler genellikle tarih ve 
kültür turizmi için geliyor. Onlar 
için doğa ikinci, üçüncü planda 
kalıyor. Onlar Körfez ülkeleri gibi 
değil. Tabii ki biraz etkisi olmuştur. 
İç turizmde de oluyor. Dışardan 
sadece Avrupalı değil diğer ülke-
lerden gelen insanlar da Sümela’yı 
ziyaret ediyor.” Hakan ŞENER

Turizm direkten döndü!..
Fatih TURAN
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SAHİPSİZ 
TRABZON

Osman 
ÇAVUŞOĞLU

“Trabzon’u fethet-
medikçe İstanbul’un 
fethi yarım kalmış 

demektir’’ diyen Fatih Sul-
tan MEHMET’in İstanbul’dan 
8 yıl sonra fethettiği, Yavuz 
Sultan SELİM’in 17 yıl valilik 
yaptığı ve Kanuni Sultan 
SÜLEYMAN’ın doğduğu 
ve 15 yaşına kadar eğitim 
aldığı bir kent Trabzon.

O yıllardan buyana 
önemini her daim hisset-
tiren bu kent günümüzde 
irtifa kaybetmeye devam 
ediyor. Dağları, yaylaları 
ve ormanları ile tam bir 
doğa harikası olan kent, 
son yıllarda tam bir beton 
yığınına dönüşmüş du-
rumda. Hangisini yazayım, 
kerameti kendinden menkul 
belediyeler tarafından ke-
laynağa dönüştürülen doğa 
harikası ÇAMBURNU’nu mu, 
beton setine dönüştürü-
len BOZTEPE’yi  mi, denizi 
doldurma alışkanlığıyla 
Karagözünden tutun da 
Mavruşgiline kadar 35 tür 
balığın yuvalarının dağıtılıp 
başka illere ya da Batum’a 
göç etmesini mi, Meydan’ın 
göbeğine hançer gibi 
saplanan Tanjant geçişini 
mi, tamamen betonlaştı-
rılan Meydan Parkı’nı mı? 
Yoksa neredeyse bir asırdır 
düz giden trafiğin birden 
ters çevrilerek, Trabzon’un 
vitrini olan güzelim Maraş 
Caddesi’nin tam bir kasaba 
caddesine dönüştürülme-
sini mi, yol kenarlarının 
trafik polisi görev yapmıyor 
safsatasına sığınılarak oto-
parklara dönüştürülmesini 
mi, 21. Yüzyılda kanalizas-
yonların hala denize akma-
sını mı yazalım?  

Geçenlerde Büyükşehir 
Belediye Başkanı Orhan 

Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU 
düzenlediği basın toplan-
tısında gazetecilere sitem 
ederek, eksikleri ve yanlış-
ları yazın bizleri eleştirin de 
yol gösterici olsun diyordu. 
Sitemin de haklı olabilir 
ama öncelikle bu yazama-
ma sebeplerinin kimler ve 
neler  olduğunu da irde-
lemelidir. Bu pencereden 
baktığımızda gazetecileri 
köşeye sıkıştırarak eleş-
tiri yapamayacak hale 
getirmek ne şehre ne de 
yöneticilere asla yarar ge-
tirmez. Bu kent ne belediye 
başkanları görmüştü. Uyu-
mayan, sabah namazının 
ardından öncelikle işçilerini 
ziyaret ederek onlara moral 
ve çalışma şevki aşılayan, 
kenti karış karış geze-
rek sorunları ve eksikleri 
yerinde tespit edip anında 
çözüme kavuşturan ve şeh-
ri ciddi manada ülkenin en 
temiz kenti haline getiren 
belediye başkanlarıyla da 
birlikte olmuştu.  Hala daha 
onlar hafızalardaki yerlerini 
korumaktadırlar. 

Şimdi ben ve benim gibi 
binlerce insan yaşadığımız 
şehirde mutlu değiliz, aidi-
yet duygumuzu kaybetmek 
üzereyiz. Çünkü geçmişimiz 
hafızamızdan tamamen 
silinmediyse de neredey-
se bir şey kalmadı. Artık 
mimoza ağaçlarını, manda-
lina ve portakal bahçelerini, 
akşamları evlerde düzenle-
nen keman ve ut eşliğinde 
fasılları, en azından gülen 
yüzleri arıyoruz. Ve şehrin 
hafızasının yeniden tesis 
edilmesini arzu ediyoruz. 
Sahi çok mu şey istiyoruz. 
Bakın Eskişehir’e, Sam-
sun’a… Ama onların sahip-
leri var, bizim var mı?

Sosyal sorumluluk projelerimiz olacak...
TRABZON Gazeteciler 
Cemiyeti yönetimi ziyaret-
lerini sürdürüyor. Trabzon 
İl Emniyet Müdürü Ahmet 
Hakan Arıkan’ı ziyaret 
eden Başkan Yusuf Turgut, 
Başkan Yardımcıları Haluk 
Ayyıldız, Altuğ Atalay, 
Nevzat Yılmaz, Genel Sek-
reter Hakan Yoloğlu, Mali 
Sayman Osman Şişko, 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
İpek Cansel Şahin, Canan 
Kalaycı, Serdal Şahin, 
Kenan Sarı ve Yönetim 
Kurulu Danışmanı Ersen 
Küçük hayırlı olsun dilek-
lerini ilettiler.
Ziyarette kent trafiği ve 
Trabzonspor Fenerbahçe 
maçı gündem oldu. Arı-
kan, kent içi trafiği rahat-
latmak için bir dizi tedbir-
ler alacaklarını söyleyerek, 
Trabzon halkından birkaç 
ay daha sabır istedi. 
Trabzonspor Fenerbah-
çe maçında görülen ve 
görünmeyen birçok tedbir 
aldıklarını ifade eden Arı-
kan, saha ile tribün arası-
na sivil polis koyduklarını 
anlatırken Trabzonspor 
taraftarına da sağduyusu 
sebebiyle teşekkür etti.

‘PROJE YAPACAĞIZ’
Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mit-
hat Kutanoğlu’da ziyaret edilen bir 
başka isim oldu. Rize’nin Ardeşen 
ilçesinden olan hemşehrimiz Kuta-
noğlu, FETO operasyonları sebebiyle 

yoğun günler geçirdiklerini, Trabzon 
basını ile diyalogların sınırlı kaldığını 
söyleyerek, ‘Dava süreçleri başladı. 
Bundan sonra basın mensupları 
ile daha sık buluşacağız’ ifadelerini 
kullandı. 

Kutanoğlu, Trabzon Adliyesi ve 
Başsavcılık olarak sosyal sorumlu-
luk projesi yapmak istediklerini ve 
bu konuda hem Trabzon Valiliği hem 
de Büyükşehir Belediyesi ile temas 
halinde olduklarını aktardı.

Mehmet Atalay’dan TGC’ye ziyaret 
GENÇLİK Spor ve Basın İlan 
Kurumu eski Genel Müdürü 
Mehmet Atalay üyesi bulunduğu 
Trabzon Gazeteciler Cemiyetini 
ziyaret etti. Ziyarette Başkan 
Yusuf Turgut, Başkan Yardımcı-
sı Haluk Ayyıldız, Mali Sayman 
Osman Şişko, Yönetim Kurulu 
üyeleri İpek Cansel Şahin, Kenan 
Sarı, TGC eski başkanı Murat 
Taşkın ve gazetecilerle sohbet 
eden Atalay, gün içinde 1461 takı-
mının Sarıyer maçını izledi.  Of’ta 
Gazeteci Ersin Ramoğlu’nun 
kayınpederi’nin, Akçaabat”ta ise 

Atalay Armutçu’nun amcasının 
cenaze merasimine de katıldı.  
Atalay, sohbette Trabzonspor’u 
eleştiren ve ‘Kasımpaşa’nın golü 
verilmedi’ diyen Başakşehir 
Kulübü Başkanı Göksel Gümüş-
dağ’a cevap vererek, ‘Açıkla-
malarında samimi değildi’ dedi. 
Mehmet Atalay, Akyazı stadının 
muhteşem olduğunu, stadın 
ancak ve ancak, spor eğitim 
merkezleri ve alt yapı tesisleri ile 
anlamlı hale geleceğini söyle-
yerek, en kısa zamanda bu yapı 
kurulmalı’ diye konuştu.



6www.trabzongazetecilercemiyeti.org

Hayatın kargaşası içerisinde 
adeta bir yaşam savaşı veriliyor.         
Çıkarlar çelişiyor, çatışıyoruz...

Çıkarlar örtüşüyor, birlikte ıslanıyoruz...

Olmadı, 

O zaman da sen sağ ben selamet...

*

Zaman içerisinde hızla kentleştik.

Ama kent insanının gerekli donanımına 
erişemedik.

Kitap okumadık.

Müzeleri gezmedik.

Sanat sergileri izlemedik.

*

Selamlaşa-
madık.

Özür dileye-
medik, 

Gönül alama-
dık.

*

Sonunu 
düşünmeden 
birbirimizin 
sonun getirmeye 
çalıştık.

Ölümler...

Mahkemeler...

Bitmeyen 
düşmanlıklar 
ürettik...

*

Sevgi diline hasret kaldık.

Herkes herkesi potansiyel bir düşman 
görmeye başladı.

Her an eller tetikte gibiyiz...

*

Oysa o İslam dini der ki,

“Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş 
sayılmazsınız.

İman etmedikçe de cennete giremez-
siniz.”

*

Bundan daha açık bir uyarı ne olabilir?

Bu uyarıya rağmen, 

İNSAN OLMAK!

Harun 
YAVRUOĞLU

Aynı camide, 

Aynı safta, 

Pek çoğumuz  birbirimizle sela-
mı sabahı kesmiş  vaziyetteyiz.

Ne imamın vaazı,

Ne Allahın dini bizi yakınlaştır-
maya yetmiyor...

*

Şimdi burada hiç mi bir arıza 
yok?

Bu uyarılar kimedir?

Bu umursamazlıklar;

Kula olduğa kadar, 

Din kardeşine olduğu kadar, 

Allah’ın emirlerine de bir itaat-
sizlik  değil midir?

*

Tabi ki bunun kitlesel bir musi-
beti olacaktır ve olmaktadır.

İşte çocuklara tecavüzler...

İşte en vahşi cinayetler.

Hırsızlıklar,

Arsızlıklar...

*

Çünkü araç olan maddeyi amaç 
yaptık.

Amaç olması gereken manayı 
katlettik.

Böylece bu kirli,

Bu kibirli,

Bu belalı hayatı yarattık...

*

Artık derhal bu ahlaki olmayan,

İnsani olmayan,

Merhameti olmayan,

Samimiyeti olmayan,

Güvenilir olmayan halleri terk 
etmeliyiz.

Selamı yaygınlaştırmalıyız.

Ancak azarlarcasına değil, 

Gülen bir yüzle,

Sıcak bir sesle vermeliyiz.

Çöp gibi fırlatırcasına değil,

Bir hediye sunarcasına selamı 
muhatabına vermeliyiz.

Ve ayrıca selamı verildiği gibi de 
almalıyız.

*

Tabi “selamlaşınız ki, dostluk-
larınız gelişsin” diyen dinimizin 
emrini öyle bir hale getirdik ki,

Daha selamı vereni ,

Derhal perişan etmek gibi de bir 
çirkin arızamız var.

*

Adam “Hayırlı günler!” mi dedi.

Ona, “Aleykümselam!”  şekline 
bir ayar çekiyoruz.

*

“Selamünaleyküm!” mü dedi; o 
zaman da,

“İyi günler”  şeklinde küçümse-
yici tavır alıyoruz.

*

Oysa selamı verildiği gibi alma-
lıdır.

Sevgi yansıması,

Dostlukların başlaması ve ge-
lişmesi için verilen selamdan dahi 
kavga üretebiliyoruz...

*

Şimdi Ramazan Bayramı yaşa-
maktayız.

Haydi hep beraber daha müte-
vazi olalım.

Düşmanlıkları,

Kırgınlıkları unutalım.

Kibri/egoyu yenelim.

Daha fazla birbirimizi kırmaya-
lım ve yormayalım ki,

Şimdi bayramlarımız bayram 
olsun.

*

Hatta özellikle bu günlerde 
hatalar affedelim ki,

O Affedici de bizleri bağışlasın.

Süleyman Soylu 
Trabzon basınıyla buluştu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Trab-
zon’da basın mensuplarıyla bir araya 
gelerek gündeme dair açıklamalarda 
bulundu. 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Yusuf Turgut, konuşması sonrasında 
Bakan Soylu’ya, Karadeniz Teknik Üni-
versitesi (KTÜ) öğretim görevlisi ressam 

Şakir Şehoğlu’nun yaptığı yağlı boya res-
mini hediye ederken TSYD Trabzon Şube 
Başkanı Murat Taşkın ise Süleyman 
Soylu’nun futbol maçında çekilen bir 
fotoğrafını sundu. Soylu ilerleyen süreçte 
de sık sık basın mensuplarıyla biraraya 
gelerek kentin ve ülkenin genel durumu-
nu değerlendireceklerini vurguladı.
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KARDEŞLİK 
KÖPRÜSÜ…

Cansel ŞAHİN

Ülkemizin en önemli sorunu kana-
yan yarası olan terörün bitmesi 
noktasında devletin ortaya koydu-

ğu ciddi bir kararlılık var.

Terör elbet de sadece ülkemiz açısın-
dan değil dünyanın her yerinde başa bela. 
Avrupa’dan Ortadoğu’ya kadar terörün 
çirkin yüzünü görmek mümkün. Türkiye’nin 
son 40 yıldır bu ateşin içinde teröre karşı 
mücadelesini sürdürmekte onca fidanları-
mız şehit oldu, onlarcası ise gazi…

Bugün geldiğimiz nokta ise artık bar-
dağın taştığı bir süreç. Artık hiçbir terör 
örgüte en ufak bir müsamaha yok!

Söz bitti!

İşte böylesine bir ortamda herkesin 
taşın altına elini sokması şart. Her zaman-
kinden daha çok dayanışmaya ve beraber-
liğe ihtiyaç var.

Bizi kurtaracak tek güç ortaya koya-
cağımız birlikteliktir. 80 milyon tek yürek 
olursak kimse önümüzde duramaz. Çok 
şükür buna yetecek gücümüz var. İçişleri 
Bakanımız Süleyman Soylu’nun gece-
si-gündüzü yok. Teröre meydan okumaya 
devam ediyor! Dağda-şehirde her yerde 
hem güvenlik güçlerine moral veriyor hem 
de bölge halkına yanınızdayız korkmayın 
mesajı veriyor.

Bir-birinden önemli ve değerli projeleri 
tek-tek hayata geçiriyor.

İşte onlardan biri de kardeşlik projeleri!

Güneydoğu ile Karadeniz Bölgesi ara-
sında oluşturulan kardeşlik projesinin ilk 
ayağı Trabzon ile Mardin arasında oldu.

Mayıs ve Haziran ayı içinde gerçekleşen 
karşılıklı ziyaretlerle Mardin’de Trabzon fır-
tınası eserken Trabzon’da da kadim şehir 
Mardin damgasını vurdu.

Halaylar çekildi horonlar oynandı. 
Tarihi ve kültürel ziyaretler yapıldı. Birlikte 
yemekler yendi türküler söylendi.

Hepsinden önemlisi ve değerlisi ise 10 
Kasım 2016’da Mardin’in Derik İlçesinde 
şehit edilen kaymakam Muhammet Fatih 
Safitürk unutulmadı. Onun hayali gerçek-
leşti, anması yapıldı.

Şehit edildiği yerde gerçekleşen an-
manın nasıl bir duygu seli içinde gerçek-
leştiğini tarif edemem… Bu kadar güzel ve 
başarılı bir insana nasıl kıydılar. İnsanın 
aklı almıyor.

Kardeşlik projesi kapsamında ilk kez 
Mardin’i görme fırsatı bulduk. Trabzon’dan 
80 kişi ile başlayan yolculuğumuz 3 gün 
sürdü. İnanılmaz farklı duygularla geri 
döndük. Mardin için endişelerim vardı. 
Ama oraya gittiğimiz ilk andan itibaren bu 
düşüncelerimin ne kadar yersiz ve yanlış 
olduğumu anladım. Misafirperver ve çok 
sıcaktılar iyi ki Mardin’e gitmişim iyi ki 
orada ki arkadaşlarımı tanımışım…

Bu projenin ne kadar değerli ve önemli 
olduğuna bizzat şahit oldum.

Kardeşlik köprüsü projesine hayat 
veren sayın İçişleri Bakanımız Süleyman 
Soylu’ya Trabzon Valimiz Yücel Yavuz’a 
Trabzon Büyükşehir Belediye başkanımız 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na, Ortahisar 
Belediye başkanımız Ahmet Metin Genç’e 
ve diğer destek sağlayan kurumlara, 
Mardin’de gösterdikleri ilgi ve sahiplen-
meden dolayı başta Mardin Valisi Mustafa 
Yaman’a, kaymakamlarımıza, Mardin 
Toplumsal Dayanışma Federasyonu Onur-
sal Başkanı Şerif Öter ile başkan İbrahim 
Aydın, üç gün boyunca bize eşlik eden 
Abidin Aslan, Lokman Kılıç, Abdülkadir 
Baran, İdris Demir, Ahmet Doğan’a ve diğer 
üyelerine halk oyunları ekibine, tüm Mardin 
halkına bizlere gösterdikleri misafirperver-
likten dolayı teşekkürler. Tatil programları-
nıza Mardin’i mutlaka almalısınız.

Ve de bu projenin mimarı, gönül elçisi 
olan değerli meslektaşım Ahmet Külekçi’ye 
çok teşekkürler. 2012 yılından bu yana 
Trabzon ile Mardin arasında dostlukların 
kurulmasında büyük emeği var. Böylesine 
anlamlı bir organizasyondan hiçbir sorun 
yaşamadan çıkmak herkese nasip olmaz. 
Bu projelerin ivedilikle devam etmesini ve 
diğer şehirlere örnek olmasını dilerim…

NOT: Mardin’de Trabzon Günleri neden 
olmasın!

KARDEŞLİK 
HERKESE NASİP 

OLMAZ!
Ahmet KÜLEKÇİ

Şu üç günlük dünyada huzur-güven 
ve kardeşlikten ötesi var mı?

Yok elbet..

Ne isteriz ki hayattan? Aşımız olsun, ek-
meğimiz olsun, işimiz olsun..

Onurlu-namuslu ve ahlaklı bir yaşam 
sürelim..

Çocuklarımızı okutalım, kimseye muhtaç 
olmayalım..

Allah katında hesabımızı verelim..

İşin özeti insan olarak geldiğimiz şu 
yalan dünyadan insanlığa yakışan bir 
hayatla ayrılalım.

Başımız dik bir şekilde!

Diyeceksiniz ki bu çok ta kolay değil…

Aynen öyle hiç kolay değil! Menfa-
at-çıkar-yalan ve dolanın etrafımızı 
sardığı şu zamanda elbet te insanın 
hem kendine hem ülkesine hayrı olması 
kolay mı?

Hayatını hem kendine hem başka-
larına zehir eden hainlerin cirit attığı 
bu ülkede İNSAN gibi yaşamak herkese 
nasip olmuyor.

Terör denen belada bu duygulardan 
besleniyor zaten..

Kendisi ile barışık yaşamayan hayata 
küs, insanlığa sırt çeviren, kaos ve kötü-
lükten nemalanan, hainliği meslek olarak 
gören bu caniler yüzünden kaç yıldır 
ocaklara ateş düşüyor..

Dertleri nedir? Amaçları nelerdir? 
Bilen yok!

Genç yaşta yıkanan ve kandırılan 
beyinler bedenlerine hükmediyor!

Ellerinde silahla dağları mesken 
tutanlarla şehirlerde onlara yardım ve 
yataklık edenlerin nasıl bir dünyası var 
hiç düşündünüz mü?

Zorlarına giden tek şey bu ülkede 
kardeşçe yaşamamız..

81 milyonun aynı bayrak altında 
yaşamasına, aynı havayı solumasından, 

dinlerin ve dillerin iç-içe olmasından, 
aynı türkülere ağlayıp, aynı horonla 
halaya durulmasından rahatsızlar..

Barış-kardeşlik ve huzur onlara 
batıyor!

Siz ne yaparsanız yapın! Ne kadar 
alçak ve hain olursanız olun..

Bu ülkenin güzel insanları size prim 
vermeyecek ve teslim olmayacak..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 
himayesinde başlatılan “Kardeşlik proje-
leri” kirli oyunları bozacak..

Fahri hemşerisi olmaktan gurur 
duyduğum kadim şehir Mardin’den 
sevgili Mehmet Kızılkaya kardeşliği şöyle 
özetliyor:

“Kardeşlik bir olunca; ne ayrımcılık, 

ne kötülük, ne düşüncesizlik, ne düşman-
lık, ne önyargı, ne duygusuzluk, ne vatan 
haini, ne terör, ne dedi toprağını sevme-
yen kalmaz

Kardeşlik olunca sevgi artar, dost-
luk artar, önyargılar kırılır, farkındalık 
olur, hainlik olmaz, saygı olur, vatanse-
verlik olur, duygular güzelleşir. 

Herşeyden önce terör biter, toprak 
bereketlenir”

Aynen altına imzamı atıyorum..

Bu toprakların bereketi, bu coğrafya-
nın huzuru ve güvenliği için kardeşliğimiz 
diri tutacağız..

Yeter ki samimi-yürekli olalım..

Yeter ki taşın altına elimizi koyalım..

Kardeşlik Köprüsü 

Trabzon ile Mardin arasında ku-
rulan kardeşlik köprüsü bölgede 
örnek oldu. Diğer iller arasında 
da bu tür projelerin yaygınlaşması 
noktasında önemli adımlar atılıyor

BAKAN SOYLU’DAN TAM DESTEK
Karadeniz Bölgesindeki illerle Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi arasındaki iller arasında 
kurulan Kardeşlik Köprüsü organizasyonları 
tüm hızıyla devam ediyor. Trabzon ile Mardin 

arasında kurulan dostluk-kardeşlik ve payla-
şım köprüsünün bu projenin en anlamlı ayağı 
olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu “Birliğimizi ve beraberliğimizi sağlam-
laştıran ve güçlendiren projelerimize aynen 
devam edeceğiz. Bu tür projeler yaşamın her 
alanında kardeşliğimize katkı sağlayacaktır” 
dedi. Trabzon ile Mardin arasında kurulan kar-
deşlik köprüsü bölgede diğer iller için de örnek 
çalışma oldu Bu tür projelerin yaygınlaşması 
noktasında valilikler ve belediyeler imkanlarını 
seferber etti.

AYNI COĞRAFYADA YAŞAMIN GÜZELLİĞİ
Trabzon ve Mardin arasında Mayıs ve Haziran ayı içinde 
gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin kardeşlik köprüsüne 
önemli bir değer ve renk kattığını belirten proje koor-
dinatörü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal Daire Başkanlığı personeli Ahmet Külekçi, “Sayın 
bakanımızın himayesinde gerçekleşen projelerle hem 
kardeşliğimiz güçleniyor hem de kültürel zenginliğimizi, 
tarihi ve turistik yerlerin kıymetini ve dayanışma içinde 
olmanın ne kadar değerli olduğunu da anlıyoruz. Aynı 
coğrafyada yaşamanın en güzel tarafı da bu olsa gerek” 
açıklamasında bulundu.

ŞEHİT 
KAYMAKAMIN 
HAYALİ 
GERÇEKLEŞTİ
Trabzon-Mardin arasında 
kurulan kardeşlik köprüsü 10 
Kasım 2016 tarihinde Mar-
din’in Derik ilçesinde görev 
başında şehit edilen kayma-
kam Muhammet Fatih Safi-
türk’ün de en büyük projesiy-
di. Trabzonlu şehit kaymakam 
Safitürk görev yaptığı Derik 

ilçesindeki çocukları Trab-
zon’a götürüp hem şehri gez-
dirmek hem de Trabzonspor 
karşılaşmasını izletmeyi 
arzu ediyordu. Bu isteğini de 
Kızıltepe’de faaliyet gösteren 
Mardin Trabzonspor Taraftar 
Derneğini ziyaret ettiğinde 
ziyaretçi defterine yazmıştı. 
Şehit kaymakamın hayali de 
bu proje kapsamında gerçek-
leşti. Hem Trabzon’da hem 
de Mardin’in Derik ilçesinde 
şehit kaymakam adına anma 
programı düzenlendi.

birliğimizin göstergesi
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HIZLA AKAN 
HAYAT VE GELİŞEN 

TRABZON

Nevzat YILMAZ

Trabzon’un bilinen tarihi ile 
Türk toprağı oluşu tartışmasız 
4000 yıla dayanmakta olduğu 

bağımsız tarihçilerin bulgularıyla de-
ğerlendirilmektedir.Geçmiş ile bugünü 
ele alan araştırmacılar ise bu bölgede 
zaman zaman azınlıklar oluşturulmuş 
olmakla bu yabancı azınlıklar hiçbir 
zaman yerleşik düzende olmamışlardır.
Buna göre özbe öz Türk yurdu bulunan 
Trabzon’un kendi içersindeki  enteresan 
bu özeliklerinden dolayıdır ki millet 
olma özelliği daima kemikleşerek art-
mıştır. Trabzon’da valilik yapan Yavuz 
Sultan Selim’in dünyaya ün  salan oğlu 
Kanuni Sultan Süleyman  ’ın Trabzon’da 
doğup onaltı yaşına kadar burada eği-
tim alması ve ikamet etmesi ile o günkü 
ortam aradan geçen 522 yıllık süreçte 
dün gibi görünmektedir.

 46 yıllık padişahlığı ile Osmanlı 
imparatorluğunda efsaneler yaratmış 
Kanuni  Sultan Süleyman’ın her alanda 
büyük değerlerle kabul görmesi bizler 
için özverili bir sevgiden farksızdır.
Trabzon çok sayıda büyük değerler 
yetiştirirken hızla akan  hayatta geliş-
mekte olan Trabzon’un önünün açık 
olduğunu  belirtirken bu güzel vatan 
toprağı beldemizde önemli hizmetler-
de bulunan ecdatlarımızı minnetle ve 
rahmetle yaad ediyorum.

Bugün Trabzon’un her alanda kal-
kınmasına destek veren ve özverileri 
ilede her türlü fedakarlığı    ğö ğüsleyen 
yönetim mekanızmasında bulunanlar 
ile işadamı olarak hizmetlerde bulunan 
gelişen  Trabzon’un bu önemli mimar-
ları bizleri geleceğe güvenle taşıyan ve-
fakar Türk silahlı  kuvvetleri ile Emniyet 
teşkilatımızda  bu güzel ortamı bizlere 
yaratmaktadırlar.Sosyal ve kültürel 
her türlü oluşumu elinde bulunduran 
ve geçmişin liderliğini bugünde sürdü-
ren Trabzon’un eksiklerinin büyük bir 
cesaretle giderilmesi gerektiği üzerinde 
duran ilgililerin bu onurlu hayatta Trab-
zon’u daha ileriye taşıyacakları ümidi 
ve  inancıyla…

Trabzon’a çifte müjde
TRABZON’DA uzun yıllardır 
gündem olan Şehir Hasta-
nesi ve Yatırım Adası proje-
lerinin önünü tıkayan madde 
Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nden geçti. 
TBMM’de Sanayinin Geliş-
tirilmesi ve Üretimin Des-
teklenmesi Amacıyla Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı görüşüldü. 
Trabzon için de önemi büyük 
olan Şehir Hastanesi ve 
Yatırım adası için kıyı kenar 
çizgisine istisna getiren 
madde de kabul edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun da vizyon proje-
leri olan Şehir Hastanesi ve 
Yatırım Adası projelerinin 
önündeki engelin kaldırılma-

sı şehri heyecanlandırdı.

TRABZON VE ZONGULDAK’A 
SAĞLIK VE ENDÜSTRİ 
BÖLGELERİ 
Trabzon ve Zonguldak’ta, 
Bakanlar Kurulu kararıyla 
kıyı dolgu alanlarda; mevcut 
en iyi teknikleri kullanan 
endüstri bölgesi ile Hu-
susi Hastaneler Kanunu 
kapsamında kalan sağlık 
tesisleri hariç olmak üzere 
Sağlık Bakanlığının öneri-
si ve Bakanlar Kurulunca 
alınacak kamu yararı kararı 
doğrultusunda sağlık böl-
geleri kurulabilecek. Kıyı 
dolgu alanlarda doldurma 
veya kurutmayı yapacak ilgili 
idarenin valiliğe iletilen tek-
lifi, valilik görüşüyle birlikte 
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğına gönderilecek. Bakanlık, 
ilgili kuruluşların görüşünü 
de alarak teklifi inceleyecek. 
Uygun bulunması halinde 
ilgili idare tarafından uygula-
ma imar planı hazırlanacak. 
Bu yerler için yapılacak plan-
lar hakkında İmar Kanunu 
hükümleri uygulanacak 
ancak Turizmi Teşvik Kanunu 
ile Endüstri Bölgeleri Kanu-
nu kapsamında kalan alan-
lardaki planlar söz konusu 
kanunlara göre onaylanacak. 
Doldurma ve kurutma 
işlemleri yürürlükteki 
mevzuat hükümle-
rine göre yapılacak. 
Bu araziler devletin 
hüküm ve tasarrufu 
altında olacak, özel 
mülkiyet konusu ola-
mayacak.

CHP Trabzon Milletvekili 
Haluk Pekşen, plansız 
ve rant amaçlı kuru-
lan HES’lerin doğaya, 
eko-sisteme zarar ver-
melerinin yanı sıra bölge 
ekonomisine de önemli 
zararlar verdiğini söyledi.
Pekşen yazılı bir basın 
açıklaması yaparak, 
“Maçka’daki Coşan 
Deresi üzerinde plansız ve 
rant amaçlı kurulan HES’ler, 
burada üretim yapan balık 
çiftliklerinin ihtiyacı olan suyu 
engellemektedirler. Bu ne-
denle hem eko-sistem zarar 
görmekte hem de bölge için 
önemli bir ekonomik kaynak 
olan alabalık çiftlikleri üretim 
yapamaz hale gelmektedir.” 
dedi.
Coşan Deresi üzerinde alaba-

lık yavrulama merkezi olan bu 
çiftliklerdeki yavru balıkların 
çeşitli çiftliklere dağıtılarak 
yıllık ortalama 20 bin ton 
alabalık üretimi yapıldığı-
nı belirten Pekşen, “Coşan 
Deresi’nde HES’lerin sebep 
olduğu coğrafi ve biyolojik 
etkiler nedeniyle önemli bir 
ekonomik faaliyet alanı olan 
yavru balık üretim çiftlikleri 
üretim yapamaz hale gelmiş-

lerdir. Bölge için çok önemli 
bir ekonomik kaynak olan ba-
lık çiftlikleri kapanma nokta-
sına gelmiştir. Buradan aşını, 
ekmeğini kazanan birçok 
insan işsiz kalma tehlikesiyle 
karşı karşıyadır.” ifadelerini 
kullandı.
Ranta dayalı kurulan HES’le-
rin doğaya ve bölgenin 
ekosistemine ağır zararalar 
verdiğini bilimsel raporlarla 

da ortaya konulduğunun altını 
çizen Pekşen sözlerine şöyle 
devam etti, “Bu durumda 
doğaya, eko sisteme bu de-
rece zarar veren ve mevzuata 
aykırı olan, telafisi mümkün 
olamayan zararlar doğuran 
bu HES’ler gerekli yasal pro-
sedürler biran önce işletile-
rek ivedilikle kapatılmaları 
hakkında çalışma yapılması 
zorunludur.”
Bu konuyla ilgili Orman 
Bakanlığı’nın cevaplama-
sı istemiyle TBMM’ye soru 
önergesi veren Haluk Pekşen, 
Bakanlığın biran önce gerekli 
çalışmaları yapmasını bekle-
diğini belirtti.
Haluk Pekşen’in Bakanlığa 
sorduğu sorular şöyle;
1) HES’lerin doğaya ve 
eko-sisteme verdiği zarar-

ların tespitine yönelik ola-
rak Bakanlığınız tarafından 
yapılan herhangi bir çalışma 
var mıdır?
2) HES’lerin çevreye etkileri 
periyodik olarak denetlen-
mekte midir?
3) HES’lerin çevreye verdiği 
zararlarla ilgili hukuki süreç 
yürütülmekte midir?
4) HES’lerin bölge ekonomisi 
üzerindeki olumsuz etkileri 
hakkında bir çalışma yap-
makta mısınız?
5) HES’ler nedeniyle ekono-
mik olarak zarar gören kişi ve 
işletmelerin zararlarının taz-
mini konusunda bir çalışma 
yapmakta mısınız?
6) Zarar gören ve kapanan 
işletmelerin faaliyetlerine 
devam edebilmeleri ile ilgili 
çalışmanız var mıdır?

HES’ler doğaya ve ekonomiye zarar veriyor

TRABZON Gazeteciler Cemiyeti tarafın-
dan her yıl geleneksel olarak düzen-
lenen  ‘’2016 Yılı Başarılı Gazeteciler 
Yarışması”’nda dereceye girenlere 
ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Hamamizade Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen ödül törenine, AK Parti 
Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Kö-
seoğlu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan 
Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Cum-
huriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, 
Baro Başkanı Av. Sibel Suiçmez, İl 
Jandarma Komutanı J.Alb. Okçin Akşit, 
Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet 
Metin Genç, Arsin Belediye Başkanı Dr. 
Erdem Şen, Şalpazarı Belediye Baş-
kanı Refik Kurukız, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, Yomra 
Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, 
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muhar-
rem Usta, AK Parti İl başkanı Haydar 
Revi, CHP İl Başkanı Turgay Güngör, 
MHP İl Başkanı Nihat Birinci, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öz-
türk, , Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Makina 
Mühendisleri Odası Başkanı Şaban 
Bülbül, Karadeniz Gazeteciler Federas-
yonu Başkanı Erdoğan Erişen, Trabzon 

ASKF Başkanı Burhan Cahit Erdem ve 
davetliler katıldı.
Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen ve 
sağlık sorunlarından ötürü törene 
katılamayan Hülya Ulusoy’un yerine 
ödülünü Ayşe Saral Kul, Trabzon Ak 
Parti Milletvekili Ayşe Sula Köseoğ-
lu’nun elinden aldı. 
Jüri Özel Ödülü verilen bir diğer isim 
TFF Başkan Vekili İbrahim Usta’ya ise 
ödülünü Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrük-
çüoğlu verdi. 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin 
en yaşlı üyesine olan Osman Nuri 
Kardeş’e verilen TGC Jüri Özel Ödülü 
Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet 
Metin Genç tarafından sunuldu. 
Busenaz Sürmeneli ise TGC Spor 
Ödülü’nü ise Trabzonspor Başkanı 
Muharrem Usta’nın  elinden aldı.

BASIN HİZMET ÖDÜLLERİ
Daha sonra basın hizmet ödüllerine 
geçildi. Davut Aktaş’ ödülünü Ba-
sın İlan Kurumu eski Genel Müdürü 
Mehmet Atalay, Salih Özkan’a ödülü-
nü İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan 
Arıkan, İbrahim Sezen’in yerine ödül 
alan Osman Şişko’ya ödülünü TGC 

Eski Başkanı Osman Çavuşoğlu, 
Halil Şanlı’ya ödülünü TSYD Trabzon 
Şubesi Başkanı Murat Taşkın, Ercan 
Ata’nın yerine ödül alan Gürkan Ata’ya 
ödülünü TGC Eski Başkanı Ergun Ata, 
Asena Akçay’a ödülünü Karadeniz Ga-
zeteciler Federasyonu Başkanı Erdo-
ğan Erişen, bir süre önce aramızdan 
ayrılan Ekrem Kamburoğlu’nun yerine 
ödül alan Ahmet Kamburoğlu’na ödü-
lünü Vakfıkebir Belediye Başkanı Mu-
hammet Balta, Aykan Kıyak’a ödülünü 
Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü 
Sadettin Kaşıkçı, Selahattin Gurbet-
li’ye ise ödülünü Basın İlan Kurumu İl 
Müdürü Muharrem Mermertaş verdi.

BAŞARI ÖDÜLLERİ DAĞITILDI
Haber dalında başarı ödülü alan Mer-
yem Akgün ve mansiyon ödülü alan 
Hüseyin Terzi’ye ödülü Trabzon Baro 
Başkanı Av. Sibel Suiçmez,
İnternet haber dalında başarı ödülü 
alan Serkan Kılınç’a ödülü Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. 
Suat Hacısalihoğlu,
Spor Haberi dalında başarı ödülü alan 
Ayşegül Çakmak’a ödülü Trabzonspor 
Divan Kurulu eski başkanı Nizamettin 
Algan, 

İnternet Spor Haberi dalında başarı 
dalında ödül alan Hasan Tuncel’e 
ödülü Anadolu Ajansı Trabzon Bölge 
Müdürü Zafer Sel, 
Haber Fotoğrafı başarı dalında ödül 
alan Fatih Turan ve mansiyon ödülü 
alan Tahsincan Deveci’ye ödülü Yomra 
Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu,
Spor Fotoğrafı başarı dalında ödül 
alan Ozan Köse ve mansiyon ödülü 
alan İsmail düzgün’ün yerine Aleyna 
Bayram’a ödülü Trabzonspor Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen,
Mizanpaj dalında başarı ödülü alan 
Orhun Sefa Ay’a ödülü Trabzon Gaze-
teciler Cemiyeti Başkan Vekili Haluk 
Ayyıldız, 
Gazete Haber Röportaj dalında başarı 
ödülü alan Fatih İsak ve mansiyon 
ödülü alan Elif Çavuş’a ödülü CHP 
Trabzon İl Başkanı Turgay Güngör, 
Spor Röportajı dalında başarı ödülü 
alan Nuri Bekar Ahmet Çübukçui, 
mansiyon ödülü alan Mehmet Kara-
göz’e Trabzon ASKF Başkanı Burhan 
Cahit Erdem,
TV Haber Röportaj dalında başarı 
ödülü alan Ahmet Çağlar Yıldırım’a 
ödülü Ak Parti Trabzon İl Başkanı 
Haydar Revi,

TV Spor Röportaj dalında başarı ödül 
alan Barış Yurduseven’e ödülü TRT 
Trabzon Bölge Müdürü Sami Serdar 
Şişman,
Radyo Röportaj dalında başarı ödülü 
alan Özgül Yanar Kömürcü’ye ödü-
lü Şalpazarı Belediye Başkanı Refiz 
Kurukız, 
Güncel Yazı Dalında başarı ödülü alan 
Ali Yahya Öztürk’e ödülü Arsin Beledi-
ye Başkanı Dr. Erdem Şen, 
Spor Yazısı dalında başarı ödülü alan 
Okan Çıtlak’a ödülü Gençlik Spor İl 
Müdürü Birdal Öztürk,
TV Program Sunum dalında başarı 
ödülü alan Fatih Doğan’a ödülü İl Milli 
Müdürü Hızır Aktaş,
Radyo Sunum dalında başarı ödülü 
alan Aslan Kar ve mansiyon ödülü 
alan Nagihan Demir’e ödülü İl Jan-
darma Komutanı J.Alb. Okçin Akşit,
TV Görüntü dalında başarı ödülü alan 
Tuncay Lakot ve mansiyon ödülü alan 
Bekir Koca’ya ödülü TGC Eski Başkanı 
Turgut Özdemir tarafından verildi.
Tören sonunda davetliler ve ödül 
alanlar günün anısına hatıra fotoğrafı 
çektirdiler.

Başarılı gazeteciler
ödüllerini aldı
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Faruk Nafiz Çamlıbel’i vitrine çıka-
ran şiiridir “Han Duvarları”. Şiir 
boyunca kendi varlığını hissetti-

ren şair, gözlemlere dayanan unsurlara 
ve edindiği izlenimlere geniş bir yelpaze 
açmış. Türk şiirinin yapı taşlarından biri 
olan eserde yer alan “Hancı dedim, bildin 
mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?” dizesi bana şu 
sözleri hatırlattı: “Hain dedim, bildin mi 
Trabzonlu Soylu’yu?”

“Hain”den kastım tabii ki teröristler, şer 
odakları, yardakçılar... “Trabzonlu Soylu” 
ise bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde kritik 
bakanlıklardan biri olan, belki de en önem-
lisi İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan 
Süleyman Soylu. Soylu, soyadına yakışırca-
sına asil bir görevi ifa ediyor.

Türkiye’nin yıllardır kanayan yarası te-
rör... PKK ile örülmeye başlanan ihanet ağı 
bugün birçok örgütle birlikte ülkenin tüm 
bölgelerine sirayet etmiş durumda. 

“Yari güzel olanın uyku girmez gözü-
ne” derler. Bizim de yarimiz, yani ülkemiz 
güzel. Nakış nakış, ilmek ilmek irem bağı 
gibi işlenmiş güzelliklerle dolu Türkiye’ye 
hasımane gözlerle bakan güruh bu ülkeyi 
kaotik bir ortama sokmak, pasifize etmek, 
diz çöktürmek ve kendi payına düşeni al-
mak için uzun yıllardır çaba göstermekte. 

Üllke yönetimine gelen hükümetlerin 
çözmeleri gereken en büyük sorun kuşku-
suz ‘terör’ olmuştur. Ama bataklık kuru-
madıkça sivrisineklerin yok olmayacağı bir 
gerçek. Türkiye de bu bataklığı kurutmanın 
peşinde. 

Süleyman Soylu, konuşmaları arasında 
sık sık bu konuya vurgu yapıyor. “Tek bir 
hain kalmayıncaya kadar mücadelemiz 
devam edecek” diyor. Soylu’nun bu yöndeki 
kararlılığına 15 Temmuz gecesi tanık ol-
duk. TRT binasını basan sözde cuntacıların 
namlularından korkmayıp yüreğiyle, halkın 
da desteğiyle onları nasıl derdest ettiğini 
çıplak gözle izledik. 

Ve sonraki süreçte Bakan Soylu’ya 
duyulan güven daha da arttı. Gözünü bu-
daktan esirgemeyen Soylu’nun kararlı ve 
doğru adımları ülkemizi içten ve dıştan ele 
geçirmek isteyen hainlere de korku saldı. 
Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerinin çapul-
cuların inlerine inerek yaptığı operasyonlar 
ve elde ettiği başarılı sonuçlar halka güven, 
ihanet mihraklarına endişe aşıladı. 

Bakan Soylu, Karadeniz gibi hırçın ama 
babacan tavırlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri 
dahil ülkenin tüm birimleriyle sıcak ilişkiler 
kuruyor. Onun tek hedefi birileri gibi kol-
tuğa yapışmak değil, Türkiye’nin en ücra, 
en çorak köşelerinde bile eser bırakmak. 
Nitekim yaptığı hizmetlerle, hamlelerle 
Edirne’den Artvin’e, Hakkari’den Muğla’ya 
kadar her yörede bırakıyor da... Tıpkı 2015 
ve 2016 yılları arasında kendisine verilen 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı göre-
vinde olduğu gibi... 

Omzuna taktığı her apoleti onurla 
taşıyan Süleyman Soylu, siyasi arenada en 
kısa yoldan emekli olma telaşına düşme-
miş, Ahmet Haşim’in dediği gibi merdiven-
leri ağır ağır, sindire sindire çıkmış ve hak 
ettiği raddeye gelmiştir. Onun için belki 
burası son durak değil... Ödevine iyi çalışan 
bir öğrenciyi andıran Soylu’nun yaptığı 
çalışmalar özellikle memleketi Trabzon ve 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde AK Parti’nin oy 
oranlarına da büyük etki etti. 

1987 yılında DYP ile başlayan siyaset 
yolculuğunu sürdüren Soylu tabiri caizse 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da sağ kolu. Gardenpartileri sevmeyen, 
gösterişten uzak, mütevazı bir hayatı olan 
Soylu’nun önünde daha uzun bir yol olduğu 
inancındayım. 

Türk milleti olarak en büyük özlemimiz, 
gelecek nesillere, yumruğunu masaya 
vurabilen, ayakları üzerinde durabilen, 
Atatürk’ün de isteği çağdaş bir ülke bırak-
maktır. Bu doğrultuda çalışan, gecesini 
gündüzüne katan Süleyman Soylu ve onun 
gibi vatan evlatlarına mesnet, dehlizlerine 
ışık olmalıyız.

“Han Duvarları”yla başladık,  bu şiirle 
bitirelim: Araya gitti diye içlenme baharına 
/ Huduttan götürdüğün şan yetişir yarına!

HAİN DEDİM 
BİLDİN Mİ

 TRABZONLU 
SOYLU’YU?

Miraç ÖZAĞCICemiyet gözümüz, kulağımız...
T R A B Z O N  G A Z E T E C İ L E R  C E M İ Y E T İ  K O N U K L A R I N I  A Ğ I R L A D I

AK PARTİ Trabzon Millet-
vekili Ayşe Sula Köseoğlu 
Trabzon Gazeteciler Cemi-
yetini ziyaret ederek, hem 
yeni yönetime hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu hem de 
gündeme dair açıklamalarda 
bulundu.Ziyarette konuşan 
Trabzon Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Yusuf Turgut, 
“Ayşe Sula Köseoğlu ismi bi-
zim için önemlidir. Kendisini 
sadece avukat ve siyasetçi 
olarak görmüyoruz, onu 
gazetecilik mesleğine emek 
vermiş bir isim olarak da gö-
rüyoruz. Sadece Trabzon’un 
sorunlarıyla ilgilenme adına 
çok büyük mücadeleler 
vermiştir. Demokrasiden hiç 
şaşmamış bir kardeşimizdir. 
Bunu 15 Temmuz gecesi 
meclise bombalar yağarken 
sığınaklara kaçmayarak gös-
termiştir. O Trabzon’un ev-
ladı, Trabzon’un milletvekili 
ve de Trabzon’un Ayşe’sidir. 
Kendisine bizi ziyaretinden 
ötürü çok teşekkür ediyor 
ve hoş geldiniz diyorum.” 
Görüşlerine yer verdi.
Yusuf Turgut’un ardından ko-
nuşan milletvekili Ayşe Sula 
Köseoğlu ise şöyle konuştu;

TRABZON GAZETECİLER 
CEMİYETİ GÖZÜMÜZ 
KULAĞIMIZ
“Seçimden sonra size hayırlı 
olsun ziyaretinde buluna-
mamıştım. Esasında benim 

düşüncem 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nde sizleri 
ziyaret etmekti. Fakat meclis 
o zaman oldukça yoğundu. 
Malumunuz anayasa değişik-
liği üzerine yoğun bir çalış-
ma içersisindeydik. Kısmet 
bugüneymiş. Yeni yönetim 
kurulunuza hayırlı olsun 
diliyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum. Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti bizim 
gözümüz, kulağımız sesimiz 
durumundadır.  Oldukça 
duyarlı ve dinamik bir basına 
sahibiz. Trabzon insanını 
en iyi şekilde yansıtan bir 
duruşu var. Trabzon insanı da 
öyle hareketlidir, girişken ve 
de aktiftir. Trabzon basını da 
aynı şekilde Trabzon insanını 
yansıtan şekilde yayıncılık 
içerisinde oluyor.”

TÜRKİYE’NİN İSTİKBALİ 
İÇİN ÖNEMLİ VİRAJDAYIZ
“Şuan gerçekleştirmek üzere 
halka gidecek bir Anayasa 
Değişikliği var. Bizim 2 parti-
nin bir arada tasarıyı mec-
listen geçirmesi, beraberce 
arkasında durmasını, bu 
ülkenin sisteminin birlik ve 
beraberlik üzerinde yeniden 
rayına oturtma anlamında 
önemli bir süreç. Biz bunu 
ülkenin sistemsel sorunlarını 
çözecek değişiklik olarak gö-
rüyoruz. Bu ülkenin birliğine 
beraberliğine destek olarak 
algıladığımızı özellikle ifade 
etmek istiyorum.  Burada 
bütün insanlarımıza bütün 
Trabzon halkına seslenmek 
istiyorum. Türkiye’nin istik-
rar ve istikbali için önemli 

viraj noktasındayız. Burada 
ben basının doğru bilgilen-
dirme anlamında çok önemli 
görev üstlendiğini düşünü-
yorum.  Halkımızın vereceği 
karar bizim başımızın üstün-
dedir.  Mecliste kabul edil-
miş Anayasa değişikliği var. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
onayına sunulmuş durum-
da. Cumhurbaşkanımızın 
onayından sonra yasal süreç 
başlayacak”

TRABZON’UN T’Sİ 
TÜRKİYE’NİN T’SİDİR
“Trabzon bizim için önemli 
şehir, benim için ayrı bir 
yere ait. Trabzon milletvekili 
olmaktan ayrı gurur duydum. 
Bu şehrin insanını seviyo-
rum. Her zaman söylerim, 
Trabzon’un T’si Türkiye’nin 

T’sidir. Trabzon insanı vatan 
söz konusu olduğunda Tür-
kiye’de en duyarlı illerden 
bir tanesi olur. Bizim insanı-
mız, hem sever hem döver. 
Trabzon’un gücüyle bu yolda 
yürümeye talibiz. Trabzon bu 
dönem güzel bir ekip ruhuy-
la, takım oyunu oynuyoruz. 
Uyumlu bir takım arkadaşlı-
ğımız var. Türkiye’nin en zor 
bakanlığını yürüten, baka-
nımız var. Biz de kendisine 
dua ediyoruz. O diğer işleri 
hallederken, biz de ekip 
olarak geri kalan işleri ekip 
ruhuyla takip etmeye gayret 
ediyoruz.”
Ziyaretin sonunda Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu üyesi İpek Cansel 
Şahin Ayşe Sula Köseoğlu’na 
TGC rozetini takdim etti. 

TBMM 
Başkanvekili’nden 
TGC’ye ziyaret

Yargı-basın elele...

“Yaşama yol ver..”

KTÜ Ekonomi 
Kulübü’nden TGC’ye ödül

TRABZON Cumhuriyet Başsavcısı 
Mithat Kutanoğlu, Trabzon Gazete-
ciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. 
Ziyarette Cemiyet Başkanı Yusuf 
Turgut, Başkan yardımcıları Haluk 
Ayyıldız, Altuğ Atalay, Nevzat Yılmaz, 
Genel Sekreter Hakan Yoloğlu, Mali 
Sayman Osman Şişko ve yönetim 
kurulu üyeleri İpek Cansel Şahin ile 
Serdal Şahin tarafından karşılanan 
Kutanoğlu, Cemiyet Yönetimi’ne 
çalışmalarında başarılar diledi. 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Yusuf Turgut, ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirirken, Ku-
tanoğlu’nu yönetimi makamında 
ağırlaması gerekse iade-i ziyarette 
bulunmasından mutlu olduklarını 
kaydederek, “Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti ve basını olarak her zaman 
yargı ile işbirliği içerisinde kentin 
sorunlarına çözüm aradık, aramaya 
da devam edeceğiz” diye konuştu. 
Başsavcı Mithat Kutanoğlu da, 
Trabzon’un güzel bir kent olduğu-
nun altını çizerek bu kentin güzel-
liklerini korurken yanlışlarını da dile 
getirmenin büyük önem taşıdığını 
vurguladı. 
Kutanoğlu, yapımı süren Trabzon 
Cezaevi’nin yüzde 70’lik bölümünün 
tamamlandığını kaydederken, mev-
cut cezaevinin de şimdilik hizmete 
devam edeceği yönünde bilgi verdi. 
Mithat Kutanoğlu, FETÖ soruştur-
malarının aralıksız devam ettiğini 
de söyledi.
Ziyarette Başkan Yusuf Turgut, 
Başsavcı Kutanoğlu’na Cemiyet 
Rozeti’ni taktı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Baş-
kan Vekili CHP İstanbul Milletvekili 
hemşerimiz Akif Hamzaçebi Trab-
zon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulunu ziyaret ederek ikinci kez 
seçilmelerinden dolayı hayırlı olsun 
dedi. 
16 Nisan referandum çalışmaları 
çerçevesinde Trabzon’da bulunan 
Hamzaçebi, Gazeteciler Cemiye-
ti Başkanı Yusuf Turgut, Başkan 
Yardımcıları Haluk Ayyıldız, Altuğ 
Atalay, Nevzat Yılmaz, Mali Sayman 
Osman Şişko ve Yönetim kurulu 
Üyesi İpek Cansel Şahin tarafından 
karşılandı.
 Hamzaçebi, Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti’nin Trabzon’un ve Bölgenin 
en önemli STK’sı olduğunu söyleye-
rek, basının sorunlarının çözümün-
de de büyük çaba gösterdiğine şahit 
olduğunu ifade etti. Hamzaçebi, 
ziyaretin ardından Suavi Kaptan Lo-
kali’nde basın mensuplarıyla sohbet 
edip sorularını cevapladı. 

TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. 
Kemal Süleyman ve Müdür 
Yardımcısı Dr. Serdar Küçük 
Trabzon Gazeteciler Cemiye-
ti’ni ziyaret etti.
Ziyarette Trabzon Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Yusuf 
Turgut, Başkan Yardımcıla-
rı Haluk Ayyıldız ve Nevzat 
Yılmaz, Mali Sayman Osman 
Şişko, Yönetim Kurulu üyeleri 
Kenan Sarı ve Serdal Şahin 
hazır bulundular.
Başkan Yusuf Turgut konuş-
masında “ Günlük yaşantı-
mızda birçok önceliğimiz var 
ama en önemlisi sağlık. Biz 
yıllar önce haber yaparken 
yabancıların ambulans uçak-
lar ile Avrupa’ya giderek tedavi 
olmalarına imreniyorduk. 
Şimdi öyle bir noktaya geldikti 
14 yıllık süreçte biz bu açığı 
kapattık, hatta bazı gurbetçi 

vatandaşlarımız birçok te-
davilerini Türkiye’ye gelerek 
yaptırıyorlar.  Şehrimiz sağlık 
konusunda çok önemli geliş-
mekler yaşıyor. Sizinde yoğun 
bir mesainiz var. Bu çalışma-
larınızda biz Trabzon Gazeteci-
ler Cemiyeti olarak her zaman 
yanınızda olacağız. Ziyaretiniz 
için size ve ekibinize teşekkür 
ederiz.” ifadelerine yer verdi. 
Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. 
Kemal Süleyman ise sağlık 
konularında bilgiler vererek 
Trabzon’da yapılması planla-
nan şehir hastanesi hakkında 
açıklamalarda bulundu. 
Sağlık İl Müdür Yardımcısı ise 
“Yaşama Yol Ver” kampanyası 
kapsamında acillerin gereksiz 
aranma oranlarının yüzde 20 
gerilediğini daha ileri gitmek 
için halkımızdan duyarlılık 
beklediklerinin altını çizdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İşletme ve Ekonomi Kulübü 
tarafından düzenlenen 8. KTÜ 
Medya Ödülleri gecesi Karade-
niz Teknik Üniversitesi Atatürk 
Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İşletme ve Ekonomi Kulübü, 

yaptıkları her türlü etkinliği ulu-
sal ve yerel medyada duyuran, 
kendilerine her konuda destek 
olan Trabzon Gazeteciler Cemi-
yeti’ne tüm Trabzon basını adına 
ödül verdiler. Trabzon Gazeteci-
ler Cemiyeti adına ödülü Başkan 
Yardımcısı Altuğ Atalay aldı. 
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Oy fındığım, finduğum...
TRABZON Ticaret Bor-
sası’nın, “çok üretip, çok 
kazanalım” sloganı ile 
bahçelere dalıp, Fındıkta 
Verim ve Kaliteyi Arttırma 
Projesi, sektördeki her-
kese ve her kesime örnek 
oldu. Tarım Bakanlığı’n-
dan tutun da, Ferrero gibi 
Türk fındığının en büyük 
alıcısı yabancı firmalara 
kadar örnek bahçe kuran 
mı ararsınız. Verim ve 
kaliteyi arttırıcı projeler 
uygulayan mı ararsınız? 
Hepsi var.

Bunların içinde, iş üreten 
projeye uygulayan bazı 
Ziraat Odaları da var. 
Trabzon’da Akçaabat, 
Giresun’da Tirebolu Ziraat 
Odaları gibi.
Ama bazı Ziraat Oda-
sı başkanları da var ki, 
fındık bahçesine sadece 
gazetecilere, foto muha-
birlerine poz vermek için 
giriyorlar!
Kim olduklarını bura-
da yazmaya gerek yok. 
Gazetelere bakın en çok 
hangi ziraat odası başka-
nını görüyor iseniz, tarif 
ettiklerimiz onlardır.

Onlar poz verirken, Trab-
zon’da Yomra’nın İkisu 
mahallesindeki Ömer 
Ustaömeroğlu ise hep ça-
lışmak için fındık bahçesi-
ne girdi, giriyor.
Örnek yapılan 3 dönümlük 
bahçesinde fidanlar daha 
5 yaşına ulaşmadan fındık 
vermeye bile başladılar 
bile.

FINDIK 
BAHÇELERİNDE 
TEK AĞAÇ..

FINDIK YERİNE BADEM...

FINDIK 
OCAĞI...
FINDIKTA ezberin bozulup, dikimin artık 
10-15 ağaçlı şekilden, tek ve ikili dal 
sistemine dönüşürken, “ocak”  şeklide 
gelecekte tarihe karışacak gibi gözüküyor.
Sanırım biraz da bu yüzden, yani atadan 
deden gelen şeklini, yani fındık ocağını 
unutturmak da istemeyen Seyyare Sun-
gur, 3 kardeşi ile yaklaşık 2 yıl önce işlet-
me kurup, ismine FINDIK OCAĞI dediler.
Ve de sadece fındık ocağındaki ağaçlara 
takılıp kalmadılar. O ağaçlardan toplanan 
fındıkların nasıl ev ve el yapımı çikolata-
ya dönüşebileceğini, en kaliteli şekliyle 
ortaya koydular.
Görmek isteyenler için Trabzon’un yeni 
gözde yerleşim merkezlerinden Kaşüs-
tü’nde fındık ocağı hazır...

FINDIKTA “çok ağaç, çok ürün” 
ezberi bozuluyor.
Her ocağında 9-10, hatta “daha 
fazla olsun” diyenlerin 15-20 
ağaç bulundurdukları sistem 
tarihe karışıyor.
Tek bir ağaç, 15-20 daldan daha 
fazla fındık veriyor. Bun gerçek 
te sayıları her geçen gün artan 
tek dal bahçeleriyle hayata 
geçiriliyor.

TRABZON denilince ilk akla gelen denizi, yeşili 
yanı sıra önemli tarihi geçmişi ve bir döneme 
damga vuran yaşam tarzı ile nice hayatlara konu 
olmuştur. Hatta anlatılanlar öyle ki şimdiki ile 
karşılaştırılınca  adeta hikaye gibi gelir dinleye-
ne. Yerleşim yeri olarak merkez ve civarı; eski 
Rum yapıları ve bahçeli nizam evleri çoğunluğu 
oluşturmaktaydı. Bu zamanlar da şehirde nakli-
yat işi at arabalı tahtadan yapılmış demir çember 
ile çevrilmiş iki tekerlekli atla çekilen nakliyat 
araçları mevcuttu daha sonra bu araçlar etrafı 
kirlettiği için atların arka kısmına torbalar bağ-
lanmıştı. Bu belli bir süre devam etti, sonrasın 
da halkında faydalanması ve gezi için yine iki atla 
çekilen ve oymalı fenerli faytonlar halkın ilgisini 
çekerek kullanılmaya başlanıldı, zaman ilerle-
dikçe de teknoloji ile yenilikler bunları da maziye 
karıştırdı. Ama eminim ki yaşanan değişimle 
birlikte gelişimde, kimse o süslü oymalı fayton-
la gezmenin havasını-tadını bir daha başka bir 
dönemde bulup aynı zevki alamamıştır.
İşte bir zamanlar bir Trabzon vardı bizi biz yapan 
bu günlere taşıyan.  

Ahmet Hulisi ESERCAN

FADİME YERİNE FİNDUK

FINDIK TRABZON’DA 

10, DÜZCE’DE 20 LİRA!

FINDIK ticareti ile iştigal eden-
lerin, çıksa da batsa da, vazge-
çemeyecekleri tek şey fındıktır.
Nasıl mı?
Kasabanın en büyük fındık 
tüccarı Temel’in karısı Fadime, 
Nüfus Müdürlüğü’ne, “Adımı 
Finduk olarak değiştirmek isti-
yorum” diye müracaat ettiğinde, 
görevli memur “Neden?” diye 
sormuş.
Fadime; “Temel’in beni terk 
edebilme ihtimali ortadan kalk-
sın” demiş!
Sonra Finduk, Trabzonspor’un 
Resmi Yiyeceği’nin sloganı 
olmuş!

40 YILDIR fındığı yaşar ve 
yazar dururum.
Ama, “40 yıldır kaynatırım 
kaynamaz” misali, üretim-
den tüketime kadar 40 yılda 
öğrendiğim “bu işin 40’da biri” 
dersem doğru olur.
Ziraat Mühendisi değilim, ama 
dikmeden budamaya, sat-
madan tüketmeye kadar her 
şeyi değilse bile çok şeyi de 
öğrenmedim değil.
Her daldan dem vurdum. Sa-
dece “fiyat o olur, bu olur” hiç 
demedim. Hele hele “Fındığı-
nızı saklayın, satmayın. 9-10 
yetmez, 15-20 olacak” diye hiç 
kalem oynatmadım. Oynatan-
ların da üreticileri zarar nasıl 
kafayı oynattırdıklarına ise çok 

şahitlik ettim.
Sonra bir gün, sanırım 2 yıl 
önce idi. Fındık bahçelerinin 
üreticiye doğuda 10, batıda 20 
lira gelir sağladığını, “Batıda 
20, Doğu da 10 Lira” başlığı 
atarak iddia ettim.
Birileri, hele hele fındıktan 
para kazanmanın sadece fiyat 
yükselmesi ile olabileceği-
ni sanmaktan, söylemekten 
vazgeçmeyenler bunun nasıl 
olacağına hiç kafa yormadılar. 
Zaten anlamadılar da.
Oysa gayet basitti. Giresun’da 
üreticiler bir dönümden orta-
lama kaç kilo fındık alıyorlar? 
100 kilo. Peki fındığın kilosu 
10 lira ise Doğu’da üreticinin 
eline bir dönümden kaç lira 

geçer? 10X100=1000 TL.
Peki, Batı’da, yani Sakarya, 
Düzce, Kocaeli’nde üreticiler 
bir dönümden kaç kg fındık 
alıyorlar? 200 Kg. Kilosu orada 
da 10 lira olduğuna göre bir 
dönümden ellerine ne geçer? 
10X200=2000 TL
İşte hesap bu  kadar basit! Dö-
nümden doğuda bin, batıda iki 
bin lira. Bölün siz 100 kilodan 
fazla üretmemek için direnen 
Ordu, Giresun, Trabzon üreti-
cisine, Batıdakinin kazandığı 2 
bin lirayı.
Anladınız mı? Anlamak o 
kadar kolay ki! Yeter ki fındık-
tan gerçek kazanımın fiyat ile 
değil de üretimle olabileceğini 
anlamak isteyin. 

ŞU SIRALAR  fındığı 10 liradan alırken, bir zamanlar 
“15 lira bile yetmez” diyenlerin beyanatları ile basına 
“Üreticinin yüzünü güldürdü (!)” başlığı attıran TMO’nun 
fındık ile ilgili yayınladığı son rapordan, “Anlayana siv-
risinek saz” hesabıyla, gelecekte nelerin olabileceğini 
hesap etmesini becerebilenler için bir bölüm aktaralım:
-”Fındığın ikame ürünü (alternatifi demek istiyor) olan 
bademin dünya tüketiminin ve çikolata, şekerleme 
sanayisinde kullanımının artmasıdır. Badem fiyatla-
rının fındığa göre daha istikrarlı olması ve Kaliforniya 
Pazarlama Kurulu’nun izlemiş olduğu etkin pazarlama 
politikasının etkisiyle dünyadaki badem ithalatı fındığa 
göre hızlı bir şekilde artmaktadır.”

Ramazan Bayramı’nın, Türk Milleti’ne, 
İslam Alemi’ne ve tüm insanlığa 
hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle 
sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. 

 TRABZON TİCARET BORSASI

Mazideki Trabzon
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Bölgenin ilk özel üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi 1760 öğrenciyi mezun etti

Avrasya Üniversitesi büyüyor

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi  
Amerika’da 3. Oldu

AVRASYA Üniversitesi 
öğrencilerinin 1760 
öğrencinin mezuniyet 
töreni büyük bir coşku 
ile gerçekleşti. Velile-
rin yoğun ilgi göster-
diği mezuniyet töre-
nine Trabzon Valisi 
Yücel Yavuz, Ak Parti 
Trabzon İl Başkanı 
Haydar Revi, Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu, Araklı 
Belediye Başkanı Re-
cep Çebi, Yomra Bele-
diye Başkanı İbrahim 
Sağıroğlu, Avrasya 
Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Ömer 
Yıldız, TTSO Başkanı 
Suat Hacısalihoğlu, 
Trabzon Baro Başkanı 
Sibel Suiçmez’in yanı sıra 
yüzlerce öğrenci katıldı.   
Yomra Spor Salonun-
da düzenlenen törende 
öğrenciler bölümleri ile 
anons edilerek salona 
girdi. Şarkılar eşliğinde 
coşan öğrenciler ve öğre-
tim görevlilerine ödüller 
verilirdi.   

ADIM ADIM İLERLİYORUZ 
Programda ilk olarak 
konuşan okul birincisi 
Sinem Sarımehmet: “Bu 
kutsal toprakların bu 
aziz milletine aziz birey 
olarak yetiştiren ailem ve 
Mustafa Kemal Atatürk’e 
teşekkürü borç bilirim. 
Mütevelli Heyeti Başkanı-
mız Ömer Yıldız’a şükran-
larımı sunuyorum. Yeni 
yollara adım adım gidiyo-
ruz. Bizler birer kıvılcım 
olarak gidiyoruz ama 
birer alevler olarak geri 

döneceğiz. Başta canım 
babam olmak üzere tüm 
babaların babalar günü 
kutluyorum” dedi.  
 
ESERLERİN EN BÜYÜK 
KALICISI İNSANDIR
Avrasya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Aşkın 
Asan ise yaptığı konuşma-
da, “Bugün sizleri mezun 
ediyoruz. Bunun gurunu 
yaşıyoruz. Bu mutluluk 
kolay elde edilmiyor. 
Gayretle elde edilen 
bir duygu. Eserlerin en 
büyük kalıcısı insandır. 
Bu yüzden heyecanlıyız. 
Sizler Cumhuriyetimizi 
yaşatacak ve vatanımızı 
yücelteceksiniz. Kendinize 
güvenin arkadaşlarınıza 
güvenin korkmayın bunun 
için uğraşın hiç ama hiç 
vazgeçmeyin. Allah yar ve 
yardımcınız olsun” ifade-
lerini kullandı.   

BAYRAK 
DALGALANDIKÇA 
ÜLKENİN SIRTI YERE 
GELMEZ 
Avrasya Üniversitesi Ku-
rucusu ve Mütevelli Heyeti 
Başkanı Ömer Yıldız, Av-
rasya’nın her geçen gün 
büyüdüğünü belirterek, 
“Her zaman olduğu gibi 
bu üniversitenin kurulu-
şunda destek veren başta 
Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere büyükşehir, Yomra, 
TTSO başkanlarımıza ve 
destek verenlere şükran-
larımız sunuyorum. Bu-
gün 2000’e yakın mezun 
vermek kurucu olarak 
beni çok gururlandırdı. Bu 
vesile ile bizi yalnız bırak-
mayan velilerimize ayrıca 
şükranlarımı sunuyorum” 
ifadelerini kullandı.   

VİZYONU YERDE 
BIRAKMAYALIM 
Ardından konuşma yapan 

Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Orhan 
Fevzi Gümrükçüoğlu, 
“Biz şehir olarak Avrasya 
Üniversitesi’nin destanını 
yürekten kutluyor onlarla 
iftihar ediyoruz. Bu şehir 
topyekün bu üniversiteyi 
geliştirmeye gayret etti. 
Bugün burada mezun olan 
öğrencilerimize hayatla-
rında başarılar diliyorum. 
Sizleri bu vatanı omuz-
larında yükselteceğiniz 
inancı ile selamlıyorum” 
dedi.   

HİÇBİR ZAMAN 
ÜMİTSİZLİĞE 
KAPILMAYIN 
Trabzon Valisi Yücel Yavuz 
ise yaptığı konuşmada, 
“Bundan 29 yıl önce 1988 
yılında sizlerin yaşadığı 
duyguları siyasal bilgiler 
fakültesi mezunu olarak 
yaşadım. Belki birçoğunuz 
yoktunuz. Değerli arka-

daşlar göz açıp kapa-
tıncaya kadar geçiyor. 
Kaymakam olmak vardı 
hedefimde başardım. Al-
lah nasip etti valilik görevi 
aldım. 29 yıl boyunca şunu 
unutmadığımı ifade etmek 
istiyorum. Hiçbir zaman 
ümitsizliğe karamsarlı-
ğa yer vermeyeceksiniz. 
O kadar engel sıkıntılar 
çıkacak ki bu milletin 
size olan güvenini her 
zaman aklınızda tutarsa-
nız aşamayacağınız engel 
yoktur. Hayatınızın en 
güzel yıllarını yaşadınız. 
Şu an diplomalar elinizde 
hayatın gerçeği ile karşı 
karşıyasınız. Anne baba-
larınız öğretim üyeleriniz 
biz size güvendik artık 
bunların hayata geçmesi 
lazım. Sizle çok güve-
niyoruz. Allah yolunuzu 
açık etsin. Hiçbir zaman 
ümitsizliğe kapılmayın” 
şeklinde konuştu.

KARADENİZ Teknik 
Üniversitesi öğrencileri 
7 ay boyunca; yoğun 
çalışmalar sonucunda 
geliştirdikleri, “Mega 
Kolon” isimli yeni 
sistem ile yaklaşık 8 
şiddetindeki deprem-
lere dayanabilecek 
bir yapı çözümü üret-
tiklerini belirtiyorlar. 
Bu yıl yarışmada çok 
iddialı olduklarını da 
ekliyorlar.  Yarışmaya 
3 yıldır katıldıklarını 
vurgulayan KTÜ İnşaat 
Mühendisliği Araştır-
ma Görevlisi Serhat 
Demir ise, “Bu projenin 
temel amacı öğrencileri 
deprem mühendisliği 
çalışmalarına yönlen-
dirmek. Tüm dünya 
çapında üniversitelerin 
katıldığı uluslararası 
bir yarışma. Biz de bu 

sene yarışmaya farklı 
bir konseptte öğren-
cilerimizle katıldık. 
Öğrencilerimiz bir taşı-
yıcı sistem geliştirdiler. 
Testler yaptılar ve bun-
ların neticesinde analiz 
ve deney sonuçlarının 
ne kadar uyumlu oldu-
ğunu görüp yanlışları 
ve doğruları ayırt etme-
ye çalışıyorlar. Bunun 
yanında projenin mima-
ri ve ekonomik kısımla-
rı da var. Her anlamda 
gerçekçi bir proje 
olarak da düşünebiliriz. 
İlk defa katıldığımızda 
dünya genelinde finale 
kaldık. Büyük finalde 
de 5. olduk. Geçtiğimiz 
yılda büyük finale kala-
rak mimari kategoride 
3. olduk. Bu yıl da aynı 
başarıyı yakaladık.” 
ifadelerini kullandı.  
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İDAREYİ İDARE EDEN ADAM 
SALİH ÖZKAN
Salih Özkan... Trabzon 
valilerinin kara kutusu... 
Makamını da kendisiyle 
birlikte büyüttü diyebiliriz. 
O tam bir devlet adamı. Rö-
portajı okuyunca ne demek 
istediğimi daha iyi anlaya-
caksınız.
 “Emekli oldu, ne var ne 
yok anlatır” diye düşün-
müştüm. Anlattı anlat-
masına da “Sanki biraz 
politik konuştum” diyerek 
de duygularıma tercüman 
oldu. Kolay mı Trabzon’da 
26 yıl valileri siyasetten, 
basından, kamuoyu baskı-
sından korumak, bazen de 
korumamak! 
Ne hikâyeler... Ne anılar...
İşte Özkan ile söyleşimiz..  

Kısaca tanıyalım sizi...
Trabzon Valiliği’nde 26 yıl Basın ve 
Halkla İlişkiler müdürlüğü yaptım. 
Trabzon Valiliği’ne dönemin Valisi 
Kemal Esensoy tarafından atan-
dım. İlk kurucu müdür bendim. 
Trabzon gibi zor bir ilde 26 yılda 10 
vali ile çalıştım. Bu görevi başarıy-
la tamamladığımı düşünüyorum. 
42 yıllık kamu görevinden sonra 
emekli oldum.

Trabzon Valiliği’nde 26 yılda çok 
şey değişti ama siz değişmediniz... 
26 yıl aynı görevde nasıl kalabil-
diniz?
 Her iktidar değiştiğinde, her vali 
değiştiğinde bizim de değişme ihti-
malimiz vardı. Ben devletin yanında 
oldum. Ben iktidarın ya da muhale-
fetin yanında olmadım. Ben kamu 
görevi yaptım. Vatandaşın emrinde 
oldum. Hiç bir zaman hiç kimse-
ye siyasi durumunu, ekonomik 
durumunu sormadım. Her valinin 
yönetimi farklıdır, tarzı farklıdır. Bu 
kısım çok zordu...
MÜTHİŞ BİR DENGE KURMAK 
GEREKİYOR
Ne yapıyordunuz peki? Nasıl ayak 
uyduruyordunuz?
Öncelikle yöneticiyi iyi tanımak 

lazım. Valinin neler beklediğini 
öğrenmeye çalışırdım. Bir tarafta 
Trabzon basını, bir tarafta vali, bir 
tarafta kanunlar, bir tarafta siya-
si iktidarlar... Müthiş bir denge 
kurmak gerekiyor. Ben her valimize 
şunu söyledim; “Ben her ne kadar 
devlet memuru isem de yüzde elli 
basın sektörünün yanındayım...”
BAKANA TALEBİNİN 
YÖNETMELİĞE AYKIRI 
OLDUĞUNU SÖYLEDİM
10 vali ile çalıştınız... Bahsettiği-
niz dengenin en önemli ayağı da 
siyasetin talepleri ve yönetmelik-
ler arasında kalmak olsa gerek... 
Valiler bu noktada nasıl hareket 
ediyorlardı? Siz nasıl bir tutum 
içindeydiniz?
Valilere güven vermek lazım. Bu 

güveni verirseniz onlar sizi kollar. 
Siyasetin yanında değil, devletin 
yanında olduğunuzu hissettire-
ceksiniz. Trabzonlu bir bakanımız 
benim görevlerimin içindeki bir 
görevle ilgili beni aradı. Bana, “Şu 
konuyu halledebilir misiniz?” dedi. 
Ben de talep edilen şeyin mevzuata 
uygun olmadığını söyledim. “Bunu 
çiğnememi istiyorsanız, kanunu de-
ğiştirin, bana öyle gönderin” dedim. 
Talep edilen iş yapıldı ama ben 
yapmadım, yönetmelik değişti.
GAZETECİLER GÖREVDEN 
ALINMAM İÇİN ÇALIŞTILAR
Bahsettiğiniz dengede hangisi 
daha zorlayıcıydı peki? Vali mi, 
basın mı, siyaset mi?
Bunlar birbirinin içindedir. Basının 
isteklerini yerine getirirken, yönet-
melik, siyaset engel olabilir. Hepsi 
birbirine engel olabilir. Bu çok ince 
bir çizgidir. Bir gazeteci yazılarıyla, 
haberleriyle vali beyin üzerine çok 
gitmişti. Vali bey talimat verdi, “Bu 
gazeteciyi etkinliklerimize davet 
etmeyeceksiniz, basın bülteni gön-
dermeyeceksiniz” dedi. Vali beye 
“Siz bunları yapamazsınız, devletin 
valisi babadır, baba çocuklarını 
kovamaz” dedim. İdare etmek şarttı 
ama gazetecilerle biraz daha fazla 
uğraştım. Bazı gazeteci arkadaş-
larımız valiler ve siyaset nezdinde 
uğraştılar. Görevden alınmamı 
istediler. Her dönem bunu yaşadım. 
Ben bunlardan etkilendim.
BEN 20 YILDA YETİŞTİM
En verimli şekilde hangi vali dö-
neminde çalıştınız?
 Basın müdürlüğünün kurulması 
sürecinden sonra ben 2 defa kısa 
sürede olsa görevden uzaklaştırıl-
dım. İsmet Gürbüz Civelek döne-
mindeydi. Şuanda bunun nedenleri-
ni açıklamama doğru olmaz. O vali 
gidince Adil Yazar geldi ve o beni 
tekrar göreve aldı. Daha sonra Nuri 
Okutan döneminde pasifize edildi. 
Alaattin Yüksel döneminde çok 
güzel çalışmalar yapmıştık. Şuanda 
Salih Özkan gibi bir adam bulup 
neden atanamıyor? Bulamazsınız 
çünkü ben 20 yılda yetiştim.  Şuan-
da Yücel Yavuz döneminde de basın 
birimine her imkan sağlanıyor. 
Valimiz basına çok değer veriyor.
Hakikatten sizden sonra neden 
kimse atanmadı?
Uygun birisini atasınlar, yetişsin. 
Ben kolay yetişmedim.
Valimiz çok değer veriyor ama 
basın müdürü yok!!!
Şanssızlık diyelim. Onun dönemine 
denk geldi benim emekli olmam...
Trabzon için süre anlamında çok 
fazla vali değişikliği yapıldığını 
düşünüyor musunuz?
Erken değişiyor evet...
Neden?
Siyasi iktidarların tasarrufudur 
ama Trabzon’un da etkisi vardır. 
Basın da kamuoyu da yıpratıyor. 
Bir tarafa bunu yükleyemeyiz. 
Trabzon’daki sivil toplum örgütleri 

yapması gereken işlerin yanında daha çok siyaset 
yapıyorlar. Bu doğru bir şey değil.
Artık her kurum siyaset yapmıyor mu?
Türkiye’nin sıkıntıları bunlar işte...
Siyasiler valilere müdahale ediyor muydu diye 
sormayacağım, ettiğini biliyoruz... Ne düzeyde 
diye sorabilirim...
Her zaman, her dönem ararlar... Özel idare döne-
minde daha çok aranırdı. Köyün yolu, suyu... Silah 
ruhsatı, tayin olayları vs. Bunlar valileri çok zor 
durumda bırakmıyordu.
EN ŞANSSIZ VALİ HÜSEYİN YAVUZDEMİR
Vali Hüseyin Yavuzdemir dönemini merak 

ediyorum. Biz dışarıdan takip ediyorduk ama 
siz içerdeydiniz. Dink cinayeti, papaz cinayeti, 
TAYAD olayları, kurşunlanmalar... O dönemin 
Emniyet Müdürü ve Jandarma Alay Komutanı 
şuanda hala yargılanıyorlar... Neler yaşamıştınız 
o dönem?
Türkiye’nin geldiği duruma baktığımızda FETÖ ya-
pılanmasını görüyoruz. Hüseyin Yavuzdemir, iyi ni-
yetli bir vali olarak büyük bir şanssızlık yaşamıştır. 
Yani bir vali, alay komutanı ve emniyet müdürüne 
güvenmeyecek mi? Ama onlar başka bir dalday-
mış. O olaylar yaşandıktan sonra kırılma noktaları 
ortaya çıktı. O dönem valiye kilisenin misyonerlik 
faaliyeti yaptığı istihbaratları iletiliyordu. Biz valiyle 
bunu konuştuk. Bunun polisiye tedbirlerle önle-
nebilecek bir durum olmadığına karar verdik. “Bir 
insan kendi çocuğuna sahip olamaz mı?” diyerek 
ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünmüş-
tü. Bu olaylar yaşanmasaydı, Vali Yavuzdemir çok 
iyi işler yapacaktı. Zaten olaylar bizi aşmıştı. O 
dönemde Trabzon basını da süreci iyi idare etti ve 
tavrını koyarak Trabzon’un yıpratılmasına müsaa-
de etmedi.
Şuanda deyim yerindeyse kendime reset atıyorum. 
Benim çalışmam bu saatten sonra faydam doku-
nacaksa olur. Para kazanayım, rant elde edeyim 
gibi bir düşüncem yok. Net bir düşüncem yok.
Hakkınızda hayırlısı olsun Salih bey, zaman ayır-
dığınız için teşekkürler...
Ben teşekkür ederim. Herkese hayırlı bayramlar 
diliyorum....

Röportaj: Elif ÇAVUŞ
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Organik çay üretimine geçerken

KALKINMA  ve kazanma hareketinin her alanda 
başarılı olabilmesi için günümüzde üretimden 
tüketim aşamasına kadar bilgili ve bilinçli çalış-
maların yapılması, politikaların izlenmesi gerek-
mektedir.

Ferrero Değerli Tarım Projesi’nin amacı da, batı-
dan doğuya tüm Karadeniz Bölgesi’nde, fındık ta-
rımının yapıldığı yörelerde iyi tarım uygulamala-
rını yaygınlaştırarak üreticilerimizin yüksek kalite 
fındık üretiminde sürdürülebilirliğini sağlayıp, bu 
olguyu gelecek nesillere taşımak için karşılıksız 
yardım sunmaktır.

Bu amaç ve hedefe yönelik olarak, proje kapsa-
mında 55 Ziraat Mühendisinin yanı sıra 20 sosyal 
çalışma uzmanı gözetiminde, fındık üreticilerinin 
ayaklarına, bahçelere kadar gidilerek, yerinde 
uygulamalar birlikte yapılmaktadır.

Çiftçilerimiz için düzenlenen eğitim ve seminer-
lerin, özellikle medya aracılığı ile tüm kamuoyu 
ile paylaşılması şekliyle yaptığımız çalışmaların 
temelinde, bilinenlerin dışındaki gelişmeleri 
üreticilerimize aktarıp, yerinde uygulamalarla 
göstermek bulunmaktadır.  Yaklaşık 5 yıl süren, 
ancak son 2 yılda yoğunlaştırılan çalışmalarımız 
ve çabalarımız göstermiştir ki, fındık üreticisi 
verim ve kaliteyi arttırma amaçlı kendisine sunu-
lan yenilikleri geri çevirmemekte, aksine üzerine 
ilaveler yaparak daha olumlu ve verimli hale 
getirmek için elini taşın altına koymaktadır.

Fındık hastalık ve zararlıları baz alınarak yaptığı-
mız çalışmaları paylaştığımız çiftçilerimizle daha 
iyi haşır-neşir olabilmek için sosyal uzmanları-
mız adeta ailenin içinden bireylermiş gibi davran-
makta ve bu da üreticilerden kabul görmektedir.

Sosyal uzmanlarımız fındık tarımında mevcut 
olan sosyal sorunlara dikkat çekmekte, özellikle 
de tarımda yaşlanan nüfusun yerini gençlerin 
alabilmesi için de direk veya dolaylı projeler 
uygulamaktadırlar. Bu amaçla ekibimiz düzenli 
olarak çiftçi ziyaretleri yapmakta, buluşmalar 
organize etmekte ve eğitimler düzenlemektedir.

Bu aşamadaki çalışmalarımız daha çok, fındık 
tarımındaki işçilerin çalışma koşullarının iyileş-
tirilmesi, sağlık ve güvenlik konuları ve de çocuk 
işçiliğinin önlenmesi önceliği teşkil etmektedir.

Çocuklara yönelik uyguladığımız Resim Şen-
liği Projesi bu noktada çok amaçlı olarak, çok 
önemlidir. Bu yıl Sakarya, Düzce, Ordu, Giresun 
ve Trabzon’daki birer ilköğretim okulundan örnek 
olarak seçilen 4’üncü sınıf öğrencileri oluştur-
duğumuz Ferrero Örnek Bahçeleri’ne taşınarak 
organizasyona dahil edilmişlerdir. Öğrencilere 
örnek bahçe uygulamaları anlatılırken, yaz döne-
minde çalışma yerine daha çok eğlence gibi alan-
lara yönelerek kendilerini dinlendirmeleri tavsiye 
edilmiştir. Resim öğretmenlerimiz nezaretinde 
bahçelere yakın kesimlere kurulan masalarda 
fındık odaklı resimler ve çizimler yapmaları öğ-
retilerek uygulamaya geçilmiştir. Burada çizilen 
resimler daha sonra değerlendirilerek yarışma 
sonucu olarak açıklanıp ödüllendirilecektir. Ço-
cuklar hem resim eğitim alıyor, hem fındığı farklı 
yönleri ile öğreniyor, hem de gelecekte fındık 
bahçelerine dolayısıyla ürüne sahip çıkmayı şim-
diden tercih etmeye başlıyorlar.

Ferrero ailesi olarak, fındık bahçelerini ailelerin 
azami düzeyde sahiplenmesini sağlayıp, hem 
kendi kazançlarını arttırmaları, hem de verim ve 
kaliteli ürün ile Türkiye’nin dünya pazarlarında-
ki payının yükselmesine katkıda bulunmalarını 
hedefledik. Hedef için çalışmalarımız verimli, 
hedefe giden yolda üreticilerimizle yan yana 
omuz omuza gidişimiz her geçen gün daha iyi 
olmaktadır.
Bilinçli çalışmayla varmayı planladığımız hedef-
te Türkiye’nin Dünya da sahip olduğu üretim ve 
pazar payını daha da arttırması önceliklerimiz 
arasındadır. Bunu da verim ve kaliteyi arttırarak 
yaptığımız zaman, hem üreticiye hem de tüke-
ticiye hizmet etmiş olmanın mutluluğunu hep 
birlikte yaşayacağız demektir. 

TÜRKİYE’DE sudan sonra gelen 
ve içme alışkanlığı gün geçtikçe 
artan sağlıklı bir içecek olan 
çay, Doğu Karadeniz Bölgesi’n-
de fındıktan sonraki en önemli 
tarım ürünüdür. 
Bölgede yaklaşık 64 yıldır tarımı 
yapılan çay; Trabzon’un yanı 
sıra, Rize, Artvin, Giresun ve 
Ordu yörelerinde de yapılmakta 
olup, 2016 yılı itibariyle çay sek-
törünün cirosu 1 milyar dolara 
yaklaşırken, özel sektörün bun-
daki piyasa payı yıllar itibariyle 
yüzde 50 seviyesine ulaşmıştır. 
Son günlerde çayda çok önemli 
bir adım atılıyor. Atılan bu adım 
aslında yarınlarını planlayan ül-
kemizde bir taraftan üreticiyi ve 
sanayiciyi korurken diğer taraf-
tan organik ürünlerle tüketiciyi 
korumaya çalışan bir adım.
Çay Sanayicisi İşadamları Der-
neği ( ÇAYSİAD) Genel Sekreteri 
Mustafa Yılmaz Kar, çay sek-
törünün sorunları olduğunu, 
1985 yılından 2015 yılına kadar 
geçen sürede ülkemizde yaş çay 

üretiminin yüzde 111 oranında 
arttığına vurgu yaparak, 628 bin 
tondan 1 milyon 328 bin tona 
çıktığını söyledi. 
Bölgede çayla ilgili yaptığı araş-
tırmalar ve yazdığı yazılarla ta-
nınan Kar, aydı dönemdeki kuru 
çay üretimi yüzde 85 oranında 
artarken 138 bin tondan 256 bin 
tonlara çıktığını, rakamlardaki 
uyumsuzluğun kalitesizliğe, 
sürekli artan randıman sorunu-
na işaret ettiğini vurgulayarak 
şunları söyledi:  
 “Üretim / tüketim dengesinde 
bir bozulmanın olacağı, özel-
likle arzda talebin üzerinde bir 
büyümenin gündeme geleceği 
ve sorunlar yaşayabileceğimiz 
öngörülüyor. 350 bin ton üretim 
arzına karşılık 300 bin tona ya-
kın talebin oluşacağı bir piyasa 
bekliyoruz.  Üretimde arz % 153 
artarken, tüketimde talep nüfus 
artışına bağlı olarak  % 71 ora-
nında kalabilecek. Arz fazlası 
önemli bir sorun olacak.”
Dünyada da çay sektöründe 
sorunlar mevcut..
Dünyada çay sektörüne ba-
kıldığında orda da sorunlar bu-
lunduğuna dikkat çeken Mus-
tafa Yılmaz Kar, “Dünyada çay 
sektörü, tüketimde 21.5 milyar 
dolar, ticarette 3,5 milyar dolar 

ciroya sahip büyük bir sektör-
dür. Ancak onunda sorunları 
vardır. O da stoklarını şişirerek 
yoluna devam edebilmenin mü-
cadelesini vermektedir. Bugün 
uluslararası çay otoritelerinin 
yaptığı piyasa çalışmaları, çayı 
daha geniş kitlelere tanıtmak 
ve tüketimi artırmak amacına 
yöneliktir.”dedi.
Perakende piyasasına da 
değinen Kar, çaydaki organik 
hikayelerin ne kadar iyi yazıldı-
ğına bakmak gerektiğine vurgu 
yaparak, “Perakende piyasası 
ise hem minnetsizdir hem de 
değildir.  Piyasaya çıktığınız-
da 100 gram çay için 1 dolar 
isteyenle de karşılaşabiliyor-
sunuz, 180 dolar isteyenle de..  
Bu büyük fark yazılan organik 
hikayelerinin ne kadar iyi yazıl-
dığı ile ilgilidir. Tabi iyi hikayesi 
olan parayı da çok istiyor. Oysa 
biz çayımız için henüz bir hikaye 
yazamadık. Çünkü biliyoruz ki 
elimizdeki siyah altın yaşamının 
bir kısmını kar altında geçiriyor. 
Haşere ilacına ihtiyaç duymuyor 
ve dünyanın pestitit oranı en 
düşük çaylar kategorisindeki 
ünvanını her yıl da egale ediyor. 
Aslında o kendi hikayesini 
çoktan yazmış” görüşlerine yer 
verdi.    Ömer AlTUNTAŞ

ÜRETİMDEN 
TÜKETİME
FERRERO DEĞERLİ 
TARIM PROJESİ

Ersin ARISOY
FERRERO Tarım Direktörü

ÜLKEMİZİN en eski borsaların-
dan olan 3 Haziran 1926’da kuru-
lan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) 
kotasında işlem gören ürünlerin 
büyük kısmını teşkil eden fındıkta 
üretimden tüketim aşamasına kadar 
uyguladığı projelerle sektöre örnek 
olup, liderlik yapıyor.

1960’lı yıllarda, bugün hayata geçiril-
meye çalışılan ürün borsacılığı siste-
minin fındıkta da uygulandığı TTB’de 
özellikle 2 bin yılının başından 
itibaren bu üründe kalite ve verim ile 
birlikte tüketimin de artırılması için 
projeler uyguluyor.

Üretimde Fındıkta Verim ve Kaliteyi 
Arttırma Projesi’nden, tüketimde ise 
Fındıklı Ekmek Projesi’ne kadar 11 
ayrı projeyi uygulayan TTB’nin özel-
likle son dönemde “Fındıkta Örnek 
Bahçeler” kurması sektörde devlet-
ten ihracatçıya kadar tüm kesimleri 
harekete geçirdi.

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun “İşte gerçek inovasyonlardan 
biri de bu” dediği, Fındıkta Verim ve 
Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında 
verimleri dekarda 80/90 kilograma 
kadar düşmüş yaşlı bahçeler sö-
külüp, yeniden ve farklı sistemlerle 
dikilerek bahçelerde yepyeni ikili ve 
tek dal sisteme geçildi.

TOBB’nin yanı sıra Fındık Tanıtım 
Grubu, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası, Doğu Karadeniz İhracatçıları 
Birliği ve Ferrero firmasının yanı 
sıra sektörle ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlardan sağlanan maddi ve 
bilgi desteği ile oluşturulan 63 bahçe 
örnek oluşturdu. TTB’nin ardından 
bazı Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları, 
özel firmalar ve Tarım Bakanlığı da 
aynı şekilde örnek bahçeler kurmaya 
başladılar.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şük-
rü Güngör Köleoğlu, her ne kadar 
genelde fındığın ticaretini yapanların 
üye yapısını ağırlıklı olarak teşkil 
ettiği bir kuruluş olsalar da, fındığı 
üretimden tüketim aşamasına kadar 
bir bütün kabul ederek hareket ettik-
lerine dikkat çekerek şunları söyledi: 
“Hedefimizi ‘Çok üretip, çok satıp, 
çok kazanarak’ hesabıyla en baştan 
koyduk. Üretimde verim ve kaliteyi 
arttıran çeşitli projeler uyguladık. 
Bunlardan Kaliteli Fındık Projesi, 
Fındığı Daldan Değil Yerden Toplayın 
Projesi, Fındıkta Makineli Kurutma 
Projesi ve de en etkilisi olan Fındıkta 
Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi, 
üretimle ilgili olanlardan bazılarıdır. 
Bir ürünü üretmek kadar, tüketmek 
de aynı derecede önemlidir. Tüketimi 
arttıramaz iseniz üretim aşamasın-
da sıkıntılarınız artar. Bunun için 
yurt dışına yönelik Fındık Tanıtım 
Çalışması, Fındıklı Ekmek Projesi, 
Trabzonspor’un Resmi Yiyeceği Fin-
duk Projesi gibi uygulamaları yaptık, 
yapmaya da devam ediyoruz.”

Şükrü Güngör KÖLEOĞLU 
TTB Yönetim Kurulu Başkanı

FINDIKTA 
ÖRNEK VE ÖNCÜ 
KURULUŞ 
TRABZON 
TİCARET 
BORSASI…

BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK ve MUTLULUKLAR DİLERİZ
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Sıcacık evimizde, gece uyanıp, 
tüm güvenli ortama rağmen 
kontrol ederiz yatağında  mışıl 

mışıl uyuyan çocuklarımızı… Üstü açılmış 
mı ya da herhangi bir şey olmuş mu diye.. 
Annelik özel bir duygu.. Allah’ın kadınlara 
verdiği çok özel bir vasıf..  Anne dünyanın 
her yerinde annedir. Annelik duygusunun 
dini, dili, ırkı ve vatanı olmaz. Evladından 
haber alamayan tüm annelerin kalbi aynı 
telaşı yaşar. İyi anneler, iyi babalar, iyi 
devlet adamları, iyi öğretmenler ve tüm 
iyiler  onlar tarafından yetiştirilir. Toplu-
mun dejenere etmediği çocuklar çevrele-
rine hep faydalı olur. 

..Ve savaşlar.  Savaşlarda katliamlar 
yaşanır, çocuklar ölür, anneler ağlar.. Sa-
vaşlar ayırır anneleri göz bebeklerinden. 
Bakmaya kıyamadığı evladından kopartır.  

Çocuğunu kaybeden bir annenin 
gözlerindeki hüzün bin yıl geçse aradan 
yine aynı tazeliktedir. Yüreğinin acısı göz 
bebeklerine yerleşir ve ardından gelir 
bitmeyen göz yaşları, yarını olmayan 
özlemler, kavuşmasız hasretler… 

Savaşta ilk ölen aslında insanı insan 
yapan masumiyettir. Minicik bedenler kar-
şı koyamaz kendinin olan ama büyüklerin 

bir türlü paylaşamadığı geleceğine ipotek 
koyanlara. Çünkü savaşta emek, insanlık, 
namus, şeref onur çalınır.  Savaş ortasın-
da çocukça yaşamak,  bizler sıcak evle-
rimizde umarsızca otururken her şeyini 
kaybetmektir; anneyi, babayı, evi, okulu, 
şehri, vatanı. Minicik ayaklarıyla kocaman 
kocaman koşmak demektir belirsizliğe. 

Şehitlik kutsaldır dinimizde.. Kınalar 
yakıp askere gönderdiği evladının şehit 
haberini aldığında  “vatan sağolsun” diye-
rek kara haberi bağrına basar Türk anası.. 
İşte bunun için çok güçlüdür analar.. Vatan 
uğruna, namus uğruna, bayrak uğruna 
evdeki diğer Mehmetleri de hazırdır gön-

dermeye.

***

Evlatlar annelerin kokusunu duymaz-
sa eksik, yarım büyürler, kalbinin bir yanı 
hep annesine aittir. 

Ya anneler!... 

İşte onlar her gün ölür. Savaşın orta-
sında çocuklar oyun bilir tüm gördüklerini. 
İşte bu yüzdendir ki atılan bombalara 
bakmadan sokağa çıkıp oyunlar oynar.. 
Silahlar, düşen mermiler ve bombalar hep 
oyuncak olur çocuklar için. 

Nereden ne zaman geleceğini bilme-
diği bombaların altında masumiyetin en 

HER SAVAŞTA 
ANNELER ÖLÜR, 

ÇOCUKLAR
 KİMSESİZ KALIR..

Canan KALAYCI

acı fotoğrafıdır çocuklar. Aslında oyuncak 
bildiği nesnelerin onlara her şeylerini 
kaybettireceğini düşünemeyecek kadar 
masumdurlar. Onlar umutlarıyla doğar 
ama sakat kalır, ömürlerinin en korkulu 
günlerini geçirirler. Korkudan gözbebekle-
ri büyüyen annelerinin yüzlerine doku-
nur çocuklar. “Korkma annecim” derler 
“korkma!..” 

Savaşlar, anneler ve çocuklar üzerinde 
fiziksel, psikolojik ve duygusal travmalar 
bırakır. Sonuçları en çok çocukları etkiler. 
Tarih boyunca milyonlarca çocuk savaş-
larda acı çekmiş ve öldürülmüştür. 

Çocuk hakları sözleşmesinde, “Çocuk-
lar savaşta taraf değildir” ibaresi yer alsa 
da savaşlar en çok çocukları ve evlatlarını 
kaybeden anneleri vurur. 

***

Çocuklarımıza yaşadıkları dünyanın 
aslında hiç de güvenli bir yer olmadığını 
nasıl ve hangi cümlelerle anlatabiliriz? 
Onların beden ve ruh sağlıklarını nasıl 
koruyabiliriz öldürücü savaşlara karşı?

Aslında biliyorlar çocuklar birçok şeyi. 
Korkularını içlerinde saklamayı öğreniyor-
lar dünya çocukları.. 

Onlara kendilerini güvende hisset-
meleri için elimizden geleni yapmalıyız. 
Konuşmalı, sarılmalı, kucaklamalıyız. 

Savaş nedeniyle bir kısım çocuk asker 
haline gelmekte, büyük bölümü sömü-
rülmekte ve ne yazık ki bazıları istismar 
edilmektedir. 

***

Bir anne olarak savaş kavramı 

korkutuyor beni, ürpertiyor!. Mis kokulu 
çocuklar yetiştirmek istiyorum; yarınla-
rından umutsuz, korkular içinde yaşa-
maya zorunlu bırakılan çocuklar değil. 
Çünkü savaşlar babasız çocuklar demek. 
Hayatla tek başına mücadele etmeye 
bırakılmış dul kadınlar, kolsuz bacaksız, 
gözleri görmeyen insanlar, gencecik 
bedenlerin toprağa girmesi demek...  
Anne babalarının elinden tutarak bir gece 
yarısı karşı kıyıya, özgürlüğe ulaşmaya 
çalışırken derin sularda nefes alamamak, 
yarım kalan hayatlar ve ölümle tanışmak 
demek..

Acı demek... Gözyaşı demek... Kendi 
vatanını terk etmek demek.

Savaş  sırasında hastanelerde yaraları 
sarılan çocuklar. Evladından bedeni par-
çalandığı için ayrılan anneler. 

...Ve “Anne!” diye ağlayarak, acısını 
hafifletmeye çalışan, bir kolu kopmuş 
bebeğine sarılan çocuklar. 

En çok da Suriyeli bir çocuğun dünya-
nın tüm annelerini ağlatan duası. “Cennet-
te güzel yiyecekler varmış. Çok açım ama 
eğer karnımız doyacaksa ölelim anne!”  
diye umut eden minik yürek.. 

Bombalarla yara alan küçücük bir be-
dene sahip olan o minik yüreğin çırpınışı... 
“ Sizi Allaha şikayet edeceğim yaptıkları-
nız için, herşeyi anlatacağım” diye feryat 
eden O can parçası. 

Senden utanıyor olmalı insanoğlu!.. 

Hayallerinizi ertelediğimiz, sınır ötesi 
ülkelere giderken yaşadığınız tüm so-
runlar için özür diliyoruz sizden. Ne olur 
kabul edin!...

BİR BALIK GÖRÜNCE NASIL KANAT ÇIRPARSA MARTI, 
GÜN BATINCA NASIL ÇIRPINIRSA BOĞULMUŞ BİR KUŞ GİBİ DENİZ
ÇOCUĞU ÖLÜNCE ÖYLE ÇIRPINIR BİR ANA…

HER ÖLÜM YARA AÇAR DA
ÇOCUK ÖLÜMLERİ BAŞKA,
HER YARA KAPANIR DA
EVLAT ACISI ASLA..

Madde bağımlılığında görev hepimizin
TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti Trab-
zon Şubesi Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti’ni ziyaret etti.  Yeşilay 
Cemiyeti Trabzon Şube Başkanı 
Köksal Boz, Başkan Yardımcısı 
Aydın Özkurt, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hayri Öztürk ve Köksal 
Bankoğlu Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut’u 
makamında ziyaret etti hayırlı 
olsun dileklerinde bulundu. 
Köksal Boz ziyarette yaptığı açık-
lamada Yeşilay olarak yaptıkları 
çalışmalardan ve projeler hakkın-
da bilgi verdi. Boz konuşmasında; 
“Başkanlığınız hayırlı olsun. Bizim 
yaptığımız faaliyetlerde olmazsa 
olmazımız basındır.  Basın ile 
birlikte istişare halinde hareket 
edersek amaçlarımızı daha iyi 
anlatabileceğimizi ve daha faydalı 
olacağımıza inanıyorum” dedi.

FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ
Başkan Köksal Boz ziyarette yaptı-
ğı açıklamada; “Yeşilay bağımlılıkla 
mücadele yeri. Zararlı alışkanlık-
larla, kötü alışkanlıkla mücadele 
ediyoruz. Bu mücadelede sizin 
de yanımızda olduğunuza inanı-
yoruz. Bu şekilde devam edece-
ğiz. Farkındalık adına çok farklı 
çalışmalara imza atmaya başladık. 
Artık bundan sonra da aynı şe-
kilde devam edeceğiz. Basın bu 
çalışmalarda hep yanımızda oldu. 
Trabzon’da uyuşturucu, kumar, 
sigara, alkol, hepsinin kullanma 

yaşı üst seviyelere çıktı. Hepimize 
görev düşüyor. Ebeveynleri eğitmek 
gerekiyor. Bu konuda Milli Eğitim 
ile beraber bir çalışmaya imza 
attık. Uzman rehber öğretmen-
lerle birlikte bir okulda program 
yapmaya başladık.  Öncelikle risk 
oranı yüksek olan okullara gitmek 
şartıyla programları planladık. Yıl 
boyu devam edecek. Artık okullar 
kendileri istiyor mutlaka buraya 
da gelin diyorlar. Çalışmalarımız 
var projeler üretiyoruz” şeklinde 
konuştu. 

YEŞİLAY’A ARTIK 
DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Yusuf Turgut ise Yeşilay’ın 
başarısına vurgu yaparak; “Ben 
Yeşilay’ı ilk defa bu kadar aktif ola-
rak gördüm. Onun için bizde hem 
bir basın mensubu olarak hem de 
bir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
olarak tüm faaliyetlerini destekli-
yoruz. Gerçekten Yeşilay ile birlikte 
Trabzon Basını arasında bir köprü 
kuruldu. Bunun sebeplerinden bir 
tanesi de Sayın Boz’un yıllardır 
hem siyasette hem sivil toplum 
örgütlerinde hem de iş dünyasında 
gazeteciler ile birlikte olması, hoş 
görüsü, elinden geldiği ölçüde her 
fırsatta desteklemesidir. Yeşilay’a 

ülkemizin, Trabzon’un, bölgemizin 
kötü alışkanlıklardan insanı kur-
tarmak için her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç olduğunu söylemek 
istiyorum. Çünkü rakamlar orda. 
Hem sigara kullanımında hem de 
uyuşturucu ve alkol kullanımında 
yaş sürekli olarak azalıyor. Tolum-
da bir erozyon var. Ben bununda 
giderilmesi anlamında Yeşilay’ın 
böylesine dinamik başkan, böylesi-
ne dinamik yöneticilerden oluşma-
sını ve gazeteciler ile omuz omuza 
vererek hareket etmesinin Trabzon 
ve Trabzon’un sosyal ekonomik 
yaşamına çok büyük katkı sağlaya-
cağını düşünüyorum” diye konuştu. 

Balıkesir’den
misafir geldi...

BALIKESİR Gazeteciler Cemiyeti  “Basın 
ve Kamuoyu Oluşturma Platformu” proje-
si kapsamında Trabzon Gazeteciler Cemi-
yeti’ni ziyaret etti.
Proje kapsamında Trabzon, Rize ve Art-
vin’de bir takım ziyaretlerde bulunacak 
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Kaan Bingöl ve beraberinde ki gazetecileri 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde Başkan 
Yardımcıları Haluk Ayyıldız, Altuğ Atalay, 
Nevzat Yılmaz, Genel Sekreter Hakan Yo-
loğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İpek Cansel 
Şahin ve Kenan Sarı karşıladı. 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yar-
dımcısı Altuğ Atalay yerel medya hakkında 
bilgi vererek karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunuldu. 
 Ziyaretin sonunda Başkan Yardımcısı 
Nevzat Yılmaz Balıkesir Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Kaan Bingöl’e Trabzon Gaze-
teciler Cemiyeti rozetini takdim ederken, 
Bingöl de ziyaret anısına Altuğ Atalay’a 
Bandırma Vapuru maketi hediye etti.



TRABZON  Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı Cemil Pehlivan ikinci 
Başkan Avni Aydın yönetim kurulu 
üyesi Coşkun Kuturoğlu ve Sedat 
Saral Trabzon Gazeteciler Cemiye-
ti’ni ziyaret etti ve 10 Ocak çalışan 
gazeteciler gününü kutladı, yöneti-
me ise başarı dilediler. 
Ziyarette ağırlıklı olarak gıda gü-
venliği ile birlikte tarım konuşuldu. 
Başkan Cemil Pervanlar, ‘Trabzon 
önünü STK’ların hassasiyeti ile 
açacaktır’ dedi.
Pervanlar şunları söyledi: “Bugün 
ziraat alanında 5’i henüz öğretime 
başlamamış 39 fakülte vardır. Başa-
rılı bir yükseköğretim sürekli yeni 
fakülteler açarak ve ya açılan fakül-
telere popüler isimler vererek değil, 
planlı, geleceği görebilen, çeşitli 
müdahalelerin dışında gerekli ve 
gerçek ziraat mühendisliği eğitimi 
yakalanabilir. Bu nedenle mesleki 
öncelikleri dikkate alan, arz-talebi 
gözeten, meslek odalarını eğitim 
öğretimin öncelikli paydaşları 
olarak kabul eden bir yaklaşım 
ülkemize daha uygun bir tarımsal 
yükseköğretim sistemini ortaya 
çıkaracaktır. Biz ziraat mühendisle-
ri diyoruz ki, Türkiye’nin dış satımı 
acil konu edilmeli, iç pazar ve dış 
pazarda aynı kaliteyi yakalamalı, 
sağlık koşullarına uygun kaliteli 
tarımsal üretim için ziraat mühen-
disliği istihdamın zorunlu olduğu 
gerçeğini unutmamalıyız.”

GAZETECİ ANITI İSTEDİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi kent 
konseyi emekliler meclisi Yöne-
timi de Çalışan Gazeteciler Günü 
sebebiyle TGC’ye ziyarette bulundu. 
Başkan Ümmügül Çalık, gazetecile-
rin toplum için, Trabzon için önemli 
hizmetler yaptığını söyleyerek, 
‘Bizim için önemlisiniz. Trabzon için 
önemlisiniz. Türkiye’de en güçlü 
yerel basın Trabzon’da var, kent 
olarak bundan bugüne kadar yarar-
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Tarihi geçmişiyle bir spor ve kültür 
kenti oan Trabzon neden böyle. 
Dünyada İstanbul’dan sonra ikinci 

büyük imparatorluğa başkent olan bu gü-
zel  kent, belki de  cumhuriyet tarihinin en 
kötü günlerini geçiriyor.

Çok kötü bir şehirleşme, beton or-
manları, mahalle aralarında pis kokular, 
denizden uzaklaştırılan Trabzon halkıyla, 
geçmısıyle ve tarihiyle bunu hak etmiyor. 
Trabzon’u yönetenler bir an önce  kentin 
daha iyi bir konuma getirilmesi için kendi-
ne gelmeli.

 Zaman zaman Trabzon dışına çıktığı-
mızda diğer kentlerin son yıllarda göster-
diği gelişmişine gözlerimizle şahit olurken, 
yeşil ile mavının birleştiği bu kent ne yazık 
ki sürekli geri gitmekte. Herkes te birbirine 
bakıp durmaktadır.

 Yıllar önce eski belediye başkanların-
dan Orhan Karakullukçu tarafından gün-
deme taşınan ancak bir türlü uygulamaya 
konulmayan ‘ Güney Yolu Projesi’ne ne 
oldu? Trabzon’un artık Batı veya Doğu’ya 
doğru değil Güney’e doğru gelişmesi va 
açılmasının günü çoktan geldi ve geçti bile.

 Turızm ile övünen Trabzon, yerli ve 
yabancı turistin 3 ve  4 gün bir sürede ko-
naklamasını sağlanması için hiçbir aktivite 
yok gibi duruyor.

 Yaşadığım bir anekdotu örnek vere-
cegım. Geçen yıl bir akrabam ramazan 
ayında Doğu Beyazıt’tan Trabzon’a geldi. 
Kendileriyle Boztepe’ye çıktık. Seyahatte 
oldukları için oruç tutmuyorlardı. Yani 
seferiydiler. Boztepe’de hem Trabzon’u 
yukarıdan izlemek hem de çay içmek iste-
diler. Maalesef  gittiğimiz çay bahçesinde 
çay yoktu. Sakin yanlış anlamayın. Eğer tu-
rızm şehri Trabzon ise belki yabancı turist 
gelecek çay veya başka bir şey isteyecek 
yemek isteyecek.

 Ne olacak acaba ?

TRABZON 
NEDEN BÖYLE!

Kamil ANAHAR

TMMOB’a bağlı Ziraat Mühendisleri Odası ve Büyükşehir Kent Konseyi Emekliler Meclisinden TGC’ye ziyaret

Trabzon’un önünü STK’lar açacak

landık yararlanmaya devam edeceğiz. 
Büyükşehir Belediyesi kent konseyi 
emekliler meclisi olarak yanınızdayız’ 
değerlendirmesini yaptı. 
Bu arada, Büyükşehir Belediyesi kent 

konseyi Emekliler Meclisi Başkan 
yardımcısı Mustafa Yazıcı da Aydın 
ilinde yapılan gazeteci anıtını örnek 
göstererek, Trabzon meydan parkına 
böyle bir anıtını yapılabileceğini ve 

bunun için Trabzon Gazetciler Cemi-
yeti ile işbirliği içinde Belediye ile gö-
rüşecebileceklerini aktardı. Ardından 
da, tüm meclis üyeleri kendini tanıttı 
ve konuşma yaptı.

TRABZON Gazetecileri Cemiyeti’nin Teknik kapa-
sitesinin geliştirilmesi için yazılan projeyi onayla-
yan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile 
sözleşme imzalandı.DOKA Genel Sekreteri Onur 
Adıyaman’a gerçekleştirilen ziyarette atılan imzada 
Başkan Yusuf Turgut, Genel Sayman Osman Şişko ve 
Projeler Sorumlusu Serdal Şahin hazır bulundu.
DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ziyaret sıra-
sında bölge turizminin geliştirilmesi adına yapılan 
çalışmalarla ilgili de bilgiler aktardı.
Doğu Karadeniz’e oluşturulan yeşil hattın yanında 
bir de deniz üzerinden mavi hattın oluşturulmasının 
planlandığı, Uzungöl’ün kış turizmine kazandırılma-
sı adına çalışmalar yapıldığını, Karadeniz’e gelen 
yabancı turistlerin üst gelir seviyesinden olmaları 
adına bu yöndeki tanıtım faaliyetlerinin arttırıldı-
ğını söyledi. Adıyaman ayrıca Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti’nin gerçekleştireceği her projeye de destek 
vereceklerini ifade etti.
Başkan Yusuf Turgut ise yaşanan olumlu geliş-
melerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, 
turizme yönelik yatırımların her zaman destekçisi 
olacaklarının altını çizdi.

DOKA ile proje yaptık

Trabzonlu İşadamları ve Bürokratları Derneği
Yönetim Kurulu Adına

Tüm Hemşehrilerimizin 
Ramazan Bayramını En Kalbi 
Duygularımızla Kutlar, Sağlık 
ve Mutluluklar Dileriz...

ORHAN AKÇAY
BAŞKAN
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Bugünlerde ay ışığı sert vurur denizin 
üstüne.     
Yakamozlar oluşur. 

Bahar dan, yaza geçiş vardır. 

Sızar pencerenizden içeri yakamoz yan-
sıması denizin üstünden… 

Evin tül perdeleri ve güneşlikleri karanlı-
ğa duvar gibi durur,

gecenin ürperten sessizliğine karşı… 

Işığınızı kaybedince adeta kör olursunuz. 

Fener ile mum ararsınız ellerinizle karan-
lık odalarda…

Etrafınızı aydınlatmak için ışık olursunuz.

Yetmez size yakamoz ışıkları. 

Bugünlerde karanlık sürpriz gibi olur, bir 
sabah kapınızda… 

* 

Adı ‘’Duman’’ alacalı bulacalı bir kedi 
dayandı, bizim evin bahçesine. 

Sokakta insanı, insan zannedip görünce 
gidip ayaklarına sürünüyor, başını yaslıyor.

Ne bilsin bizim Duman, şortlu kızı taciz 
etmiş sapıktır bu.

Ne bilsin her insan, gidip ayaklarına sırtı-
nı süründüğü gibidir. 

Bizim karşı kıyıdan geliyor, plajı bile 
olmayan Gülcemal kamyonlarının sesi! 

Sokak lambaları da küsünce sabaha 
karşı aydınlığa, 

ezan sesiyle gelen şafak vakti, 

gebedir karanlığa yine bugünlerde! 

Geceler bazen yine de puslu oluyor. 

*

Kaparsın gözlerini karanlığa, rüyada belki 
aydınlık görürüm diye

hayaller,düşler, aydınlığa- karanlığa 
bakmaz. 

Elindedir insanların kendi kaderi, kanat 
vurur siyah kuzgun karanlığa… 

Zinoslar ve Güvercinler ayrılırken karan-
lıktan yuvalarına,

aydınlığı karşılar çürümüş ağaç kovuğun-
da, 

müthiş sesiyle sarı guduk Karatavuk. 

Küçüklerin uykulu gözleri, aydınlığa açılır.

Bazen çıkmak istemez insan, aydınlan-
mış yataktan. 

Korkar, ya karanlık yine çökerse odaya 
diye…

* 

Hayaller genelde sabaha karşı girer 
beynine insanın, 

bugünlerde karanlık, her nedense sıcak 
değil yine de soğuk olur. 

 Annen seslenir yan odadan “Kalk geç 
kalacaksın” diye… 

Örme saçlı bir kız çoktan giymiştir önlü-
ğünü,

girmiştir uykulu gözlerle, çukur dolu okul 
yoluna. 

Geceden kalma bir meyhane türküsü 
tutturur, balıkçı İdris amca. 

Karanlığı yarar sakallı yüzü, o davudi 
sesiyle…

Gelecek aydınlığı günleri karşılar,

yalnızlığını paylaştığı balıkçı damında.

*

…Ve bilir misiniz çoğu insanın yüreği en 
çok karanlıkta pır pır eder. 

Görmek istemezsin yine o eski karanlık 
günleri. 

Açarsın evinin perdeleri sonuna kadar,

hep açık kalsın istersin.

Evinizin, yüreğinizin içi hep güneşli, ay-
dınlık kalsın diye.

Korkmadan!

KORKMA 
KARANLIKTAN!

Turgay BEŞYILDIZ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 
Trabzon Bölge Temcisi Çevre Mühen-
disi Vildan Özmen Trabzon’daki hava 
kirliliğinin nedenleri ve çözüm önerile-
riyle ilgili açıklamalarda bulundu. 
Trabzon’un en büyük sorunu olan hava 
kirliliği özellikle kış aylarında Trabzon-
luların nefes almakta güçlük çektiği 
aylar. Kış aylarında belirgin ve gözle 
görülür şekilde Trabzon’u konutlardan 
çıkan kömür dumanı şehrin üzerinde 
bir tabaka oluşturuyor. Şehirde canlı-
ların sağlığını olumsuz yönde etkileyen 
ve havadaki yabancı maddelerin, nor-
malin üzerinde miktar ve yoğunluğa 
ulaşmasına bir önlem alınmış değil.
 
HAVA KİRLİLİĞİNİ 
ÖNLEMEK MÜMKÜN 
Trabzon’daki hava kirliliğine dikkat 
çeken ve çözüm önerilerinde bulunan  
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 
Trabzon Bölge Temcisi Çevre Mühen-
disi Vildan Özmen, uyarılarda bulundu. 
Atmosferik kirlenmenin giderilmesi 
öncelikle kirletici kaynakların azaltıl-
ması, alternatiflerinin geliştirilmesi 
ve açığa çıkan kirletici madde mikta-
rını düşürecek önlemlerin alınması 
ile mümkündür diyen Vildan Özmen,  
“Ancak önlemlere rağmen insan akti-
vitelerinin devam ettiği yerleşimlerde 
kirleticileri düzeyini sıfıra indirmek 
mümkün değildir. Doğal yapının çok 
fazla bozulduğu ya da yerleşim yeri 
olarak hassas iklim ve topografik 
koşullara sahip alanların seçildi-
ği kentlerde az miktardaki kirletici 
madde oranları dahi rahatsızlık verici 
boyutlara ulaşan hava kirliliğine neden 
olmaktadır. Bu tür kentlerde hava kir-

liliği sorunu ile mücadele etmek, tek-
nik önlemlerin yanı sıra kent mikrok-
limasını oluşturan bazı oluşturan bazı 
iklimsel olaylara müdahale etmekle 
mümkün olabilmektedir.”

DOĞAL HAVA KORİDORLARI 
ÜZERİNE BİNALAR YAPILDI
Trabzon ve çevresinde oluşan hava 
kirliliğinin başlıca nedeni ısınmadan 

kaynaklı yakıtlar, şehrin çarpık kent-
leşmesi ve ulaşım kaynaklıdır diyen 
Vildan Özmen, “Kente temiz hava 
taşıyan ve rüzgârın hız kazanarak 
kent içine kadar sokulmasını sağla-
yan doğal hava koridorları üzerinde 
yapılan bina ve yapılar kentin nefes 
almasını ve kent içinde oluşan kirle-
ticilerin doğal yöntemle taşınmasını 
engellemektedir. Hava kirliliğinin 
önemli nedenlerinden birisi ulaşımdır. 
Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu 
şehrimizde de motorlu taşıt kaynaklı 
kirliliğin etkileri gözlemlenmektedir. 
Kentimizdeki ısınmadan kaynaklanan 
hava kirliliği özellikle kış döneminin 
başlaması ile artış göstermektedir. 
Kış aylarında ısınmadan kaynaklanan 
hava kirliliğinin temel nedeni ısınma-
da kalitesiz yakıtların (kükürt, kül ve 
nem oranı yüksek kalori değeri düşük 

kömür) iyileştirilme işlemine tutulma-
dan kullanılması, yanlış yakma tek-
niklerinin uygulanması ve kullanılan 
kazanların bakımlarının düzenli olarak 
yapılmaması olarak sıralanabilir. “

HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK 
İÇİN NELER YAPILABİLİR
Trabzon’daki hava kirliliğinin en az 
seviyeye indirilmesi için önerilerde 
bulunan Vildan Özmen, “Şehrin doğal 
hava koridorları olan vadilerin önlerini 
açarak hava sirkülasyonunun sağ-
lanmasını sağlamalıyız. Toplu taşıma 
araçlarını kullanımını yaygınlaştırmak 
zorundayız. Kullanılan yakıt kazanla-
rının düzenli bakımlarının yapılması 
gerekmektedir. Toplu yaşam alanların-
da (site, apartman vb.) görevli kişilere 
düzenli eğitimler verilmelidir” diye 
konuştu.       Fatih İSAK

Müzikle ilk nasıl tanıştınız ve ne 
zaman sahnelere başladınız?
Müzikle doğduğum şehir Van’da tanış-
tım. Beş veya altı yaşlarındaydım eski 
bir plakçalarımız vardı. Annem TRT 
radyosunu açıp ev işleriyle uğraşır-
ken ben de frekansları karıştırıp Arap 
kanallarını bulur dinlerdim ve çok 
hoşuma giderdi.  Müzikle ilk etkileşi-
mim böyle başladı. Babamın boksör 
olması sebebiyle spor ağır bastı. 8 
yaşlarımda babamla boks 
yapmaya başladım 
daha sonra 
kickboks, 
tekvando 
gibi 
dövüş 
spor-
ları 
yap-
maya 
baş-
la-
dım. 
Ama 
müzik bu 
dönemde 

de hep hayatımda oldu. Şimdi daha 
iyi anlıyorum, kader kısmet nedir diye. 
Gittiğim her yerde müzik benimleydi. 
Anne ve baba ailelerinde çok iyi sesler 
vardı. Kulağım doluyordu yavaş yavaş 
ama sesimin daha farkında değildim. 10 
veya 11 yaşlarımda çalışmaya başladım. 
Çalışkan bir çocuktum  Hayat beni ben 
de hayatı tanımaya başlamıştım derken 
hayatıma ve tecrübelerime dair reper-
tuarımı tamamlıyordum. Aslında hayat 
beni sahneye solistliğe doğru itiyordu 
Askere gitmeye karar verdim ve iyi ki de 
gitmişim. Hayatın yoğunluğundan sıy-
rılınca kendi kendime kalınca doğruyu 
buldum. Öğretmenlerime, arkadaşları-
ma, aileme, ustalarıma şarkı söylediğim 
gibi asker arkadaşlarıma da şarkı söy-
lüyordum. Kendi şarkılarımı yazıyordum. 
Asker arkadaşlarım ve komutanlarımın 
genelde benimle konuşmaları, ‘Özgür iyi 
bir sporcusun ama sesin daha kıymetli. 
Sen özel bir sessin. kıymetini bil İs-
tanbul’da olmalısın şarkı söylemelisin’ 
şeklindeydi. Tabi bu konuşmalar beni 

etkiliyordu. Kararımı  
verdim. Askerden sonra 
İstanbul’a gittim. Çok 
zorluklar yaşadım ama 
değdi. Zorluklara antrenmanlıy-
dım yoksa çoktan vazgeçmiştim. 
Sahneler başladı. İki albüm yaptım 
piyasaya çıkartamadım. ‘Sağlık 
olsun’ dedim ve ilk albüm Ayda 
Hüzün’ü 2011’de çıkarttım. Şimdi 
ise ikinci albüm heyecanını yaşıyo-
rum. Şükürler olsun. Bu albümden 
ilk video klibimi sözü müziği bana 
ait Hayaller adlı şarkıma çektim. 
İkinci video klibim yine sözü müziği 
bana ait Kıvrak adlı şarkıya çekildi. 
Tepkilerden çok memnunum. 

Arabesk müziği tekrar şimdi çok 
revaçta. Sence neden?.
Bence arabesk duyguların daha 
yoğun yaşandığı bir müzik türü-
dür. Arabeskin içinde türküyü de 
sanat müziğini de bulabilirsiniz. 
İyi arabesk yorumcusu olabilmek 
için türküleri de sanat müziğini 
de yorumlayabilmek gerekir. Artık 
bir şarkıyla patlama dönemi bitti. 
Patlasa bile solistin canlı per-
formansı iyi değilse kazanamaz. 
Arabeski yorumlamak için güçlü bir 
sese ve sahne tecrübesine ihtiyaç 
vardır. Günümüzde en iyi iş yapan 
ve mekanları dolduran konsept 
arabesktir. İstanbul’da salı günü 
sahne yapmak büyük risk şükür 
biz 20 kişilik bir sahne ekibi ile her 
salı 500 kişilik mekanı dolduruyo-
ruz. Bu arabesk severler sayesinde 
oluyor. Tabi arabesk dışında tarzlar 
da okuyorum. Düğünler bayi top-
lantıları gibi organizasyonların da 
çoğunu arabesk okuyan sanatçılar 
yapıyor. Popçular arabesk okumaya 
başladı ki bir zamanlar yadırga-
nırdı. Bu durum beni mutlu ediyor. 
Ama türküleri ve sanat müziğini iyi 
okuyan solistleri de unutmamak 
lazım. Türk müziği çok kıymetli ve 
iyi seslerden dinlenmeli diye düşü-
nüyorum.

Müzik dışında neler yapıyorsu-
nuz?
Müzik dışında dövüş sporları, 
fitness, üç bant bilardo ve balık tut-
mayı seviyorum. Sakin bir hayatım 

var. Eski Türk filmlerini seyretmeyi 
seviyorum. Oğlak burcuyum doğaya 
ve hayvanlara aşık bir adamım. 
Aileme ve dostlarıma düşkünüm.
Yeni bir proje var mı?
Evet bir single hazırlıyorum. Sözü 
müziği bana ait 2 şarkı ve iki tane 
de eskilerden sürpriz şarkı seçtik. 
Heyecanım büyük. Kısa zaman 
sonra sevenlerimizle buluşturaca-
ğız inşallah. Bu şarkılardan birinin 
sözü müziği bana ait Karade-
niz parçası. Sağlam ve mantıklı 
adımlarla devam ediyoruz. Şöhre-
tin bedeli ağırdır derler o yüzden 
sindire sindire ve dikkatli yürümek 
lazım. Bir günde şöhret olanların 
çoğu silindi gitti. Alt yapıları zayıf ve 
tecrübe olmadığından kayboldular. 
Şükürler olsun iyi ki erken yaşta 
şöhret olmadım. Sahne yapmak 
insanları eğlendirmek kolay değil.

ARABESKİN İNSANLARI HÜZNE 
SEVK ETTİĞİ DOĞRUMUDUR. 
Arabesk duyguların daha yo-
ğun yaşandığı bir müzik türüdür. 
Arabeskte neşeli şarkılar da çok 
var. Mesela Mavi Mavi, Sevmek, 
Gülüm Benim. Arabesk okumak 
kolay değildir. İyi bir arabesk yo-
rumcusunun türkü, sanat müziği, 
uzun Hava, bozlak gibi temel Türk 
müziklerini bilmesi lazım. Arabesk 
şarkıları zor şarkılardır. 80’li yıllar-
da çekilen filmlerde arabesk hep 
ajitasyonla işlendiği için insanların 
bilinç altında hüzün ve acıların 
müziği olarak kaldı. O zaman Ro-
meo ve Juliet, Titanik gibi filmler, 
hatta çizgi film Heidi de arabesktir. 
İzlerken hepimiz hüzünlenmiyor 
muyuz? Titanik’te çocuk öldü diye 
1 ay kendime gelemedim. Küçük 
Emrah’ın Boynu Bükükler filminde 
o kadar hüzünlenmemiştim.

MÜZİK SİZE NE İFADE EDİYOR. 
Müzik bence canlıların ortak dili 
sihir ve huzurdur. Benim hayatım 
için Allah’ın hediyesi ve yol ışığım 
oldu müzik. Müziği sevmeyen bir 
insan bence yoktur.

Trabzon’un kabusu hava kirliliği!..
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Arabeks müziğinde 
Trabzonsporlu bir renk

HANGİ TAKIM 
TARAFTARISINIZ?

Bir Vanlı olarak Trabzonspor’u tutmaktan 
gurur duyuyorum. Trabzonspor Anadolu’nun 

dinamiğidir. Karadeniz bende ayrı bir yere 
sahip. Düşünün şimdiki yapımcım Sinan 
Yılmaz ve onunla çalışmaktan büyük zevk 
alıyorum. Karadeniz şarkısı yazmamda 

en büyük etken de Karadeniz’e 
olan sevgim tabi ki.

Röportaj: Aslan KAR



Bayram gazetelerinin eskiden, yani 
80’li yıllarda bir değeri vardı. 

Amaç, yılda 2 kez olan dini 
bayramlarımızda gazeteciler cemiyetleri 
organizasyonunda illerde sadece Bayram 
gazetesi çıkararak, hem mesai mevhumu 
gözetmeksizin çalışan gazetecilere bu 2 
bayramda bir tatil fırsatı sunmak, hem de 
çalışmayan, işinden olmuş gazetecilere 
maddi katkı sağlamaktı.

Ancak gel gör ki, her şey bozuldu ülke-
mizde, vaktiyle Dinç Bilgin’in daha çok ka-
zanma hırsı nedeniyle bu büyük ve önemli 
gelenek de ortadan kaldırıldı.

Ağır faturasını da elbette ki, emeğiyle 
çalışan gazeteciler ödedi, hala daha ödüyor!

80’li yıllarda Bayram gazetesi gelene-
ğine yapılan bu çirkin saldırı o dönemde 

Sabah gazetesinin Sahibi Dinç Bilgin ve 
o düşüncedeki patronlara büyük karlar 
sağladı ama onun açtığı yolda geldiğimiz 
2000’li yıllarda bu kez vahşi sistem onun 
sadece gazetecilik mesleğinde kalmayıp, 
gazetecilik dışında bankacılık sektörüne 
girmesiyle de sonunu getirdi ve hem 
kendisine hem de ülkeye büyük zararlar 
fatura ederek silindi gitti!

Şimdilerde ise yine gazeteci cemiyet-
leri sembolik de olsa bu görevi sürdürme-
ye çalışıyorlar.

Ve tabi bununla elde edilen ilan gelir-
leriyle çalışamayan gazetecilere bir nebze 
olsun katkıda bulunabilmenin gayretinde 
oluyorlar.

Bu taktir edilecek çaba güzel de, 
gazeteciliğin temel ilkesiyle çatışan bir 
paradoksu da beraberinde getiriyor.

O da ne, gazetecilik, eleştiri demektir. 
Peki, bu bayram gazeteleri gerekli eleşti-
rileri yapabilecek mi?

Ona da yanıtı ben vermeyeyim, siz 
okurların görüşüne bırakayım!

***

Konuyu gazetecilikten açmışken, 
gazetecilik mesleğini icra gereği bir takım 

konulara da değinelim.

Dünyada çok önemli siyasi ve iktisadi 
gelişmeler yaşanırken, bunun ülkemize 
yansıması da çok büyük olumsuzluklarla 
oluyor!

Bulunduğumuz coğrafyada küresel 
hegomen dünya egemenlerinin yürüttüğü 
Genişletilmiş Büyük Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika Projesi’nin ülkemize yansıması çok 
ağır ve bu proje içinde rol alma, masada 
olma hayallerimiz gereği çok bedeller 
ödüyoruz!

Emin olun “ağır” kelimesi bu ödemek-
te olduğumuz bedeli anlatmakta çok hafif 
kalıyor!

Ama gel gör ki, ülkemizde yazının ba-
şında da anlatmaya çalıştığımız medyanın 
geçek medya görevini yapmaması nede-
niyle, her şey SANAL ortamda mükem-
melmiş gibi gösteriliyor. 

Öyle ki, SANAL MEDYAYA göre Türkiye, 
bölgesinde yükselen yıldızı oluyor!

Oysa her açıdan, ama aklınıza ne ge-
lirse her açıdan ülkemiz felaketi yaşıyor!

Siyaseten yaşanan felaket bir yana ya 
diğer yönlerden, örneğin olmazsa olmaz 
ekonomik yönden durumumuz iç açıcı mı?

Orada da sefilleri oynayan bir tablo 
var önümüzde! Öyle ki, milli gelir hesap-
lamasında dahi “revizyon yapacağız” diye 
TUİK’in sanal operasyonu ile bir gecede 
10.79 büyümeyi başarıp vatandaşı zengin 
etmekte üstümüze bir başka ülke daha 
yok!

Ama işsizlik almış başını gitmiş yüzde 
12’lere dayanmış kimin umurunda?!

Büyüme SANAL olunca, vatandaşın ne 
refahı reel anlamda artıyor, ne de cebine 
para giriyor!

Diğer yandan ülkemiz, için olmazsa 
olmaz İNAVASYON(YENİLİKÇİLİK) konu-
sunda da 127 ülke içinde 43.sırada yer 
alıyor!

Bu sıralamadaki yerimiz sizi aldatma-
sın! Hani “127 ülke arasında 43. Olmuşuz, 
daha ne istiyorsun” diyen çıkabilir, hemen 
belirtelim, Kıbrıs Rum kesiminin dahi 
arkasına düşmüşüz, siz buradan anlayın 
durumumuzu!

Yenilikçilik/yaratıcılık olmazsa nasıl 
olacak, ülkemiz nasıl kalkınacak, nasıl 
olacak da dünyanın 4. Sanayi devrimi-
ni tartıştığı bir çağda, biz bu gelişmeyi 
sağlayıp da dünya da gelişmiş devletler 

arasına gireceğiz?

Öte yandan ülkemizin ekonomik lo-
komotifi olan 500 büyük sanayi kuruluşu 
araştırma Ar-Ge yani araştırma ve geliş-
tirme bütçelerinde yüzde 16,3 daha az bir 
harcama yapmak zorunda kalmışlar! 

Peki Ar-Ge olmadan, nasıl yeni buluş-
lar ortaya koyup, bunları sanayiye entegre 
ederek, üretip, gelişip kalkınacağız?

Ülke olarak öyle bir SANAL ortam 
yaratmışız ki, referandum öncesi piyasaya 
çeşitli kaynaklardan aktarılan parayla 
ekonomi kağıt üzerinde yüzde 5 oranın-
da büyümüş görünmesine rağmen milli 
gelir yüzde 8.8 düşerek halk 247 dolar 
fakirleşmiş ama işin bu yönüne bakan 
dahi yok!

Ülkemizle ilgili olumsuz bu tür para-
metreleri çok da çok daha artırabiliriz, an-
cak bu sadece karamsarlığı artırır, başka 
da bir işe yaramaz.7 dolar fakirleş

Çünkü ülkemizde iyiye gidecek hiçbir 
gelişme yok!

Siyaset alanında, hukuk alanında, 
ekonomik alanda, komşularımızla olan 
ilişkilerimiz anlamında, kısaca her alanda 
Türkiye kan kaybediyor!

HER ŞEY SANAL 
ORTAMDA 

MÜKEMMEL!

Osman Cudi YILMAZ
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Ömer Güner’i andık
10 HAZİRAN 2009’da vefat 
eden Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Kurucu Onursal 
Başkanı Ömer Güner 8. 
Ölüm Yıldönümü’nde Sülüklü 
Mezarlığı’nda kabri başın-
da anıldı.Trabzon basınının 
duayen ismi, Trabzon Gazete-
ciler Cemiyeti Kurucu Onur-
sal Başkanı Gazeteci - Yazar 
merhum Ömer Güner ölümü-
nün 8. yıldönümünde mezarı 
başında anıldı. Güner’in anma 
törenine Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Yusuf Tur-
gut, Başkan Yardımcısı Altuğ 
Atalay, Yönetim Kurulu üyesi 
İpek Cansel Şahin, Gazeteciler 
Cemiyeti eski başkanları Os-
man Çavuşoğlu ve Ergun Ata, 
gazeteci meslektaşları, ailesi 
ve sevenleri katıldı. 
Anma töreninde bir konuşma 

yapan Trabzon Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Yusuf 
Turgut, şunları söyledi: “Ömer 
Güner’in kurucusu olduğu, 
başkanlığını yaptığı, her gün 
ayrı bir kültür faaliyetine imza 
attığı Gazeteciler Cemiyeti’nin 
başkanlığını yapmak bizim 
sırtımızda ağır bir sorum-
luluktur. O’nun bir kardeşi 
olarak kendisinden çok 
şeyler öğrendim. Ömer Güner, 
Trabzon’da hem sivil toplum 
örgütlerinin, hem Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti’nin hem 
zaman zaman girdiği spor 
camiasının hem de yardım 
kuruluşlarının aydınlık yüzü 
olmuştur. Bu şehrin yüz ak-
larından bir tanesiydi. Trab-
zon’a, bürokrasi yaşamında 
olsun, gazetecilik yaşamında 
olsun verebileceklerini en üst 

düzeyde verdi. En önemlisi çok 
değerli evlatlar ve O’nu çok seven 
meslektaş grubu bıraktı. Buraya 
kadar geldiğiniz için hepinize te-
şekkür ediyorum. Trabzon Gaze-
teciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 
olarak, hem Ömer Güner abimizi 

hem de diğer ebediyete göç etmiş 
başkanlarımızı unutmayacağız. 
Onlara Allah’tan rahmet,  yakınla-
rına da sağlık sıhhat diliyoruz.”. 
Ömer Güner’in oğlu Hayri Güner 
de katılımlarından dolayı herkese 
teşekkür etti.  

Ahmet Kayacık’ı 
hatırladık...

TRABZON basınının sevi-
len yüzü, meslektaşımız, 
üyemiz, haber sevdalısı 
Ahmet Kayacık ölümü-
nün 3. yılında Giresun’da 
kabri başında anıldı.
Giresun’un Kayadibi Ma-
hallesi’ndeki mezarı ba-
şında düzenlenen anma 
törenine Trabzon Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı 
Yusuf Turgut, Karadeniz 
Gazeteciler Federasyonu 
Başkanı Erdoğan Eri-
şen, Giresun Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Bekir 
Bayram, Trabzon Büyük-
şehir Belediyesi Basın 
ve Yayın Halka İlişkiler 
Daire Başkanı Ahmet 
Yoloğlu, Trabzon, Ordu ve 
Giresun’da ki meslektaş-
ları ile Kayacık’ın ailesi 
katıldı.
Anma töreninden konu-

şan Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Yusuf 
Turgut, “Ahmet Kayacık 
çok yönlü bir gazeteciydi. 
Yerel basında çalıştığı 
dönemde yaptığı kan da-
vaları röportajları ile kan 
davalılarını barıştırırdı.  
Spor müdürlüğü göre-
vinde bulundu. Ardından 
NTV gibi büyük bir kuru-
mun bölge temsilciliğini 
yaptı. Kayacık’ın vefa-
tından sonra o kurumda 
yerini kimse doldurama-
dı. Komple bir gazeteci 
tanımlaması yapılacaksa 
o isim Ahmet Kayacık’tır” 
ifadelerini kullandı.
Aile adına konuşan eşi 
Hülya Kayacık ise ka-
tılımcılara teşekkür 
ederek eşinin gazeteci 
doğup gazeteci öldüğünü 
söyledi.  

Orhan Kaynar’ı unutmadık
TRABZON  Gazeteciler Cemiyeti 
kurucularından merhum gazete-
ci-yazar Orhan Kaynar ölümünün 
16. Yıldönümünde Sülüklü Me-
zarlığında kabri başında anıldı. 
Hürriyet Gazetesi Karadeniz 
Temsilciliği görevini yürütür-
ken 53 yaşında yaşamını yitiren 
Orhan Kaynar, ölümünün 16’ıncı 
yıldönümünde mezarı başında 
düzenlenen törenle anıldı. 
Orhan Kaynar’ın Sülüklü Mezar-
lığı’ndaki kabri başında düzenle-
nen anma törenine Trabzon Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf 
Turgut, Başkan Yardımcısı Haluk 
Ayyıldız, Yönetim Kurulu üyesi 
Kenan Sarı, Trabzonspor Yöne-
tim Kurulu üyesi Özer Bayraktar, 
TSYD Trabzon Şubesi Başkanı 
Murat Taşkın, Trabzon Gazeteci-

ler Cemiyeti eski başkanların-
dan Ergun Ata, meslektaşları, 
ailesi ve dostları katıldı.
Anma töreninde bir konuşma 
yapan Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, 
şunları söyledi: “Orhan Kaynar 
öleli 16 yıl öldü. Hürriyet Gaze-
tesi’ndeki köşesi ve Trabzon’da 

boşalttığı yer halen doldurula-
madı. Biz kardeşleri ve meslek-
taşları O’nu yaşatmaya devam 
edeceğiz. Tüm hazırlıklarımızı 
yaptığımız Orhan Kaynar anısına 
düzenlenen turnuvanın başlama 
vuruşunun da Ağustos ayının 
sonunda yapılacağını belirtmek 
isterim. Buraya kadar geldiğiniz 

için hepinize teşekkür eder Or-
han Kaynar’a Allah’tan rahmet, 
sevgili ailesi ve dostlarına sabır 
dilerim” 
Anma sonunda Orhan Kaynar’ın 
eşi Mine Kaynar ve kardeşi 
Mustafa Kaynar katılımlarından 
dolayı herkese teşekkür etti.

KARADENİZ Folklor ve Müzik Eğitimi 
Gençlik Spor Kulübü Derneği (KA-
FEM), sezona muhteşem bir konserle 
nokta koydu. Ramazan ayına denk ge-
len programda derneğin TSM topluluğu 
Tasavvuf Müziği konseriyle gönülleri 
okşarken, birbirinden güzel ilahiler 
seslendirildi. 
Şef Recep Ragıp Demeli yönetimindeki 
program Segah tekbirle başladı. Segah 

Salat-ı Ümmiye ve peşrevin ardından 
segah ilahilerin seslendirildiği birinci 
bölümün sonuna Semazen gösterisi 
büyük renk kattı. İkinci bölümde ise 
Hüseyni ve Uşşak ilahiler koro tara-
fından icra edildi. Programın sonunda 
gecenin mimarı koro şefi Recep Ragıp 
Demeli’ye dernek başkanı Ali Adanur 
tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. 

Ömer ALTUNTAŞ

KA-FEM’den tasavvuf dinletisi

Japonlara Trabzon Somon’u… 
TRABZON OSB’de kurulu 
Politek Su Ürünleri firması, 
Japonya’ya 750 ton balık ihraç 
edecek.. Tesislerde hazırlanan 
ve 2 ile 5 kilo arasında değişen 
Somon balıkları ayıklanıp şok-
lanıyor… Somon balıkları 1 ay 
sonra Japonya’ya gönderilecek.
Denizlerimizdeki balık rezervle-
rinin azalmaya başladığı 1990’lı 
yıllarda, önce dere yataklarına 
yapılan havuzlarda daha sonra 
ise denize kurulan ağ kafeslerde 
üretimine başlanan ve hayatı-
mıza giren Somon balığı ihracat 
ürünü oldu. “JAPONYA’YA İLK 
KEZ ..” Trabzon’da üretilen ve 2 
ile 6  kilo arasında değişen 750 

ton Somon balığı, 1 ay sonra 
Japonya’ya ihraç edilecek. Su 
ürünleri sektöründe önemli 
bir yere sahip olan Politek Su 
Ürünleri A.Ş.’nin Arsin Organize 
Sanayi Bölgesindeki tesislerinde 
bugünlerde yoğun ve heyecanlı 
bir çalışma yapılıyor. Tesisler-
de 2-6 kilo arasında değişen 
Somon balıkları, daha önce 
balıkçılıkla uğraşan elemanlar 
tarafından kesilip temizlenerek 
şoklanmaya başlandı. Firma 
Genel Müdürü Tayfun Denizer, 
ilk kez bu yıl Trabzon’dan Ja-
ponya’ya 750 ton Somon balığı 
ihracatı gerçekleştireceklerini 
söyledi.            Mustafa KUL
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Her yıl geleneksel hale getirdiği iftar yemeğinde Trabzon basını bir araya geldi

Basın iftarda buluştu
TRABZON Gazeteciler 
Cemiyeti’nin her yıl gele-
neksel hale getirdiği iftar 
yemeğinde Trabzon basını 
bir araya geldi.  
İkram Sofrası’nda düzen-
lenen iftar organizasyonu-
na basın camiasının yanı 
sıra çok sayıda davetli de 
katıldı.  
İftar yemeğine AK Parti 
Milletvekili Adnan Gün-
nar, MHP İl Başkanı Nihat 
Birinci, Saadet Partisi 
İl Başkanı Cevat Kurt, 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Akkaya, Karadeniz 
Gazeteciler Federasyonu 
Başkanı Erdoğan Erişen, 
Basın İlan Kurumu İl Mü-
dürü Muharrem Mermer-
taş, Basın Yayın Enformas-
yon İl Müdürü Sadettin 
Kaşıkçı, TSYD Trabzon 
Şubesi Başkanı Murat Taş-
kın, TİSKİ Genel Müdürü 
Recep Köksal, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti eski 
başkanları, basın mensup-
ları ve eşleri katıldı.
İftar yemeği sonrasında 
açıklamalarda bulunan 
Trabzon Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Yusuf Tur-
gut, “Uzakları yakın eden 
bayramlar gibi Ramazan 
vesilesiyle siz değerli mes-
lektaşlarımla bir arada 
olmak ve oruç açmaktan 
büyük mutluluk duyuyo-
ruz” dedi. 
Ortamı hazırlayan yönetim 
kurulu üyesi arkadaşları-
na teşekkür eden Turgut 
şunları söyledi: “Saygıde-
ğer bir işi yapıyor olmanın 
coşkusu emin olun yor-
gunluklarımızı hafifletiyor. 
Gazetecilikte zaman ve 
saat mevhumu yoktur. Ger-
çek bir fedakarlık vardır. 
İlk bilen, ilk duyuran olmak 

sorumluluğumuzu ağırlaştırıyor. Her 
meslek dalında olduğu gibi gazeteci-
lik de gelişiyor, değişiyor. İnsanların 
haber kaynakları gelişen teknolojiyle 
yeni bir formata giriyor. Teknoloji kimi 
zaman insanı zaman makinesi gibi 
öğütüyor. Ayakta kalmak hepimizin 
görevi. Bu zaman mesleğimize daha 
fazla sahip çıkma zamanıdır. Trabzon, 
Anadolu basınının her zaman göz 
bebeği konumunda oldu. Bunun için 
karşılıklı saygıya riayetten hiç ayrıl-
mamalıyız. Basın emekçileri hedef 
olabilirler. Hangi konum, yıldız-star 
her ne olursa olsun hiç kimse gaze-
tecilere saldırma hakkını kendinde 
bulamaz. Bunu yapanları kınıyoruz. 
Değerli meslektaşlarımız, her yıl 
aramızdan ayrılan arkadaşlarımız 
oluyor. Ali Zengin kardeşimiz ve diğer 
vefat eden büyüklerimizi rahmetle 
anıyoruz. Burada Trabzon-Mardin 

dostluğuna büyük katkı sağlayan ve 
Mardin’in fahri hemşehrilik beratı 
takdim edilen Denetleme Kurulu 
üyemiz Ahmet Külekçi arkadaşımızı 
kutluyor ve çalışmalarında yanında 
olduğumuzu belirtiyoruz. Katılımınıza 
teşekkür ederken nice ramazanlara 
nice bayramlara diyorum”. 
Başkan Yusuf Turgut’un ardından 
bir konuşma yapan AK Parti Trabzon 
Milletvekili Adnan Günnar, “Mübarek 
Ramazanda kardeşliğimizin pekiş-
miş olduğu bu güzel iftar geleneğini 
sizlerle beraber gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. Gençliğim-
de Trabzon basınıyla Türkiye’nin her 
yerinde gurur duydum. Gazeteciliğin 
Karadeniz’de, Doğu Anadolu’da ve 
diğer bölgelerde nasıl yapılması ge-
rektiğini en güzel örnekleriyle göste-
ren basın emekçilerine şükranlarımı 
sunuyorum. Trabzon, kazanımlarının 

büyük bir kısmını sizin yazılarınızla 
ve hatta eleştirilerinizle elde etti. 
İnşallah bundan sonra da birlik ve 
beraberliğimiz devam eder. Büyük 
bir güç olan gazetecilik mesleğinin 
değerini bilip Gazeteciler Cemiyeti’nin 
yemeğine teşrif eden siz değerli ar-
kadaşlarıma da burada şükranlarımı 
sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Söz alan Karadeniz Gazeteciler Fe-
derasyonu Başkanı Erdoğan Erişen 
ise Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin 
bölgenin en önemli cemiyeti ko-
numunda olduğunu vurgulayarak, 
“Cemiyet’in yaptığı çalışmaları ve 
etkinlikleri yakından takip ediyor ve 
oldukça başarılı buluyorum. Elim-
den geldiği kadar da düzenlenen her 
etkinliğe katılmaya çalışıyorum. Bu 
güzel programda da burada olmaktan 
oldukça mutlu olduğumu ifade etmek 
isterim”  dedi.

Malkoç’tan çarpıcı mesajlar
TRABZON Gazeteciler Cemiyeti Yö-
netim Kurulu’nun başlattığı “Salih 
Çamoğlu Sohbet Toplantıları”nın 
2’cisi Suavi Kaptan Lokali’nde T.C 
Devleti Kamu Başdenetçisi Av.Şe-
ref Malkoç’un katılımıyla gerçek-
leştirildi. 
Açılış konuşmasını yapan Trabzon 
Gazeteciler Başkanı Yusuf Turgut, 
“Çok değerli meslektaşlarım. 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Yönetim Kurulu olarak başlattı-
ğımız geleneksel Salih Çamoğlu 
Sohbetlerinin ikincisinde çok de-
ğerli bir konuğu ağırlıyoruz. Hem 
bizim için hem Trabzon için hem 
de Trabzon basını için hakikaten 
önemli bir isim. Basına her zaman 
değer vermiş, her zaman iletişim 
halinde olmuş Sayın Şeref Malkoç 
burada bizimle birlikte. Öncelikle 
Sayın Malkoç’a hoşgeldin diyor ve 
saygılarımızı sevgilerimizi sunu-
yorum. Sayın Malkoç Trabzon’un 
siyasetinde her dönem var oldu. 
Refah Partisi İl Başkanlığı yaptı. 
İki dönem Milletvekilliği yaptı. 
Ardından genel başkan yardımcılığı 
görevlerinde bulundu. Ama son iki 
görevi önemli görevlerdi. Bir ta-
nesi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını 
yaptı, şimdi de T.C Devleti Kamu 
Başdenetçisi görevini üstlendi. 
TBMM’de seçildi kendisi. Ama 
şunu söyleyelim, biz ombudsman-
lık görevlerini biliyorduk ama Sayın 
Şeref Malkoç bu göreve geldik-
ten sonra Kamu Başdenetçiliği 

görevini daha çok hisseder olduk. 
O’nunla ilgili daha fazla bilgiye sa-
hip olmaya başladık. Trabzon Ga-
zeteciler Cemiyeti’ni onurlandırdığı 
için kendisine teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

SİZİNLE BİR ARAYA 
GELMEKTEN ÖTÜRÜ 
MUTLUYUM
T.C Devleti Kamu Başdenetçisi Av. 
Şeref Malkoç ise konuşmasında şu 
görüşlere yer verdi;
“Yusuf beye ve yönetim kuruluna 
çok teşekkür ediyorum. Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti’nin Salih Ça-
moğlu Sohbet Toplantısı’na iştirak 
etmekten, sizinle birlikte yeniden 
bir araya gelmekten ötürü duydu-
ğum memnuniyeti bildirmek istiyo-
rum. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
önemli bir cemiyet. Geçmişte de 
çok önemli başarılara imza atmış 
bir cemiyet. Türkiye çapında ba-
şarılı olmuş başkanlar ve isimler 
yetişirmiş. Birçok isim de rahmetli 
olmuş. Onlara Cenabı Allah’tan 
rahmet diliyorum. Mekanları Cen-
net olsun. 20 yıldır Ankara’dayım. 
28 Şubat’ın merkezindeydim. Uzun 
süre muhalefette olan partilerde 
yöneticilik yaptım. Trabzon’dan hiç 
kopmamaya gayret ettim. Görüş 
alışverişinde bulundum. İnsan bi-
riktirmek çok önemli. Zor ve çetin 
bir iş. Bunu yapmaya çalıştık” dedi. 
  
HİKAYELER TÜKENİYOR
Trabzon’un ayrı bir yeri olduğunu 

belirten Malkoç, “Çok unutuluyor, 
hatırlamıyor bizim tarihimizde 
kırılma anları vardır. Bir tanesi 
birinci dünya savaşı, kurtuluş sa-
vaşı. Burada en önemlisi Trabzon 
Müdafaa-i Hukuk. Bu unutuldu. 
Şimdi bilen hatırlayan yok. Dede-
lerimizden dinleyiniz seferberlik 
hikayeleri tükeniyor. Bunları yap-
mamız gerekiyor. Padişahlarımız, 
şehzadelerimiz burada bunların 
yeni nesiller tarafından bilinmesi 
gerekiyor. Yüzlerce hafız var. Gü-
zellikleri olan bir şehir.  Çok sayıda 
insan yetiştirmiş. Trabzon’da her 
alanda bir müddet sonra açılım 
olmayınca kırgınlıklar dargınlıklar 
oluyor. Alan dar olduğu için çabuk 
sürünüyor. Ben tüm arkadaşlara 
diyorum mutlaka Trabzon’un dışı-
na açılın” diye konuştu.

VATANDAŞLAR RAHAT BAŞVURA-
BİLİR
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
kamu denetçiliği kurumu ile ilgili 
olarak da , “Türkiye’de çok fazla 
bilinmiyor, tanınmıyor ama çok 
önemli ve ihtiyaç olan bir kurum. 
Vatandaşla devlet arasında, idare 
arasında köprü olan, kapı olan 
vatandaşın rahat başvurabilece-
ği bir kurum. Bizim inancımızda 
Peygamber Efendimizin bir hadisi 
şerifi var. Diyor ki ‘İnsanların en 
hayırlısı, insanlara en fazla faydası 
dokunandır’. Bu kurumda bunu 
yapmak mümkün. Çünkü, idare 
çok güçlü. Hangisi olursa olsun. 

Yani idarenin en basit birimi de bir 
beldedeki belediye başkanlığından, 
üniversite yönetimine, büyükşehir 
belediyesine veya valiliğe, nere-
siyse bunun karşısında vatandaş 
biraz zayıf, güçsüz. Haklarını 
yeterince bilmiyor. Biz o noktada 
kurum olarak ona yardımcı oluyo-
ruz” diye konuştu

KOLAY BAŞVURULAN KURUM
Kurumun anayasal bir kurum 
olduğunu belirten Malkoç, “Mah-
keme ve idareler karar verirken 
kanuna göre karar verir ya, kamu 
denetçiliği kurumunda denmiş 
ki insan haklarına dayalı adalet 
anlayışı içerisinde ve hakkaniyet 
ölçülerinde. Yani işin içerisine 
kanun ötesinde insan haklarını ve 
hakkaniyeti sokmuş. Bunlar da çok 
geniş alanlar ve bu alanın sınırı bi-
raz kadastro görmemiş arazi gibi. 
Kurumun birçok özelliği var. Çok 
kolay başvurulabilen bir kurum. 
Birincisi idare ile bir işleminiz var 
memnun değilsiniz, idareye müra-
caat ediyorsunuz, tabii idari yolları 
tüketmek gerekiyor. İdare size 60 
gün içinde cevap vermedi veya 
reddetti sizi, mahkemeye gitmeyin 
bize gelin diyoruz” dedi
Konuşmaların ardından TGC Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yusuf Turgut 
ve Başkan Yardımcısı Altuğ Atalay 
tarafından Malkoç’a plaket ve rozet 
takdim edildi.

TRABZON Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kuru-
lu’nun yeni dönemde başlattığı “Salih Çamoğlu 
Sohbetleri’nin” ilki Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Suavi Kaptan Lokali’nde Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
‘Salih Çamoğlu Sohbet Toplantısı’ açılış konuşma-
sını yapan Yusuf Turgut, öncelikle herkesin yeni 
yılını kutladı. Söz konusu organizasyonla hem Suavi 
Kaptan Lokali’nin açılışını gerçekleştirdiklerini 
hem de Salih Çamoğlu Sohbetleri’ni başlattıklarını 
kaydeden Turgut, “Bu vesileyle ilk olarak Büyükşe-
hir Belediye Başkanımızı, vatandaşlarımızın Orhan 
Abisini, biz gazetecilerin OFG’sini, Sayın Cumhur-
başkanımızın Orhan babasını, atom karıncasını, 
hem bu şehrin büyüğü, ağabeyi, hem de şahsım ve 
yönetim kurulum adına 7 Mayıs tarihinden itibaren 
her zeminde destek veren başkanımız olarak ağır-
lamak istedik. burada Sayın Başkan’ın 2016’daki 
icraatlarını, 2017 
yılındaki hedefle-
rini dinleyeceğiz. 
Ama en önemlisi 
bir sohbet gerçek-
leştireceğiz. Orhan 
Fevzi Gümrük-
çüoğlu’nu Belediye 
Başkanı olarak 
hepimiz tanıyor 
ve biliyoruz. Ama 
O’nun iki üniver-
siteyi nasıl oku-
duğunu, Faroz’da 
neler yaptığını, 
Of’ta neler üretti-
ğini, müsteşarlıkta 
hangi hizmetleri 
verdiğini dinlemek 
istiyoruz. Başkanı-
mıza bize misafir 
olduğu için teşek-
kür ediyor, 2017 
yılının ülkemize 
hayırlar getirmesi-
ni temenni ediyor 
ve tüm şehitle-
rimize Allah’tan 
rahmet diliyorum.” diye konuştu.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan 
Fevzi Gümrükçüoğlu ise konuşmasında şu gö-
rüşlere yer verdi. “Gazeteciler Cemiyetimizin çok 
kıymetli Başkanı Yusuf Turgut Bey’e çok teşek-
kür ediyorum. O’nun şahsında hepinizi saygıyla 
ve sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli zamanlarınızı 
ayırıp buraya teşrif etmeniz münasebetiyle de 
ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İçinizde gazeteci-
likte çok tecrübeli olan ve yetiştirdiği gazetecilerle 
birlikte burada bulunanlar var. Hem genç kuşakla 
hem de onları yetiştiren duayen isimlerle birlikte 
olmak benim için büyük bir sevinç kaynağı. Uyarı-
larınızdan, söylediklerinizden, soracaklarınızdan 
mutlaka bir takım notlar alıp hafızamıza naklettik-
lerimizi yine şehrimize kazandırmaya gayret ederiz. 
Böyle bir programa duayen gazeteci, rahmetli, 
Salih Çamoğlu isminin verilmiş olmasından ve ilk 
toplantıyı açarken beni davet etmenizden dolayı 
çok duygulandığımı da ifade etmek isterim. Sağ 
olun var olun, iyi ki varsınız. Hepinizi çok sayıyor ve 
seviyoruz. Her zaman bu şehre, ülkeye ve bütün in-
sanlığa katkılarınız oldu. Onların da artarak devam 
edeceğini biliyoruz. Burada Salih Çamoğlu ismi 
sembol isim olarak devam etmiş olacak. Aramız-
dan ayrılmış olan bu mesleğin duayen isimlerini 
rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Bu 
vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2016 
yılında yaşanmış, istenmeyen olaylar inşallah 2017 
yılında yaşanmaz. Dünya barışı, dünya kardeşliği 
gelir diye dua ediyoruz.”
Gümrükçüoğlu daha sonra kentin gündemi, özel 
yaşamı, çocukluğu gibi çeşitli konularda basın 
mensuplarına görüşlerini aktardı, soruları yanıtladı. 
Toplantını son bölümünde sürpriz doğum günü 
kutlaması yapıldı. Doğum günü pastasını kesen 
Gümrükçüoğlu’na Başkan Yusuf Turgut plaket 
takdim etti ve Cemiyet rozeti taktı. 

Başkan’a 
sürpriz doğum 
günü!..
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Trabzonspor maçında gözyaşlarına boğulan minik İrem o anları anlattı:

ALKIŞLADILAR SANDIM!..
Babası ile birlikte Trab-
zonspor’un yeni stadı Medical 
Park Arena’ya giden 9 yaşın-
daki İrem Gediağaç, burada 
büyük bir sevinç yaşadı.

EN BÜYÜK HAYALİYDİ
Babasının sürpriz yaparak 
stada getirdiği minik taraf-
tar İrem, bir süre heyecanını 
gizleyemedi. Ardından tribünde 
yerini alan İrem, babasının “ne 
hissediyorsun” sorusuna ise 
“En büyük hayalimdi” cevabını 
verdi.

KISA SÜREDE YÜZ 
BİNLER İZLEDİ
Yaşanılan bu duygu dolu anlar 
sosyal medyada hızlı bir şekil-
de yayılırken, görüntüler tüm 
taraftarlar tarafından büyük bir 
beğeniyle karşılandı. 

DUYGULARINI ANLATTI
Babasının ‘Seni maça getirece-
ğim’ söylemini halı saha maçı 
olarak anlayan İrem, stada 
geldiğinde ise herkesin onu al-
kışladığını ve bu nedenle farklı 
duygular yaşadığını söyledi.

NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM
İrem, “Babam ve abim maç-
lara gidiyorlardı. Gidemedik-

leri zamanlarda da evde hep 
beraber maçları izliyorduk. 
Trabzonspor sevgim buradan 
geliyor. Babam da bana sürpriz 
yaptı. Hiç beklemiyordum. Bir 
anda stada girince hangi duy-
guyu yaşayacağımı şaşırdım. 
Çünkü ilk defa maça gidiyor-

dum. Futbolcuları da yakından 
gördüm” dedi.

ONUR KIVRAK İLE 
TANIŞMAK İSTİYORUM
İrem, diğer büyük hayalinin 
kaleci Onur Kıvrak ile görüş-
mek olduğunu ifade ederek, 

“Takımdaki en çok sevdiğim 
oyuncular Onur Kıvrak, Olcay 
Şahan ve Yusuf Yazıcı. Onur 
Kıvrak ile tanışmak istiyorum” 
diye konuştu.

TRABZONSPOR’DAN JEST
İrem’in statta yaşadığı duygu 
dolu anların görüntüleri Trab-
zonspor’u da harekete geçirdi. 
Bordo-Mavili kulüp, Medical 
Park Arena’da oynanacak olan 
Medipol Başakşehir karşılaş-
masında İrem’i, maç öncesinde 
düzenlenecek seremoniye 
kaptan Onur Kıvrak’la çıkardı. 
Böylelikle minik taraftar İrem, 
en büyük hayallerinden birini 
daha gerçekleştirmiş oldu.

Samet EMİRZEOĞLU

Ortada bir suç, bir 
ihmal, bir haksızlık 
varsa; suçu işleyeni, 

ihmaliyle mağdur yaratanı, hak-
sızlığıyla hak gasp edeni değil, 
bunu ortaya çıkaranı, gündeme 
getireni, eleştireni yargılıyor ve 
linç ediyoruz!

İlginç bir ulus olduk vesse-
lam! Sporda, siyasette, sanatta 
her alanda bu böyle maalesef!

Bir bakın ülke gündemine, 
bir karıştırın spor sayfalarını 
göreceksiniz…

Siyaset bu sayfanın konu-
su değil. “Adalet Yürüyüşü!” o 
alandaki tartışmaları yeterin-
ce yaptırıyor zaten, biz spora 
bakalım…  

Adı Trabzon Bayram olan 
bu gazetenin spor sayfasının 
lokomotifi Trabzonspor olmalı 
kuşkusuz… ve bu kurumda son 
dönemde yaşananlar, aksayan 
yönler, yapılan yanlışlar, ortaya 
çıkan aksaklıklar gerçekten de 
bir spor adamı kimliğini geçtik, 
sporla bir nebze olsun ilişkisi 
olan herkesi rahatsız edecek 
boyutlara ulaştı.

Kupalara haciz koyuldu 
örneğin; ihmalleriyle bu süreci 
yaratan esas sorumluların de-
ğil, alt kademenin bedel ödediği 
bu olayı eleştiriyorsunuz; “Kol 
yen içinde kırılmalı, neden bunu 
gündeme getiriyorsunuz?” sö-
zünü ağızlarında sakız edenle-
rin hedefi oluyorsunuz.

Bursaspor maçı! Olanlar 
herkesçe malum. Trabzonspor 
cephesi, yoğun eleştirilen 
üzerine sağduyulu bir savunma 
yapma yerine, Ersun Yanal’ın 
soyunma odası görüntülerini 
yayınladı. Ne diyor Ersun Yanal: 
“Utanırız, rezil oluruz. Biz Trab-
zonspor’uz!”

Eeee! ‘Trabzonspor haini’ 
ilan edilenler ne dedi: “Utandık, 

rezil olduk!”

Özünde Ersun Yanal’ın, bu 
maçın kaybedilmesi halinde 
muhatap olunacağını söylediği 
sözleri dile getirdiler ve maç 
kaybedildi! Eee, neden ‘Trab-
zonspor Haini’ oldular Allah 
Aşkına!

Kutsal ay Ramazan geçti, 
işte bayram da geldi. Çalışanlar, 
3 aydır maaş alamadıklarını 
söylüyorlar. Ne yani! Gazeteci 
bunu yazmasın mı? Akli selim 
düşünen taraftarlar, üyeler 
söylemesin mi? “Ödeyin bu 
insanların maaşlarını, ramazanı 
parasız geçirdiler, bayramda 
evlerine şeker alacak harçlık 
verin bari!” de, demesin mi?

Diyenlere linç!

Kulübün borcu almış başını 
gidiyor. Bunlar bir gün geri 
verilecek. Sürekli kredi yapı-
landırmasıyla kapanacak değil. 
Mutlaka ödenecek. Bugünkü 
yönetim olmazsa, gelecek olan 
ödeyecek.

“Aman dikkatli olun, UEFA 
Kriterleri’nin biliyorsunuz. 
Bütçe oyunlarıyla bunu aştınız 
diyelim, son üç yılın transfer 
rekorunu kıran, kadrosunda 
Süper Lig’de 3 takımın sayı-
sı kadar oyuncusu bulunan 
kulübe gözü kapalı transfer 
yapmayın. Bu paralar nereden 
ödenecek!” sözlerinin sahiple-
rini, tribün değimiyle “vur kır 
parçala!” 

Hayali transfer isimleri 
yazanlara ise “Abicim, ablacım 
ağzından bal damlıyor” de!

Genelde olduğu gibi: Vurun 
abalıya yani!

Neyse..

Bayram umuttur, huzurdur, 
berekettir… Her günümüz bay-
ram gibi olsun.

Mutlu bayramlar…

VUR ABALIYA!

Ergun ATA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk Trabzon ve sporu değerlendirdi

‘Spor tesisleri bölge ekonomisinin üzerinde...’
GENÇLİK Hizmetleri ve Spor İl Müdü-
rü Birdal Öztürk, birbirinden önemli 
konulara temas etti. “Trabzon hem 
spor hem de tesisler olarak bölgenin 
ekonomik yapısının çok üzerinde” 
diyen Öztürk, spor yapan insan sayı-
sının az olduğuna dikkat çekti. Spor 
yapan kitleyi 75 binden 250 binlere 
çıkarmayı hedeflediklerini belirten 
Öztürk sorularımıza yanıt verdi.
-Trabzon spor tesisi olarak Türki-
ye’nin ilk 3 ili arasında yer alıyor. 
Peki bu tesisler ve sporcu orantısı 
doğru bir yapıya bağlanabildi mi?
Uluslararası müsabakalara ev sahip-
liği yapacak donanıma sahip tesisleri 
içinde barındıran bir il Trabzon. Tabii 
bu tesislerin yarışma anlamında 
Trabzon ilinde kullanılmasının dışın-
da uluslararası organizasyonların da 
olması gerekiyor. Bunların yaşamaya 
devam etmesi ve Trabzon’a hizmet 
etmeye devam etmesi için her yıl 
ilimizde muhakkak bir uluslararası 
organizasyon yapılmalı. Yerel yöne-
timler ve şehir bütün dinamikleri ile 
bunun için mücadele etmeli. Yani 
sinerji içerisinde çalışmalı. İl Müdür-
lüğü olarak ili yöneten dinamiklerini 
harekete geçirerek organizasyon-
ların alınması konusunda sinerjiyi 
oluşturmak için elimizden geleni 
yapıyoruz. İnanıyorum ki daha önce 
Karadeniz Oyunları, EYOF, Jimnasi-
ad,  Dünyla hentbol şampiyonası ve 
kısa zamanda birçok organizasyonu 
yapan Trabzonspor bunların devamını 
getirecektir.
-Bu orgnaziasyonların önemli bir 
ayağı da spor turizmine katkı sağla-
mak sanırım…
Otel turizmi de bu konuya ağırlık 
verilmeli. Yerel yönetimlerle birlikte 
Sanayici İş Adamları Derneği de, 
TÜRSAB da dahil olmak üzere herkes 
bu işin içinde olmalı. Çünkü bize 
verilen bu imkanlar Trabzon tarafın-
dan çok ciddi olarak değerlendiril-
meli ve kullanılmalı. Bakanlarımız ve 
bütün dinamiklerimiz ile çalışmamız 

gerekiyor. Bu tesisler bütün faalmi-
yetleri yapabilecek donanıma ve ka-
pasiteye sahip. Bu tesislerin buraya 
kazandırılmasında emeği olan başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, bakanlarımız, siyasilerimiz, 
yerel yönetimlerimiz ve  A’dan Z’ye 
herkese teşekkür ediyoruz. Tesis-
leşme anlamında Türkiyea’de ilk 3 ili 
içerisindeyiz.
-Tesislerden yeterince faydalanabi-
liyor muyuz?
Trabzon’un 780 bin nufusu var, bunun 
225 bini genç nüfus. Bizim amacı-
mız bu genç nüfusa spor yaptırmak. 
Hatta genç nüfusun dışındaki diğer 
insanlara da hitap etmek.
Ben bu konuda yerel basına çok 
teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu-
radaki insanlara ulaşmamızdaki en 
büyük aracımız yerel basın. Şu anda 

gençlerin spor yapmasına vesile ol-
mak için yapmış olduğumuz 13 tane 
proje var. Bir tanesi Trabzon Büyük-
şehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız 
“Geleceğin yıldızları” adlı projemiz. 
Burada Büyükşehir Belediye Başka-

nımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na 
ve Milli Eğitim Müdürümüz Hızır 
Aktaş Bey’e çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Valimiz Yücel Yavuz Beyefendi 
de bu projeleri yakından takip eriyor. 
Yaklaşık 1200 dolayındaki ilkokul 
öğrencisinin bedel eğitimi derslerini 
spor tesislerimizde yapmaları için 
imkanlar sağladık. Aynı şekilde kuran 
kurslarındaki çocuklar için de pro-
jeler yaptık. Başka kuran kursları da 
gelmek için bize ulaştı. Bunun yanın-
da Aile Sosyal Politikalar’ıyla beraber 
dezavantajlı çocuklmara yönetilk 
projeler yaptık. Göç idaresi ile ilgili de 
projeler yaptık. Bu tesislerin Trab-
zon’da bilmeyen insanlar var. Geçen 
seneki 9 bin 800 okul sporlarındaki 
organizasyonlara katılım sayısı bu 
sene 20 binin üzerine çıktı.
Trabzon’da 20 tane liglerde oynayan 

takım var. Futbol, hentbol, basketbol, 
judo, boks, masa tenisi gibi... Türki-
ye’de 20 tane takımı liglerde oynayan 
kaç il var. Trabzon’da 78 tesis var. 
Spor turizmini de geliştirmeye çalışı-
yoruz.  Uzungöl-Demirkapı arasında 

“bisiklet yarışı” organize etmeye 
çalışıyoruz. Düzköy’de Doğankaya’da 
ulusal anlamda “tırmanma yarışı” 
yapmaya çalışıyoruz. Geçen dönem 
çocuk şenliği yaptık. 150 kişi katıldı. 
Bu sene ise 1100 kişi katıldı.
-Trabzon’da lisanslı sporcu sayısı 
kaç?
72 bin dolayında. Bunun içerisinde 
faal aktif spor yapan kişi sayısı 12-13 
bin civarında. Futbol şehri olarak 
bilinen Trabzon’da 6 bin kişi futbol 
oynuyor. Spor eğitimi engeller denili-
yor. Hayır engellemez. Doğru şartlar, 
doğru zamanda yapıldığı sürece 
engellemez.
Şu anda alınmak istenen bir orgnai-
zasyon var mı?
Şu anda Uluslararası Oryantirik 
Şampiyonası’nı almak istiyoruz. Diğer 
federasyonların da burada organizas-
yon yapmak için bazı çalışmaları var. 
Trabzon’da 250 bin sporcuya hizmet 
edecek tesislerimiz var ama yeterli 
antrenör sayımız yok.
 -Trabzonspor bu işin içine çekilebi-
lir mi?
Trabzonspor bu şehrin abisi, en 
önemli markası, ama sonuçta bir fut-
bol kulübü. Trabzonspor’dan da çok 
şey beklememek lazım. Trabzon’un 
230 tane daha kulübü var.
-Sizin bünyenizde bir de gençlik 
hizmetleri var. Bunlar hakkında da 
bilgi verebilir misiniz?
Bizim şu anda gençlik merkezleri-
miz var. Doğa kampları yapıyoruz. 
Bunlarla ilgili de eksiklerimiz var. 
Trabzon kampı Türkiye’de en fazla 
tercih edilen kamplardan bir tanesi. 
Ama bunda da tanıtım ve insanları 
bilgilendirme konusunda sıkıntıla-
rımız var. Düzköy Doğa kampında 2 
bin dolayında insana kamp yaptırıyo-
ruz ama Trabzon dışına fazla insan 
gönderemiyoruz çünkü insanlar 
bilmiyorlar. Bunu da yaygın hale ge-
tirmeliyiz. Gençlik merkezlerimizde 
birçok faaliyet yapılıyor. Bu konuda da 
herkese ulaşmalıyız.
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Trabzonspor’un şampiyonluk 
yaşadığı yıllarda orta ölçekli 
yetenekteki genç futbolcuları bile 

Türkiye vitrinine sunmasıyla meşhurdu. 
Bordo-Mavili kulüpte oynayan bir genç 
oyuncu, eğer az istikrarlıysa adım adım 
zirveye çıkarılır ve sonra da çok büyük 
paralarla satılırdı, ya da uzun yıllar takıma 
hizmet ederdi.  Bu anlayış uzun yıllar 
devam ederken, bir yandan ekonomisini 
düzelten Trabzonspor, diğer yandan da 
şampiyonlukları kazanmaya devam eder-
di. Ama sonra tüketim toplumuna geçiş 
yaptık. Bordo-Mavililer de bu tüketim 
çılgınlığının içinde debelenip, boğulan 
kulüplerden biri oldu. Modaya uydu. Artık 
genç oyuncuyu yetiştiren ve büyüten değil, 
harcayan bir kulüp haline dönüştü.

Bu artık öylesine bir çılgınlığa dö-
nüştü ki en yetenekli gençler bile Trab-
zonspor’da kaybolmaya başladı. Bir 
dönemler ülke çapında yetenekli futbol-
cuların hayalini süsleyen Bordo-Mavi 
forma cazibesini kaybetti. Vasatı biraz 
aşan oyuncular bile Trabzonspor’a gel-

KAYBOLAN 
ÇİÇEKLER VE

 TRABZONSPOR

Adnan SUNGUR

mek istemedi. Çünkü geldiğinde biteceği 
korkusunu yaşadı. Bu en çok da altyapı-
dan yetişen futbolcuları etkiledi. Özellikle 
2000 yılından sonra Ali Şen Kandil’ler, 
Yusuf Kurtuluş’lar, Emre Aygün’ler, Ergin 
Keleş’ler, Ferdi Serdar’lar, Ufuk Bayrak-
tar’lar, Ufukhan Bayraktar’lar hep bu 
çarkın yok ettiği altyapı orijinli yetenekler 
arasına isimlerini yazdırdılar. 

NE KADAR ÇOK YILDIZ

ADAYI YÖNETENLERCE HEBA EDİLDİ 

İsmini saydığım futbolcuların her biri, 
kendi bölgelerinde Türkiye’nin en iyileri 
olarak gösteriliyor, geleceğin büyük oyun-
cuları olarak kabul ediliyorlardı. Fakat bir 
kısmı ya hiç forma giyemedi,  ya da çok az 
şans verildi ve birkaç hataya kurban edil-
diler. Bu nesilden sonra özellikle büyük bir 
yetenek olarak ortaya çıkan Barış Memiş 
heba edildi. Kuşkusuz Barış’ın da kişilik 
eksikliğinin bu yok oluşta etkisi vardı ama 
onu 9 yaşında altyapıya alan ve gençlik 
yıllarına kadar yetiştiren Trabzonspor 
altyapı eğitim ve öğretim sisteminin ka-
bahati çok daha büyüktü. Sonraki süreçte 
de profesyonel anlamda yönetenlerin ve 
teknik direktörlerin inanılmaz yanlışları ile 
dünya starı haline gelebilecek bir oyuncu, 
artık sıradan bile kabul edilemeyecek 
seviyeye düşerken, henüz 27 yaşında ol-
masına rağmen hiç kimsenin ismini anma 
gereği duymadığı futbolcu çöplüğünde 
yerini aldı.

Dört sezon önce ise Yusuf Erdoğan 
isimli bir cevher çıktı. Herkes onun için, 

“Son yılların en önemli yeteneklerinden 
biri ve en az 10 milyon Euro’luk bir değer 
olacak” tanımlamasında bulundu. Daha ilk 
yılında Trabzonspor’un değişmez isimle-
rinden biri olurken, takımın da en üretken, 
etkili silahı haline geldi. Ancak bu bozuk 
düzen onu da yemekten geri durmadı. Sol 
kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan’ın bölgesi-
ne sürekli transferler yapıldı. Bu isim ise 
ya kulübeye gönderildi, ya da sağ kana-
ta mahkum edilerek adeta yok olmaya 
bırakıldı. Ersun Yanal ile birlikte de heba 
edilen oyuncular arasında başrole soyun-
duruldu.

Geçen sezon Muhammet Beşir isimli 
bir yıldız adayı çıktı. Burak Yılmaz’dan 
daha yetenekli olduğu söylendi, goller 
attı ve A Milli takıma aday gösterildi. Ama 
sonra teknik direktör değişikliği ile birlikte 
kendine tribünde yer buldu ve o da henüz 
20 yaşında yok olma aşamasına geldi.  
Batuhan Artaslan, Ramazan Övüç, Mert-
can Çam gibi isimler henüz kazanılamadı. 
Durmadan kiralıklar listesinde yer aldılar.

BU KAFA YAPISI YUSUF 

YAZICI’YI DA YOK EDECEK

Şimdi de bir Yusuf Yazıcı gerçeği var. 
Herkes üzerine titriyor. Sahada lider 
görüntü veriyor, genç yaşına rağmen 
ağabeylerinden bile daha büyük özgüven-
le oynuyor. Ama bu isim bile tesadüfen 
yıldız adayı haline geldi. Çünkü Mehmet 
Ekici kadro dışı bırakılmasaydı ya da 
Tolgay Aslan transfer edilseydi kulübeden 
bile çıkamayacaktı bugün A Milli takımda 

forma giyip Trabzonspor’un gururu olan 
Yusuf Yazacı… Ama Trabzonspor yöneti-
mi ve teknik direktörü Ersun Yanal öyle 
bir transfer politikası izliyor ki, bugün 
herkesin üzerine titrediği Yusuf Yazıcı’yı 
da yok edecekler. Bundan eminim. Çünkü 
Ersun Yanal’ın oyuncu yemeyi ne kadar 
iyi becerdiğini yaşayarak görenlerdeniz. 
Bunlardan biri de Yusuf olacak, altını 
çiziyorum.

Buradan hareketle tarihten bir örnek 
vereyim. Bilir misiniz, yıllar önce Trab-
zonspor Futbolcu İzleme Komitesi üyeleri 
Dünya U19 şampiyonasını izliyorlardı. 
Müthiş bir yetenek keşfetmişlerdi. Özkan 
Sümer de altyapı sorumlusu olarak bu 
turnuvayı izlemişti. Bu yeteneğin ismi ise 
Kaka’ydı. Yanlış okumadınız, daha sonra 
Real Madrid’in de büyük yıldızı olacak 
ve rekor ücretle transfer yapacak olan 
Brezilyalı Kaka… Ancak bu isme Özkan 
Sümer’in karşı çıktığı ve almadığı anlatı-
lırdı. Konuyu Sayın Sümer’e sormuştuk. 
“Neden Kaka’yı almadın?” diye de sitem 
etmiştik. Bize söylediği ise, “Kaka sağ 
kanatta oynuyordu. Ben de onu beğenmiş-
tim ama eğer Kaka’yı almaya kalksaydım, 
henüz 17 yaşında bizde Gökdeniz Kara-
deniz vardı. Onun önünü kesmiş olurdum. 
Gökdeniz’in önünü kesmeye hakkım 
yoktu” dedi…

TOPRAKLAR ÇORAK DEĞİL, 

KAFALAR BETON

Ve o Gökdeniz, tüm karakteristik 
eksiklerine rağmen Türkiye’nin en iyi sağ 

kanat oyuncusu oldu. Trabzonspor’da 
müthiş işler yaptı. Sıfır maliyetle başladığı 
kariyerinde, bahis skandalına karışma-
sına, otomobili ve iş yeri kurşunlanma-
sına ve gerçekten çok önemli sorunlar 
yaşamasına rağmen Bordo-Mavili kulübe 
9 milyon Euro’ya yakın bir de para kazan-
dırarak  Rubin Kazan’ın yolunu tutmuştu. 
Peki bilir misiniz ki O Gökdeniz Karadeniz, 
Mehmet Ali Yılmaz başkanlığı dönemin-
de 4 futbolcuyla birlikte Giresunspor’a 
gönderilecekti. Özkan Sümer büyük tepki 
göstermese futbol dünyasında belki de 
Gökdeniz isimli bir futbolcu bile olmaya-
caktı.

Söylemek istediğim şu… Trabzonspor 
Türk futboluna sayısız çiçeği yetiştiren bir 
kulüp olarak tarihe ismini altın harflerle 
yazdırmış bir kulüptü… Ama ne yazık ki 
uzun yıllardır artık en nadide çiçekleri bile 
solduran, kaybolmasına, çürümesine, ezil-
mesine, horlanmasına neden olan bir yapı 
haline dönüştü. Kendi kimliğini, kişiliğini 
kaybederken, gençlerin kaderiyle de oyna-
dı. Onların yeşermesine, filizlenmesine ve 
sonra de rengarenk açmalarına bile izin 
vermedi. Ardından da, “Bu topraklar artık 
çorak, çiçek yetişmiyor” yalanına sığın-
dılar. Oysa topraklar çorak değil, kafalar 
beton!

Acı olan ne biliyor musunuz? Bu 
toplum da böylesine yalan söyleyenleri, 
kendilerini kandıranları kanıksadı. Hatta 
alkışlamaktan elleri çatladı.

Sebep olanlara yazıklar olsun!

TRABZONSPOR, yeni sezon-
da şampiyonluğa ulaşacak bir 
kadro oluşturmak için transfer 
faaliyetlerini tüm hızıyla sürdü-
rüyor. Bordo Mavililer’de Başkan 
Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet 
Çubukçu ve Teknik Direktör Ersun 
Yanal’dan oluşan ekip gerek yurt 
içinde gerekse de yurt dışında 
belirlenen isimlerin kadroya ka-
tılması adına yoğun çaba sarfedi-
yorlar. 

BAŞKAN İTALYA’YA GİDECEK
Şu ana kadar Celta Viga’dan Bon-
gonda’yı satın alma opsiyonlu olarak 
kiralayan, Eskişehirspor’dan da Kamil 
Ahmet Çörekçi’yi kadroya dahil eden 
Trabzonspor’da özellikle bayram son-
rasında büyük hareketlilik bekleniyor. 
Başkan Muharrem Usta, bayramın 
ardından İtalya’ya giderek transferi 
için düğmeye basılan oyuncuların 
kulüpleri ve menajerleriyle masaya 
oturarak işi bitirmeye çalışacak.

UEFA MALİ FAİR PLAY KRİTERLERİ 
Trabzonspor’u transferde dikkat-
li olmaya iten en önemli faktör ise 
UEFA Mali Fair Play kriterleri. UEFA 
ile yapılan anlaşmaya uymak zorunda 
olan Bordo Mavililer özellikle eldeki 
50’yi aşkın sözleşmeli oyuncunun da 
sayısını düşürmek zorunda. Kriterler 
nedeniyle daha çok bonservisi olma-
yan ve kiralık alınabilecek oyunculara 
yönelen yönetim kampa kadar trans-
feri tamamlamak amacında.

Trabzonspor’da büyük hedefe yönelik transfer çalışmaları devam ediyor...

50.YILDA ŞAMPİYONLUĞA...
YOĞUN ÇABA SARFEDİLİYOR



www.trabzongazetecilercemiyeti.org23

Hem amatörde hem de 
profesyonel boksta Avrupa 
Şampiyonu olma unvanına 
sahip tek Türk sporcu olan 
Fatih Keleş, Avrupa Şampi-
yonluğu’na giden yolculuğu 
anlattı. 17 yıldır boks sporu 
ile uğraşan Fatih Keleş’in 
şimdiki hedefi ise Kıtalar 
Arası Dünya Şampiyonluğu. 
Bu maçın da Trabzon’da 
yapılması adına çalışmalar 
yapılıyor. Bu konuda İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun 
da desteği var. Avrupa 
Şampiyonluğu’ndan sonra 
Kıtalarak arası Dünya Şam-
piyonluk kemerini de Trab-
zon’a getirmek isteyen Fatih 
Keleş’e kulak verelim…

Boksa kaç yaşında başladın?
F 2000 yılında başladım, 17 yıldır 

boks sporuyla uğraşıyorum.

Boksör olmasaydın ne olmak ister-
din?
F Boksör olmasaydım kesinlikle polis 
olmak isterdim. Küçüklükten beri ilgi 
duyduğum mesleklerden bir tanesidir 
polislik. 

Boks senin için ne ifade ediyor?
F Boks benim için adete bir yaşam 
tarzı, bu sporla uğraşmadığım zaman 
kendimi boşlukta hissediyorum. 

Boksa başlaman nasıl oldu, kim keş-
fetti seni?
F Boksa babamın sayesinde başla-
dım. Zorla gönderiyordu beni idman-

lara. Üzerimde çok büyük emeği var. 
Verdiği destek için ona minnettarım.

Avrupa şampiyonu olmak nasıl bir 
duygu, Türkiye’de tek sporcu olma 
unvanına sahipsin ne düşünüyorsun?
F Çok güzel bir duygu tabii ki de. 
Ama şöyle bir şey de var. Amatördeki 
sevinçle profesyoneldeki sevinç bir 
değil. Arasında dağlar kadar fark 
var. Türkiye’de tek sporcu olmak çok 
güzel bir şey.

Avrupa Şampiyonluğu’nun nasıl bir 
dönüşü oldu sana veya nasıl bir dö-
nüşü olmasını isterdin?
F Avrupa Şampiyonluğu bana Dünya 
Şampiyonluğu’nun anahtarı gibiydi. 

Bu anahtarı da aldık. Önümde çok zor 
maçlar var. Eksiklerimi tamamlayarak 
kondisyonumu artırmam gerekiyor. 
Kendimi en iyi şekilde hazır hale geti-
rip Dünya Şampiyonluğu yolunda emin 
adımlarla ilerleyeceğim.

TERS GARDLI
RAKİPLERİ SEVİYORUM

Ters gardlı rakiplerin oldu mu, ol-
duysa ne gibi önlemler aldın?
F Ters gardlı rakiplerimi çok seviyo-
rum çünkü onlara karşı çok güzel dö-
vüşüyorum. Bilhassa rakiplerimin ters 
gardlı olmasını temenni ediyorum.
 
Profesyonel boksa başlamanın ne-

denleri neydi?
F Amatör boksa kafam bitmişti. Avru-
pa şampiyonu oldum, Akdeniz Oyunla-

rı’na gittim. Bir sürü derecem vardı 
ve sadece dünya derecem yoktu. 
Ve profesyonel boksa geçiş yap-
mayı düşündüm. İyi ki de geçmi-
şim, her şey yolunda gidiyor.

Amatörde ve profesyonelde zorlan-
dığın maçlar oldu mu?
F Profesyonelde zorladığım maç oy-
nadığım Avrupa kemer maçı olmuştu. 
Amatörde ise Avrupa Şampiyonluğu 
final maçında İtalyan rakibimin karşı-
sında oldu.

Maçlara nasıl hazırlanıyorsun?
F  Almanya’da hazırlanıyorum. Diye-
tisyenim var, antrenör, menajerlerim 
orada. Güzel bir mekanda kalıyoruz. 

Evin dördüncü katında kalıp asansörle 
ikinci kata inerek idmanlarımı gerçek-
leştiriyorum. Orada herşey yolunda 
devam ediyor.

AVRUPA ŞAMPİYONU FATİH KELEŞ

Ringdeki Fatih ile ring dışındaki 
Fatih’i biraz anlatır mısın?
F Ringdeki Fatih de aynı dışardaki 
Fatih de aynı. Herhangi bir deği-
şiklik yok. Fakat ringde ciddiyetimi 
hiçbir şekilde bozmuyorum. Rakip-
ten rakibe değiştiriyorum. Mesela 
bir önceki Azerbaycan maçında 
tamamıyla rahat bir boks sergile-
dim. Fakat bu Ermeni maçında daha 
ciddi bir maç sergiledim. Dışarıda 
ise gayet sakin, gülüp eğlenen bir 
yapım var. 

Yumruğunu ring dışında kullandın 
mı?
F Hayır hiçbir şekilde kullanma-
dım, kullanmayı da düşünmüyorum. 
Allah hiçbir boksöre böyle bir şey 
yaşatmasın.

Sırada Kıtalar Arası Dünya Şam-
piyonluğu var Nazım hocada sana 
Trabzon’da yapılacak yönünde söz 
verdi neler söylemek istersin?
F Kendi evimde dövüşmek benim 
için çok büyük bir avantaj olur. İn-
şallah burada ailemin, büyüklerimin 
yanında dövüşmek bana nasip olur. 
İnşallah bunun alt yapısını Nazım 
hoca yapacak, ben de burada ama-
tör maça çıktığım gibi profesyonel 
maça çıkmayı isterim.

Bu sporla uğraşan gençlere neler 
tavsiye edersin?
F İdmanları hiç bırakmamalarını, 
benim gibi tembellik yapmamalarını 
söylüyorum. Disiplinli güzel şekilde 
antrenörlerini dinledikleri sürece 
başarılı olacaklarına inanıyorum. 

“SÜLEYMAN SOYLU
DESTEK SÖZÜ VERDİ”

Fatih Keleş’in antrenörü Nazım 
Dalkıran, şunları söyledi; “Fatih’in 
elde ettiği başarının müthiş bir olay 
olduğunu herkes biliyor. 17 yıldan 
itibaren boks yapıyor ve ilkleri şu 
an başardı. Yaptığım araştırmada 
efsane Cemal Kamacı da dahil 
Türkiye boksunda tek şampiyon 
olma özelliğine sahip oldu. Fakat 
bu başarıyla sabit kalmayarak 
daha ilerilere gitmesini kendisine 
söylüyoruz. Çok büyük bir yetenek, 
biraz daha çalıştığı sürece dünyada 
dövemeyeceği boksör kalmayaca-
ğını düşünüyorum. Fatih’i karşıla-
maya gittiğimiz zaman bizim değer 
verdiğimiz ve kendisinden değer 
gördüğümüz tüm dostlarımız ora-
daydı. Fakat basın camiasının oraya 
biraz daha ilgi göstermesi gerekti-
ğinde hem fikiriz.  Çok daha değer 
verilmesi gereken bir sporcuydu. 
Özellikle bir şeyi vurgulamak isti-
yorum İçişleri Bakanımız Süleyman 
Soylu’nun Türkiye ve Trabzon’a bü-
yük bir başarı getiren Fatih Keleş’in 
arkasında durmasını bekliyoruz. 
Bakanımızın bize gönderdiği me-
sajda da her zaman desteğe hazır 
olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla 
şunu istiyoruz; Kıtalar Arası Dünya 
Kemer maçını Bakanımız Süleyman 
Soylu’nun da katılımıyla maddi 
manevi desteğiyle gerçekleştirmek 
istiyoruz. Bu açıdan Trabzon’un 
gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da 
çok güzel şekilde reklamının yapı-
lacağına inanıyoruz.”

Röportaj: Tahsincan  DEVECİ

“FATİH KELEŞLER
KOLAY YETİŞMİYOR”
Hekimoğlu Boks Spor Kulübü Başkanı Suat Hekimoğlu da Fatih Keleş’i kutlayarak şam-piyon boksör için şunları söy-ledi; “Fatih Keleş gibi delikanlı hem Trabzon hem de Türkiye çok iyi bir biçimde kazandırıl-mış bir sporcu. Tabii ki Fatih Keleş’ler kolay kolay yetişmi-yor. Bunları yetiştiren aile ve antrenörler çok değerli bizim için. Onlarla gurur duymamız gerekiyor. Fatih’in başarıları burada bitmez devam edece-ğine inanıyoruz. Biraz tembel-liği üzerinden atarsa dünya şampiyonluğu yolunda güzel adımlar atacak. Fatih bizim için çok önemli birisi fakat onu buradaki insanlar iyi idrak edememişler. Havaalanında onu karşılamaya gittiğimizde bana göre sönük bir karşı-lama oldu. Daha çok sahip çıkılmalıydı. Hem amatörde hem profesyonelde böyle bir başarıya imza atmış sporcuyu bu kadar basit karşılamama-ları gerekirdi. Fatih’e çıkacağı tüm müsabakalarda başarılar diliyorum.

BABA ZORUYLA BOKSÖR OLDU
AVRUPA’YI TİTRETİYOR




