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Prof. Dr. Ovalı ABD’de aldığı ödülü Maçka şehidi Eren Bülbül’e adayacağını açıkladı

EREN’E ATFEDECEK

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Başkan Vekili, Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletve-
kili Akif Hamzaçebi, Trabzon Valisi 
Yücel Yavuz’u makamında ziyaret 
ettikten sonra, CHP Trabzon İl Baş-
kanlığına ziyarette bulundu. CHP 
ziyaretinden sonra Maçka’da terör 
saldırısında şehit olan Eren Er-
dem’in ailesine taziyelerini ilettikten 
sonra mezarı başında küçük Eren’in 
ruhuna dua okudu.    SAYFA 5’TE

TERÖRE KARŞI 
TEK YUMRUK
Trabzon olarak bayrama 
şehitlerimizin verdiği acı-
larla hüzünlü giriyoruz.
Son dönemde ülkemiz 
terör noktasında çok 
ciddi operasyonlar yaptı. 
Zaman zaman şehitler 
verdik.   3’te

Yusuf TURGUT
TGC Başkanı

Emekli gazeteci 
Bülent Deveci 
akıllı telefonla 
tanışır tanışmaz 
kendini Trabzon 
sokaklarına atarak 
çektiği fotoğrafları 
sosyal medyada 
tüm arkadaşlarıyla 
paylaşıyor.
FARUK ATA’nın 
kaleminden 12’DE

Diyetisyen Merve 
Bayramoğlu, 
Kurban Bayramı 
sofralarında kırmızı 
etin yanı sıra 
sebze yemekleri, 
salata ve meyvenin 
de tüketilmesini 
öneriyor.
Elif ÇAVUŞ ile 
yaptığı söyleşi 13’DE

Komedi filmlerinin 
ve dizilerinin aranan 
yüzü Trabzonlu 
oyuncu kendini ve 
hedeflerini Aslan 
Kar’a anlattı.
Aslan KAR’a 
anlattı 15’TE

Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, 
Arsin Yatırım Adası’nı ve diğer projeleri 
Bahattin BAŞTÜRK’E anlattı 17’DE

Yaşamı gırgıra alan 
BİR GAZETECİ!

Bayramda sadece 
KIRMIZI ET YEMEYİN

Bu şehrin sokaklarını
ÇOK İYİ BİLİRİM

ARSİN’İN 
KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

KARDEŞLİK PROJESİ 
GÖNÜLLERE 
KÖPRÜ KURUYOR

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Can-
bey, basının sorunlarını dinle-
mek, gelişen ve değişen çağa 
basılı mecranın ayak uydurması 
noktasında istişare toplantısı için 
Trabzon’a geldi. SAYFA 9’DA

Hastalarını metrelerce 
taşımaktan kurtulduklarını 
belirten Öksüz ailesi, kapı-
ya kadar gelen ambulans 
sayesinde hayatlarının en 
mutlu anını yaşadıklarını 
söyledi.   SAYFA 7’DE

Trabzon basında Amiral gemisidir!80 Yıl sonra gelen hizmet

UZUNGÖL’E 
KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgedeki ziyaretinde Uzungöl’deki kötü 
yapılaşmayla ilgili önemli mesajlar vererek turizm merkezi için değişimi işaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Karadeniz gezisinde yaptığı konuş-
masında önemli turizm merkezleri Ayder 
ve Uzungöl’deki gelişi güzel yapılaşamaya 
ilişkin sözlerinden sonra turizm merkez-
lerindeki imar kirliğinin önüne geçilmesi 
için yetkililer harekete geçti, bölgede 
kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı.
SAYFA 7’DE

“

“

Erdoğan: Japon-
lar bu ihaleye 
geldiler, katıldı-
lar. Çok ilginçtir 
1,5 milyar dolar 
buraya kredi 
temini oldu. 2 bin 
500 yataklı dev 
hastane İstan-
bul’da yapılacak. 
Hani gelmiyor-
lardı ? Bak nasıl 
geldi. Kardeşle-
rim, at binenin 
kılıç kuşananın-
dır.. 
SAYFA 3’TE

Fatih TURAN

Hüseyin 
TERZi

Ahmet 
KÜLEKÇİ

YAPAY DERİ ÜRETTİ

ACIBADEM Altunazade Kemik İliği 
Nakli Hekimi, Acıbadem Labcell 
Araştırma Laboratuvarları Direk-
törü Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın 
başında bulunduğu ekibin geliştir-
diği yapay deri “Dermoplastik” ile 
ABD’de Experimental-Araştırma 
ödülünü kazandı.  Prof. Dr. Ovalı, 
ödülü Trabzonlu 15 yaşında ki şehit 
Eren Bülbül’e atfedecek

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ ALDI

PLASTİK ve Rekonstrüktif  Cerrahi 
alanında dünyada, her yıl yapılan 
çalışmaları değerlendiren ABD 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Derneği tarafından oluşturulan 
kurul, bu yıl ki Experimental-araş-
tırma ödülünü  Prof. Dr. Ercüment 
Ovalı ve ekibi tarafından geliştirilen 
yapay deri “Dermoplastik” projesi-
ne verdi. 

TÜRKİYE’DE İLK DEFA

TÜRKİYE’DE ilk defa Plastik ve 
Rekonstrüktif alanında kazanılan 
ödülü Ovalı, 8 Ekim’de Amerika 
Birleşik Devletlerinin  Orlando 
kentinde alacak. Ovalı, ödülü, Trab-
zon’da PKK’lı teröristler tarafından 
15 yaşında şehit edilen Eren Bül-
bül’e atfedeceğini açıkladı. Ovalı ve 
ekibi tarafından geliştirilen yapay 
deri tam hazır olması hem yanık 
hem de yüz nakli gibi tedavilerde 
kullanılabilecek...     H A B E R İ N İ N  A Y R I N T I L A R I  4’TE

Serkan 
KILINÇ

Fatih İSAK

SAYFA 28’DE

SAYFA 27’DE

SAYFA 26’DA

S
P

O
R

...
  S

P
O

R
...

 S
P

O
R

...
  S

P
O

R
...

 S
P

O
R

...
  S

P
O

R
...

 S
P

O
R

...
  S

P
O

R
...

 S
P

O
R

...
  S

P
O

R
...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hi-
mayesinde gerçekleşen “Kardeş şehirler 
Gönül Köprüsü Projesi” büyük ilgi görme-
ye devam ediyor. Trabzon ile Mardin ara-
sında başlayıp Artvin ve Bitlis ile devam 
eden kardeş şehirler projesi Gümüşhane 
- Bingöl ve Giresun-Muş illleri arasında 
gerçekleşen kültürel gezilerle çok daha 
farklı bir zenginlik kazandı. SAYFA 19’DA

At binenin, kılıç 
kuşananındır!..

FATİH TEKKE:
YUSUF 
YAZICI’DA
YUSUF 
ERDOĞAN’I
GÖRÜYORUM

MUZAFFER
BİLAZER:

TRABZONSPOR 
TRABZON 

FUTBOLUNU
 UNUTTU

DERELİOĞLU:
“Misyonumuz 
varolan  
potansiyelimizi 
harekete 
geçirmek” 

Terör için 
omuz omuza

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon 
ziyaretinde önemli açıklamalar yaptı
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““

Yıllardır Didim The HOLİDAY Resort Hotel ve Yol İş HOLİDAY Adana 
Hotel’de konuklarını ağırlayan otellerimiz aynı titizlikte ve kalitede 
hizmet anlayışını Yol İş Holiday Trabzon Hotel çatısı altında da 
sunmaya hazır.

51 Standart, 1 Engelli, 3 Deluxe, 9 Suit, 1 King Suit olmak üzere 
65 oda ve 123 yatak kapasitesine sahip otelimizde Bar, 
Restaurajnt, Türk Hamamı, Sauna, Buhar Odası, Fitness 
bulunmaktadır…    
                    
Biri 300 kişilik üç toplantı salonu ile de otelimiz hizmetinizdedir...

Adres: Çarşı Mah. Uzun Sok. No: 84 Ortahisar / TRABZON 
Tel: (0462) 400 61 44

Web: www.yolisholiday.com.tr                                                               Mail: trabzon@yolisholiday.com.tr

Erdoğan: Japonlar bu 
ihaleye geldiler, katıldılar. 
Çok ilginçtir 1,5 milyar dolar 
buraya kredi temini oldu. 2 
bin 500 yataklı dev hastane 
İstanbul’da yapılacak. Hani 
gelmiyorlardı ? Bak nasıl 
geldi. Kardeşlerim, at binenin 
kılıç kuşananındır..

Memleketi Rize’den helikopter 
ile Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Beşikdüzü 
ilçesinde vatandaşlara seslendi. 
Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinde 
yanındaki İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak0 ve AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı ile meydanı dolduran vatan-
daşlara seslenen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na konuşmasında tepki 
gösterdi. 

SOSYAL ADALET BİZDE VAR
Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyü-

şünü ve bir Alman Dergisi’ne verdiği 
beyanatları eleştiren Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şöyle konuştu: Hükümet 
ve devlet olarak ilaç Türkiye’de yok 
mu yurt dışından mı gelecek onun 
bedelini biz devlet olarak öderiz. 
Çünkü vatandaşım ilaç yok diye 
çile çekmesine biz göz yumamayız. 
Bunları bilin, onun için hakkınızı ara-
yın. İlgililere, yetkililere arayacaksınız. 
Hatırlayın o günleri ilaçları alamıyor-
duk. Doktor 5 tane ilaç yazıyordu 
2’si var, 3’ü yoktu. ‘Ne olacak?’ 
diye soruyorduk; ‘git eczaneden al’ 
diyorlardı. Birde kafa tutuyorlardı 
bize. Bunları yaşadık mı? Kuyruklar-
da az mı çile çektik. Rahmetli Savaş 
Ay’ın programında izlediniz değil imi 

? Orada Kılıçdaroğlu ne yapıyordu? 
SSK’nın Genel Müdürü ne yapıyor-
du? Hey gidi hey. Bunlarda sosyal 
adalet, demokrasi diye bir şey yok. 
Sosyal adalet bizde var. 

YAZIKLAR OLSUN SANA 
Şimdi sözde adalet yürüyüşü 

yapıyor. Çıkmış Alman Dergisi’ne 
beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. 
Türkiye’de adalet yokmuş, özgürlük 
yokmuş. Ankara’dan çıktın İstanbul’a 
kadar yürüdün, senin güvenliğini 
kim aldı? Sen o yolda yürürken o 
kadar vatandaşa zulüm ettin. Senin 
güvenliğini kim aldı. Bu hükümet aldı. 
Bu hükümet sana o imkânları verdi. 
Hala sözde adalet derken senin İz-
mir Büyükşehir Belediye’nde grevler 
var. Orada işçiler adalet arıyor. 
Sen orayı bir hallet de ondan sonra 
adaleti konuşalım. Adalet duygusal 
değildir, adalet hissi değildir., adalet 
yürek, adalet sorumluluk ister. FE-
TÖ’cüyü, PKK’lıyı ve DAEŞ’i korumak 
için eğer sözde adalet yürüyüşü 
yapıyorsan yazıklar olsun sana. 
Zaten yanında gezenler de belliydi. 
Hastayım diye yargı onları bıraktı. 
Hasta olan yürüyor nasıl oluyor bu 
iş. Bunları iyi tanıyalım.

NEREYE VURURSANIZ VURUN
Türkiye’de geçtiğimiz günlerde 

yapılan rüzgar ihalesine sözü getiren 
Erdoğan “Herkes bundan bir şey 
çıkmaz derken 8 uluslar arası şirket, 
4 tanesi Almandı ve ihale dünyada 
bir rekor oldu. Rekor seviyede bu 
ihale ile bittiğinde elektrik ücretleri 
de ne olacak? O da aşağıya doğru 
inecek. Daha iyiye gidiyoruz. İstan-
bul’da şehir hastaneleri için de bir 
ihale yaptık. Japonlar bu ihaleye gel-
diler, katıldılar. Çok ilginçtir 1,5 milyar 
dolar buraya kredi temini oldu. 2 bin 
500 yataklı dev hastane İstanbul’da 
yapılacak. Hani gelmiyorlardı? Bak 
nasıl geldi. Kardeşlerim ‘At binenin 
kılıç kuşananındır’ bunu böyle bilin. 
Türkiye’nin yurt dışında kredisi 
gayet iyi. Almanlar sallayıp duruyor 
onlar da yanlışlarını anlayacaklar 
ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü 
biz Almanlar’a birşey yapmadık. 
Almanlar son dönemde istikameti 
kaybettiler. Niye Ekim ayında seçim 
var. O seçimlerden dolayı biri buraya 
çekiyor, diğeri o tarafa vuruyor. Ne-
reye vurursanız vurun biz dümdüz 
gidiyoruz çünkü biz Türkiye’yiz” 
ifadelerini kullandı.

HİZMETKAR OLMAYA GELDİK 
“Ali Şükrü Bey’in mekânında 

sizlerle bir arada olmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz” diyen Erdoğan şöyle 
devam etti: Bu millete efendi olmaya 
değil hizmetkar olmaya geliyoruz 
demiştik. Hamdolsun 15 yıl geçti. 15 
yıl içerisinde görevi aldığımız yerden 
bulunduğumuz yer çok farklı, artık 
dünya Türkiye’yi konuşuyor. Artık 
dünyada Türkiye bir idol olmuş 
durumda. Göreve geldiğimiz 3,4’ü 
konuşan bir Türkiye vardı. Şimdi çok 
yukarılara 
tırman-

dık. 3 bin 
400’den 
şimdi 11 bine kişi başına milli gelirin 
ulaştığı bir Türkiye var. Battı diyor-
lardı, bitti diyorlardı ama Türkiye’yi 
öyle aldık şimdi bu noktaya getirdik.

 
TELEFERİK MODERNİZM 
GETİRECEK 
Erdoğan, “Az önce Beşik Dağı’nın 

tepesine çıktım. Sağolsun başkan 
orada, Beşik Dağı’nın tepesinde ya-
pılamakta olan teleferiğinizi gördüm. 
Şimdi bu teleferik bittiği zaman bu-
raya kimler gelecek bir düşünün. Biz 
zaten demirbaşız zaten geleceğiz. 
Bir de değişik yerlerden insanlar ge-
lecek oteli ile her şeyi ile hamdolsun 
güzel bir teleferik oluyor. Bu teleferik 
buraya modernizm getirecek. Bu-
güne kadar ta Uludağ, Palandöken’e 
gidiyorlardı bundan sonra Beşikdüzü 
Beşikdağı’na tırmanacaklar hayırlı 
olsun. İnşallah en kısa zamanda o da 
bitecek. Attığımız atacağımız adım-
lar var. Sizin dualarınız bekliyoruz. 

ŞEHİR HASTANESİ BAŞLAYACAK
Erdoğan, sağlıkta gerçekleşen 

yatırımlara da değinerek, şu anda 
ülkenin dört bir yanında hastanelerin 

bulunduğunu, bir taraftan da şehir 
hastanelerine başlanacağını bildirdi. 
Yakın zamanda Trabzon’un şehir 
hastanesi başlanacağını açıklayan 
Erdoğan, artık Trabzon’un sağlıkta 
hastane diye bir sorununun kalma-
yacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, eskiden yurt dışından ge-
len ilaçlarda bazı sıkıntıların yaşan-
dığını anımsatarak, bunların Sağlık 
Bakanlığınca ödendiğini kaydetti.

SOYLU: BİZİ MAHCUP 
ETMEDİNİZ 
Miting alanındaki kalabalığa ses-

lenen İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, ise, “Sizi mahcup etmemek için 
liderimizin önderliğinde 24 saat gece 
gündüz sürekli sizlerin ve milletimi-
zin emrindeyiz. Terörle mücadele ise 
terörle mücadele, ekonomik kalkın-
ma ise ekonomik kalkınma, dünyaya 
Türkiye’nin gücünü göstermekse 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve 
bu aziz milletle dünyaya Türkiye’nin 
gücünü göstermek” dedi. Bakan 
Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Beşikdüzü ilçesinde halka 
hitabı öncesi yaptığı konuşmada, 

vatandaşlara bu güzel tablodan do-
layı şükranlarını iletti. Bu meydanda 
defalarca beraber olduklarını aktaran 
Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

BİZE GÜÇ VE KUVVET VERDİNİZ 
Bize güç verdiniz, bize kuvvet 

verdiniz, AK Parti’ye ve kıymetli 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a güç verdiniz, kuvvet 
verdiniz. Şunu söyleyip sözlerimi 
tamamlamak istiyorum. Birincisi sizi 
mahcup etmemek için liderimizin 
önderliğinde 24 saat gece gündüz 
sürekli sizlerin ve milletimizin emrin-
deyiz. Terörle mücadele ise terörle 
mücadele, ekonomik kalkınma 
ise ekonomik kalkınma, dünyaya 
Türkiye’nin gücünü göstermekse 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve 
bu aziz milletle dünyaya Türkiye’nin 
gücünü göstermek. Sizlere minnet-
tarız, müteşekkiriz. Allah bizi size 
mahcup etmesin.

ALBAYRAK:  6 İLÇEYE 
DOĞALGAZ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Berat Albayrak ise programa ka-

tılanlara teşekkür ederek, “Bugün 
Cumhurbaşkanımız burada. Bugün 
Türkiye’nin, büyük Türkiye’nin, güçlü 
Türkiye’nin büyük lideri burada. 
Bugün Trabzon olarak ona bu güzel 
coşkulu karşılamayı hazırladığınız 
için hepinize çok ama çok teşekkür 
ediyorum” ifadesini kullandı. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak 
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 
çok ama çok çalıştıklarını vurgula-
yan Albayrak, şunları kaydetti: Do-
ğalgaz noktasında bu yıl 6 ilçemize 
doğalgazı getiriyoruz. Sırada kim var 
sonra? Beşikdüzü var. Beşikdüzü 
hazır mıyız? Elhamdülillah. Sadece 
Beşikdüzü değil, bir dahaki yıl inşal-

lah OSB’ye de doğalgazı getireceğiz. 
İstihdam açısından çok ama çok 
önemli bir adım olacak. Onun için 
durmak yok, çalışmaya, koşmaya, 
mücadeleye devam diyerek hepinizi 
selamlıyorum.

BAK: MUHTEŞEMSİN TRABZON
Gençlik ve Spor Bakanı Os-

man Aşkın Bak da tablonun güzel 
olduğuna dikkati çekerek, “Bu güzel 
tablo şunu söyletiyor; muhteşemsin 
Beşikdüzü, muhteşemsin Trabzon, 
size her şey yakışır. Bu tablo ile 
beraber Cumhurbaşkanımıza büyük 
bir heyecan veriyorsunuz. Sizleri 
çok seviyoruz” diye konuştu. AK 

Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı, vatandaşlara “Beşikdüzü’nün 
güzel insanları mutlu musunuz?” 
diye seslenerek, “Her şey size bağlı. 
Biz size güveniyoruz. Siz Recep 
Tayyip Erdoğan öncülüğündeki tab-
lolara güveniyor musunuz?” dedi. 
Vatandaşların “evet” yanıtı üzerine 
Yazıcı, “Sizlerle birlikte Türkiye’yi 
inşa etmeye devam edeceğiz. Sizleri 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum” 
ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon ziyaretinde önemli açıklamalar yaptı 

       Haber: Hüseyin TERZİ

Askerimiz, polisimiz cansiperane terö-
rün üzerine gitmese biz ve çocuklarımız 
nasıl rahat olabiliriz?

En son Maçka’da terör örgütü PKK, 15 
yaşındaki Eren’imizi ve bir askerimizi şehit 
etti.

Maçka’da yaşanan bu olay ilk değil 
elbette. Son birkaç yıla baktığımızda 3.sü 
diyebiliriz.

İki saldırıda şehitler verdik, terörist-
lerin kimliği belirlense de ölü veya sağ 
yakalanamadılar.

Maçka, Sümela hattı Karadeniz’in diğer 
noktaları gibi zor bir arazi.

Teröristlerin Trabzon’u seçmelerinin 
birden çok sebebi var.

PKK’nın harekat alanı sınırlandı. Artık 
kolay eylem yapamıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi ve 
kararlılığı, hükümetin dik duruşu ve İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın markajı 
Türkiye’yi terörle mücadelede bir noktaya 
taşıdı.

Sadece iç terör değil Suriye-Irak kay-
naklı dış terör için de böyle.

Trabzon olarak bu saldırının üzerinden 
geliriz.

Maçka saldırısında Eren’in cesareti 
hepimize bir ders.

PKK’nın gözünü kırpmadan canice 
işlediği bu olay için aslında uluslararası 
kamuoyunun da ayağa kalkması gerekirdi.

Batı için insan hakları hassasiyeti 
sadece kendilerine olunca var, biz bunu 
yıllardan beri konuşur, yazarız.

Eren’imizin gencecik yaşta şehit edil-

mesi ülke olarak bizi sarstı.

Küçük bir örnek vereyim; bazı sos-
yal medya kullanıcıları, Eren Bülbül’ün 
meşhur ‘15’liler’ türküsünde de geçen, 
Çanakkale’de savaşan genç askerlere 
benzediğini belirtiyor.

Bu kadar hüzün verici.

Terör 30 yıldır Türkiye’yi yıldıramadı, 
sorun sadece PKK, DAEŞ, HPG meselesi 
değil.

Savaştığımız cephe bu cephe değil, 
arkalarındaki dış odaklarla mücadele 
halindeyiz.

Maçka saldırısı sonrası Trabzon emni-
yet müdürü de değişti.

Göreve yeni başlayan Ahmet Hakan 
Arıkan merkeze alınırken yerine Iğdır Em-
niyet Müdürü Orhan Çevik atandı.

Arıkan için eş durumundan ve bazı se-
bepler sayılsa da merkeze çekilmenin bu 
döneme rastlaması tesadüfi olmasa gerek.

Bir askerimizin ve genç bir evladımızın 
şehit edildiği saldırıyla ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Varsa ihmaller bunlar mutlaka aydın-
latılacaktır.

Terörle mücadelede vatandaş olarak, 
et ve tırnak gibi olup birlik bütünlüğümüz-
den taviz vermeden son terörist öldürü-
lünceye dek mücadelemizi yapmalıyız.

Kurban bayramı vesilesiyle başta aziz 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimi-
ze şifa diliyorum.

Tüm hemşerilerimizin Kurban Bayra-
mını tebrik ediyorum. Sevgi ve muhabbetle 
kalın…

Trabzon olarak bayrama şehitlerimi-
zin verdiği acılarla hüzünlü giriyo-

ruz. Son dönemde ülkemiz terör nokta-
sında çok ciddi operasyonlar yaptı. Zaman 
zaman şehitler verdik.

Şehitlerimiz kadar gazilerimiz oldu.

Ülke olarak ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ 
desek de bizim için öyle değil.

Ülkemizin yaşadığı acı aslında hepimi-
zin acısı.

TERÖRE KARŞI 
TEK YUMRUK

Yusuf TURGUT
TGC Başkanı

At binenin kılıç  kuşananındır!..
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Ovalı, “ABD’de her yıl bir önceki ki 
yılın dünyada yapılan çalışmaları 
özel bir komite tarafından değer-
lendiriliyor. Bizim aslında böyle 
bir değerlendirmeden haberimiz 
yoktu ve başvurumuzda yoktu. 
Burada 
değerlen-
dirmeye 
alınan 
yüzlerce 
çalışma 
var. Bu ça-
lışmaların 
içerisinde 
milyon do-
larlık projelerde var.  Açıklanan so-
nuçlarda bizim projemiz için, “Açık 
birincisiniz” diye yazıyor.  Türki-

ye’den ilk kez böyle bir şey oluyor. 
Türkiye’nin kazandığı tıp alanında 
kazandığı en büyük ödüllerden bir 
tanesi olduğunu düşünüyorum. O 

açıdan çok gururlandık” dedi. 

EREN İÇİN ÖDÜLÜ KALDIRACAK
8 Ekim’de Orlando’da alacakları 

ödülü Trabzon’da PKK’lıların şehit 
ettiği 15 yaşında ki Eren Bülbül’e it-
haf edeceklerini belirterek, “ Eren’e 
dua etmekten başka bir şey yapa-
mayacağız. Hiç olmazsa o Atatürk 
bakışlı çocuk için o gün 8 Ekim’de 
Orlando’da bu ödülü kaldıracağım. 
Çok güzel bakışları olan bir çocuk-
tu. Herkes bir şey yapabilir, ama 
benim de yapabileceğim bu. Dua 
edebilirim ödülümü ona atfederim. 
Çok duygulandığım bir olay. Onun 
için yapabileceğim şey Orlando’da 
ödülü onun için kaldırmak” dedi. 
 
2002’DE ÇALIŞMALARA 
TRABZON’DA BAŞLADI
Yapay deri “Dermoplastik” çalış-
malarını 2002 yılında Trabzon’da 
başladıklarını kaydeden Prof. 
Dr. Ovalı, “2002 yılında KTÜ’de 
başladık çalışmalara. Çok emeği 
geçen insanlar var. Orada ucundan 
tutmuş, dokunmuş bir sürü insan 
var. Uzun bir hikayesi var. Bazı 
yerleri sinir bozucu, bazı yerleri 
trajik, bazen de komik hikayesi var. 
Araştırma demek yatırım demek, 
size inanan yatırımcı anlamına 
gelir. Size inan birileri olunca sizde 
bilim adamı olarak o inancı boşa 
çıkarmamakla yükümlüsünüz. O 
yüzden de çok mutluyum” ifade-

lerini kullandı. 

YÜZ NAKLİNDE ÇIĞIR 
AÇACAK
Geliştirdikleri ‘Yapay Deri’nin 
tam hazır olması durumun-
da insanların vücutlarında ki 
yanıklarda, yüz nakillerinde 
de kullanılabileceğini kay-
deden Ovalı, şuanda insan 
deneylerinin yürütüldüğünü 
bildirdi. 
Ovalı, “İnsanları düşünün 
ki bütün vücutları yanıyor. 
Yüz nakli niçin oluyorlar, deri 
bulamadıkları için. Dolayısıy-
la vücudu her tarafı yanmış 
yüzünü onaracak derisi yok. 
Henüz bunun için hazır değil ama 
geliştirildiği takdirde bu hastaları 
tedavi edecek bir ürün. 
 
İNSAN KANINDAN YAPILIYOR
Şuanda da insan çalışması yapılı-
yor. Hayvan çalışması ödülü aldı. 
İnsan çalışması  ise apayrı sonuç 
olacak. Yanıkta ki en önemli şey 
insan derisinin yerine koyabile-
ceğimiz bir şey yok şuanda ve 
insanlar kaybediliyor. Dolayısıyla 
bu ürün insanların hayatını kurta-
racak. O yüzden ödül aldı. Dünyada 
bu kadar iyi sonuç veren doku ilk 

kez yapıldı. Bunun içinde sentetik 
bir madde yok insan kanından 
yapılıyor. Son derece güvenli son 
derece rahat kullanılan bir ürün. 
Diğer örnekleri gibi yapay, mad-
delerden yapılmamış. İnsanın kendi 
kanından yapıldı” dedi. 
Ovalı, son olarak yapay deri için 
insan çalışması yapıldığını belirte-
rek,  sonuçların önümüzde ki yaza 
açıklanmasının planlandığını ifade 
etti.

ABD’DEN VERİLEN ÖDÜLÜ
EREN BÜLBÜL’E ATFEDECEK

ANADOLU 
KÖPRÜSÜ…

Murat TAŞKIN

Oğul; 

Senin tahtadan ve taştan ibaret sandığın bu 
köprü Anadolu’dur.

Niceleri gelip geçti üzerinden…

Sevgisiz, saygısız,sahipsiz.. 

Üzerinde yürüyenlere “Ana” kucağını açmadı. 

Hepsi, O’nun sadece suları aşmak için var oldu-
ğunu zannetti.. 

Ta ki; biri hariç:

-O; O’nu sevene kucağını açtı; Ana gibi; dolu 
dolu..

Sevene ipek, sevmeye kaya olan kucağı ile…

”Sen benim beklediğimsin; Türksün” deyiverdi…

Oğuz boylu Alpaslan ile; “Anadolu”, Anavatan 
oluverdi…

Mevlana’nın, “Her kim olursan genel gel 
gene…” çağrısıyla,  yer tutan, ocak tüttürene, dinini, 
dilini, ırkını ayrıt etmeden bağrını açtı..

Açtı da; az mı ihanete uğradı? 

İçinden içinden..Hacı Bektaş Ve-
li’nin;

“Dervişlik hırkada taçda değildir,

Hararet nardadır, sacda değildir.

Her ne arar isen, kendinde ara,

Kudüs’te, Mekke’de Hac’da değil-
dir” uyarmalarına rağmen…

Hoca Nasrettin’in dediği gibi 
“Parayı veren düdüğü çalar” oldu; 
Türkçe konuşmayan türkü söyleyenler, 
köprüyü geçmek için…

Karamanoğlu Mehmed Bey, aha 
şurada durdu ve dedi ki: 

“Bugünden sonra divanda, der-
gâhta, barigâhta, mecliste, meydan-
da, Türkçeden başka dil kullanılma-
yacaktır…” 

Ama heyhat..

Bugün sürüyü millet yapan en 
büyük unsurun dil olduğunu kabullen-
diremedi yine de..

“Gelin tanış olalım,

İşi kolay kılalım,

Sevelim sevilelim,

Dünya kimseye kalmaz”  diye bu 
köprüden geçerken seslenen gönüller 
sultanı Yunus Emre’ye  Aşık Paşa’nın; 

“Birliğe yetenler erdi menzile,

İkilikli kimse gelmez hasile”  ile 
seslenmesi, o’na değil, sizedir size…

Ondördüncü yüzyılda Yunus’un aşk 
çağlayanından dökülen sese, Kaygusuz 
Abdal’ın ana diliyle bu köprüden gön-
derdiği manilerin başkalığı o diyardan 
bu diyara Evliya Çelebi ile gezindi 
durdu. 

Çamlıbel’den  Köroğlu koptu geldi; 
“Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu” 
diye haykırdı. 

Mehmet Akif, yüzlerce yıl öteden,

“Saçıyor zırha bürünmüş de o 
namerd eller. 

Yıldırım yaylamı tufanlar, alevden 
seller” ile Köroğlu ile hemfikirlik yaptı.

Bak, oğul;

Karacaoğlan, 

“Güzel sevmek günah değil,

Ben kitapta yerin gördüm” e sazı 
ile bu köprüden ezgi verdi. 

Bayburtlu Zihni, “Kâhı yağmur 
oldum, aktım sel gibi” diyerek, köprü-
nün altından geçti. 

Şinasi’yi “Eşi yok bir güzel sevdi 
beğendi gönlüm. 

Kıskanır kendi gözümden yine 
kendi gönlüm”  ile aşka taşıyan sevda, 

bu köprüde yükseldi. 

Çilesi yar üstüne… 

Yüreği yasta, derdiyle hasta, esen 
yıl uçan kuş, açan çiçek ile yardan 
haber bekleyen Erzurumlu Emrah’ın 
gönlüne küsüp, gönlüyle barışması hep 
bu topraklarda, bu köprüde…

“Ölürsem görmeden, millete üm-
mid ettiğim feyzi,

Yazılsın seng-i kabrimde vatan 
mahzun ben mahzun” vasiyetini 
Büyük vatan şairi Namık Kemal bu 
köprüde neşretti.

 “Uydurma söz yapmayız. Yapma 
yola sapmayız. Türkçeleşmiş Türk-
çedir, Eski köke tapmayız” diyen Ziya 
Gökalp, arı bir dilin nasıl olacağını 
söyledi, gitti.

Ey oğul:

Bu köprüyü taşıyan kutsal toprak-
lar,

Mehmet Emin Yurdakul’da ifadesini 
bulan, 

“Bu topraklar ecdadımın ocağı,

Evim, köyüm hep bu yerin bucağı” 
dediği yerlerdir..

Sen, geçmişte bugün için O’na, 

“Yazık sana ağlamayan şaire. 

Yazık, sana titremeyen vicdana. 
Yazık, sana uzanmayan ellere. Yazık, 
seni kurtarmayan ellere” yazdıranlar 
gibisin.. 

Zavallı oğul;   

Ama, sen bugün nasıl tarif edersin; 
anlamam, anlayamam. 

Beni, Sen, “DEDEM KORKUT” 
diyerek, böyle kabul kabulleneceksen; 
istemem, geriye dönerim geriye… 

Dolu dolu Ana’ya, Gerçek Anadolu 
ya…

*

Not: 

Zerafetli satırlar ile lezzetli aşları 
yazmaya içimin elvermediği bir zaman 
diliminde 8 yıl öncesinde gönlüme 
dökülüp, kalemle yol bulan satırlar ve 
de; Ömer Hayyam’ın:

“Sevgili bir başka güzelsin bugün. 
Ay gibisin pırıl pırıl gülüşün. Güzeller 
bayram günü süslenir,

Senin ise bayramları süsler yü-
zün”  deyişine, “Bayramdan bayrama 
iç ve dış güzelliğe bürünmek isteyen-
lerden değil, bayramları bile süsle-
yecek kadar Allah’a kul olma dileği 
ile bayramınız kutlu olsun” dileğimi 
ekliyorum.

       Haber: Serkan KILINÇ

YILLARDIR ELİNİ BIRAKMADI
Trabzon’un Ortahisar İlçesi Erdoğdu 
Mahallesi’nde yaşayan 76 yaşında 
ki Hasan Ali Kaplan 20 yıldır doğuş-
tan görme engelli olan hasta eşine 
bakıyor. Eşi Türkan Kaplan yatağa 
bağlı bir şekilde yaşıyor. Görme 
engelli olmasının yanın da bir de kalp 
hastası, şeker hastası, tansiyon ve 
sinir hastası olan Türkan Kaplan’ın 
yanından eşi bir an ayrılmıyor. 40 yıl 
önce evlenen ve çocukları olmayan 
çift yalnızlıklarını birlikte paylaşıyor. 
Hasan Ali Kaplan eşine hem göz oldu 
hem ayak oldu.  Kaplan sabah kalk-
tığında ilk iş olarak eşinin kahvaltısını 
hazırlıyor. Daha sonra eşinin tansi-

yonunu ve şekerini ölçüyor. Eşinin 
birçok hastalıkla mücadele etmek 
zorunda kaldığını ifade eden Kaplan 
eşi ile çok mutlu günler geçirdiklerini 
belirterek hastalığında da yanın da 
olduğunu söyledi.  

20 Yıldır Hasta Eşine Bakıyor 
Kendisi de ayağından engelli olan ve 
görme engelli eşine Hasan Ali Kaplan 
açıklamasında eşinin bir an olsun 
hizmetini aksatmadığını belirtti. 
Kaplan; “Biz 40 yıl önce evlendik. 
Çocuğumuz olmadı. Yıllarca geçi-
mimizi ayakkabı boyacılığı yaparak 
sağladık. Şimdi emekli oldum eşime 

bakıyorum. Sabah kalkıyorum. Onun 
kahvaltısını hazırlıyorum, tansiyonu-
nu ölçüyorum sonra şekerini ölçü-
yorum. Yemeğini gün içinde yediri-
yorum. Evin temizliyorum elimden 
geldiği kadar.  Yanından ayrılmamaya 
çalışıyorum. Önceden biraz daha 
iyiydi ama zaman geçtikçe has-
talıklar onu çok yormaya başladı. 
Ağrısı oluyor. Komşularımız Mahalle 
muhtarlığımızda bize destek oluyor. 
Böyle yaşıyoruz. Elimden geldiği ka-
dar hizmetini yapmaya çalışıyorum” 
şeklinde konuştu.  

Elimi Hiç Bırakmadı
Doğuştan görme engelli olan ve 
20 yıldır çok sayıda hastalık ile 
mücadele eden Türkan Kaplan ise 
eşine minnet duyduğunu ifade 
ederek; “Elimi hiç bırakmadı. Birkaç 
yıl öncesine kadar daha iyiydim 
kalkabiliyordum ama son birkaç yıldır 
hiçbir şey yapamaz oldum.  Artık 
kalkıp oturamıyorum bile.  Kendisi 
de rahatsız olduğu halde yemeğimi 
yedirir beni yalnız bırakmaz. Bazen 
çok yoruluyor ama yine de 
yalnız bırakmıyor” dedi.

       Haber: Sonay ÇALUK



Terör için omuz omuza
TBMM Başkan Vekili CHP İstanbul 
Milletvekili Akif Hamzaçebi, 
Trabzon’da bir takım incelemeler 
yaparak taziye ziyaretlerinde bulundu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Başkan Vekili, Cumhu-
riyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 
Milletvekili Akif Hamzaçebi, Trab-
zon Valisi Yücel Yavuz’u maka-
mında ziyaret ettikten sonra, CHP 
Trabzon İl Başkanlığına ziyarette 
bulundu. CHP ziyaretinden sonra 
Maçka’da terör saldırısında şehit 
olan Eren Erdem’in ailesine ta-
ziyelerini ilettikten sonra mezarı 
başında küçük Eren’in ruhuna dua 
okudu. Daha sonra Meclis Başkanı 
Akif Hamza Çebi, Maçka’daki terör 
saldırısında yaralanan ve Farabi 
Hastanesi’nde tedavi edilmekte 
olan emniyet görevlisi Of’lu Namık 
Öztel’e geçmiş olsun ziyaretinde 
bulundu. İki günlük Trabzon seya-
hatinde bulunan Akif Hamzaçebi, 
Tunceli’de şehit edilen Gümüşha-
neli öğretmen Nurettin Yılmaz’ın 
Torul’da bulunan ailesine taziye 
ziyaretinde bulundu. Şehit öğ-
retmenin kabri başında dua eden 
Akif Hamzaçebi, Gümüşhane Va-
lisini, CHP Gümüşhane İl Başkanlı-
ğını ve son olarak da Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve 
Yönetimini ziyaret ederek görüş 
alışverişinde bulundular.  

KULLANILAN DİL
BU ORTAMI HAZIRLAMIŞTIR
Cumhuriyet Halk Partisi 

Trabzon İl Başkanlığı’nda gazete-
cilerin sorularını yanıtlayan Akif 
Hamzaçebi, ‘Siyaset her şeyin 
çözümüdür, bütün sorunları-
nın çözümü siyasettedir’ dedi.  
Siyaset kurumu ne kadar güçlü 
olursa sorunlar o kadar çözülür 
diyen Akif Hamzaçebi, “Şu anda 
Türkiye’de siyasete hakim olan dil iyi 
değil, gerginleştirici dil var. Siyaset-
teki bu üslubun yumuşaması, bu 
gerginliğin sona erdirilmesi gerekir. 
Gerginlik, kutuplaşma demektir, 
kutuplaşma, toplumsal bağlarımızın 
zayıflaması dayanışmanın çökmesi 
demektir. Bu asla olmamalı, böyle 
bir şeyi şüphesiz ki kimse niyet 
etmiyor,  ama kullanılan dil, şuandaki 
ortam, şu andaki atmosfer bunu 

getirmiştir. Bunu aşmalıyız bunu 
aşmak zorundayız” diye konuştu. 

TURİZMDE 30 MİLYAR
GELİR KAYBI VAR
Türkiye’nin çok büyük sorunları 

var diyen Akif Hamzaçebi, “Türki-
ye’nin terör sorunu var. Türkiye’nin 
ekonomik sorunları var. Türkiye’nin 
dış ilişkilerde yaşadığı sorunlar 
var. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 
ilişkileri olumlu seyretmiyor. Trabzon 
turizmde bir atılım yapmıştır ama 

ancak turizmdeki bu atılımı Tür-
kiye’nin genelinde göremiyoruz. 
Sadece 3 yıllık turizm geliri kaybı 
gelecek dönemi de dikkate aldığı-
mızda yaklaşık 30 milyar dolardır. 
Bunu aşmak zorundayız. Türkiye’de 
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi 
sağlamak, özgür, demokratik bir 
Türkiye gerçekleştirmek, insan 
haklarını güvence altına alan bir de-
mokrasiye ulaşabilmek için siyaset 
kurumunun üstüne düşen büyük 
görevler vardır” diye konuştu. 

TERÖR ASLA AMACINA 
ULAŞAMAYACAKTIR
Bütün terör örgütlerini lanetliyoruz 

diyen TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 
Terörün başarıya ulaşması mümkün değildir. 
Türkiye Cumhuriyeti terör karşısında sınan-
mış test edilmiş bir devlettir diyerek, “Terör-
le mücadelede biz devletimizin, milletimizin 
yanında oluruz. Hangi terör örgütü olursa 

olsun hiçbir zaman Türkiye’yi bölmek gibi bir 
amaca ulaşamayacaktır. Milletimiz karşısın-
da dimdik ayakta duracaktır. Milletimiz buna 
müsaade etmeyecektir. Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti buna müsaade etmeyecektir. 
Bu mücadele hep birlikte milletçe yürüttü-
ğümüz mücadeledir” dedi. 

EREN BÜLBÜL’ÜN 
AİLESİNE ZİYARET
TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul 

Milletvekili Akif Hamzaçebi, Trabzon’un 
Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgü-
tü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas 
sırasında şehit olan Eren Bülbül’ün ailesini de 
ziyaret etti.

Hamzaçebi, beraberinde CHP Antalya 
Milletvekili Devrim Kök ve CHP İl Başkanı 
Turgay Güngör ile Maçka ilçesinin Sukenarı 
Mahallesi’ndeki taziye evine giderek, şehit 
Eren Bülbül’ün ailesine başsağlığı diledi. Eren 
Bülbül’ün ağabeyleri Erdoğan ve Çağlar Bül-
bül ile görüşen Hamzaçebi, “PKK terörünün 
hain eylemini hepimiz kınıyoruz. Allah rah-
met eylesin Eren yavrumuza. Hain bir PKK 
eylemi. Gerçekten bütün milleti yasa boğan 
ve bizi üzen, hepimizi derinden yaralayan 
ve Eren’i bütün Türkiye’nin evladı yapan acı 
bir eylemdi. Allah’tan rahmet ve başsağlığı 
diliyorum.” dedi. 

Hamzaçebi, milletçe ailenin acısını 
paylaştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Hangi terör örgütü olursa olsun, hiçbir 
zaman Türkiye’yi bölmek gibi bir amaca ula-
şamayacaklar. Milletimiz ve Türkiye Cumhu-
riyeti devleti buna müsaade etmeyecektir. 
Terörle mücadele hep birlikte milletçe 
yürüttüğümüz mücadeledir. Yeniden Eren 
evladımızın acısını paylaşıyorum. TBMM 
Başkanvekili, CHP İstanbul Milletvekili olarak 
paylaşıyorum. Siyasi kimliğimle ve bir insan 
olarak paylaşıyorum. Bu acı bütün insanlığın 
acısıdır.” 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun da aileye taziyelerini ilettiğini 
kaydeden Hamzaçebi, “Bu ülkede ay yıldızlı 
bayrağımız altında sonsuza kadar yaşa-
yacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın.” ifadesini kullandı. 

Hamzaçebi, daha sonra Maçka ilçesi 
kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıy-
la sağlanan sıcak temas sırasında yaralanan 
polis memuru Namık Öztel’i, tedavisinin 
devam ettiği Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Farabi Hastanesinde ziyaret ederek sağlık 
durumu hakkında bilgi aldı.

ŞEHİT ÖĞRETMENİN 
MEZARINA ZİYARET
TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul 

Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tunceli’de terör 
örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra 
katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yıl-
maz’ın ailesini ziyaret etti.

Hamzaçebi, beraberinde Düzköy Bele-
diye Başkanı Abidin Çelik, partisinin Gü-
müşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ve Trabzon İl 
Başkanı Turgay Güngör ile şehit öğretmenin 
Torul ilçesinin Demirkapı köyündeki baba 
ocağına gelerek ailesine başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
taziyelerini şehidin babası Hamit ve annesi 
Gülay Yılmaz’a ileten Hamzaçebi, burada 
baba Yılmaz ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Hamzaçebi, öğret-
men Necmettin Yılmaz’ın, PKK tarafından 
gencecik yaşında, ülkenin çocuklarına 
hizmet etmek ve öğretmenlik yapmak için 
bulunduğu yerde katledilerek şehit olduğu-
nu anımsattı.

Yılmaz’a Allah’tan rahmet dileyen Ham-
zaçebi, şehidin babasına hitaben, “Hamit Yıl-
maz kardeşim, o günlerde çok güzel konuş-
malar yaptın. Acı yaşayan bir babanın acısını 
içine, yüreğine gömerek bütün millete ders 
olacak şekilde açıklamalar yaptın. Herkese 
örnek oldun. Seni kutluyorum. İyi ki Hamit 
Yılmaz gibi babalar var. İyi ki Hamit Yılmaz 
gibi Anadolu insanları var.” diye konuştu.

Hamzaçebi ve beraberindekiler, daha 
sonra ziyaret gerçekleştirdikleri şehit öğret-
menin mezarında dua etti.

Basın özgürlüğü, 
medyanın içinde bulundu-
ğu sorunlar, gazetecilerin 
çalışma ve yaşam koşulları 
sadece bu meslek çalışan-
larını mı ilgilendirir?

Bazı meslek grupları 
vardır ki, o işin sağlıklı ya 
da gereği gibi yerine geti-
rilmesi, o mesleğin hareket 
alanı ve çalışma ortamı, 
o meslek mensuplarının 
içinde bulunduğu durum, 
doğrudan toplumu ilgilen-
dirir.

İşte basın sektörü, bu 
meslek gruplarının başında 
gelir.

Peki neden? 

Çünkü basın mesleği, 
hak ve özgürlükler kadar 
hepimizin siyasal-top-
lumsal-ekonomik-kültürel 
yaşam içindeki konum ve 
pozisyonlarını doğrudan 
etkiler.

***

En temel insan hakla-
rından biri ‘’özgür düşüne-
bilmek, düşüncelerini  an-
latabilmek ve başkalarıyla 
paylaşabilmek, özgürce 
haberleşmek; olan biteni  
öğrenebilmek, bu yolla 
yönetenleri denetleyebil-
mek; desteklemek kadar 
itiraz  ya da muhalefet 
edebilmek hakkına sahip 
olmak’’tır.

Ancak dolaylı olarak da 
basın ve haberleşme öz-
gürlüğü, hukukun yanında 
diğer hak ve özgürlüklerin 
en önemli ‘’güvence’’lerin-
den biridir. 

Yani aslında basın 
özgürlüğü, ister belirli bir 
toplumun, ister insanlık 
ailesinin bir bireyi olsun, 
herkesin özgürlükleri 
açısından üzerine titremek 
gereken bir haktır.

Bugün insanlığın vardığı 
en ileri sistem olan demok-
rasi ve hukuk devletinin, 
eşitlikçi bir dünyanın en 
temel unsurlarındandır 
basın özgürlüğü.

Demek ki basının içinde 
bulunduğu durum, tek tek 
ve topluca hepimizin içinde 
olduğu durum aşçısın-
dan yaşamsal bir öneme 
sahiptir.

***

İşte tam da bu nedenle, 
basın kuruluşları ne kadar 
da birilerinin malıysa da, bu 
işlevleri ve konumları gere-
ği ,aynı zamanda toplumun 
malıdır.

İşte tam da bu neden-
le basın kuruluşlarından 
beklentilerin gerçekleşmesi 
için, basın ahlak ilkeleri, ba-
sının hukuksal ve toplumsal 

sorumluluğu belirli kural-
lara bağlanmalı, gazeteci-
ler her açıdan güvenceye 
kavuşturulmalıdır. 

İşte tam da bu nedenle 
basın yayın organlarının, 
toplumu yönlendirmenin, 
güdülemenin, yönetmenin, 
algı oluşturmanın bir aracı 
yapılmasına karşı, basını 
gerçek işlevine döndürecek 
adımlar atılmak zorundadır.

***

Bir ülkede demokra-
sinin, hukukun, özgürlük-
lerin, adaletin, vicdanın, 
refahın, barışın en önemli 
ölçülerinden biri basın 
özgürlüğüdür.

Basının ve basın çalı-
şanların içinde bulunduğu 
durum ne kadar kötü ise, 
o ülke yukarıdaki tümcede 
sayılan özellikler bakımın-
dan o kadar kötüdür. 

Tam tersi basının ve 
basın çalışanlarının içinde 
bulunduğu durum ne kadar 
iyiyse, o ülkede her şey o 
kadar olumludur. 

***

Peki gerek bireyler ve 
gerekse toplum olarak 
basın özgürlüğüne ne kadar 
sahip çıkıyoruz?

Basın kuruluşlarının 
işlevlerini gerçekten yapıp 
yapmadığına ne kadar 
bakıyoruz? 

Gazetecilerin eğitimi, 
düzeyi, ekonomik durumu 
ve özlük hakları ile hangi 
koşullarda çalıştırıldığı ile 
ne kadar ilgileniyoruz? 

Basın kuruluşların daha 
bağımsız, özgür ve tabi ki 
sorumlu yayıncılık yap-
maları için onları ne kadar 
savunuyoruz?

Gazetecilerin gerek dev-
let-iktidar ve güç odakları, 
gerekse patronajının bas-
kısına karşı savunulması 
noktasında ne yapıyoruz? 
Hangi yaptırımları uygulu-
yoruz?

***

Bütün bu olumsuzluk-
lara karşı okuyucu ya da 
izleyici tavır almıyorsa, 
bağımsız ve özgür medya 
organlarını desteklemi-
yorsa, yazdıkları nedeniyle 
işten atılan gazetecilere 
sahip çıkmıyorsa, basın ve 
çalışanları üzerindeki büyük 
baskı ve sindirme politika-
larına görmezden geliyor 
ya da sessiz kalıyorsa, oku-
yucu ya da izleyici sorum-
luluğunu yerine getirmiyor 
demektir.

Bu durumdaki okuyucu, 
kendi hak ve özgürlük-
lerinden de vazgeçmiş 
demektir. 

OKUYUCUNUN YA DA 
İZLEYİCİNİN YAŞAMSAL 

SORUMLULUĞU!

Ahmet Şefik 
MOLLAMEHMETOĞLU

       Haber: Fatih İSHAK

Trabzonlu İşadamları ve Bürokratları Derneği
Yönetim Kurulu Adına

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

ORHAN AKÇAY
BAŞKAN
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BU YOL 
TRABZON’A 

ÇIKAR

Mirac ÖZAĞCI

Tereyağına, kuymağına, fındığına, 
lazutuna, hamsisine, çayına, ma-

kadam yollarına kurban olduğum şehir…

Uzungöl’üne, Sümela’sına, Çambur-
nu’na, Kadırga’sına, Ganitası’na özlem 
duyduğum şehir...

Türkülerde ‘içi kalaylı kazan’ diye 
anılan canım Trabzon!

Aşıklar şehridir Trabzon... İki elin 
birbirini tutarken sıkıca, guruptaki kızıl 
güneş bile kıskanır. Hasır ve telkarideki 
gibi ince işçiliktir burada aşk...

Yağmurlar tepeleme düşerken her 
dem yeşil yapraklar korunak olur size.

Ah Trabzon, ne sırlar gizli sinende! 
Tarihi de sen yazdın, destanı da... Roman-
timizden realizme... her türden roman 
kahramanısın sen.

İşte bu kadim şehir son yıllarda özel-
likle Arap turistlerin vazgeçemedikleri 

tutku haline geldi. ‘Şehzadeler şehri’, 
Sümela Manastırı’nın restorasyon çalış-
malarının uzamasına ve ziyarete kapalı 
kalmasına rağmen dünyanın birçok 
ülkesinden turistlerin buluşma adresi 
oldu.

Sümela’dan kaynaklanan boşluğu 
Uzungöl hissettirmemeye çalıştı. Bura-
daki en büyük tehlike ise betonlaşma 
olarak dikkat çekti.

Özellikle sosyal medyada çığ gibi 
büyüyen tepkilerde tek amaç, Uzun-
göl’ün otantik konumunu koruması.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yet-
kilileri bu doğrultuda çalışsalar da soru-
nun önüne bir türlü geçilemiyor.

Son yıllarda büyük bir gelişme gös-
teren kruvaziyer turizm etkinliklerinde 
Trabzon uluslararası tur operatörlerinin 
de gözdesi. Şehir şimdilerde Kuşadası 
ile yarışır durumda.

Trabzon son süreçte bir müşteri 
daha kazandı: Körfez ülkelerinden gelen 
turistler. Bu da özellikle şehir esnafı için 
mutluluk kaynağı.

Yelpazenin genişlemesine karşın 
sorunlar da gün ışığına çıkıyor. Zira böl-
gede konaklama sorunu had safhada. 

Kent büyükşehir kimliğinde ancak ge-
lenleri barındıracak tesislere yeterince 
sahip değil. Özellikle devlet büyüklerinin 
iş adamlarına ‘bölgeye yatırım yapın’ 
çağrıları kulak arkası edilirken burada 
yaşanan keşmekeşlik turizmi sekteye 
uğratan bir sorun.

Trabzon turizmini baltalayan bir 
diğer faktör de ister kabullenin, ister 
kabullenmeyin maalesef terör.

PKK’nın son iki yılda Maçka’da yap-
tığı alçak eylemler yüreklerimizde derin 
bir yara bıraktı. Bir süre önce daha 16 
yaşında teröre kurban verdik Eren Bül-
bül’ümüzü. Acı dinmedi, dinmeyecek… 
Özellikle Sümela Manastırı’nın bulun-
duğu Maçka’nın terör için seçilmesi 
manidar. İnanıyorum ki güvenlik güçle-
rimiz Trabzon halkının kırmızı çizgilerini 
geçmek için seri nabız yoklama derdin-
de olan çapulcuları derdest edecek ve 
tarihin karanlık dehlizlerine göndere-
cektir. Netidece Maçka bu illetten bir an 
önce kurtulur umarım.

Şu bir gerçek ki Trabzon, turizme 
yönelik kültürel miraslarıyla potansiyeli 
olan bir kent. Sümela ve Uzungöl dışın-
da Atatürk Köşkü, Kuştul Manastırı, Çal 
Mağarası ve daha birçok turistik alan ve 

eser var burada.

Arabistan yarımadasının kavurucu 
sıcağından bunalıp Trabzon’a gelen 
turistler ılıman iklime sahip olan bu şe-
hirde yağmurla demlenip stres atmayı 
tercih ediyor.

Allah’ın rahmetini esirgemediği 
yöremiz yerli halkın yanı sıra yaban-
cı turistler için de tam bir velinimet. 
Denizse deniz, gölse göl, yaylaysa yayla, 
yağmursa yağmur, rüzgarsa rüzgar, 
ormansa orman…

Daha ne olsun?

KUZEYİN OĞLU’NUN HASSASİYETİ

Efulim’le adını duyurdu. Kemençe ile 
birçok enstrümanı sentezleyip özgün 
bir müzik yarattı. Manolya, Suların 
Horon Yeri, Şimal Rüzgarı gibi birçok 
albüme imzasını koydu. Kadife sesiyle 
kısa sürede gönüllerde yer buldu. “Ku-
zeyin Oğlu” diye anıldı. Özellikle Türkiye 
Cumhuriyeti ve Atatürk konularında 
duyarlılığı ile bilinen sanatçı, bu değer-
lere karşı duyulan öfkeyi sivri diliyle 
eleştirdi, kınadı. Evet, Volkan Konak’tan 
söz ediyoruz. Uzun bir süre sosyal 
medyada topun ağzına konuldu Kuzeyin 
Oğlu. Neymiş, bundan yıllar önce sarf 
ettiği sözler Maçka’da Eren Bülbül ve 

bir astsubayımızın şehit edildiği terör 
saldırısının ardından temcit pilavı gibi 
gündeme getirildi. Atatürk ve Atatürk-
çülüğü, vatanı her zaman baş tacı eden 
Volkan Konak çok içerledi eleştirile-
re. Vatan sevdasını daima yüreğinde 
beslediğini söyleyen sanatçı, Trabzon’un 
örnek kişilerinden biri. Onun hassasiyeti 
bellidir. Kırmızı çizgileri bellidir. Hiçbir 
zaman eyyamcılık yapmadı, yapmaz da. 
Ünü sadece Türkiye değil ülke sınırlarını 
aşan bir sanatçının belden aşağı söz-
lerle rencide edilmesi etik değil. O yine 
enstrümanıyla kendisini eleştirenlere 
cevabını verecektir diye düşünüyorum. 
Volkan Konak, özü sözü bir insandır. O 
bugünlere dişini tırnağına takarak geldi, 
zirve basamaklarını tek tek tırmandı, bi-
rileri gibi tepeden inme olmadı. Çakma 
sanatçılardan olmadı. 4 yıl önce çözüm 
sürecinin zarar görmemesi için söyle-
diği sözlerin yanlış anlaşıldığını, daha 
doğrusu yanlış aksettirildiğini belirtti 
Konak. Ve ekledi: Doğup büyüdüğüm 
kasabada yaşanan terör saldırısına 
benden fazla mı üzüldüler? Evet, her 
insan pot kırar, hata yapar, yanlış konu-
şur; ama Volkan Konak söz söylerken 
ölçer, biçer, tartar ve ona göre döküler 
cümleler ağzından.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Karadeniz gezisinde yaptığı konuş-
masında önemli turizm merkezleri Ayder 
ve Uzungöl’deki gelişi güzel yapılaşamaya 
ilişkin sözlerinden sonra turizm merkezle-
rindeki imar kirliğinin önüne geçilmesi için 
yetkililer harekete geçti, bölgede kentsel 
dönüşüm çalışmaları başlatıldı.
Çaykara İlçesi’nde dünyaca ünlü turizm 
merkezi Uzungöl’de otel, pansiyon ve iş 

yerleri sayısının gün geçtikçe artması 
bölgede imar kirliğine neden oluyor. Bölge 
turizminin göz bebeği konumunda olan ve 
her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi 
akınına uğrayan Uzungöl’de imar soru-
nuna çözüm bulunamadı. Doğa harikası 
Uzungöl’ün geçmiş yıllardaki görüntüsü 
ile son günlerdeki görüntüsü arasındaki 
farklılık dikkat çekiyor. Yaşanan farklılığa 
bölgedeki yapılaşmanın hızlı ve plansız 

artışı neden olurken, çevre sakinlerinin de 
evlerini pansiyona ve apart otele dönüş-
türdükleri de göze çarpıyor. Son dönem-
de, Suudi Arabistan başta olmak üzere 
körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun 
ilgi gösterdiği Uzungöl’de otel, apart otel, 
pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekil-
de artışıyla birlikte imar kirliliği yaşanmaya 
başlandı. 

BAKAN SOYLU UZUNGÖL’Ü İNCELEDİ 
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Uzungöl ve Ay-
der’deki kötü yapılaşmayla ilgili değerlen-
dirmelerini ardından yetkililer de harekete 

geçerek bölgende 
imar kirliğini ön-
lemek için kolları 
sıvadı. Cumhur-
başkanı Erdo-
ğan’ın konuşma-
sının ardından 
İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu 
da harekete ge-
çerek Uzungöl’e 
gitmiş, burada bir 
dizi incelemeler-
de bulunmuştu. 

Bölgede kentsel dönüşüme işaret eden 
Bakan Soylu da otel işletme yetkilileri ve 
vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılması 
planlanan çalışmaları değerlendirmişti. 

ERDOĞAN’DAN AYDER 
VE UZUNGÖL TEPKİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki turizm 
merkezlerinde gelişigüzel yapılaşma ile 

imar ve çevre 
kirliğine ilişkin 
sessizliğini boza-
rak konuya ilişkin 
çözüm önerisin-
de bulunmuştu. 
Erdoğan konu 
hakkında şöyle 
konuşmuştu: 
“Aaramızda 
dertleşirken il 
teşkilatında yay-
laları konuştuk. 

Şu andaki Ayder bizim temsilimiz olamaz. 
Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama 
biz Ayder’i kirlettik rezil ettik. Buralar üze-
rinde devlet olarak da özellikle duracağız 
ve özellikle durmak suretiyle Ayder’i bu 
yapılanmayla değil, kentsel dönüşümle 
inşallah şanına yakışır bir hale getireceğiz. 
İçişleri Bakanımızla da Uzungöl’ü konuş-
tuk. Aynı değişim ve dönüşümü de Uzun-
göl’de yapmamız lazım. Bunlar çekim alanı, 
bunu yaptığımız anda ben inanıyorum ki 
buraya gelenlerin sayısı çok ama çok fazla 
olacak”

VATANDAŞLARDAN 
BİLGİLENDİRME TALEBİ
Bu arada doğal güzelliği bozulduğu ve 
çevrede yaşanan imar kirliliği gerekçesiy-
le Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 
Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanması 
planlanan Uzungöl’de projenin belirsizli-
ği işletme sahiplerini de tedirgin ediyor. 
İşletme sahiplerinin yanı sıra yöre halkı da 
proje hakkında kendilerinin bilgilendirilme-
lerini istedi.

DAVALIK OLMUŞTU
Öte yandan bölgede imar kirliğinin önüne 
geçmek için yürütülen çalışmalarda 2004 
yılında, ‘Özel Çevre Koruma Alanı’ ilan 
edilen Uzungöl’de ev yapan, ya da ev-
lerini apart otele, pansiyona ve işyerine 
dönüştüren yaklaşık 800 kişi hakkında 2 
ile 5 yıl arası hapis cezası istemiyle, ‘İmar 
Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla dava 
açılmış, 15 Temmuz’dan sonra çıkarılan 
kısmi af sayesinde de bu kişiler cezaevine 
girmekten kurtulmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
UZUNGÖL’E EL ATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
bölgedeki ziyaretinde Uzungöl’deki kötü 
yapılaşmayla ilgili önemli mesajlar vererek 
turizm merkezi için değişimi işaret etti

       Haber: Fatih TURAN

Trabzon’un Sürmene ilçesi Koyuncular Ma-
hallesi Öksüzler mevkinde, iki ağır hasta yapılan 
yol sayesinde hayatlarında ilk kez kapılarının 
önüne kadar gelen ambulansla hastaneye gitti. 

67 yaşındaki Fatma Öksüz, 15 yıldır aşırı kilo 
nedeniyle yürüme zorluğu çekerken 74 yaşın-
daki Gülname Öksüz de geçirdiği kalp ameliyatı 
sonrası yatağa bağımlı kaldı. İki kadın da evle-
rinden dışarı çıkamaz duruma gelirken zaman 
zaman fenalaşmaları durumda zorlu çilelerin 
ardından ambulansla hastaneye nakilleri sağla-
nıyordu. Yol yapılmadan önce sedye yardımıyla 
metrelerce taşınarak ambulansa götürülen iki 
hastanın çileleri yol yapımıyla son buldu. Artık 
evlerinin kapısına kadar gelen ambulansın sevin-
cini yaşadıklarını belirten Öksüz ailesi şimdi çok 
rahatladıklarını söyledi. 

80 yaşındaki Paşa Öksüz, ilk kez eşi için ka-
pılarına kadar ambulans gelmesinin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirtirken sevinçten ağladığını kay-
detti. Koyuncular Mahallesi Muhtarı Sinan Kanca 
ise, 800 metrelik yolun 55 günlük çalışmayla 
yapıldığını kaydetti. 

İlk defa yeni yolda ambulansı kapımızda 
gördüm

Yapılan yol sayesinde 80 yaşında ilk kez 
kapısının önünde ambulans gördüğünü belirten 
Paşa Öksüz, tarif edilemez duygular içerisinde 
olduğunu belirterek Yaşım 80. İlk defa yeni yolda 
ambulansı kapımızda gördüm. Duygularımı an-
latamam. Çok şaşırdım. Bu heyecan anlatılmaz. 
Burada yaşadığım halde bu yolu gördükten sonra 
kendi kendime neredeyim acaba diye sormaya 
başladım. Sanki ayrı bir dünyada yaşıyormuş 

gibiyim dedi.
Yakalandığı hastalık yüzünden 15 yıldır yürü-

yemediğini belirten Paşa Öksüz’ün 67 yaşındaki 
eşi Fatma Öksüz’de 15 yıldır yürüyemiyorum. 
Yemeğimi bile önüme getirip öyle yiyebiliyo-
rum. Yolumuzun yapılması bizi çok mutlu etti. 
Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kapımızın 
önüne ambulans geldiğini söylediklerinde ne 
kadar sevindim bilemezsiniz. Torunum bana nine 
ambulans geldi deyince sevincim bir kat daha 
arttı. Hiç hayal etmezdim ambulansın gelece-
ğini. Hayatımda yaşadığım en olumlu gelişme 
ambulansın kapıya gelmesi oldu. Bundan fazla 
sevindiğimi hatırlamıyorum. 140 kilo geliyorum. 
Doktorlar bana 40 kilo vermem durumunda 
ameliyat olabileceğimi söyledi. Yol yapılmadan 

önce hastane gideceğim zaman beni 10 kişi zor 
taşıyordu. Şimdi ambulans kapıma kadar geliyor 
diye konuştu.

Paşa Öksüz’ün ağabeyi Cemal Öksüz, duygu-
larını anlatamayacak durumda olduğunu kayde-
derek, Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizi 
büyük bir nimete kavuşturdular. Bizi sefaletten 
mağduriyetten kurtardılar. 82 yaşındayım am-
bulansı kapımda ilk kez gördüm. O anki sevincimi 
anlatamam ifadelerini kaydetti. 

Cemal Öksüz, 74 yaşındaki eşi Gülname 
Öksüz’ün 2014 yılında kalp ameliyatı geçirdiğini 
ve ardından yatağa bağımlı kaldığını belirtirken 
ilk kez kapının önünden ambulans ile hastaneye 
götürüldüğünü ifade etti.

Yolun yapılması burada yaşayanları adeta 
çocuklar gibi sevindirdi

Koyuncular Mahallesi Sinan Kanca da yolun 
yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, 
Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Yolun 
yapılması burada yaşayanları adeta çocuklar gibi 
sevindirdi. Yaklaşık 200 yıldan beri burada bu 
haneler mevcut. Bu haneler şu ana kadar hiç yola 
kavuşamamış. Eskiden imkanlar kısıtlı idi. Biz bu 
işe 2 buçuk yıl önce girişim yaptık. 55 gündür ya-
pılan çalışmanın ardından burada yaşayanlar yola 
kavuştu. Burada ikamet edenlerden biri yatalak 
biri de çok zor yürüyebilen hasta. Dolayısıyla her 
an ambulans ihtiyacı olacağından yolun yapılması 
çok önemli idi. Devletimizden, belediyemiz-
den, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah 
razı olsun. Çok zor araziydi. Yaklaşık 2 aylık bir 
çalışmanın ardından kapıya kadar ambulans geldi. 
Burada toplam 12 hane var dedi.

80 Yıl sonra gelen hizmet
Hastalarını metrelerce taşımaktan kurtulduklarını belirten Öksüz ailesi, kapıya 
kadar gelen ambulans sayesinde hayatlarının en mutlu anını yaşadıklarını söyledi

       Haber: Ozan KÖSE





Gerçek adı Osman’dı, Osman 
Nevres…

Mustafa Kemal gibi, Selanik’te doğ-
muştu. Osmanlı topraklarında… 

Atatürk’ten 7 yıl, bir iddiaya göre 9 
yıl sonra 1988’de dünyaya gelmişti.

Atatürk’ün 1979 yılında doğduğu da 
halen iddia edilir. 

Yani ölüm yaşı 57 değil, 59‘dur diyen 
tarihçiler de mevcuttur.

Babasının adı Recep’ti. 

Nevres, ilköğretimine Selanik’te 
bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 
de eğitim aldığı Şemsi Efendi Okulu’nda 
başlamıştı. 

Daha sonra ise Selanik Feyziye Mek-
tebi’ni bitirmek zorunda kalmıştı. 

Ardından, burslu olarak Paris Sor-
bonne Üniversitesi’nde siyasal bilimler 
öğrenimi görmüştü. 

Burada Monj sokağında ki bir daire-
de kalmıştı.

HHH

Öğrenim gördüğü yıllarda Trablus-
garp’ı işgal eden İtalya’yı protesto etmek 
için, Mısırlı öğrenci lideri Şeyh Dayef 
ile birlikte mitingler düzenlemiş, en ön 
saflarda yer almıştı.

Paris’te İttihat ve Terakki Fırkası’nda 
ve Teşkilat-ı Mahsusa’da görev yapmıştı. 

Hem okuyor hem de vatan, millet iş-
leriyle uğraşmaktan da geri kalmıyordu. 

Gözü pek bir delikanlıydı ve önce 
vatan diyordu. 

İstanbul’a döndükten sonra, Osmanlı 
Devleti aleyhine Balkanları karıştıran, 
halen en büyük düşmanlarımızdan biri 
olan İngiliz istihbarat teşkilatı adına çalı-
şan Buxton kardeşlerin, bu faaliyetlerini 
her ne pahasına olursa olsun önlemekle 
görevlendirilmişti…

Buxton kardeşlere Bükreş’te bir 
tünelde suikast düzenleyen Hasan 
Tahsin, Buxton kardeşleri sevdikleri-
ne kavuşturmuş!.. Sevmediklerini de 
sevindirmişti.

Tam 10 yıla mahkum edildi. 1916 
yılı içerisinde Almanya’nın Balkanlara 
girmesi nedeniyle Romanya’dan salı-
verilmiş ve bir yolunu bulup zor şartlar 
altında kendini İstanbul’a atmıştı.

HHH

Zamanın ince hastalığı denilen 
verem hastalığına yakalanınca, tedavisi 
için İsviçre’ye gitmek zorunda kalmıştı… 
Tanınmamak adına pasaportuna yeni bir 
isim bulması gerekiyordu, Osman Nev-
res’i tarihe gömmüş ve  pasaportuna 
adını Hasan Tahsin yazdırmıştı, o artık 
Hasan Tahsin’di.

Tarihe geçecek ad, kayıtları girmişti. 
…

Artık hep bu adı kullanmaya başla-
mıştı; Hasan Tahsin

Osman Nevres, Hasan Tahsin adını 
asıl vatan için mücadele veren Teşkilat-ı 
Mahsusa’ya girmesiyle almıştı. 

Buxton kardeşleri de öteki tarafa 
gönderdiği sıralarda, bu teşkilat içerisin-
de yer alan Tahsin, 1918 yılında kaderini 
belirleyecek olan kente, İzmir’e yerleşe-
rek “Hatıra” isimli bir şirket kurar.

Osmanlı Sulh ve Selamet Cemi-
yeti’nin sözcülüğünü yapan Hukuk-u 
Beşer(İnsan Hakları) gazetesini yayım-
lamaya başlar. 

Gazetedeki yazılarında ise “Vatan 
perver-Hasan Tahsin” lakabını kulla-
nır. Tahsin, yazdığı yazılarla Türkiye’de 
kadın haklarının savunuculuğunu da 
yapan, belki de İlk erkek olur.

HHH

Tahsin, bu arada Sudiye hanımla 
gizlice evlenmiş, bu evlilikten Mehmet 
Kemal isimli bir oğulları olmuştu.

O günlerde ‘’ Büyük Yunanistan’’ 
hayali içinde ki donanmasıyla, İzmir’e 
ayak basma hazırlığı yapmaya başlayan 
Yunanlılara, İzmir’i teslim etmek isteme-
yenlerce “Redd-i İlhak Heyeti Milliyesi” 
isimli bir dernek kurmuşlardı. 

14 Mayıs’ı, 15 Mayıs’a bağlayan 
gece binlerce İzmirli eski Musevi 
Mezarlığı’nda toplanmıştı. 

Bu esnada İngiliz, Fransız, 
Amerikan, İtalyan ve Yunan zırhlı-
ları İzmir Körfezi’nde bulunuyordu. 
Kalabalığa hitap eden önemli bir 
isim, Belediye Başkanı Hacı Hasan 
Paşa ve Hukuk-u Beşer gazetesinin 
başyazarı olan Hasan Tahsin’di. 

HHH

Halkı direnmeye çağırıyorlardı.

Tahsin, heyecanlı konuşmasında 
Paris Barış Konferansı kararlarını 
sert bir dille eleştiriyor, yerden yere 
vuruyor ve gazetesinde yazdığı 
gibi “Burayı Yunan’a vermeyece-
ğiz, vermek isteyen kuvvetlerle de 
paylaşacak kozumuz olacak” diye 
kendisini dinleyenlere yüksek sesle 
haykırıyordu.

…Ve sabah güneşi  günü aydın-
lattığında, erken saatlerde, saatler 
07.30’u, tarihler         15 Mayıs 
1919’u gösterirken, Mustafa Kemal 
yurdu iç ve dış düşmanlardan temiz-
lemek için harekete geçmeden, Ban-
dırma vapurundan inip, Samsun’a 
ayak basmadan tam 4 gün önce…

HHH

Hasan Tahsin, Kordonboyu’nda 
giydiği şık bir koyu renkli takım elbi-

sesi ve belinde silahı ile bekliyordu. 
Önce Yunan gemilerinden Patris ve 
Atronitos isimli gemiler Pasaport’a 
yanaştı ve bir grup Yunanlı askerden 
seçilmiş Efzon Alayı, askeri gemiden 
inerek karaya çıktı. 

Temiastokles Gemisi ise 5. Piya-
de Alayı’nı, Punta İskelesi’ne çıkardı. 

Bunlar Punta’dan ilerleyerek, 
Kadifekale’yi işgal edeceklerdi. Bu 
esnada onbinlerce yerli Rum elle-
rindeki Yunan bayrakları ve çiçekler 
ile Kordonboyu’nu sevinç içinde 
kaplamışlardı. 

Kalabalıklar gemiden inen Yunan 
askerlerine alkış tutuyordu. Gelen 
askeri tabur, İzmir Metropoliti Hris-
tostomos tarafından takdis edildi. 
Metropolit, Yunan bayrağını öptü ve 
ağladı.

İlk Yunan taburu daha sonra 
buradan yaya olarak Hükümet ko-
nağı, kışla, kokaryalı istikametinden 
karantina’ya doğru yürüyüşe geçti.

HHH

Gazeteci Hasan Tahsin dişlerini 
sıktı, kalabalığın arasından sıyrılarak 
öne geçti. 

Tahsin, sesli bir şekilde “Olamaz, 
olamaz, böyle ellerini sallaya sallaya 
giremezler” diye etrafa bağırmaya 
başladı. Tahsin, daha sonra belindeki 
Revolver marka tabancasını aniden 
çıkartarak, düşmana ilk kurşunu 
sıktı. 

Tahsin ilk anda sadece Efzun 
Alayı’nın bayraktarını öldürmüş,  
ardından tabancasındaki tüm fişek-
leri düşman askerlerinin üzerlerine 
rast gele sıkmıştı. Ne evde bekleyen 
eşini, nede bebeğini düşünmeden… 
Çünkü; onun için önce vatandı.

Yunan Alayı şaşırmıştı. Yanında 
fazla yandaşı olmayan Tahsin, Yunan 
Alayı tarafından açılan karşı ateş 
ve ardından süngüleme sonucunda, 
Kordonboyu’nda, o yerli Rum ve 
Türklerden oluşan kalabalığın önün-
de henüz genç bir yaşta, 31 yaşında 
kahramanca yaşama veda etmişti.

işgal askerlerine sıkılan bu  ilk 
kurşunun sesi, Türk kurtuluş müca-
delesinde diğer yerlerde de çabucak 
duyulmuş, Aydın ve Balıkesir’de 
işgale karşı direniş baş göstermiş ve 
4 gün sonra tüm yurda yayılmıştı.

HHH

Şimdi de aramızda Hasan Tah-
sin’ler var. 

İç ve dış güçler tarafından çeşitli 
tacizlerle susturulmak, elleri, kolları 
bağlanmak isteniyor. 

Ama onlar bu vatanın bağım-
sızlığı için, Hasan Tahsin’in yolunda  
kararlı, gözü pek ve hiç durmadan 
direnmeye devam ediyor.

Onun için Ha Hasan olmuş, Ha 
Osman…

Önemli olan, önce Vatan!

HA OSMAN… HA HASAN…
ÖNEMLİ OLAN VATAN!

Turgay BEŞYILDIZ

Tereyağı denilince akla Tonya, 
Tonya denilince de Tonya Ta-
rımsal Kooperatifi gelir.. 
1969 yılında köylülerin bir 
araya gelerek kurduğu ve 
‘Doğadan Sofranıza Gelen Tat’ 
sloganıyla yola çıktığı S.S.Ton-
ya Tarımsal Kalkınma Koope-
ratifi halen 3 bin metrekare 
alanda süt ürünü çeşitleri üze-
rine üretim yapmaya devam 
ediyor. 
Yaşama Dokunanlar Platfor-
mu tarafından yapılan Türkiye 
Kültür Oskarları Yarışmasında 
Türkiye’den 360 tereyağı-
nın yarıştığı ‘En İyi Tereyağı’ 
kategorisinde Türkiye birinci-
liğini elde ederek Trabzon’un 
gururu olan S.S.Tonya Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal Tonya ile 
sektörün geleceğini konuştuk.
 

Tonya Tereyağı her zaman 
zirvede oldu ve olmaya da 
devam ediyor. Buna en güzel 
örnek geçtiğimiz aylarda elde 
edilen Türkiye birincili. Zirvede 
olmayı neye bağlıyorsunuz?
Biz tereyağımızın birinci ol-
duğuna zaten inanıyorduk ve 
inandığımız yoldan gitmeye de 
devam ediyoruz. Sonuçta her 
tereyağı yapılış olarak aynıdır. 
Ama bizim yöremize ait otların 
florasından kaynaklanan bir 
lezzet ve kalitedir bu birincilik. 
Tereyağındaki birinciliğimizi 
ben buna bağlıyorum.  
Tonya Tarımsal Kooperatif’te 
üretim nasıl yapılıyor? Sektör-

de ne gibi zorluklarla karşılaşı-
yorsunuz?
Gerçekten zor şartlar altında 
üretim yapıyoruz. İki bin 2 bin 
500 ortağımızın 5’şer 10’ar 
kilo sütünü dağınık yerler-
den toplayıp, günlük sütünü 
işleyerek ve bunları tamamen 
hijyenik şartlar doğrultusunda 
yaparak üretimimizi gerçek-
leştiriyoruz. 

Trabzon’da ne kadar miktarda 
tereyağı üretiliyor sizce?
Şu andaki sistem devam ettiği 
müddetçe süt devamlı değer 
kaybedeceği bir noktaya geldi. 
Endüstriyel üretim engel-
lenmediği sürece de değer 
kaybetmeye devam edecektir. 
Trabzon’da en fazla 3 veya 4 
ton tereyağı çıkması muhtemel 
görünüyor. Ama gelin görün 
ki 100 tona yakın (Ben buna 

tereyağı demiyorum) yağ pi-
yasaya sürüldüğünü çok rahat 
biliyorum. Bu çok vahim bir 
durumdur, üzücüdür. Ne yazık 
ki Türkiye’nin merkezi haline 
gelmiş bir Trabzon var tereyağı 
konusunda. Aslında çözümü 
çok kolay ancak çözümsüzlük 
daha kolay mantığında gidiyor 
şu anda. Şunu rahatlıkla söyle-
yebilirim; Biliyorsunuz bölge-
mizin kanayan yaralarından 
biridir kaçak çay.. Ama inanın 
bu kaçak çaydan daha vahim 
bir durumdur. 

Ucuz olan tereyağının sizce ne 
kadar tereyağıdır?
Ucuz olan tereyağı zaten 
tereyağı değildir. Yağdır.. 
Margarindir. Bana göre ucuz 
tereyağı demek tereyağına da 
hakaret olur ayrıca. Telaffuz 
bile edilmemeli..

Tereyağının lezzeti, rengi 
mevsime, yöreye hatta orta-
ma göre değişir mi?
Tabi ki değişir. Zaten birincilik 
herhangi bir işlemden dolayı 
bize verilmedi. Yöremizde yeti-
şen otlardan.. Bu yörenin ha-
vasından.. Suyundan.. Damak 
tadından.. Aromasından kay-
naklanan birinciliktir bizimkisi.  
Allah vergisi coğrafyamızdan 
kaynaklanıyor. Yoksa başka bir 
farkımız yok.  

Trabzon’da hayvancılığın du-
rumu nedir? Biraz bize özetler 
misiniz?
Bir kere üstte saydığım 

sorunlar önlenmediği müd-
detçe Trabzon’da hayvancılık 
sıfır noktasına doğru gidiyor. 
Neden? Artık süt fiyatları 
maliyetleri karşılamıyor. O 
yüzden de köylü artık hayvan 
bakmaktan hızla uzaklaştı ve 
uzaklaşmaya da devam ediyor. 
Zaten genç nesil bu işe hepten 
uzak. Birde köylerden şehirlere 
yerleşimler bir hayli arttı. Bu 
sorunlar halledilir, hayvancı-
lıkla uğraşanlar desteklenirse 
eskiye dönüş olabilir. 

Son olarak biz tüketicilere ne 
gibi önerileriniz olabilir?
Tüketicilere şunu söylemek 
istiyorum.. Bir kere tükettikleri 
tereyağının tereyağımı yoksa 
yağ mı olduğuna çok dikkat 
etsinler. Bir kere aşırı sarı 
renkten mutlak suretle uzak 
dursunlar. Gerçi bunu anla-
maları da artık çok zorlaştı. 
Önceden bunu tarif edebili-
yorduk ama şimdi tarifini bile 
yapamaz olduk. Çünkü renk 
olarak aynı rengi bile tutturu-
yorlar. Hatta kalite olarak da, 
aroma olarak ta.. Tereyağının 
asıl rengi o kadar sarı değildir 
aslında. Bir kere o kadar sarı 
olma şansı yok. Birde eritildiği 
zaman ondan gelen koku-
sundan anlarsınız. Başka tarif 
yapamıyorum yani ne kadar 
zor durumdayız anlayın. 

       Haber: Ömer ALTUNTAŞ

BİK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, Trabzon Basını’na övgüler yağdırdı:

Trabzon, basında
amiral gemisidir!

Basın İlan Kurumu (BİK) 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Canbey, basının sorunlarını din-
lemek, gelişen ve değişen çağa 
basılı mecranın ayak uydurması 
noktasında istişare toplantısı 
için Trabzon’a geldi. Trabzon’da 
basınla bir araya gelen Canbey, 
Trabzon basını ile ilgili övgü dolu 
sözlerle, “Trabzon bizim için 
sporda, basında amiral gemi-
lerindendir. Basın İlan Kurumu 
olarak Trabzon’a ayrıca önem 
veriyoruz” dedi

BİK Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Canbey ve açıklamaları:

“TRABZON ÖNEMLİ”
“Türkiye’mizin en önemli 

şehirlerinden bir tanesinde-
yiz. Trabzon bizim için sporda, 
basında amiral gemilerindendir. 
Basın İlan Kurumu olarak Trab-
zon’a ayrıca önem veriyoruz. 
Türkiye’de iller bazında basını 
dikkate aldığımızda Trabzon en 
önde gelen iller arasında yer 
almaktadır. Trabzon’da 5 binin 
üzerinde satan yerel gazete var. 
Anadolu’nun birçok ilinde 
bu yok. Bu nedenle 
Trabzon’un BİK nez-
dinde önemi vardır.”

“50. YILI KUTLU 
OLSUN”

“Trabzon’un bir diğer 
önemli markası Trab-
zonspor’dur. Bir şehirde 
böyle büyük bir kulübün 
olması şehre değer katmak-
tadır. Trabzonspor, Anadolu 
takımlarına yaptığı liderlikle 
İstanbul kulüpleri gibi başarılı 
olabileceklerini göstermiştir. Bu 
anlamda öncülük yapmıştır. 50. 
yıldönümünü kutlayan Trab-
zonspor’un, bende yeni yaşını 
kutluyorum.” 

“15 TEMMUZ 
VE MANŞETLER”
“15 Temmuz Darbe giri-

şiminde, Trabzon 
basını attığı başlıklar-
la, manşetlerle örnek 
bir şehir olduğunu 
yine göstermiştir. 
BİK olarak bir çalışma 

yap-
tık ve ’15 

Temmuz ve Man-
şetler’ adı altında yaygın 

basın ve Anadolu Basınının attığı 
manşetleri bir kitapta topladık. 
Gelecek nesiller bir çalışma 
yapmak istediklerinde, bu kitap 
yaşananları ve verilen müca-
deleyi gösterecektir. Trabzon 
basını da atmış olduğu manşet-
lerle bu kitapta yer almıştır.”

“DİJİTALLEŞİYORUZ”
“BİK olarak 1961 yılında 

kurulduk ve o günden bu güne 
resmi ilan ve reklamlara aracılık 

ediyoruz. Basına ciddi manada 
süspansiyon görevi sağlıyoruz. 
Önemli bir görevi yerine getiri-
yoruz, her yıl kendini geliştirmiş 
bir kurumdur. 41 ilde şubemiz 
var. Sektör değişiyor, bizde bu 

değişime kendimizi uyduruyo-
ruz. Artık ilanları dijital sistem 
üzerinden gönderiyoruz. Diji-
talleşmeye ciddi manada önem 
veriyoruz.”

“TEHLİKE SÖZ KONUSU”
“BİK’in sadece kendini 

geliştirmesi yetmiyor. Artık 
internet her yerde var. Bu du-
rumda şöyle bir endişe doğuyor 
‘yazılı basın tehdit altında mı?’ 
Gelecek bilimcilerin öngörüsüne 
göre önümüzdeki 30-40 yıl da 
basılı mecralar azalacak. Eğer bu 
olacaksa buna göre hazırlığımızı 
yapmamız lazım. Gelecek bilim-
cilerin yapmış olduğu öngörü 
haksız değil. Basılı mecralar bu 
bağlamda kendini geliştirmeli ve 

daha nitelikli haberler yapma-
lıdır.”

“DEĞİŞİM ŞART”
“Habercilik gelişmelidir. 

Değişim şart. Bu değişimi ya-
kalamamız lazım. Eğer değişimi 
yakalamazsak basılı mecraları 
zor dönemler bekliyor. Bunu 
nereden biliyoruz? Elimizde is-
tatistikler var. Basılı mecralarda 
her yıl tirajlar düşüyor. Bu an-
lamda meseleyi iyi değerlendirip 
ona göre hareket etmek lazım. 
BİK olarak bizde bu durumun 
üzerinde çalışıyor, gazetelere, 
internet sitelerine nasıl destek 
verebiliriz diye gündemimizde 
tutuyoruz.”

“ASIL GÖREVİMİZ 
BASILI MECRA”
“BİK olarak asıl görevimiz 

basılı mecranın gelişmesi-
dir. Çünkü biz onlara hizmet 
veriyoruz. Gelişen şartlara ayak 
uydurmak zorundayız. RTÜK, 
BYEGM gibi kurumlar tek bir çatı 
altında toplanmış olsaydı belki 
işler daha kolay olabilirdi. Ama 
bunlar yapılamamış. Sonuçta bu 
tek bir sektör ve ‘medya’ olarak 
geçiyor. İŞKUR ve KOSGEB ile 
işbirliğimiz var. Nitelikli ele-
man için çalışma yürütüyoruz. 
Gazetelere bir takım imkanlar 
sağlamaya çalışıyoruz.”

“NİTELİKLİ 
GAZETECİLER OLSUN”
“Nitelikli gazete ve gazete-

ciler olsun istiyoruz. Artık içine 
kapanık bir kurum olmayacağız, 
dışa dönük bir kurum olacağız. 
Tiraj konusunda yaşanan sıkın-
tıların da farkındayız, belki özel 
haber yaparak, özel röportajlar 
yaparak ve daha fazla haberci-
liğe önem vererek aşmak lazım. 
Bize düşen bir şey olursa biz 
çekinmeden elimizi taşın altına 
koyarız. Bütün şubelerimizi 
geziyoruz. İlk olarak Trabzon’dan 
başladık. Gazeteci arkadaşla-
rımızın önerilerini dikkate alıp, 
raporlaştıracağız. ” 

       Haber: Meryem AKGÜN

48 yıllık marka...
Tonya Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi
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 BAĞIMSIZLIĞIN 
İLK ADIMI

Nevzat YILMAZ

30 Ağustos günü tüm dünya 
Türk Ordusunun gücünü bir 

kez daha görüyor. “Hasta Adam” 
diye tanımladıkları Türk Ulusunun 
kolayca yenilip, yutulacak bir ulus 
olmadığına yeniden tanık oluyordu. 
Atatürk’ün “Türk Milleti yanımda ol-
duğu halde idare ettiğim ilk ve son 
muhaberedir. Bir insan kendisini 
milletle beraber hissettiği zaman ne 
kadar kuvvet buluyor bilemezsiniz” 
dediği 30 Ağustos Başkomutanlık 
meydan savaşı sonunda ülkemizin 
üzerine çöken kara bulutlar dağıl-
mış, özgürlük güneşi doğmuştur. 
Atatürk’ün o günlerde söylediği şu 
sözleri bugün bile dünya ulusları için 
oldukça anlamlıdır. “Hattı müdafa 
yoktur. Sathı müdafa vardır. O satıh 
bütün vatandır. Vatanın her karış 
toprağı kan ile ıslanmadıkça terk 
olunmaz”.

Tutsaklığı içine sindiremeyen 
Türk Milleti her işgal döneminde 
düşmana karşı koyarak tarihe dam-
gasını vurmayı başarmış, Türk’ün 
yenilmezliğini her defasında dünyaya 
sesli biçimde haykırmıştır. Aske-
riyle, halkıyla devleti ve vatanıyla 
bölünmez bir bütün olan Türk Ulusu, 
bir yandan uygarlığı yakalamayı bir 
yandan da barışı hedeflerken, öte 
yandan da vatanına, devletine din, 
dil, tarih ve kültür bütünlüğüne göz 
dikenlere karşı savaşmayı bilmiş. 
Her zamanda bundan zaferle çıkmış-
tır. Türk Milleti bugüne değin, hiçbir 
devletin bütünlüğüne, toprağına, iç 
politikasına yönelen saldırıları da 
şüphesiz doğal karşılamamış düş-
manlarına her zaman gerekli dersi 
vermeyi bilmiştir.

İşte 30 Ağustos 1922’de kazanı-
lan Zafer bunlardan birisidir. İnönü, 
Sakarya ve Dumlupınar kazanılan 
zaferlerle yurdumuza göz diken düş-
manlar kovulmuş. Lozan antlaşması 
ve siyasi zaferi ile de Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti kurulmuştur. Şehitleri-
mize ALLAH’tan rahmet, gazilerimizi 
minnetle bir kez daha anarken, bize 
emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin dünya var oldukça yaşaya-
cağının bilinmesini isteriz.

nevzatyilmaz@hotmail.com.tr

AVUKAT SİBEL SUİÇMEZ
TRABZON BARO BAŞKANI

HALKIMIZIN 
KURBAN BAYRAMINI

ŞAHSIM VE YÖNETİM KURULUMUZ 
ADINA KUTLAR, 

SAĞLIK VE ESENLİKLER DİLERİZ.

Osmanlı bakiyelerini bağrında saklayan 
Şehzadeler Şehri Trabzon, kültür emanet-
lerini geleceğe vakıflar aracılığıyla taşı-
yor. Geçmişin mirasını geleceğe taşımak 
amacıyla eserlerin bakım ve korunmasında 
başrol oynayan Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü, son yıllarda Trabzon ve bölgede pek 
çok kültürel eserde başlattığı çalışmalarla 
vakfın yardımlaşma ve dayanışma duygu-
su yanında koruyup kollama görevini de 
sürdürüyor.

Ecdat yadigarlarının  korunmasında 
tarihi misyon üstlenen vakıflar bu ulvi 
görevlerini artarak sürdürmektedirler. 
Tarihin derinliklerinden bugüne gelen   
eserler vakıflar tarafından titizlikle tetkik 
edilerek gelecekle  buluşturuluyor.Tabzon 
vakıflar bölge müdürlüğüde kendi hiz-
met alanı içersinde bulunan tarihi eserleri 
özenle tamir ve bakımını gerçekleştirerek 
ecdadımıza karşı birinci derecede görevle-
rini yerine getirmektedir. Trabzon vakıflar 
bölge müdürü Orhan  Kahveci’nin  özel 
gayretleriyle bu guzide eserler hak ettiği 
değere sahip olmaktadır. Kahveci bu tarihin 
bize ebedi miras olduğunu ifade ederek,bu 
tarihi bize intikalinden sonra bunları gele-
ceğe taşımalıyız diyerek ciddi bir biçimde 
ecdat yadigarı eserleri tadilat ve tamiratına 
devam ediyoruz dedi. 

TARİH YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
 Trabzon’da çok sayıda önemli tarihi 

eseri gelecege  taşiyan vakıflar ortahisar-
daki Fatih Camii,   Bedesten,   Ayasofya ve 

pazarkapıda önemli onarım ve tamiratı ha-
yata geçirmiştir..2017  proğramında birçok 
eserin onarım ve tamiratını tamamlayacak 
vakıfların  birçok sosyal organizasyonlar-
dada hizmetine devam etmektedir.

TRABZON VAKIFLAR   
MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI
Trabzon Vakıflar Bölge Müdür-

lüğü  Başbakanlığına bağlı Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün Artvin, Rize, 
Trabzon, Gümüşhane ve Giresun 
illerinde faaliyet gösteren taşra 
teşkilatıdır.

Osmanlı İmparatorluğunun son 
döneminde ve Cumhuriyet dönemi-
nin ilk yıllarında Vakıflar Teşkilatı Din 
İşleri ve Vakıflar Bakanlığına (Şeriye 
ve Evkaf Vekaleti) ne bağlanmış 
ancak 1924 yılında bu bakanlık 
kaldırılarak, yerine Başbakanlığa 
bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. Trabzon’da Vakıf-

lar Teşkilatı Şubat 1842 (Cemaziyel’Ahir 
1259) tarihinde kurulmuş o sırada Trabzon 
Valisi olan Hazinedar  Zade  Abdullah Paşa, 
(Evkaf)  Müdürlüğüne Esseyit  Mustafa  
Hayali Efendi  adında  bir zatı tayin etmiştir. 
Teşkilat bugüne kadar kesintisiz hizmet 
vermiştir. 27 Şubat 2008 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanan 5737 Sayılı Vakıflar 
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun; va-
kıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimine, 
yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşın-
maz kültür varlıklarının tescili, muhafazası, 
onarımı ve yaşatılmasını, vakıf varlıklarının 
ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlen-
dirilmesinin sağlanmasına ilişkin usul ve 
esasların belirlenmesi; Vakıflar Genel Mü-
dürlüğünün kuruluşu ve Genel Müdürlüğün 
teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının 
düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
sorumluluk alanındaki Trabzon ve ilçelerin-
de önceki yıllardan devam eden ve 2017yılı 
yatırım programı dahilinde onarım, resto-
rasyon ve projeleri yapılması planlanan eser 
sayısı 15 tir. İhalesi yapılan işlerin toplam 
sözleşme tutarı 4.203.543,00 TL dir.

       Haber: Mustafa KUL
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FERRERO’DAN ÜRETİM 
AŞAMASINDA TÜRK 
FINDIĞINA DESTEK...

Arısoy, “Fındık 
tarımında 
reform 
peşindeyiz. 
Yılbaşından 
beri 40 bin 
bahçe ziyareti 
gerçekleştirdik. 
Arazilerin yüzde 
5’ine ulaşıp 
bilgilendirme 
yaptık. 9 ayda 
500 saatlik 
çekimlerle 
çiftçilere 
yönelik videolar 
hazırlayıp 
internette 
kullanıma açtık”

MAKİNELİ TARIM 
İLE MALİYETİ 

DÜŞÜRÜP, 
ÜRETİMİ 

ARTTIRMA 
HEDEFİNE 

YÖNELİK 
DEĞERLİ TARIM 

UYGULAMALARI 
YAPILIYOR

Dünya fındık talebinin yüzde 
70’ini karşılayan Türkiye ihraca-
tında kan kaybediyor. 2016-2017 
sezonunda ihracatta ton bazında 
yüzde 5, dolar bazında yüzde 17’nin 
üzerinde bir düşüş söz konusu. 
Azerbaycan, Gürcistan, İtalya gibi 
rakipler hızla kendini geliştirirken 
Türkiye’de fındık hala fiyat tartış-
ması çerçevesini aşamıyor. Oysa 
makineleri ve doğru uygulamaları 
kullanarak verimi yüzde 50’ye 
kadar artırmak, kalitedeki kayıpları 
geri almak mümkün.

Pazardaki en büyük ihracatçı 
firma Oltan Gıda’yı satın alan şe-
kerleme ve çikolata üreticisi Ferrero 
Türkiye’de başlattığı Değerli Tarım 
projesi ile işte bu yolda köy kahve-
lerinin önünde ilaçlama makineleri 
tanıtıyor, Karadeniz hattında 55 ayrı 
noktada kurduğu örnek bahçeler 
ile bir model yaratıyor. Değerli Tarım 
projesiyle 34 bin üreticiye bilgi 
aktarımı yaptıklarını anlatan Ferrero 
Fındık Genel Müdürü Stefano Gag-
liasso, “Araştırdık ama maalesef 
Türkiye’de tek bir fındık uzmanı 
ziraat mühendisi bulamadık. Biz de 
ziraat fakültesi mezunu 55 genci 
istihdam ettik ve yetiştiriyoruz” 
dedi.

Model Bahçe’ler kuruyor
Ferrero Değerli Tarım projesi 5 

yıl önce başlamış. Şimdiye kadar 
35 milyon TL harcanan projenin 
önümüzdeki 5 yıl için bütçesi 120 
milyon TL. Süreci anlatan Gagliasso, 
önce tüm dünyada en iyi uygula-
maları incelediklerini, daha sonra 
Türkiye’deki çiftçilere uygun, “Biz 
bunu yapamayız” diyemeyecek-
leri uygulamaları modellediklerini 
anlattı. Bu uygulamalar sayesin-
de çiftçinin 2 yılda yüzde 50’ye 
yakın verim artışı yakalayabildiğini 
anlatan Gagliasso, “Tüm Karadeniz 

Bölgesi’nde 34 bin çiftçi ile iletişime 
geçtik. Onlara gübreleme, budama, 
ilaçlama, kurutma eğitimleri verildi. 
Daha sonra bölgede 55 tane Model 
Bahçe kurarak en iyi uygulamaları 
birebir gösterdik. Çiftçi bahçesine 
para harcayıp emek verdiğinde 
para kazanabileceğini görebilsin 
istedik” dedi.

Ferrero Tarım Direktörü Ersin 
Arısoy ise verdiği bilgilerde Türki-
ye’de toplam 450 bin kişinin fındık 
tarımı yaptığını, bunun yüzde 6 
ila 7’sine dokunduklarını vurgu-

ladı. Arısoy, “Fındık 
tarımında reform 
peşindeyiz. Yılbaşın-
dan beri 40 bin bahçe 
ziyareti gerçekleştir-
dik. Arazilerin yüzde 
5’ine ulaşıp bilgilen-
dirme yaptık. 9 ayda 
500 saatlik çekim-
lerle çiftçilere yönelik 
videolar hazırlayıp 
internette kullanıma 

açtık” diye konuştu.
Peki neden bu çaba? Çünkü 10 

milyar euro cirolu bu gıda devinin 
en önemli girdilerinden biri fındık. 
Fındığın kalitesinin kendileri için 
kritik olduğunu anlatan Ferrero 
Fındık Genel Müdürü Stefano Gag-
liasso, “Biz satıcı değil kullanıcıyız. 
Bizim için kalite şart. Toplam fındık 
alımımızın yüzde 65’ini Türkiye’den 
yapıyoruz. Türkiye’nin yetiştirdiği 
fındığın yüzde 35’ini biz alıyoruz” 
dedi.

Gençlere alternatif gelecek 
sunuyor

Ferrero Değerli Tarım projesi 
bünyesinde 9-10 yaşındaki çocuk-
lar dağ köylerinden alınıp Model 
Bahçeler gezdirilmiş. Şimdi hedef 
üniversiteye hazırlanan gençleri 
bu bahçelere getirmek. Çünkü 
üniversiteyi kazanamayanlar için bir 
alternatif fındık tarımı ve Ferrero’ya 
göre doğru yapılırsa bu iş bölünmüş 
arazilere rağmen para kazandıra-
biliyor. Ersin Arısoy bu noktada şu 
önemli hesabı paylaştı: 

“50 dekar bir araziniz varsa, 
işinizi modern teknikleri kullanarak 
bilinçli bir şekilde yaparsanız, şehir 
merkezinde 250 gün asgari ücretle 
çalışmaktan çok daha kârlı bir iş 
fındıkçılık.”

Arazilerin yüzde 70’i makineye 
uygun ama kullanan yok

Stefano Gagliasso Türkiye’nin 
dünya fındık üretiminde açık ara 
birinci sırada olduğuna dikkat çe-

kerek, “Bu böyle de devam edecek. 
Ancak dekar başına üretim miktarı 
açısından Türkiye’nin verimliliğinin 
diğer ülkelerle kıyaslandığında dü-
şük olduğunu görüyoruz. Türkiye 
dekar başına 80 kilo ürün alırken bu 
İtalya’da 200 kilo. Son 2 yılda fındık 
ihracatındaki azalmanın fındık kali-
tesindeki düşüşten kaynaklandığını 
gözlemledik” dedi.

Burada üretimde makineleşmek 
en önemli farkı yaratıyor. Arısoy’un 
verdiği bilgilere göre Türkiye’de 
fındıkta makineleşme yüzde 5’i 
geçmiyor ancak sanılanın aksi-
ne arazilerin yüzde 70’i makineli 
tarıma uygun. Hesabı net yapıyor 
Arısoy: 1 günde 1 işçi 35 kilo fındık 
toplayabiliyor. Oysa makineyle 5 
işçi 1.5 ton fındık hasadı yapabiliyor. 
Karadeniz’de de damlama sulama 
önerdiklerini anlatan Arısoy burada 
da bir hesap ortaya koyuyor:

“4 yıllık gübreleme işçiliğinin 
maliyetiyle bu sistemi kurar, sıvı 
gübre kullanarak maliyetlerinizi 
düşürebilirsiniz.” Arısoy fındıkta 
son birkaç yıldır yaşanan küllenme 
sorununun çözümünde Ferrero’nun 
köy kahvelerinin önünde yaptığı 
“makine sunumlarının” çok etkili 
olduğunu da anlattı. Türkiye’de 
üretilen bu hortumlu makinele-
re ilgi, Ferrero’nun bilgilendirme 
çalışmaları ile artmış, 1000 makine 
satılan bölgeler olmuş.

11www.trabzongazetecilercemiyeti.org



ANLAŞAMIYORUZ

Harun YAVRUOĞLU

Anlaşmazlıklarımız hızla şiddeti 
tetiklemekte ve çatışmaya dönüş-

mektedir.
Hoşgörü ve duygudaşlık en çok eksik-

liği hissedilen noksanlıklarımız arasında 
yer almaktadır.

*
Evet, 
Sonuçta ortak noktayı bulamıyor, 
Bir türlü anlaşamıyoruz.
Hadi anlaşamamakla kalmayıp adeta 

savaşıyoruz...
Ve çatıştıkça ayrışıyoruz, 
Kamplaşıyoruz...

*
Laikçiler anti laikçiler ile anlaşa-

mıyor, 
Birbirlerinden nefret ediyor, 
Ayrışıyorlar...
*
İkinci cumhuriyetçiler, 
Ulusalcılarla anlaşamıyor, 
Kapışıyorlar...
* 
Anne/baba çocuklarıyla çatışıyor,
Bu çatışmalar artıkça sokakla-

rımızda elleri bıçaklı yüzleri solgun 
psikopat 

“sokak çocuklarımız” oluyor... 
*
Farklı kuşaklar çatışıyor.
Artık nikâhta keramet bitmiş, 
Birliktelikler pazara kadar sürmek-

te, 
*
Anlaşamıyoruz...

Anlaşamıyoruz ve durum oldukça 
vahimdir aslında...

*
Öyle zevkler ve renkler meselesi 

değildir bu.
Esnaflar bir biriyle anlaşamamak-

ta,
Aynı sanatla iştigal ediliyor olunsa 

da; 
Edebiyatçılar, 
Gazeteciler, 
Hatta bilim adamları her fırsatta 

bir birlerinin kalemini kırmakta, 
Her daim hır çıkarmaktadırlar...
*
Aynı durum ne yazık ki din ile 

iştigal eden şahsiyetler arasında da 
yaşanmaktadır.

Bu kutsal uğraş mensupları da, 
Ne yazık ki, birlerinden nefret 

etmekte, 
Hatta bir taraf sanki cenneti ele 

geçirmiş,
Diğerini acımaksızın cehenneme 

postalamaktadır...
*
Kardeş kardeşin öldüğünü isteme-

se de, 
Olduğunu da istemezdi ya,
Şimdi öldüğünü de isteyebiliyor.
Hatta kendisi öldürüyor...
*
Çelişkileri, 
Çarpıklıkları ve haksızlıkları çiz-

gileriyle dile getirme amacını güden 
karikatüristler dahi, 

Bu onurlu uğraşa rağmen birbirle-
rini acımasızca hançerlemektedir. 

*
Anlaşamıyoruz... 
Ülkeler, 
Halklar anlaşamamakta, 
Savaşmaktadır.
*

Durum siyasi arenada da aynıdır. 
Demokratlık sözde kalmakta, 
İmkân dâhilinde iktidar muhalefeti 

ortadan kaldırmaya çalışmakta, 
Muhalefet ise fırsatını bulduğunda 

iktidarı çiğ çiğ yemektedir.
*
Akraba, akrabayı akrep görmekte, 
Komşu, komşusunun külünü sura-

tına çarpmakta, 
Yüzüne bakmamaktadır.
*
Kiracı ev sahibini bal kabağı san-

makta, 
İmam müezzinin canına ezan oku-

maktadır. 
Dedim ya; 
Anlaşamıyoruz, 
Anlaşamıyoruz işte...
*
Ha unutmadan,
Bayramınız kutlu olsun...

Bülent Deveci ile Karadeniz Gazete-
sinden sonra 1982 yılında kurulan Kuzey 
Haber Gazetesinde tanıştık.. Kendisi 
gazetenin spor servisinde çalışmaya 
başladığı günlerde Trabzon’daki amatör 
maçları takip görevi verilmişti kendisine..

Daha sonra ben Milliyet Gazetesi, 
Bülent Deveci ise Tercüman Gazete-
lerinin Trabzon bürolarında çalışmaya 
başladık. Uzaktan da olsa aramızdaki 
akrabalık bağları nedeniyle olacak ki, 
ulusal medyada çalışmamıza karşın, ha-
ber yapmak için büro dışına çıktığımızda 
birlikte çalıştık her zaman.

Polis muhabirliği ağırlıklı olmak üzere 
Adliye, Valilik ve hastaneler öncelikli 
çalışma alanlarımız oldu. Ulusal medyada 
görev alanımız olmadığı ve her istihba-
rata gitme zorunluluğunuz olduğu için 
büromuza bağlı Giresun, Rize, Gümüş-
hane ve Artvin illerine de haber için ayda 
en az bir kez giderdik.

Çalışma alanlarımızda bulunan tüm 
resmi kurum Müdürleri, Vali, Savcı, 
hakim, milletvekili, her kim olursa olsun 
aramızda müthiş bir iletişim vardı. Örne-
ğin bir Emniyet Müdürü veya Vali kent-
teki en önemli sorunu bizimle paylaşa-
bilirdi. Aramızdaki karşılıklı güvene her 
zaman bağlı kalmaya çalışırdık. Ancak 
zaman zaman da gazeteciliğin verdiği 
heyecanla verdiğimiz sözün dışına çıktı-
ğımız da olmadı değil.

Enver Hızlan; Trabzon’a gelmiş en 
iyi valilerden biridir. Devletçi, Atatürkçü, 
siyasetçilerle asla işi olmayan sabah 
saat 08.00’den önce makamına gelen, o 
dönemlerde Sümerbank’tan giyen kendi 
deyimiyle, ‘Bir garip memur’ du. 

Enver Hızlan 1986-1991 Yılları ara-
sında Trabzon Valiliği görevinde bulun-
du. Müthiş bir çalışma ekibi vardı. Milli 
Eğitim Müdürü Bener Cordan, Turizm 
Müdürü M. Volkan Canalioğlu gibi birçok 
önemli, isim onunla çalışma mutluluğuna 
erişmişti. Trabzon’da Bülent Deveci’yi 
tanıyıp da sevmeyen kişi sayısı oldukça 
azdır diye düşünüyorum.

Kendine has tavırları, esprileri, hoş 
sohbetleri özelliklerindendir… Müthiş 
kolbastı oynar…

Onunla yaklaşık 20 yıl birlikte ça-
lıştık. Abi kardeş ilişkimiz vardır.. Dede 
olduktan sonra sıkça Mardin’e gitmekte, 
orada ne işler karıştırdığını merak eder 
dururum…

Pırlanta gibi 3 2 oğlu bir kızı vardır…
Eşi Sema kardeşim dünya tatlısıdır… 

(Bülent’in kahrını çektiği için).
Unutulmayacak o kadar anılarımız 

vardır ki, sayfalara sığmaz.. Her biri film 
senaryosu gibidir. 

Hürriyet Gazetesi Vakfıkebir Muha-
biri Mesut Birinci’ye yaptığı aklımdan hiç 
çıkmamıştır.

Ben, Bülent Deveci ce Hürriyet 
Gazetesi Mesut Birinci ile Vakfıkebir’in 
yüksek kesimlerinde birkaç habere bir-
likte gitmiştik. Haberleri yapıp Vakfıke-
bir’e döndük ve Mesut Birincioğlu “Size 
bir çay ikram edeyim sonra da Trabzon’a 
göndereyim” dedi.

Çay söylemeye gidince, Bülent 
Deveci Mesut abinin fotoğraf makine-
sini alıp arka kapağını açmak suretiyle 
çektiği bütün haber fotoğraflarını  yaktı. 
Trabzon’a geldiğimizde Mesut abi bizi 
aradı ve, “Bütün filmlerim yandı. Bana 

Trabzon bürodan bozuk film gönderdiler” 
diyerek iyi de bir küfür etti.. 

1987 yılı idi. Bülentle her sabah 
olduğu gibi, makinelerimizi alıp önce 
Emniyet Müdürlüğüne gidip bütün Şube 
Müdürlerini ziyaret edip, meydana gelen 
olaylarla ilgili bilgileri alıp, zanlıları da 
odalarına getirtip fotoğraflarını çektir-
dikten sonra buradan da Adliye’ye girip 
Ağır Ceza Mahkeme salonuna geçip, 
Ağır Ceza Reisine rahatsızlık verme-
yecek bir pozisyon alıp fotoğraflarımızı 
çekip, olay dosyasından bilgi aldıktan 
sonra sıra  Valiliğe geliyordu.

Burada, Marlboro sigarası içtiğini 
bildiğimiz Rahmetli Bener Cordan’ın 
makamına gidip çayımızı ve sigaramızı 
(o dönemlerde sigara kullanıyorduk) 
içtikten sonra Volkan Canalioğlu’ndan 

turizmle ilgili haberlerimizi aldıktan sonra 
hastane ziyaretleri başlardı.

Hastanelerden çok önemli istihba-
ratlar edinirdik. Hemşireler en iyi istihba-
rat kaynaklarımızdı.. Unutamadığım bir 
anıyı da Nümune Hastanesinde Bülentle 
birlikte yaşadık.

Nümune hastanesinde tecrit oda-
sında kuduz köpeğin ısırdığı 13 yaşındaki 
bir çocuğun olduğunu öğrendik. Kuduz 
köpeğin ısırması büyük bir haber değil 
belki ancak, çocuk çok korktuğu için 
tecrit odasında annesi, ile yatması çok 
önemliydi bizim için. Demir parmaklıklar 
arkasında çocukla annesinin birbirlerine 
sarılmış haldeki fotoğraflarını çekip ga-
zetelerimize servis yaptık ve Milliyet ile 
Tercüman gazetelerinin 1. Sayfalarında 
bu haber yer aldı.

Aynı hastaneye 2 gün sonra git-

tiğimizde annesi 
işle tecrit odasında 

yatan 13 yaşındaki gencin kudurarak 
öldüğünü haberini alınca adeta yıkıldık.. 
Gazeteciliğin güzel yanları olduğu gibi 
böyle dramatik yanlarına da her zaman 
rastlamak mümkün..

Aldığımız bir istihbarat üzerine 
Trabzon SSK hastanesine gittik. En-
feksiyon servisinde çok sayıda kolera 
şüpheli hastanlar olduğunu gördük ve 
fotoğrafladık… Hastanenin o dönemler-
deki başhekimi Dr. Kemal Çağlar’a gidip 
bilgileri aldık. Hastalığın yaygın olduğunu 
bize söyledi ancak Vali’nin de olaydan 
haberdar olduğunu iletince güzel bir ha-
ber yakalamanın mutluluğu ile soluğun 
Vali Enver Hızlan’ın yanında aldık.

Bülent ve ben her zaman saygıyla 
andığımız Vali Enver Hızlan’ın makamına 
gittik.  Trabzon’a yeni geldiği için aramız-

daki samimiyet çok üst düzeyde değildi. 
Ancak, Trabzon’da ilk tanıdığı ve değer 
verdiği gazetecilerdendik. Bizi oturttu, 
kendine has tavrıyla, “Evet….Buyurun 
bakalım… Ne içersiniz…”

Dedi ve oturduk, kolera konusunu 
açtık…

Tedavi atında çok sayıda insanlar 
olduğunu söyledik.

Bize, “Çocuklar, doğru kolera salgını 
var ancak, halk paniğe kapılmasın yaz-
mayın” dedi..

Biz de tamam sayın Valim deyip 
odadan ayrıldık.

Ofislerimize gittik.. Bülent telefonla 
aradı ve haberi yazacağını söyledi…Ken-
disine ne demişsem vazgeçmedi..

Ben de mecburen yazmak zorunda 
kaldım ve Milliyet ve Tercüman gazetele-
rinde yayınlandı.

Bir gün sonra sabah Vali bizi 
çağırdı… Bu kez ayakta tutarak, 
“30 yıllık meslek hayatımda 
bu yaptığınız bana ders olsun” 
diyerek bizi gönderdi..

Bu olayı hayatım boyunca 
unutmadım.. 

Ama gazeteci isen halk 
sağlığını ilgilendiren bir haber 
yayınlanmalı diye düşünüyo-
rum…

Bu olaydan sonra Vali ile 
olan ilişkilerimiz eskisinden de 
çok daha iyi oldu ve nereye gi-
derse bizi de yanında götürdü…

Bülent Deveci ve rahmetli 
Mehmet Tan abimle zaman 

zaman üçlü ekip olarak bölge çalışmala-
rına giderdik..

Yaşadıklarımız kitap olur.. O günleri 
unutmam mümkün değil… 

Bülent Deveci kalabalık bir aile içinde 
yetişen, herkesle iyi diyaloglar kuran bir 
arkadaşlımdır…

Asla sır tutmaz ve kim için ne 
düşünüyorsa yüzüne karşı söyler.. Kin 
tutmaz.. Anlık kızgınlıkları vardır ama bir 
saat sonra unutur…

En çok kullandığı kelimeler: “Naber 
laa”, “La oğlum nerelerdesin..”, “Naber 
AGOP” (Bu kelimeyi en çok Murat Taşkın 
için kullanır) 

Mutlaka herkes için kullandığı bir la-
kap vardır.. Benim için kullandığı “Naaber 
Aga” hoşuma gitmiyor değil..

Yaşamı gırgıra 
alan bir gazeteci!

Bülent Devci ile bir Faroz hatırası

      Derleyen: Faruk ATA

Emeklilik günlerini akıllı telefonuyla çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak 
değerlendiren Bülent Deveci’yi usta gazeteci Faruk Ata kaleme aldı:
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Diyetisyen Merve Bayramoğlu, Kur-
ban Bayramı sofralarında kırmızı etin yanı 
sıra sebze yemekleri, salata ve meyvenin 
de tüketilmesini öneriyor.

BAYRAMDA SADECE 
KIRMIZI ET YEMEYİN
Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve 

Bayramoğlu ile bayramda nasıl beslenil-
mesi gerektiğini ve kırmızı et tüketiminde 
dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk.

Et, diyet listelerinin de vazgeçilmezi-
dir. Kurban bayramında normalin üzerin-
de et tüketilebiliyor. Nelere dikkat etmek 
gerekiyor?

Kurban Bayramı geldi diye her öğün 
et yemek çok yanlış. “Bir an önce kurban 
kesilsin ve kavurma yiyelim” diye bek-
liyoruz. Bu gerçekten çok sakıncalı bir 
durum.

Neden?
Etin pişirme döneminde kavurmayı 

tercih etmeyiz. Diyet yazarken, etin nasıl 
pişirilmesi gerektiği noktasında dört se-

çeneğimiz vardır. Izgara, buğulama, haşla-
ma ya da fırında pişirmeliyiz etimizi.

En sağlıklısı hangisi?
En sağlıklısı haşlamadır.
Kavurma yemeyecek miyiz?
Tabi ki yiyeceğiz. Sağlıklı bir kahvaltıda 

yani; bol yeşilliğin olduğu, beyaz peynir, 
yumurta, cevizin olduğu bir kahvaltıdan 
sonra ki öğünde kavurma yiyebiliriz. 
Kolesterolümüz, kalp rahatsızlığımız varsa 
çeşitlilik öneririm. Yani haftanın bir, iki 
günü kırmızı et, iki üç gün balık ve tavuk 
tüketebiliriz. Etin yanında muhakkak bir 
sebze yemeği olmasına özen gösterme-
liyiz. İçecek olarak da maden suyu ya da 
ayran olmalı. Öğle et yemişsek, akşam et 
yememeliyiz. İlla yiyeceksek porsiyonu 
az tutmayı öneririm.

Kavurmayı yaparken nelere dikkat 
etmeliyiz?  

Kesinlikle yüksek ateşte yapmama-
lıyız. Etleri muhakkak beyaz yağlarından 
arındırmalıyız ve dışarıdan her hangi 

bir yağ çeşidi kesinlikle eklemiyorum. Etin kendi 
yağıyla kavrulmasını sağlamalıyız.

Eti ilk kesildiği gün yemenin çok sakıncalı 
olduğunu biliyoruz. Etin bir bekleme süresi var ve 
sonra tüketilmeli.  Eti hemen tüketmenin ne gibi 
sakıncaları var?

Etin bir ölüm sertliği vardır. 24 saat dinlen-
dirilmesi gerekiyor. Lezzetli ve yumuşak bir et 
istiyorsak bunu yapmalıyız. Aksi halde etimiz lastik 
gibi olur. Hazımsızlığa neden olur.

Izgara yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
Ateş kor olduktan sonra etimizi pişirmeliyiz. Et 

ile ateş arasında en az 10-15 cm fark olmalıdır. Çok 
yakın olması etin dışında karartı yapıyor ve içinin 
pişmemesine neden oluyor. Burada mikroorga-
nizmaların yükselmesi, kanserojen maddelerin 
oluşumu sağlığımızı tehdit ediyor.

Kırmızı eti ekmeksiz tüketemeyenlerdenim.  
Haliyle et yerken ekmek tüketimi de artıyor.

Ne tavsiye ediyorsunuz?
Ben ekmek yazan bir diyetisyenim. Ekmek tabi 

ki olacak ama beyaz un olmayacak. Çavdar, tahıllı 
etmekler, tam buğday ekmeği ya da Chia tohumlu 
ekmekler tüketmeye özen gösterirsek hiç bir so-
run olmaz. Kan şekerini dengelemek önemli. Beyaz 
ekmek kan şekerini bir anda yükseltir, bir anda 
dibe vurdurur.  Ölçüsünü de abartmamakta fayda 
var. Bir dilim, iki dilim...

 
Her diyetisyenin farklı bir cevap verdiği soruyu 

sormak istiyorum; “ekmek kilo aldırıyor mu?”
Siz ne yerseniz yiyin, eğer dengesiz yiyorsanız, 

yemeniz gerekenden daha fazlasını yiyorsanız kilo 
alırsınız. Buna meyve de dahil... Meyvenin de bir 
kalorisi ve şeker oranı var. O yüzden her şeyden 
tüketmemiz gerekir ama bilinçli olarak... Hiç bir şe-
kilde tüketmememiz gereken şeyler katı yağlardır. 
Tereyağı damarlarda sertliğe neden olur.

Etin yağı da zararlı mı peki? Kimi yağsız et 
tüketemez...

Evet zararlı. Damar sertliği katı yağlardan geli-
yor. Lezzetli olabilir ama bizim sağlığımız lezzetten 
daha önemli. Yağ oranının en yüksek olduğu et 
kırmızı ettir zaten. Bir de yağını yersek...

Kolesterol yoktur belki yiyebiliriz ama yersek 
olabileceğini düşünmeliyiz. Balığın derisinin de 
atılması gerektiğini söylüyoruz. Yasak değil ama 
yeme şeklimiz sağlıklı olmalı...

 
ETİ EN FAZLA 3-4 AY SAKLAYABİLİRİZ
Eti saklama süresine de dikkat çekmek 

istiyoruz. Kurban bayramlarında derin dondurucu 
satışlarında ciddi bir artış oluyor. Kurban etini çok 
uzun süreli saklamak doğru mu?

Çok sakıncalı... Eti dinlendirmemiz gerekti-
ğini söylemiştim ama öncesinde eti kanından 
arındırmamız gerekiyor.  Eti kanı çıkana kadar 
yıkamalıyız. Saklayacaksak muhakkak bütün 
değil porsiyon halinde poşetlerde saklamalıyız. 
Dolaptan aldığımız poşeti tekrar geri koymaya-
lım. Bu sakıncalı bir durum. Mikroorganizmalar 
artıyor. Naylon poşete değil, buzdolabı için özel 
hazırlanmış poşetlere koymalıyız. Poşete etimizi 
koyarken hem yağından hem kemiğinden arındır-
malıyız. Kemikli bir et koyduğumuzda hava alma 
riskini arttırıyoruz. Derin dondurucu da etimizi üç 
ay maksimum dört ay bekletebiliriz. Çok fazla ileri 
gitmemeliyiz. Etimizi derin dondurucudan çıkar-
dıktan sonra muhakkak bir müddet buzdolabında 
bekletiyoruz sonra oda sıcaklığına çıkarıyoruz.  

 
Kurban bayramının 

vazgeçilmezleri arasında 
kelle paça da yer alır... 
Sakatat zararlı mı peki?

“Sakatatı yiyemeyiz” 
diye bir şey demiyorum 
ama sakatat zararlıdır. 
Ayda yılda bir yiyeceksek, 
kolesterolümüz yoksa, 
kan değerlerimiz normal 
değerlerde ise, genetik 
hastalığım yoksa yiyebi-
lirim. Porsiyon önemli, sık 
sık tüketmemek şartıyla 
tüketebilirim.

 Sakatatın çok sağlıklı olduğunu biliyorum oysa 
ki...  

 Bu bir organ sonuçta... Dolayısıyla içeriği 
vitamin ve mineral açısından çok zengin. Kolesterol 
tavan yapmış durumda. Bununla birlikte yağ oranı 
da çok yüksek. Kurban bayramında bir porsiyon 
tüketilebilir ama tamamen sağlıklıysak... Sağlıklı 
olmamız için önlem almamız gerekiyor.

 
TATLI YİYORSAK...
 Tatlı tüketimine de değinelim. Ne yapsak da 

bu müthiş lezzet bize zarar vermese? 
Biz de çok fazla sütlü tatlılar yoktur, ballı tatlılar 

vardır. Kesinlikle yasak demiyorum elbette. Kuru 
meyveli tatlılar en faydalısıdır. Şeker, obezite gibi 
bir durumumuz yoksa bir dilim baklava tüketebili-
rim. Baklava yedikten sonra akşam saatlerinde bir 
kase yoğurt tavsiye ederim. Baklava yediğimizde 
kan şekerimiz tavan yapar, yoğurt düşürür... Mey-
veli yoğurt bu nedenle faydalıdır. Baklava yiyorsak 
bu şekilde yiyelim.

 
TÜRK KAHVESİNİN YANINDA HURMA
Bayram dönemi özel bir dönem. Ara öğünleri-

mizi ihmal etmemeliyiz. Badem, fındık, ceviz, kayısı 
yanımızda bulunduralım. Hurmayı çok severim. 
Türk kahvemizin yanında hurma yiyelim. Günde bir 
tane Türk kahvesi öneriyorum ama şekersiz...

Kavurmayı 
yaparken nelere 

dikkat etmeliyiz?  

Izgara
yaparken 
nelere dikkat 
etmeliyiz?

Kesinlikle yüksek ateşte yapmamalıyız. Etleri 
muhakkak beyaz yağlarından arındırmalıyız ve 

dışarıdan her hangi bir yağ çeşidi kesinlikle 
eklemiyorum. Etin kendi yağıyla 

kavrulmasını sağlamalıyız.

Bayramda sadece 

KIRMIZI ET YEMEYİN

Ateş kor olduktan sonra 
etimizi pişirmeliyiz. Et ile ateş 
arasında en az 10-15 cm fark 
olmalıdır. Çok yakın olması etin 
dışında karartı yapıyor ve içinin 
pişmemesine neden oluyor.

Röportaj:   Elif ÇAVUŞ
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Seymen Aydın kimdir? diyerek seni 
senden dinleyelim önce.. 1983 
Trabzon’un Boztepe Mahallesi’nde 

doğdum. 6 yaşına kadar Boztepe’de otur-
dum. Oraya dahil hatıralarımda çok fazla bir 
şey yok, daha sonra Zeytinlik Mahallesi’ne 
taşındık. Çocukluğum orada geçti benim.. 
Tabi bu şehrin her sokağını, merdivenini çok 
iyi biliyorum. Cudibey ilk okulunun oradaki 
bahçede büyüdüm. Liseye kadar burada 
okudum. Fatih Lisesi ve ardından İstanbul 
maceram başladı. Tabi burada da yaşadığım 
zamanlarda çeşitli tiyatrolarda yerel kanal-
larda çalıştım, çeşitli faaliyetlerde bulundum 
daha sonra dediğim gibi İstanbul macerası 
başladı. 

“LİSEDE OYUNCULUĞA BAŞLADIM “
Oyunculuğa ne zaman başlama kararı 

aldın? Şöyle anlatayım; aslında lise yıllarında 
ben bu kararı verdim. Lise yıllarında bizim 
tiyatro grubumuz vardı. Fatih Lisesi’nin çok 
amaçlı salonunda çok güzel başarılar elde 
ettik. Doğu Karadeniz liseler arası tiyatro 
yarışmasında okul olarak birinci olduk. O 
yıllarımı ve öğretmenlerimi arkadaşlarımı 
asla unutamam. Ben iki sene üst üste en iyi 
erkek oyuncu ödülünü aldım. Orada karar 
verdim ‘ben oyuncu olacağım konservatuar 
okuyacağım’ diye.. Lise yıllarında yaptığımız 
o tiyatro çalışmalarının bana çok katkısı 
oldu. O zaman karar verdim tabi öncesinde 
de diğer okul zamanlarında da bir şeyler 
yapıyorduk ama tabi farkına varamadık. 
Tiyatroya sizi hocalarınız mı yönlendirdi? Çok 
çok faydası ve katkısı oldu hocalarımın.. Şu 
anda da Trabzon’un eğitiminde önemli bir 
yerdeler. Başarılı öğrenciler yetiştirmeye 
devam ediyorlar. 

Hikayen tiyatro ile başladı diyebilir mi-
yiz? Tiyatro ile başladı evet.. Sonra Türkiye 
Yıldızları yarışması ile de İstanbul macerası 
başladı. 

“PİYASAYA O YARIŞMAYLA GİRDİM “
Lise bitti İstanbul’a gitme kararı aldın. 

Bu kararı almandaki en büyük etken neydi? 
O zamanlar bir yarışma vardı oyunculuk 
yarışması ‘Türkiye’nin yıldızları’ diye.. Ben o 
dönem çok sıkı bir şekilde konservatuara 
hazırlanıyordum. Burada Ayşegül Günay 
var. Bizim Karadeniz filmlerinde de oyna-
dı onun bir kursu vardı. Orda da çok sıkı 
bir şekilde sınava hazırlanıyorduk. Ama o 
dönem yarışma geldi bana da çok baskı geldi 
katıl diye yarışmaya, katıldık ve yarışmayı 
kazandık. Yarışmayı kazanınca da İstanbul’a 
gittik o şekilde de zaten piyasaya girince 
öyle devam etti. İlk İstanbul’a gittiğin anda 
neler hissettin yani Trabzon gibi bir şehirden.. 
İstanbul büyük şehir sonuçta! ‘Evet seni 
yeneceğim İstanbul’ dedim (Gülüyor) Klasik 
espriler bunlar da böyle birşey olmadı tabi. 

Korku var mıydı ? 
Olmaz mı? Sonuçta Trabzon orta ölçekli 

bir şehir ve burada büyümüşsün ama hep 
aynı insanlar aynı çevre aynı kültür tabi 
oraya gidince bam başka bir dünyanın içine 
giriyorsun çalıştığımız sektör de o şekilde o 
gençliğin verdi heyecan ile her şeyin güzel 
gideceğini zannediyorsun ama yıllar geçtik-
çe tabi farkına varıyorsun aslında çok zor bir 
işe koyulduğunun farkına varıyorsun.

 İstanbul insanı pişiriyor mu ? 
Mutlaka hem pişiriyor hem bir yandan 

da ömür törpülüyor. Aslında İstanbul her 
anlamda hangi işi yaparsan yap çok zor bir 
şehir. Hem orda tutunmak hem işini yapmak 

birde ben şöyle söyleyeyim; Burada yapabi-
leceğimi yaptığımı düşünüyorum o yüzden 
İstanbul’a gitmeye karar verdik. Çünkü 
Trabzon tamam bir sanat şehri ama yapa-
bileceklerinle de kısıtlı daha büyük kitlelere 
ulaşmak için İstanbul’u tercih ettik diyebiliriz.

 İlk sinema filmi deneyimin hangisi idi? 
İlk sinema filmi deneyimim askerden 

geldikten sonra ‘Sultanın Sırrı İstanbul’ ile 
oldu. Kültür başkenti İstanbul organizesin-
den dolayı bu tür projeler vardı. O dönemde 
çekilen bir filmdi Sultanın Sırrı daha sonra da 
Sümela’nın Şifresi oldu. Ona yakın sinema 
filmi ona yakın dizi tabi bir çok daha farklı 
projede yer almış oldunuz. 

Unutamadığınız bir film var mı sizi taşı-
yan bir film? 

Şey derler ya ‘hepsi benim çocuğum 
hepsi birbirinden farklı güzel’ (Gülüyor) 
Sonuçta seçme lüksün ilk etapta olmuyor 
zamanla o noktaya gelebiliyorsun ama Sü-
melanın Şifresi’nde şöyle bir şey diyebilirim 
çok kısa bir rol olmasına rağmen çok hafıza-
larda yer edindi, oradaki bekçi rolüm insanlar 
tarafından büyük ilgi gördü. Hatta bekçinin 
orada çalıştığını zannedip oraya ziyarete 
gidenler Bekçiyi soruyormuş, onun için Sü-
mela’nın Şifresi’nin çok ayrı bir yeri bende… 
Birde benim çok ayrı tuttuğum senaryosun-
da yer aldığım ve oyunculuğunu üstlendiğim 
‘Sebahat ile Melahat’ adlı komedi filmidir. 
Sebahat ile Melahatı tiplemesini biliyor-
sun Biz yıllar önce bu komedi filmini Zigana 
Tv’de canlandırıyorduk. O dönem bile kısıtlı 
imkanlara rağmen inanılmaz kitlelere ulaştı. 

Onu sinema filmine çe-
virmek kendi yazdığımız 
senaryo ile bir de üstüne 
Birol Güven ile çalışmak 
hakikaten çok güzel bir 
duyguydu. Geçtiğimiz 
günlerde Ankara’da dü-
zenlenen Trabzon günleri 
etkinliklerin filmimiz açık 
havada yayınladındı. Yani 
şehirimin bir başkentte 
yaptığı günlerde kendi 
filmimin gösterilmesi 
mutluluk vericiydi. 

Filmlerde Karadeniz 
şivesi sence doğru kulla-
nılıyor mu ? 

Özellikle son yıllar-
da bu yöreden yetişen 
benim ve başka arka-
daşlar hem şiveyi doğru 
veriyor hem de buranın 
insanını doğru yansıtı-
yor. Bu yörenin oyun-
cuları olarak biz bunu 
yavaş yavaş kırıyoruz. 
Ben her filmde farklı 
bir karakter çıkarmaya 
gayret ediyorum bunun 
içinde hakikaten çok 

çalışıyorum, uğraşıyorum o yüzden şehrin 
sokaklarında dolmuşlarında çok geziyorum. 
Malzeme topluyorum çünkü benim için 
beslendiğim yerler bu sokaklar ve şehrin 
kendisi o yüzden her filmde farklı karakterler 
çıkarmaya gayret ediyorum. 90lı yıllarda Ka-
radeniz şivesi o kadar yanlış lanse edildi ki bir 
çok sinema ve dizilerde bu giderek kırılmaya 
başlandı. Bunun da sebebi bu yörenin oyun-
cularının tercih edilmesi artık doğru bir stra-
teji oldu, yapımcılarda dikkat ediyor. Özellikle 
şifre filmlerinde ve bizim hoca filminde çok 
dikkat ediliyor çok önemli tabi bunu her 
zaman söylüyorum daha önce yaptığımız 
programlarda da söyledim yöre işlerinde 
bence o yörenin insanlarının tercih edilmesi 
bence doğru bir strateji. Şimdi yapımcılarda 
yavaş yavaş ivmesini Karadeniz’e çevirmeye 
başladı. Şimdi oklar Karadeniz’e doğru döndü 
birçok sinema filmi Karadeniz’de çekilmeye 
başladı. Bu tabi ki bu yöre için önemli bir şey .. 

Trabzon’un belediye başkanı olsaydın 
neler yapardın bu şehirde? 

Valla şimdi belediyecilik çok farklı bir 
durum (gülüyor) Şimdi altyapıda önemli 
ama bence bu şehri yönetenlerin kültüre 
sanata çok daha değer ve önem vermeleri 
gerekiyor. Trabzon gençliğini başka yönlere 
çekmeyecek o enerjisini tamamen spor ile 
veya sanatla bağdaştıracak alanlar yapması 
gerekiyor. Bu yönde uğraş verirdim. Bunu 
söyleyebiliyorum ama çok tarihi bir şehirde-
yiz hepimiz biliyoruz o yüzden yavaş yavaş 
müzeler açılıyor mesela kent müzesi açıldı. 

Hemen aşağıda Trabzon Müzesi var. Orta-
hisar’da da açıldı. Bu müzelerin çoğalması 
lazım, çok önemli bence müzeler. 

“KADIN ERKEK İLİŞKİSİNDE 
9 KUSURLU HAREKET”
Seymen Aydın takipçilerini bekleyen 

güzel bir proje var mı ?
 Beyaz perdede olacak. Bir kaç proje daha 

var. Görüşmeler var ve devam ediyor. Ama 
önümüzdeki aylarda provalarına başlayaca-
ğımız bir tiyatro gösterimiz olacak. 2 kişilik 
bir komedi. Kadın erkek ilişkisini mağara dö-
neminden alıp günümüz ve 2 bin 200 yılına 
kadar götürüyoruz. İsmi de çok güzel. Evli 
ve Zavallı ama biz evliliğin zavallı olduğunu 
anlatmıyoruz. Evlilikte yapılmaması gereken 
9 kusurlu hareketi gösteriyoruz. yani evlilikte 
bunları yaparsanız evliliğiniz güzel gitmez 
bunu anlatıyoruz komedi bir oyun Trabzon’da 
da gelip inşallah oynayacağız ama ilk önce 
İstanbul’da güzel bir oyunla başlayacağız 
daha sonra da Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 
devam edeceğiz. 

Özel hayatınla alakalı bir sürpriz var mı ?
 Yok bu aralar yok, bekleyişteyiz yani.. 

(kahkaha attı) Evlenmeyi düşünmüyor 
musun? Bu işler nasip kısmet ya.. Güzelliğe 
önem vermiyorum. Önemli olan bir ömür 
boyu geçireceğin bir kadın.. Anlaşabileceğin 
aynı şeylerden zevk alabileceğin hayatını 
sürdüreceğin, o yüzden çok büyük bir so-
rumluluk! Evlenmek büyük bir yük aslında.. 
Tabi ki günü geldiğinde evleneceğiz ama 
daha zamanı var biraz daha işimize odakla-
nalım..

“YETENEK VAR MI? DİYE 
SORUYORUM YANLIŞ ANLIYORLAR”
Oyunculuk hayali kuranlara ne gibi tav-

siyelerde bulunmak istersin? 
Bu soruyla çok karşılaşıyorum. Bir oyun-

culuk sevdası var ama şunu demek istiyo-
rum ben o soranlara ‘yetenek var mı?’ diye 
soruyorum. Bu seferde yanlış algılanıyor, 
soğuk davranmaya başlıyorlar. Yani insanın 
kendini kandırmaması çok önemli yetenek 
yoksa sanatın hangi dalıyla uğraşırsan uğraş 
sonu hüsrandır. 

Türkiye’de sinema sektörünü ne du-
rumda sence?

 Zaten kaç yaşındayız 33-34 yaşında-
yız 20 yaşından sonrasını değerledirebiliriz 
yavaş, yavaş ülkenin gelişmesi gibi sinema 
sektörünün gelişmesini de gözle görülür bir 
şekilde ölçebiliriz. Sadece ülkenin bence en 
büyük eksikliği senarist ve yönetmen eksik-
liğidir. Bu da çözüldüğü zaman gençlere daha 
çok fırsat verildiği zaman güzel beyinler var. 
Hayalin nedir? Bir hayalimi gerçekleştirdim. 
Kendi yazdığım ‘Sebahat ile Melahat’ adlı film 
gösterildi. İkinci hayalim de ‘sıkıntı yok’ Bunu 
genelde Trabzon, Karadeniz değil herkes kul-
lanıyor. Mesela bir iş var ‘sıkıntı yok’ diyorlar 
ya ama o işte mutlaka bir sıkıntı çıkıveriyor. 
Ben bu sıkıntı yok ismine çok güvendiğim 
için bunun patentini aldım. Görsel ve yazılı 
mecralardaki patentini aldım. Bunun üzerin-
de ufak bir hikaye düşünüyorum. Bir sinema 
filmi yapacağım. 7

Takipcilerine neler söylemek istersin ? 
Ülkesine, bölgesine sanatına katkıda 

bulunan insanlara biraz daha değer verilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Biz farkında olma-
dan işleri de basitleştiriyoruz sanatı da.. bu 
çok tehlikelidir.
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“BU ŞEHRİN SOKAKLARINI 

ÇOK İYİ BİLİRİM” 

 Sümela’nın Şifresi filmindeki bekçinin hala orada çalıştığını sanıp ziyarete gidenler oldu 

Sümela’nın Şifresi 
filmindeki bekçinin 
hala orada çalıştığını 
sanıp ziyarete 
gidenler oldu 

Yapımcılar gözünü 
yavaş yavaş 
Karadeniz’e çevirdi 
‘SIKINTI YOK’TAN 
BİR SİNEMA FİLMİ 
YAPACAĞIM 

Röportaj:   Aslan KAR





FETÖ’NÜN 
BESLEMELERİ

Kenan TAŞKIN

En iyi savunma hücum savunmasıdır..
Futbolda teknik direktörlerin rakiple-

rine karşı değişken bir uygulaması olsa 
da, günlük yaşamda en geçerli savunma 
metodudur..

Örneğin  adam vergi kaçırıyor, Rüşvet 
alıyor, kara para aklıyor  ihaleye fesat 
karıştırıyor veya   hırsızlık yapıyorsa,  bu 

kişilerin en acımasız düşmanı olarak 
gözükür.

Her platformada  bunu yapan kişi-
leri en ağır biçimde eleştirir

Bu şekilde kendini aklamaya 
çalışır.

Uzmanlar buna suçluluk psikolojisi 
diyor.

Günümüzde hücum defans uygu-
lanmasının en belirgin  örneği  FETÖ 
terör örgütü üzerinde yapılıyor

Bir dönem bu cemaatin elini, 
eteğini öpüp malı götürenler, büyü-
yüp tüylenenler , cebini dolduranlar, 
hanlar, hamamlara sahip olanlar, 15 
Temmuzdan  sonra  aşırı Türk milli-
yetçisi oldular, Vatan , Millet, Sakarya 
diyerek ortaya çıktılar.

Kendilerini besleyip büyüten 
cemaatlerini yerden yere vurmaya 
başladılar.

Bu tipler..Her platformda, arkadaş 
sohbetlerinde, Kahve de, berber de, 
katıldığı bir panelde, yazdıkları yazı-
larda ,uzatılan bir mikrofona, yaptıkla-
rı yazılı sözlü açıklamalar da Fetullah-
cı terör örgütünün ne kadar tehlikeli 
ve acımasız olduğunu dile getirmeye 
başladılar.

Her meslek gurubundan olduğu 
gibi  bizim meslekte de böyle var. 
Kimi alındı, kimi yurt dışına kaçtı, kimi 
aranıyor.. Gazetesini, kalemini bir araç 
olarak kullanıp Bu örgüt sayesinde 
malı götürenler, makam mevki sahibi 
olan ve halen ortalıkta gezenlerin 

de bir gün adalet önüne çıkacağına 
inancım var.

İşte bu kişiler,  “en iyi savunma 
hücum savunmasıdır” tezinden yola 
çıkarak , Şimdi ortalıkta  FETÖ’nün en 
keskin  karşıtları gibi görünmeye, işin 
içinde bu şekilde sıyrılıp aklanmaya 
çalışıyorlar.

Bunun için her yolu deniyorlar..
Bazen aklın bile sınırlarını zorlu-

yorlar.
Ama korkuyorlar..
FETÖ terör örgütüne yönelik, 

operasyonların  araştırma , soruş-
turma ve göz altına almaların devam 
ettiği günümüzde bu kişiler az veya 
çok içlerinde hep bir endişeyle güne 
uyanıyorlar.

“Bana da sıra gelecek mi” korku-
sunu yaşıyorlar.

Bu nedenle bulaştıkları pislikten 
kendilerini kurtarmak isteyen bu 
kişiler, 15 temmuz sonrası en keskin 
iktidar yanlısı görünüp iktidarı alla-
yıp pullayıp, yere göğe sığmayacak 
haberlerle, yorumlarla gönüllerini hoş 
edip işin içinden çıkmaya çalıştıkları 
da bir gerçek.

Bu konuda ki hükümetin kararlı tu-
tumu, İçişleri Bakanı Soylu’nun  istik-
rarı devam ettiği sürece, at izi it izine 
karışsa da O itler bu ülkeye yaptıkları 
ihanetin ve  250 şehidin hesabını er 
veya geç adalet önünde verecekler 

Herkese iyi bayramlar. 

Trabzon’un Arsin ilçe Belediye Başkanı 
Dr. Erdem Şen’e konuk olduk. 3 dönemdir 
ilçede belediye başkanlığı yapan Şen ile 
gelinen süreci konuştuk. Şen, “Başımız 
dik alnımız açık olarak geldik ve Halkım, 
partim ve teşkilatım beni nerede gör-
mek istiyorsa o yönde devam edeceğim. 
Öncelikle milletim, daha sonra partim ve 
genel başkanımızın teveccühleri doğrultu-
sunda siyasette varız” dedi.

 
YATIRIM ADASI TÜRKİYE’DE İLK
2014 yerel seçimlerinden sonra yak-

laşık 40 ay geçti. Bu süre içinde verdiği-
miz sözleri birer birer yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Seçimlerde en büyük vaatle-
rimizin biri de bir çok kimsenin inanmak 
istemediği Arsin yatırım adasını bölgeye 
kazandırmaktı. Bunun için Türkiye’de ilk 
kez bir kanun değiştirilerek, Arsin’e ve 
meclis görüşmeleri sırasında Zongulda ili 
eklenerek 2 tane yatırım izni çıktı.

TEMELLER ATILIYOR
Yatırım adasının Haziran ayında 

meclisten onayı çıktı. Trabzon kamuoyu 
da sık sık gündeme getiriyor. 2 bin 500 
dönüm civarı bir dolgu olsa da bunun daha 
fala olması gerektiğini düşünenler de var. 
Yönetmeliğinin yapılması gerekiyor. Bilim 
Sanayayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odasının ve bizim çalış-
malarımız var. Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırım adasının olduğu alanı imar planına 
işlemesi gerekiyor. Dolayısı ile Sayın Ba-
kanımız Süleyman Soylu’nun önderliğinde 
Allah izin verirse 2018 yılı içinde temelleri-
nin atılacağını düşünüyorum. Yatırım adası 
biliyorsunuz Türkiye’de ilk. O da Allah’a 
şükür bizim ilçemize nasip oldu.

KALİTELİ YOL İÇİN ÇALIŞILIYOR
Arsin-Yanbolu grup yolunun 2. kısım 

ihalesi önümüzde ki haft yapılacak. 
Yaklaşık 22 kilometrelik yolun tamamı 2 
yıl içinde bitmiş olacak. Bir takım kamu-
laştırma bedellerinden dolayı bekleyen 
Yanbolu köprüsüne de başlandı. Onun da 
müjdesini gazeteniz aracılığı ile verebiliriz. 
Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun 
müthiş gayretleri ile beraber Taşköprü’den 
Santa’ya kadar olan yolun Gümüşhane 
tarafından betonlamasının ihalesi yapıldı. 
Bu yol da yaklaşık 10 kilometredir. Bu sene 
başlanıp bitecek. Geriye bir tek Santa’dan 
Arsin sınırına kadar ola 10 kilometrelik bir 
bölüm kalıyor. İnşallah o yolu da önümüz-
de ki sene başlayıp bitirmiş oluruz. Yolun 
bitmesi ile birlikte gerek Santa harabeleri-
ne gerekse yaylalara giden, kaliteli bir yola 
sahip olunacak.

60 YILLIK SU İHTİYACI 
ÇÖZÜLECEK
Geçmiş yıllarda belediyemiz tarafından 

fizibilite çalışmaları yapılıp Sayın Erdoğan 
Bayraktar’ın Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı döneminde yüzde 50 hibeyle yatırım 
kapsamına alınan bir su projemiz vardı. 
Projemiz Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve TİSKİ 
Genel Müdürü Recep köksal tarafından 
benimsenerek 40 milyon TL’ye ihale edildi. 
Bu proje son derece önemliydi. Çünkü, 
Arsin’in tamamının Yomra’nin ve Araklı’nın 
birkaç mahallesinin 50-60 yıllık su ihtiya-
cını karşılayacak bir projedir.

YOLLAR YAPILIYOR
Gerek su projesinden gerek kanalizas-

yondan gerekse doğalgaz çalışmalarından 
Arsin’in yolları çok fazla kazıldı. Yollarımız 
da 2018 yılı içinde doğalgaz ve elektrik 
şebekelerinin çalışmaları tamamlandıktan 
sonra hızlı bir şekilde yapılarak halkımızın 
hizmetine sunulacak.

 
ŞEN’DEN DOĞALGAZ MÜJDESİ
Doğalgazdan söz açılmışken, Enerji ve 

Tabi Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak 
ve Sayın iç içleri bakanlarımız Süleyman 
Soylu bu bölgeye sahip çıkmalarından 
dolayı doğalgazın en kısa zamanda gek-
leceğinin müjdesini Arsin’de ki toplantıda 
vermişti. Bunun açıklamasını Arsin’de 
yapmıştı. Şu anda BOTAŞ tarafından 

ihale edilen hattın  döşenmesine başladı. 
Onun da müjdesini halkımıza gazeteniz 
aracılığı ile veriyoruz. Yıl sonuna kadar 
en geç Mart ayına kadar Arsin organize 
sanayiye doğalgaz gelecek.  Aynı zaman-
da AKSA yetkilileri ile de konuştum. Onlar 
da büyükşehir belediyemizin Eylül ayında 
alacağı kararla şehir şebekelerinin başla-
yacağı müjdesini verdi. Kendi ekipmanla-
rını ve gerekli olacak olanmalzemelerini 
depolamaya başladıklarını söylediler.  Bu 
çok önemli bir hamleydi.

ÖNCELİK EĞİTİM
Eğitime çok önem veriyoruz. Okul-

laşma ile ilgili hamlelerimiz vardı. Allah’a 
şükür bir tanesi belediyemiz tarafından 8 
dönümlük arazi Kredi ve Yurtlar Kurumuna 
devredildi. Yeşilyalı’da ki yer. Bir tanesi de 
Arsin Merkezde ki Cumhuriyet İlköğretim 
okulunun yıkılarak yapılmasıyla 2 tane 
24 derslikli okul daha ilçemizde eğitim ve 
öğretime kazandırılmış olacak. Şu anda 
yapım çalışmaları devam ediyor. İhalesi 
yapıldı.  Arsin Meslek Yüksekokulunun 
arazisi içinde 8 dönümlük bir arazi Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna devredildi. 500 kişi-
lik yurtta bu sene ihale edilecek. Ayrıca 
mevcut meslek yüksek okuku sahası 
içinde AKSA’nın depoları vardı. Onlar da bu 
depolardan bu sene içinde çıkacak ve ara-
zinin tamamı üniversitenin olacak. İnşallah 
üniversitemiz burada yeni bir çalışma ile 
eğitim birimlerini kuracaktır.

GELECEK İÇİN EĞİTİME YATIRIM
Arsin’in 2000’li yıllardaki derslik sayısı, 

derslik kalitesi, fiziki imkanlar ve eğitimde 
ki aksaklıkları son derece fazlaydı. Son 2 
yılla ilgili bilgi vereyim. 2015 yılında TEOG 
sınavında ilçemiz Trabzon’da en fazla atılım 
gösteren 7. İlçeydi. Bunun yeterli olmadı-
ğını söyledim. 2017 yılında ise 4. İlçe olduk.  
Sırayla hedefe doğru gidiyoruz. Okulları-
mızda etüt çalışması için gerekli gayreti 
gösteriyoruz. Okullarını zeka sınıflarının 
yapılmasını belediyemiz olarak karşılı-
yoruz. 5 tane ‘Z’ kütüphane yaptırdık. 
Mevcut dersliklerini kaliteli hale getiri-
yoruz. Yavrularımız eğer gece kalacaksa 
servis imkanlarını belediyemiz tarafından 
sağlıyoruz. Biz de bundan müthiş keyif 
alıyoruz. Bu sene ilk defa Arsin’de hafif zi-
hinsel engelliler için bir okul açtık. Bölgede 
de ihtiyaç vardı. Organize sanayide nitelikli 
eleman bulabilmek ve gençleri üretime 
teşvik edebilmek adına mesleki eğitim 
teknik merkezi açtırdık. Burada kaliteli 
iş gücüne sahip gençler yetişecek. Bu 
memleketin geleceğini kurtarmak isteyen 
mutlaka eğitime yatırım yapmalıdır.

HAFIZLAR YETİŞİYOR
İlçemiz eğitimde son derece güzel 

sonuçlar almaya devam ederken, bir ta-
raftan da dini eğitimde Kuran Kurslarında 
da çok büyük aşama kaydetti. Trabzon’da 
şu anda Of ilçesi ile beraber en fazla hafız 
yetiştiren kurumlar bizde. Gerek Yeşilyalı 
Kuran Kursu, gerek Mustafa İmamoğlu 
gerekse Çiçekli kız Kuran Kursu bu amaçla 
son derece güzel çalışmalar yapıyor. Eme-
ği geçenlerden Allah razı olsun. Bizler de 
destek oluyoruz. Yapımı devam eden bir 
külliyemiz var. Bunlarla beraber bölgede 
ilçemiz önemli aşamalar kat etti.

 
İTFAİYE KONUŞLANACAK
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne 

itfaiye yapmak için bir yer tahsis ettik. 
Orada ki bina bitti. Arsin Organize Sana-
yi’de büyük çaplı yangınlar çıktı maalesef. 
Bu bölgeye itfaiyenin yerinden hizmet 
verebilmesi ve inşallah çıkmaz ama olası 
bir yangında hemen yerinden müdahale 
edebilmesi için itfaiye binası tamamlan-
dı. Şu anda araç ve personel aktarılarak 
açılmasını bekliyoruz.

 
ARSİN’E YENİ HÜKÜMET KONAĞI
50 yıllık hükümet konağımız bu sene 

ihaleye çıkıyor. Sağolsun Sayın Bakanımız 
Süleyman Soylu bizleri kırmadı ve hükü-
met konağını program dahiline aldı. Yerine 
yenisi yapılacak. Sayın Bakanımıza her 
türlü projelerimizde yanımızda oldukları 
için her zaman teşekkür ediyoruz.

TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ
İlçemizde bir de trafik sorunu var-

dı. Yollar çok tıkanıyordu. Bunun önüne 
geçmek için de yolları gidiş  geliş olarak 
değiştirdik. Bir tek Çarşamba günleri 
Pazar kurulduğu için küçük bir sıkıntı yaşı-
yoruz. Onu da Pazar yerini başka bir alana 
taşıyarak trafiği bayağı bir rahatlatacağız. 
Aynı alana bir de otopark yaparak trafiği 
rahatlatacağız. Araç sayısı son 15 yılda 
yaklaşık 3 kat arttı. Otoparka çok ihtiyaç 
oldu.

 
İLÇEYE YENİ STAD
Arsin’de spor konusunda da güzel 

şeyler olacak. Geçen yıl şanssız bir şekilde 
12 yıl aradan sonra 3. Ligden BAL Ligi’ne 
düşen Arsinspor, iyi bir çalışma ile bu sene 
tekrar 3. Lige çıktılar. Başkanı ve yönetim 
kurulunu tebrik ediyorum. Arsin ilçe sta-
dının tribünleri ve zeminleri ihale aşama-
sında. Bu sene ihalesini yapıp daha güzel 
stadı ilçemize kazandıracağız.

PARK CIVIL CIVIL
Arsin sahil parkımız, akşamları cıvıl 

cıvıl. Her tarafı dolu. Bu parkla birlikte Ar-
sin’de turizmde çeşitliliği sağlamak adına 
Orman Genel Müdürlüğünden Arsin’in 10 
kilometre yukarısında yaklaşık 800 rakımlı 
bir yerde 52 dönüm arazi tahsisini aldım. 
Orada inşallah bir macera parkı yapmayı 
düşünüyoruz. Mesire yeri de olacak.

FOTO YARIŞMASI 
DÜZENLENECEK
Arsin’le ilgili bir fotoğraf yarışması 

açtık. 2017 Haziran’ından 2018 Haziran’ı-
na kadar bir yıllık süreçte Arsin’le alakalı 
çekilecek fotoğraflarla katılım sağlanacak. 
Bir yılın sonunda da bir ödül töreni olacak. 
Arsin’i güzel anılarla güzel fotoğraflarla 
tanıtacağız.

 
TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
Arsin’in kültürel envanterini çıkar-

mak için Trabzon’da bu işin sevdalısı bir 
dernekle çalışma yapıyoruz. Arsin’in bütün 
mahallerinde bu çalışma devam ediyor. 
Mahallerimizin tarihi turistik envanteri 
çıkıyor. Yollar, köprüler, camiler, çeşme-
ler, eski evler, bu yöreye özgü meyveler, 
bitkiler, evdeki araç gereç ne varsa bunlar 
açığa çıkıyor. Bittikten sonra güzel bir 
kitapla birlikte bunun tanıtımını yapacağız. 
Tarihe not düşmek açısından son derece 
önemli.

 
TRABZON BİR  BÜTÜN
Trabzon’u batısı ile doğusu ile bir bütün 

düşünüyorum. Şehir hastanesi Akyazı’ya 
yapılacak. Bu başlı başına bir yatırım. Trab-
zon’u batı ve doğu diye ayıramayız. Trab-
zon çok ilginç bir yer. 60 kilometre batı 
60 kilometre doğu 50 kilometre güneye 
doğru hinterlantı olan bir yer. Trabzon, 
doğu veya batı değil. Rize, Artvin, Kars, 
Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, 
Ordu’suyla bir bölge. Bu bölgenin ticaret 
merkezi. Trabzon’a her yerden insanlar 
geliyor. Turizmde yalnızca Trabzon’u tanıt-
makta yanlış. Bölgeyi tamamen tanıtma-
lıyız. 2 gün orda kalsın, 1 gün orda kalsın, 3 
gün şurda kalsın. Komple Doğu Karadeniz’i 
pazarlayalım. 10 gün bu bölgede kalsın. 
Hep birlikte kazanalım. Trabzon Havalimanı 
Türkiye’nin ilk 7 havalimanı arasında. Ordu 
havalimanı açıldı diye bizim yolcu sayımız 
azalmadı arttı. Turizm potansiyeli ile be-
raber bu bölgede insanlarımız daha güzel 
ekmek parası kazanırlar. Göç de önlenir, 
yaşam standardı açısından da güzel oldu. 
Turizme önem verilmelidir. Trafik sorunu-
nu çözmek için de toplu taşımaya ağırlık 
vermeliyiz. İlk etapta Havalimanı dan Ak-
yazı’ya kadar olan bölümün hafif raylı sis-
temin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini 
düşünüyorum.

HALKA SAMİMİ OLMALIYIZ
Geçmişten beri hep çarşıda pazarda 

halkımızın içindeyim. Hep beraber olmu-
şuzdur. Düğünde cenazede hep halkımızın 
yanındayız. Vatandaşa karşı da samimi 
olmak gerekiyor. Vatandaş sizin yaptığınız 
samimiyetsizliği anında hisseder. Benim 
belediyemin kapısı her zaman açıktır. Sa-
yın bakanımız bizlere 3 yıl önce ‘Halk günü 
yapın’ dedi. Perşembe günleri ayrıca halk 
günü yapmaya başladım. Vatandaşımız 
bize her zaman ulaşıyordu. Ancak Şimdi 
halk günü ile işleri daha da sistematiğe 
oturttuk. Cuma günleri de merkezde ki 
Ulu Cami’de oluyorum ve orada da halk 
meydanı yapıyorum. Ben bundan mem-
nunum. İşlerin çoğunu da o an çözüyoruz. 
Halkımız da mutlu oluyor biz de mutlu 
oluyoruz.

 
BÖLGEDE BAŞARILIYIZ
Trabzon’da partimiz başarılıdır. Ka-

radeniz Bölgesi AK Parti’nin Türkiye’de 
en başarılı olduğu bölgedir. Biz ilçe olarak 
her seçimde de oyunu hep artıran ilçeyiz. 
Türkiye’de ki ilçeler arasında hep ilk 50-
100 ilçe arasında oluyoruz. İlçe teşkilatımız 
başarılıdır. Bizler de belediye olarak her 
hangi bir sorun çıkarmadan beraber el ele 
kol kola devam ediyoruz. 

MEYDANLARDA VATANA 
SAHİP ÇIKTIK
Cenabı Allah, inşallah bizlere bir daha 

15 Temmuz gibi hain darbe kalkışma-
sı yaşatmaz. Bunun için bizler millet ve 
kurumlar olarak her zamankinden daha 
fazla gayret göstermeliyiz. Hain darbeci-
ler, FETÖ’cülere Allah inşallah bir daha gün 
yüzü göstermez. Biz o akşam, meydan-
lardaydık ve vatanımıza milletimize sahip 
çıktık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanlarda 
ki kalabalaık her geçen dakika arttı ve eli-
mizden geldiği kadarıyla meydanları terk 
etmedik. Vatanımızı dışarıdan bağlantılı 
FETÖ’cülere bırakmayacağımızı herkes 
gördü. Çok fazla çalışmalıyız ve uyanık 
olmalıyız. Vatan haininin tarifi olmaz. Onlar 

Belediye Başkanı Erdem Şen, Arsin Yatırım Adası’nı ve diğer projeleri değerlendirdi...

ARSİN’İN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

kendilerini gösterdiler. Şimdi de layık oldukları ceza-
ya çarptırılacaklar. 

KONTROLLLÜ DARBE 
DİYEN HAİNDİR
Kontrollü darbe diyen vatan hainidir. Kontrollü 

darbe yok. Gölbaşı’ndaki 49 özel harekat polisimizi 
bombalarla şehit ederken, MİT binasını, emniyet 
müdürlüğünü, 15 Temmuz şehitler köprüsünde ki 
vatandaşlarımızı vururken kontrollü darbe kimse-
nin aklına gelmişmiydi? Cumhurbaşkanımızın en 
yakınındaki insanlar şehit oldu. Bunu söylemek olayı 
sulandırmakten, bunların yaptıklarını hafifletmekten 
ve şehitlerimizin ruhlarını sızlazmaktan başka bir 
işe yaramaz. 15 Temmuz’a konttollü darbe demek 
hainlikle eş değerdir.

Röportaj:   Bahattin ŞENTÜRK
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AKP’nin fındık politikasının 
Karadeniz’i ve fındık üreticilerini 
büyük bir yıkıma uğrattığını 
belirten Pekşen, “AKP ulus-
lararası tekellerin çıkarlarını 
korumak için fındık üreticisini 
bitirme noktasına getirmiş ve 
fındık üreticisini 9 TL’ye mal 
ettiği fındığı 7 TL’ye satmak 
zorunda bırakılmıştır.” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili 
Avukat Haluk Pekşen fındık 
alım fiyatlarının 7 TL’ye kadar 
gerilemesi üzerine bir basın 
açıklaması yaptı.

Fındık alım taban fiyat-
larının Giresun kalite fındıkta 
10.5 TL, levant kalite fındıkta 
ise 10 TL olarak açıklanma-
sına rağmen TMO’nun vadeli 
alım yapması nedeniyle şu 
an piyasada fındık fiyatının 7 
TL’ye kadar düştüğünü söy-
leyen Pekşen, “AKP’nin fındık 
politikası Karadeniz’i ve fındık 
üreticilerini büyük bir yıkıma 
uğratmıştır. AKP uluslararası 
tekellerin çıkarlarını korumak 
için fındık üreticisini bitirme 
noktasına getirmiş ve fındık 
üreticisini 9 TL’ye mal ettiği 
fındığı 7 TL’ye satmak zorunda 
bırakılmıştır. AKP’nin gözünde 
aşını, ekmeğini fındıktan sağ-
layan milyonlarca Karadenizlinin 
İngiliz viski şirketleri kadar ya 
da milyonlarca TL vergi borcu 
silinen yandaş şirketler kadar 
değeri yoktur.” dedi.

AKP’nin Karadeniz-
li üreticinin değil uluslararası 
tekellerin ve yandaş firmaların 
çıkarlarını savunduğunu ifade 
eden Pekşen, şöyle devam 
etti, “Karadeniz insanı, AKP 
için sadece seçim zamanı oy 
alacağı arka bahçe olarak gö-
rülmektedir. Karadeniz insanına 
yönelik bir bakış açısı akla ziyan 
bir durumdur. AKP bugüne 
kadar Karadeniz’den yüksek 
oranda oy almasına rağmen bu 

bölgenin kalkınmasına yönelik 
politika üretmeyi bir kenara 
bırakın Karadeniz’e karşı tam 
bir yıkım politikası uygulamıştır. 
Karadeniz’in bütün doğal güzel-
likleri talan edilmiş ve yandaş-
lara peşkeş çekilmişken şimdi 
de fındık üreticisi uluslararası 
bir tekelin çıkarlarına peşkeş 
çekilmektedir.”

Karadeniz insanını daha ne 
kadar sömüreceksiniz?

Neyi amaçlıyorsunuz, bu 
insanların fındıklarını söküp 
tamamen el kapılarına göçme-
lerini mi istiyordunuz?

Bu insanları yerinden yur-
dundan ayırmak, açlığa mah-
kum etmek mi istiyorsunuz?

Bu kadar büyük destek al-
dığınız bu insanlara bu düşman-
lığınız neden?

Bir yabancı tekele bu böl-
geyi sömürmesi için neden bu 
kadar çalışıyorsunuz?

Sizin bu tekellerle ne gibi 
bir çıkar ilişkiniz var ki fındık 
üreticisini değil de bu tekelleri 
koruyorsunuz? diye soran Pek-
şen, “Karadenizli tarihi boyunca 
bu kadar büyük destek verdiği 
bir partiden bu kadar büyük bir 
ihanete uğramamıştır. Ancak 
bu kadarı da çok fazla, AKP 
şunu bilmelidir ki, Karadeniz 
insanı ve fındık üreticisi yalnız 
ve sahipsiz değildir.” şeklinde 
konuştu.

YAŞADIĞIMIZ 
ŞEHİRE SAHİP 

ÇIKALIM…

Ahmet Çağlar
YILDIRIM

Yaşadığımız şehir 
Trabzon, 

Son yıllarda çok 
tartışılan, bölge şehirleri 
ve diğer bazı şehir ile 
karşılaştırılan 

Kimleri tarafından hor 
görülen, yaşanmaz dam-
gası vurulmaya çalışılan 

Tarih ve medeniyet 
kenti Trabzon,

Yukarıda da yazdım, 
Karadeniz bölgesin de ki 
bazı şehirler ile Trabzon’u 
karşılaştırmak moda oldu, 
yok şu şehir böyle , bu 
şehir şöyle diye, Trabzon 
şöyle geri kalmış, şunlar 
yokmuş gibi, 

Evet eksikler olabilir 
ama yaşadığımız şehri bu 
kadar hor görmek olmaz, 
eksiklerin tamamlanması 
için şehrin yöneticilerine 
bunları iletmek en büyük 
görevimiz, Trabzon‘da 
hiçbir şey yapılmamış, 
yokmuş gibi göstermek 
ve hayıflanmak bu şehir 
yaşayanlarına yakışmaz.

Trabzon, ülkemizin 
en önemli şehirlerinden 
biri, evet nüfus bakımın-
dan az olabiliriz ama 
nüfuz olarak çok etkili bir 
şehir, basını ile siyaseti 
ile spor’u ile , Trabzon’un 
karşılaştırıldığı şehirlerin 
hiç biri böyle bir etkiye 
sahip değil ve böyle bir 
çok özelliği bünyesin-
de barındırmıyor, bu da 
bilinmeli karşılaştırmalar 
yapılırken.

Yaşadığımız şehre 
sahip çıkmalıyız, çünkü bu 
şehir hepimizin, iyisi ile 
kötü ile,

Şehri yönetenler kadar 
şehir yaşayanları yani 
bizlerde Trabzon’a her 
yönü ile sahip çıkmalıyız, 
daha iyi nasıl olur diye 
çaba göstermeliyiz, hor 
görerek, kötüleyerek hiç 
bir sonuç elde edilemez. 

BACASIZ 

SANAYİ TURİZM

4 bin yıllık tarihi bir 
geçmişe sahip Trabzon, 
son yıllarda özellikle 
Turizmin ivme kazanması 
ile kabuğunu kırdı, turizm 
Trabzon için adeta son 
yıllar da bacasız sanayi 
konumuna geldi.

Özellikle Arap ülke-
lerinden gelen turistler, 
Trabzon turizmini adeta 
uçurdular. Trabzon artık 
bir turizm şehri olarak da 
anılıyor, daha önce kültür, 
sanat, Eğitim ve spor şeh-
ri olduğu gibi. Turizmin 
değerini çok iyi bilmeliyiz. 
Çok iyi değerlendirmeli-
yiz kanımca, yaptığımız 
yanlışları tekrarlamaz 
isek Trabzon turizm de 
oldukça iyi bir noktaya 
gelecektir.

Şunun altını çizmeden 
olmaz, Trabzon turizminin 
en önemli değeri olan 
Sümela Manastırı resto-
rasyon çalışmaları devam 
ediyor. Manastır belirtilen 
tarih de turist ziyaretine 
açılmalıdır, kapalı hali ile 
bile bir çok yerli ve yaban-
cı turist  Sümela manas-
tırını görmeye geliyor. 
Manastırın içine gireme-
seler de dışarıdan Sümela 
manastırını görebiliyorlar 
ve fotoğraflıyorlar.

İyi bayramlar…      

HALUK PEKŞEN:
FINDIK ÜRETİCİSİNE 
İHANET EDİLİYOR

ESKİ TRABZON
GÜNLERİ 

Eski Trabzon  denince  akla belirli insanların ve 
belirli zümrenin yaşadığı   topluluklar akla gelirdi, 
aşağı yukarı herkes  birbirini tanırdı, otomobillerde 
fazla yoktu mahalleler Trabzon’un yapı taşlarını bir 
araya getirirdi Forozlular, çömlekçililer ,Boztepeli-
ler, maşatlıklılar,  hacı kasımlılar yeni cumalılar, bu 
mahallelerde oturan insanlar birbirleriyle akraba 
ve dost bir şekilde samimi bir ortamda günlerini 
geçirirlerdi ,bende bir yeni cumalı olarak bir anımı 
anlatmak istiyorum.

Yaşadığımız  yıllarda 1955 yılı telefon herkesin 
evinde yoktu  belirli kişiler lüks sayılan bu iletişim 
aracını evlerine çektirmişti, oda santrale bağlanarak 
santral üzerinden aranacak yer bulunurdu ve santral 
ücretlenmeyi yapar abonenin hesabına yazılır-
dı uzun konuşunca fazla ücret talep edilirdi yani 
manyetolu telefonlar, Yeni cuma denilince  iki yer 
akla gelirdi hacı kasımdan gelinince  yol ikiye ayrılırdı 
sol taraf yenicuma sokak ,diye sağ tarafa gelinince 
yenicuma mescih sokak ilerlenince mescih sokak-
tan Fatih Sultan Mehmet hanın 1461 yılında aldığı 
Trabzon da ilk cuma namazını kıldığı camiden dolayı 
yeni cuma camisi ve  sokağa da adını veren cami 
sokak olarak tanınırdı. Cami sokak mescih sokak la 
yenicuma sokağın arasından  bir dere akardı adı da 
malkoç dere sokağıdır. iki sokağı dere ayırırdı , dere 
sokak olan kısım bahçe ve incir ağaçları derenin 
olduğu yerin iki tarafında  yer almakta ve bu iki yeni 
cuma sokağın birbirlerine arada ev olmadığından  
iki mahallede komşular birbirleriyle ya çocuklarını 
yollarlar  bir yere gidecekleri zaman yada iki mahalle 
birbirlerini gördüğü için pencerelerine kırmızı çarşaf 
asar lar birbirleriyle konuşmak istediklerini öyle 
sağlanırdı , bende küçük olduğumdan annem karşı 
mahallede Muhalla teyzemlere o şekilde mesaj 
yollardı.Evler bahçe içersinde arada engel yok 
birbirlerinin pencerelerini görürlerdi ,akşam olurken 
lambalı radyolar belli bir saati vardı TRT radyosu 
nun yurttan sesler kadınlar korosu başlar ve  sesler 
dere içinde karşıki mahalleden sesler çınlardı oysaki 
daha sonraları yaşadığımız bu yıllarda eski insan-
lardan kimse kalmadı herkesin elinde cep telefonu 
manyetolu ev telefonları müzelik oldu , her tarafı taş 
yığınları istila etti  Bahçeli evler yok    
artık denize dürbünle bakılıyor.

       Derleyen: Ahmet Hulusi ESERCAN  
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BİZE BAYRAM 
ONLARA GAM!

Ali Yahya ÖZTÜRK 

Her bayram ya da özel günler (An-
neler-Babalar Günü, vb.) geldiğinde 

aklıma hep onlar gelir. 

Bu vatan için canlarını seve seve veren 
şehitlerin evlatları..

En büyük en değerli servetini kaybet-
miş gibi gelirler hep bana..

Babaların evlatlarının arkalarındaki 
dağ, yaslananacakları koca bir kaya oldu-
ğunu düşündüğümdendir belki bu hissim..

Hep hüzünlendirir beni bayramlar..

Hani bayram günleri sabah erken kal-
kılır, en güzel elbiseler giyilir ve bayram 
namazı için yola çıkılır ya, işte o yolda 
elinden tutacağın kimsenin olmayışı gelir 

hep aklıma..

Kalbim sızlar, boğazım düğümle-
nir..

Eli öpülür ya en içten şekilde bay-
ramlarda babaların..

Onların soğuk mezar taşını öptük-
leri gözümün önüne, “Bayramın Kutlu 
Olsun Babacığım” sözleri kulağıma 
gelir.

Ağlarım..

Zordur küçük bir bedenin acıların 
en büyüğünün içine düşmesi..

Bakın babası o küçükken şehit 
olmuş bir çocuk nasıl kaleme almış bu 
zorluğu:

“Yine seni özledim.Yine aklım 
karıştı baba..Özlem aklı karıştırır mı? 
Bunu öğretmemiştin bana.

Bugün benim doğum günüm. Şimdi 
sekiz yaşımdayım. Büyüdüm erkek 
oldum ama hala anlamıyorum sen 
neden yoksun baba.

Karlı bir kış günüydü. Seni bir 
tabutun içine koymuşlardı. Hava çok 
soğuktu ama babaannem ağlarken 
‘’oooyyy ciğerim yanıyor’’ diyordu.

İnsanın ciğeri nasıl yanar baba?

Annem çok özlüyor seni biliyorum. 
Babanla gurur duyuyorum diyor. İnsan 
gurur duyunca ağlar mı? Özleme alışır 
mı baba?

Peki gurur senin yerine kardeşimi 
koklar mı? Beni maça götürür mü 
acaba?

Biliyor musun baba, benim ciğerim 
yanmıyor, elledim sıcak değildi fazla. 
Hem duman da çıkmıyor. Ama içimde 
bir yer var. Seni her düşündüğümde 
orası çok acıyor, sızlıyor, sanki kopa-
cakmış gibi oluyor. 

Bu acı nasıl diner? Ellerin ellerimi 
nerde bekler? Koşabilmek için seninle 
yollar bizi nasıl özler? Vatanı hangi 
canavar böler? Onlara senden başka 
kim dur der?

Gel de anlat bana. Anlat, öğret ki 
ben de şehit olayım baba..”

Şehit çocuklarının içlerinde o 
bilmedikleri yangının her özel günde, 
her bayramda yeniden alevlendiğini 
düşünür, bu yüzden fazla sevinemem 
bayramlarda..

Bu bayramda da makamında şehit 
edilen Kaymakam Muhammet Fatih 
Safitürk’ün 4 yaşındaki oğlu Asım 
Eren’in babasının şanlı bayrağa sarılı 
tabutuna anne kucağından bakışı 
gelecek gözümün önüne..

Onun o küçük yüreğindeki büyük 
yangın..

Anne Ayşegül Safitürk, Babalar 
Günü’nde olduğu gibi Asım’ı yine 
babasının mezarına götürecek.. Pek 
çoğumuz babamızın sıcak ellerini 
öperken Asım Eren yine o soğuk beyaz 
mermeri öpecek..

Ve o anne şehit eşine yine, “Hala 
kulaklarımda baba oğul kahkahala-

rınız, neler oldu böyle nedir  bu acı, 
ızdırap bu sükunet, kalanını cennetteki 
buluşmaya mı sakladınız” diye sesle-
nip gözyaşını yine içine akıtacak..

Yine bu bayramda henüz 15 ya-
şındaki mangal yürekli Maçkalı şehit 
Eren Bülbül’ün o saf bakışları gelecek 
gözler önüne. 

Annesinin yürek yangını, o koca yü-
reği ve kara lastikleri yakacak içimizi.

Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın 
Eren sözü çınlayacak herkesin kulak-
larında..   

Tüm bayramlarda olduğu gibi bu 
bayramda da sadece şehit yakınları 
ve en çok da çocukları ve annelerinin 
yüzü gülmeyecek..

Bu yüzden tüm şehit anne, babası, 
eşi, kardeşi, ağabeyi, amcası, dayısı ve 
özellikle tüm şehit çocuklarının Bayra-
mı’nı yürekten kutlarım..

Çünkü bize bayram onlara büyük 
gam bugün..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 
himayesinde gerçekleşen “Kardeş 
şehirler Gönül Köprüsü Projesi” büyük 
ilgi görmeye devam ediyor. Trabzon 
ile Mardin arasında başlayıp Artvin ve 
Bitlis ile devam eden kardeş şehirler 
projesi Gümüşhane - Bingöl ve Gire-
sun-Muş illleri arasında gerçekleşen 
kültürel gezilerle çok daha farklı bir 
zenginlik kazandı.Projede amaç birlik 
ve beraberlik vurgusunu ön plan açıla-
rak şehirler arasın yaşamın her alanın-
da dayanışma ve kaynaşma ruhunu ön 
plana çıkarmak.Gerçekleşen etkinliğe 
katılanlar gittikleri ilin tarihi-kültürel 
ve turistik yerlerini de gezme fırsatı 
yakalıyor.Kardeş şehirler projesi Kara-
deniz Bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu arasındaki bütün illeri kap-
sıyor.Eylül ayı içinde de Gümüşhane 
Bingöl’e Giresun ili de Muş iline ziyaret 
gerçekleştirecek.

PROJEYE ÇOK BÜYÜK 
BİR DESTEK VAR

Sivil toplum örgütleri, dernekler, 
esnaf, öğrenci,ev kadını,meslek kuru-
luşları gibi toplumun her Katmanından 
kişilerin katılım gösterdiği geziler 3 gün 
sürüyor. Kardeş şehirler projesine katı-
lan Vatandaşlarımızla hem projeyi hem 
de gezilerdeki izlenimleri konuştuk. 
Projeye katılanlar büyük bir memnu-
niyet duyduklarını belirterek İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkürle-
rini ifade ediyorlar. Toplumun huzu-
ru-güveni ve iç barışı için bu tür sosyal 
projelerin önemine değinenler proje ile 
kardeşliklerin pekiştiğini kurulan yeni 
dostluklarla kenetlendiklerini belirti-
yorlar. İşte o görüşler:

HHH

Kasım BARMAN (Bingöl Kültür ve 
Turizm Müdürü): ”Bu değerli proje ile 
Gümüşhane’nin güzelliklerini görme 
fırsatı bulurken hoş sohbetler güzel 
dostluklar da kurduk. Aslında bu doku-
nuşlara çok büyük ihtiyacımız var. Gü-
müşhane ilimizi Bingöl’de ağırlamaktan 
büyük keyif ve onur duyacağız ”

M.Hadi Topraktan(Bingöl Genç 
Belediye Başkanı):”Gümüşhane’de 
hem sayın valimiz Okay Memişhem de 
Belediye Başkanımız Ercan Çimen bey 
bizleri çok güzel ağırladı. Gümüşhane 
halkı ile birlikte olmak onlarla 3 gün 
boyunca hoşça vakit geçirmek çok 
anlamlı ve çok faydalı oldu ”

Naim Tan(Bingöl Şehit Aileleri Der-
neği Başkanı):”Gümüşhane ile kardeş 
şehir projesi kapsamında birlikte olmak 
anlatılmaz güzellikleri beraberinde 
getirdi. Ülkemizin bu hassas sürecinde 
dosta düşmana nasıl kenetlendiğimi-
zi nasıl bir olduğumuzu göstermeye 
devam edeceğiz ”

Tevfik Bulmuş(Bingöl Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası):”Proje gerçekten çok 
Kıymetli ve değerli. Sayın bakanımıza 

teşekkür ediyoruz. Kendisi bölgenin 
huzuru için gece-gündüz çalışıyor. Sa-
yın Bingöl valimiz Ali Mantı’da Gümüş-
hane’ye gelerek burada bizleri yalnız 
bırakmadı”

HHH

Saadettin Yıldırım(Muş İl Kültür 
Müdürlüğü): ”Muş-Giresun kardeşliği 
projesi kapsamında 70 kişiye yakın 
heyetle Giresun’a geldik. Bizleri burada 
en güzel şekilde ağırlayan başta Gire-
sun Valimizi olmak üzere emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz)

Büşra Arslan(Muş Turizmci): ”Kar-
deş şehirler projesinde yer almaktan 
inanılmaz mutlu oldum. Proje koordi-
natörümüz Ahmet Külekçi çok büyük 
emeği var.3 gün boyunca adeta hiç 
uyumdan yanımızda oldu. Kendisini 
dinleyince inanın çok heyecanlandım, 
inşallah bu proje amacına ulaşacak”

Çağrı Nacar(Muş sporcu-eğit-
men).”Karadenizin güzel şehirlerden 
Giresun’da olmak çok keyif vericiydi. 
Muş tan gelen kız voleybol takımımız 
Giresun’daki kız voleybol takımı ile maç 
yaptı.Kelimelerle anlatamam. Giresun’u 
şimdi de Muş’ta ağırlayacağız,her şey 
çok güzeldi.”

Gıyasettin Alkaş(Muş esnaf-i-
şadamı): ”Ülkemizin huzuru-dirliği 
ve beraberliği için bana göre çok geç 
kalınmış bir proje.Sayın bakanımıza çok 
teşekkür ediyoruz.Bu projenin yaşa-
ması aynı kararlıkla devam etmesini 
istiyoruz.Emin olun çok anlamlı geri 
dönüşler var”

HHH

Ahmet Külekçi(Projenin koordina-
törü) ”Kardeş şehirler projesi neresin-
den bakarsanız-bakın çok anlamlı ve 
çok değerli bir proje.Sayın bakanımız 
Süleyman Soylu’ya çok teşekkür 
ediyorum,bu projede bizim de görev 
almamıza vesile oldu.Karışıklı gerçek-
leşen ziyaretlerle kurulan arkadaşlık-
ların kısa sürece nasıl bir sevgi seline 
dönüştüğüne şahit oldukça doğru 
yolda olduğumuzu anlıyoruz.Proje 
daha yolun başında .8 ilimiz şu ana 
kadar dahil oldu.Hedef 81 ili kapsamak.
Doğu-Batı Güney-Kuzey arasında 
kurulan sevgi köprüleri bizi bir-biri-
mizle buluşturuyor.Hepimizin nasıl 
tek bir vücut olduğunun göstergesidir 
bu proje.Acılarda bir sevinçlerde biriz 
sonuçta.Yakın zamanda gerçekleşen 
proje ile Gümüşhane ilimiz Bingöl’ü 
Giresun ilimizde Muş’u ağırladı.Gümüş-

hane Valimiz Okay  Memişile Belediye 
Başkanımız Ercan Çimen çok güzel ev 
sahipliği yaptı.Bingöl valimiz Ali Man-
tı’da Gümüşhane’ye gelerek projeye 
nasıl sahip çıktığını gösterdi. Bingöl’den 
gelen çok değerli belediye başkanla-
rımızı ve sivil toplum kuruluşları, halk 
oyunları-öğrenci ve esnaftan oluşan 
heyet Gümüşhane’den çok mutlu 
ayrıldı. Yine aynı şekilde Muş ilimizin 
Giresun’da ağırlamasında büyük çaba 
harcayan Giresun Valimiz Harun Sarı-
fakıoğulları’na Muş heyeti Giresun’dan 
ayrılırken onları Ordu’ya çağırarak kah-
valtı ile jest yapan Ordu Valimiz Seddar 
Yavuz’a teşekkür ediyorum. Sayın 
Valimiz Muş’tan Ordu’ya gelmişti. Muş-
lular onu unutmadı ve ziyaret ederek 
hasret giderdi.Şimdi sıra Bingöl ve Muş 
ilinde.19-21 Eylül’de Gümüşhane Bingöl 
ilimize 22-25 Eylül tarihleri arasında da 
Giresun Muş ilimize misafir olacak,kay-
naşma ve dayanışma karşılıklı kaldığı 
yerden devam edecek”

İçişleri Bakanlığı 
himayesinde devam eden 
proje ile şehirler  arasında 
sevgi köprüsü kuruluyor,
kardeşlik pekişiyor

KARDEŞLİK PROJESİ 
GÖNÜLLERE KÖPRÜ KURUYOR
KARDEŞLİK PROJESİ 
GÖNÜLLERE KÖPRÜ KURUYOR

Ortahisar’ın 
Ekopark’ı 
açıldı

 Derleyen: Ahmet KÜLEKÇİ

Ortahisar Belediyesi’nin Beşirli sahilin-
de inşa ettiği Ekopark, düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. 

Açılış törenine Trabzon Valisi Yücel 
Yavuz, AK Parti Trabzon milletvekilleri, Ayşe 
Sula Köseoğlu ile Adnan Günnar, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sey-
fullah Kınalı, DOKA Genel Sekreteri Onur 
Adıyaman, AK Parti Trabzon İl Başkanı 
Haydar Revi, Ortahisar Kaymakamı Numan 
Hatipoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı 
Temel Altunbaş ile çok sayıda muhtar ve 
vatandaş katıldı.  

Açılış töreninde konuşan Ortahisar 
Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, 
yoğun yapılaşmadan dolayı şehir merke-
zinde azalan yeşil alan miktarını göreve 
başladıkları tarihten itibaren artırmak için 
yola koyulduklarını artırmak için yola koyul-
duklarını söyledi.  

Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü: 
Karayollarınıdan devraldığımız 12 bin 300 
metrekarelik alanda hemşerilerimizin, 
vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir 
şehirde yaşam sürmelerini sağlamak adına 
yeşili artırabilmek adına, dinlence alanla-
rı oluşturabilmek, çocuklarımızı toprakla 

ve yeşille buluşturabilmek adına biraz da 
içeriğini ekolojik özelliklerle donattığımız 
Ekopark’ımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Vazifemize başlarken bir hususa çok önem 
verdik. Maalesef yoğun yapılaşmadan dolay 
merkezi alanlarımızda yeşilimiz azaldı. O 
nedenle bütün hemşerilerimizin daha mutlu 
ve huzurlu yaşayabilmesi adına, yeşil alanla-
rı artırmak için yola koyulduk. Bir taraf-
tan bilimsel manada hizmet edecek olan 
biyolojik gölet, arı oteli, yağmur bahçesi, 

ahşap yürüyüş yolunu 
planladık. Hem çocuk-
larımız burayı gezerek, 
yaşayarak öğrensin, 
hem dinlensin istedik. 
Hamdolsun projemizi 
tamamladık. Şehrimize 
vatandaşlarımıza, hayırlı 
olsun. Projemiz, 2016 yılı 
Antalya EXPO fuarın-
da ekolojik özellikleri 

de dikkate alındığı için 521 proje arasından 
15. seçildi. Ve bu projemizi nihayet  hataya 
geçirebildik. =Projemizin hazırlanmasında 
büyük emeği olan Valimize ve Doka Genel 
Sekreterimize şükranlarımı arz ediyorum. 
Projemizin koordinatörlüğünü üstlenen Doç. 
Dr. Emrah Yılçınalp’e, meclis üyemiz Ufuk 
Hoş’a yapımcı firmamıza çalışmalarından 
ötürü teşekkür ediyorum.  

       Haber: Sezgin KAŞIKÇI



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

TRABZON 
TİCARET BORSASI

Halkımızın ve ihracat camiamızın Kurban 
Bayramı’nı kutlar; sağlık, mutluluk ve 
başarılar getirmesini dileriz.



Hangi cümleler  anlatabilirdi bu acılı 
olayı? Hangi kelimelere sığardı du-

yan herkesin yüreğini yakan bu kor alev? 
Hangi kahpeliğe girerdi 15 yaşındaki bir 
çocuğa sıkılan kurşun ? Bilemedim. Çok zor 
bi olay,tarifi imkansız bir acı.Lanet olsun bu 
acıları yaşatan teröre,teröristlere,destekçi-
lerine.

Adı Eren Bülbül.

15 yaşında.Köy çocuğu,yayla uşağı.
Yanakları al, saçları altın sarısı, yüreği 
mangal.

 Nasıl Şehit oldu biliyorsunuz.

 Trabzon Maçka’da, pkk’lı teröristleri 
görüyor sonra Jandarma’ya haber veriyor 
ve çatışmanın ortasında kalarak ŞEHİT dü-
şüyor Başçavuş Ferhat Gedik abisiyle.

 Eren kardeşimiz asker abilerine haber 
vermese belki de şehit sayımız daha fazla 
olacaktı.

“Oy kurban olayım ben tomurcuk gülü-
me.Hangi yaralarımı diyeyim,hangi yükümü 
tutayım.Aldın tomurcuk gülümü,çıkardın bir 
gözümü.

Eren’in nesini anlatayım size, garipli-
ğini mi ? Yoksulluğunu mu? Hiç geldiniz 
mi Eren’in mezarının yanına? Gördünüz 
mü Eren’in yaşadığı yeri?, Geçirdiği haya-
tı? Yevmiye yapacaktı kara lastik alacaktı, 
yevmiye yapacaktı şeker alacaktı. Yaşasaydı 
o yamaçta duracaktı, orda hayat geçirecekti, 
kara lastikleriyle ömür bitirecekti. Eren’in 
kendisine ait eşyası bile yoktu.Kardeşleriyle 
giysilerini, eşyalarını paylaşırdı. En değerli 
eşyaları günlükçü olup aldığı kara lastik-
leriydi. Bütün Türkiye ağlamış, acılı Eren’e, 
yoksul Eren’e, garip Eren’e. Benim bir şey 
dememe gerek yok kara lastiklerini işaret 
ederek bunları giyen adamın hayat hika-
yesini siz anlayın” dedi  Eren’in gözü yaşlı 
annesi.

 Sonra devam etti arada hıçkırarak “kü-
çük  yaşından beri çalışmaktan yorulmayan 
bir çocuktu o. Doğu’ya gideceğim derdi,ben 
askerliğimi Doğu’da yapacağım,Şehit olaca-
ğım derdi”

 Babasını daha bir sene önce kaybetti. 
Belini bükecek derecede yoksuldu. Ama 
gururlu tam bir Vatan evladıydı, Bayrak 
sevdalısıydı. Hatta 15 Temmuz Demokrasi 
nöbetlerine köyden inip katılmıştı geçen yıl. 

Bir kez daha öğrendik ki ne ölümün yaşı 
vardı ne de şehitliğin yeri ve zamanı. 15 
yaşında bize ne de çok şey anlattı.Sağa sola 
bakarken kısır siyasi çekişmelere girerken 
unuttuk bu fakir hayatları .            

Ne yalan söyleyeyim, belki de bir kurşun 
yarası kadar acıttı içimi Eren’in yoksulluğu, 
kara lastikli hayatı, babasız hayata tutunu-
şu. Fotoğraflarından anladığım kadarıyla 
tam bir Trabzon delikanlısıydı, yaylada bile 
beyaz gömlek, siyah yelek giyerdi.Başta 
annesi olmak üzere tüm sevenlerine Allah 
sabr-ı cemil niyaz etsin.

  Çok şey anlatıyor bize Şehit Eren 
Bülbül. Çanakkale’de 15’li, Ankara’da 
Ömer Halisdemir, İzmir’de Fethi Sekin, 
Trabzon’da Eren Bülbüller var oldukça bu 
Vatan’ı bölemeyecekler. Başaramayacaklar, 
bu vatanı parçalayamayacaklar. Bu Milleti 
bölemeyecekler. Albayrak dalgalanacak,e-
zanlarımız susmayacak bu topraklarda. Ve 
Son Kale’den  sonra artık Eren’ler diyarıdır 
Trabzon. Bu Ülke onlara minnettar. Rahmet 
olsun hepsine.

“OY KURBAN 
OLAYIM BEN
 TOMURCUK
 GÜLÜME”

Yahya ATAMAN

Onur Adıyaman’dan
CEMİYETE İADEİ ZİYARET...

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Onur Adıyaman cemiyetimizi 
ziyaret etti.

Başkan Yusuf Turgut, Başkan Yardım-
cıları Haluk Ayyıldız, Altuğ Atalay, Nevzat 
Yılmaz, Mali Sayman Osman Şişko, Genel 
Sekreter Hakan Yoloğlu, Yönetim Kuru-
lu üyeleri Kenan Sarı ve Serdal Şahin’in 
de hazır bulunduğu ziyarette konuşan 
Adıyaman, Trabzon’un Turizm ve ticaret-
te önemli bir potansiyel yakaladığını ve 
yapılan projelerle istihdama katkı sağlan-
dığını ifade etti. Adıyaman şunları söyledi: 
“Bu eşsiz coğrafya hem avantajları hem 
de dezavantajları bünyesinde barındır-

maktadır. Coğrafi yapısıyla Karadeniz 
bugüne kadar büyük sanayi yatırımlarına 
ev sahipliği yapamamış. Ama bu bölgenin 
insanı bu dezavantajları avantaja çevir-
meyi bilmiş ve turizm sektörü son yıllarda 
ön plana çıkmıştır. Turizm sektörünün ön 
plana çıkmasında tanıtım faaliyetlerinin 
çok ciddi bir katkısı olmuştur. 2010 yılında 
başlayan bu tanıtım atağı 2017 yılına kadar 
başta Körfez ülkeleri olmak üzere Arap 
coğrafyasında ciddi bir teveccühle karşı-
lanmıştır. Trabzon’un şimdi önünde bir ya-
tırım adası vardır. Bu ada en güzel şekilde 
planlandığında Trabzon ve bölge için çok 
ciddi bir potansiyel oluşturacaktır.”

DOKA İLE YENİ 
PROTOKOL İMZALADIK
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 

üyelerine yönelik “Tematik Girişim-
cilik Eğitimi”  adı altında KOSGEB 
destekli bir eğitim projesi protokolü 

imzalandı. Yapılan projede 8 gün bo-
yunca yaklaşık 25 kursiyer internet 
medya haberciliği konusunda eğitim 
alarak girişimcilik belgesi sahibi olup, 
KOSGEB’den bu konuda hibe almaya 
hak kazanacaklar.

TKDK TRABZON İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇOK SAYIDA PROJEYE İMZA ATIYOR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurulu Trabzon İl 
Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni 
ziyaret etti.  IPART 1 Programı 
kapsamında Trabzon’da birçok 
projeyi hayata geçirerek istih-

dama ve üretime katkı sağlayan 
TKDK İl Koordinatörü Aydoğdu 
IPART 2 için de çağrıya çıkmaya 
hazırlandıklarını söyledi.  Trab-
zon’da 35 proje ile sözleşme 
yaptıklarını 23 milyon TL proje 
bedelinin 15 milyon TL’sinin hibe 

olacağını, 5 milyon TL’lik KDV 
muafiyeti sağlanacağını ifade 

eden Aydoğdu, bir süt 
üretim tesisi, bir süt üre-
tim işletmesi, bir meyve 
sebze pazarlama tesisi, 
11 çiftlik, 8 yerel ürünler 
ve işletme tesisi ile 13 
kırsal turizm projesinin 
destekleneceğini aktardı.  
Proje başvurularının 6-28 
Eylül tarihleri arasında 
kabul edileceğini belirten 

Aydoğdu Trabzon’un acil olarak 

mezbaha neye ihtiyacı olduğu-
nu dile getirdi. Şehrin doğusu ve 
batısında kesimhane kurdur-
mak istediklerini ancak şu ana 
kadar böyle bir projenin kendile-
rine ulaşmadığına dikkat çeken 
Aydoğdu, kendilerine ulaşan 
projeler arasında enerjisini kendi 
üreten tesislere, kadın girişim-
cilere ve engellilerin projelerde 
artı 10’ar puanla değerlendirildi-
ğine de vurgu yaptı.

PROJE İÇİN ÇAĞRIYA 
HAZIRLANIYORLAR

ÇAMOĞLU ANILDI

TAN unutulmadı

Trabzon Gazeteciler Ce-
miyeti eski Asbaşkanı, Ga-
zeteci  -Yazar Salih Çamoğlu 
ölümünün 1.yılında Yomra 
İlçesi Kaşüstü Mahallesi’n-
deki  mezarı başında anıldı.

Anma törenine Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Akkaya, Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu Genel Sek-
reteri Ergun Ata, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Yusuf Turgut, Başkan 
Yardımcısı Altuğ Atalay, 
Mali Sayman Osman Şişko, 
Yönetim Kurulu Üyesi Cansel 
İpek Şahin, TSYD Trabzon 
Şube Başkanı Murat Taşkın, 
Trabzonspor eski yönetici-
leri Haluk Şahin, Metin Özke, 
Trabzonspor Genel Müdür 
Yardımcısı Ulaş Özdemir, 
BİK Trabzon Şube Başkanı 
Muharrem Mermertaş, Bü-
yükşehir Basın Daire Başka-
nı Ahmet Yoloğlu, Ortahisar 
Belediyesi Basın Danışmanı 
Yusuf Keskin ile Çamoğ-
lu’nun eşi Ayşe Çamoğlu, 
Oğlu Yakup Çamoğlu, yakın 
arkadaş ve dostları katıldı. 
Çamoğlu’nun öldüğü gün 
doğan torunu da dedesinin 

anma törenine getirildi.
Törende konuşan TGC 

Başkanı Yusuf Turgut, Ça-
moğlu’nun Trabzon basınına 
yönetici  ve yazar olarak 
büyük katkı sağladığını 
söyleyerek, ‘O, bu şehirde 2 
gazete kurabilme cesaretini 
gösteren,  genç meslektaş-
larımızı hep teşvik eden, yö-
netici kadrosuna her zaman 
kalkan olan cesur bir gaze-
teciydi. Trabzon’un sorun-
larına hep sarıldı ve çözüm 
aradı. Yokluğunda açtığı 
boşluk daha belirgin bir hale 
geldi. Ölüm yıldönümünde 
Salih Çamoğlu’nu özlemle ve 
saygıyla anıyoruz. Mekanı 
cennet olsun’ dedi.

TSYD Başkanı Murat 
Taşkın ise Çamoğlu’nun 
kaleminin sonuç odaklı ama 
kimseyi kırmayacak kadar 
düşünceli olduğuna işaret 
etti.

Anma merasiminde 
dualar okundu.  Çamoğlu için 
yarın (perşembe) 2 No.lu Er-
doğdu Mahallesi’nde evinin 
bulunduğu bölgedeki camide 
akşam namazına müteakip 
mevlid-i şerif okutulacak.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Kurucusu 
ve Eski Başkanlarından Mehmet TAN ölü-
münün 14.Yıl dönümünde mezarı başında 
anıldı. Beşikdüzü İlçesi’nin Akkese Köyü’n-
de düzenlenen anma törenine Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Yusuf TURGUT, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Trabzonspor Asbaşkanı Ah-
met ÇUBUKCU, TAN’ın Gazeteci Dostları, 
Ailesi ve Sevenleri katıldı.

Törende konuşan Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Yusuf TURGUT, TAN’ın gazetecilik 
kişiliğinden bahsederken kendisinin her 

zaman örnek alınan bir insan olduğunu 
vurguladı. TURGUT,”Bu anma töreninde 
bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok 
teşekkür ediyoruz.Mehmet TAN çok iyi 
bir gazeteci , çok iyi bir Trabzonsporlu ve 
örnek alınacak bir kişiydi.Aynı zamanda 
Cemiyetimizin Kurucusu ve Eski Başka-
nıydı.Vefatının 14.yılında kendisini saygıyla 
ve rahmetle anıyoruz.Ailesine bir kez daha 
başsağlığı diliyoruz”dedi. Törende Mehmet 
TAN’ın ruhuna Kuran-ı Kerim okutulurken 
dualar edildi.

Avrupa Birliği Projesi hazırladık

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti olarak 
Avrupa Birliği’ne proje sunduk. Bölgenin 
kalkınmasında kilit rol oynayacak sivil top-
lum diyaloğunun geliştirilmesi için uyumlu 
ve kapsamlı stratejilerin geliştirilerek eyle-

me dökülmesi, bölgede medya sektörün-
de gelişimi sağlayarak, istihdam olanak-
larını arttırmak ve bunun için bireylerin 
eğitime ve iyi örneklere erişimini sağla-
yarak AB uygulamaları ile uyumlu olarak 
sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi 
perspektifi doğrultusunda kurumsal bir 
çerçeve oluşturmak amacıyla hazırlanan 
projede TGC’nin kurumsal kapasitesinin 
güçlendirilmesi, bölgedeki medya sek-
töründe çalışanların niteliklerini arttırarak 
sektöre katkı sağlaması hedeflenen proje 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Osman Şişko 
ve Serdal Şahin tarafından takip ediliyor. 
Projeye AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe 
Sula Köseoğlu da destek veriyor.
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Siyaset toplum için yapıldığında yapan ki-
şiye keyif verir, mutlu eder. Bir de iktidar 
partisinde siyaset yapıyorsanız, sorun-

lara çare bulmanın mutluluğunu yaşarsınız. 
Yıllardır yaşanan bir sorunu birkaç dakika da 
yetkili yerlere talimat vererek çözebilirsiniz. 
Sorunlar çözüldükçe halkın memnuniyeti 
arttıkça keyif almaya başlarsınız. İlgi ve saygı 
görmeye başlarsınız. Ve siyaset artık sizin 
hayatınızın vazgeçilmezleri arasına girmeye 
başlar. 

Ancak örnekleri ile sabittir ki size ilgi 
arttıkça daha fazlasını yapmaya çalışırsınız 
ve bir süre sonra vazgeçilmez olduğunuzu 
düşünürsünüz. Sanki siz siyasetin içinde 
olmazsanız siyaset kurumu işlemeyecek ve 
bir çok sorun çözülmez bir hal alacak diye 
düşünmeye başlarsınız. Egolarınız kabarır 
ve kendinizi vazgeçilmez sanırsınız. Herkese 
talimatlar yağdırmaya başlar ve hükmetmeye 
çalısırsınız. Başlangıç da halisane duygularla 
yola çıkmış olmanıza rağmen siyaset yapar-
ken geçtiğiniz evreler sizi başka biri haline 
getirmeye başlar.Siz bile kendinizi tanıyamaz 
hale gelirsiniz. İşte güç zehirlenmesi tam bu 
aşamada tüm benliğinizi sarmaya başlar.

Bu zehirlenmenin etkilerini ortadan kaldır-
manız gerekir. Panzehire ihtiyaç duyarsınız. 
İşte günümüz de panzehirini yanından ayır-
man siyasetçilere ihtiyacımız var.

Bu durumun panzehiri kendini bilmektir. 
Kendinin de insan üstü bir varlık olmadığını 
kabullenmektir.Kendinizin de o topluluklar 
içinde bir birey olduğunuzu idrak etmektir. 
Bu koca dünya bir okyanussa kendinizin o 
okyanus için de bir damla bile olmadığınızı 
anlamaktır.

Günümüzde halktan kopmayan, kendi-
lerinin de halkın içinde bir birey olduğunu 
aklından çıkarmayan, ne olursa olsun so-
runları dinleyen ve çözüm üretmeye çalışan 
siyasetçilerin olması gerekir. Mahalle başka-
nından ilçe başkanına, il başkanından millet-
vekiline makamları dolduran kişiler zamanla 
kendilerinde oluşan güç zehirlenmesine çare 
bulmalıdır. Gün gelir Bu zehir kendilerini 
sadece siyasetin dışına değil toplumun dışına 
da savurabilir. 

HER SİYASETÇİ 
PANZEHİRİ 
CEBİNDE 

GEZDİRMELİ

Halil İLELİ

‘Karagöz Meydanı’ 
için tüm adımlar atıldı!

Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihi 
Karagöz Meydanı’nı aslına uygun hale 
getireceklerini söyledi.

Gümrükçüoğlu başkanlığında 
gerçekleştirilen Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclisi haziran ayı son oturu-
munda, plan ve bütçe komisyonu ile imar 
ve bayındırlık komisyonlarından gelen 
gündem maddeleri görüşülerek karara 

bağlandı.
Bu kapsamda, tarihi Karagöz Mey-

danı’nı şehre yeniden kazandırmak için 
Hacıkasım mevkisinde gerçekleştirile-
cek okul ve öğretmenevi inşaatlarının 
vaziyet planı, projeleri ile inşaat ruhsatı 
da onaylandı.

Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada, 
yeni okul ve öğretmenevi binalarının 
yapılmasıyla Karagöz Meydanı’nı aslına 

uygun hale getireceklerini söyledi.
Öğretmenevi ve okul bulunan 

alanı, Karagöz Meydanı olarak 
tarihi şekliyle Trabzon’a kazan-
dırmak için Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Maliye ile imzaladıkları ön 
protokoller sonrasında çalışma-
lara devam ettiklerini dile getiren 
Gümrükçüoğlu, “Nasip olursa yeni 
binaları belediye olarak yapıp Milli Eğitime 

devrettiğimizde şehrin en merkezi 
yerlerinden birinin tarihine uygun hale 
getirtilmesi mümkün olacak.” dedi.

Gümrükçüoğlu, meclis üyelerinin 
soruları üzerine sürdürülen çalışmalara 
ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu onaylardan sonra okul ve 
öğretmenevinin ihalelerini yapacağız. 
Gecikme olup olmamasına dair tam bir 
garanti olmamakla birlikte nasip olursa 
yeni öğretmenevi ve okul binasını 2018 
yılı sonunda tamamlayarak Milli Eğitim 
Bakanlığına devredeceğiz. O zaman 
Karagöz Meydanı’ndaki mevcut binalar 
devralınacak ve meydan düzenlemeleri 
de yapılmış olacaktır. Yani 2019 yılı içinde 
Karagöz Meydanı’nın düzenlenebilmesi 
mümkün olacaktır.”

       Haber: Mehmet KARAGÖZ

kurumsal@bahcesehir.k12.tr
444 51 22

Özel Trabzon Bahçeşehir Koleji olarak
Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle 
kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
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Trabzon Vergi Dairesi tarafından 2016 yılında 
en fazla Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi ödeyen 
rekortmenler açıklandı.

 

Trabzon’da 2016 yılında Gelir 
Vergisi’nde ilk 10 sıra şöyle oluştu:
 

1-Özgür Sarıalioğlu                             2.444.197,50
2-Diler Sarıalioğlu                               1.047.990,71
3-Mustafa Usta                                   856.194,34

4-ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
5-Mustafa Mangan                              468.288,72
6-Ali Türen Öztürk                               407.617,01

7-ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
8-Ahmet Yavuz                                     373.071,12
9-Mustafa Özbak   347.703,19
10-Secaettin İskender                       292.750,00
 
Trabzon’da 2016 yılında Kurumlar Vergisi’nde ilk 10 

sıra ise şöyle:
 
1-Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ                      
   18.864.052,07
2-Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ                                            
   12.615.083,03
3-Ö.D.F.Yılmazlar İnş.Tur.Made.Nak.ve Tic.Ltd.Şt.                  
   5.404.900,56
4-Çoruh Elektrik Perakende Satış AŞ.                                
   5.229.387,54
5-A.K.S.Grup İnş.Tur.Taah.İth.İhr.Tic.ve San.Ltd.Şti.                
   3.136.628,09
6-İrfan İnşaat Taahhüt Turizm Mad.San. ve Tic.A.Ş.               
   3.126.971,48
7-Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.                                    
   3.016.683,41
8-ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
9-Dalyan Su Ürünleri ve Gıda San.Nak.Tic.Ltd.Şti.                  
   1.771.150,03
10-Lider Gıda San.ve Dış.Tic.Ltd.Şti.                                     
   1.615.613,07

2016 yılı vergi 
rekortmenleri 
açıklandı
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TRABZON’DA 
SPORCU 

DURAKLARI !

Kamil ANAHAR

Türkiye’de modern tesisleriyle adı 
‘Spor Kenti’ olarak geçen Trab-

zon’da maalesef 10 kişiden 9’ u kişisi spor 
yapmıyor. 225 bin gence sahip bu güzelim 
Karadeniz kentinde 13 bin lisanlı sporcu 
var. Bunun da 7 bini futbolcu. Ya diğer spor 

branşları ise Allah’a emanet.

2011 Gençlik Olimpiyatları se-
bebiyle Trabzon’a 9 modern spor 
merkezi yapıldı. Spor salonları. Yüzme 
havuzu Jimnastik  Salonu ve Atletizm 
sahası ve Tenis Kortları.. Bu tesisler 
Trabzon için çok önemli bir miras. 
Bizler bu güzel mirasları kollamak ve 
korumak mecburiyetindeyiz. Bu nefis 
tesislerde ara sıralar sıkıntılar yaşan-
dığını biliyoruz. Bu gibi sorunlar ise 
Devlet’in veya bu spor alanları yapan-
ların değil.

Bu spor tesislerini 24 saat çalışır 

duruma getirmek Trabzonlu’nun be-
cerisi olmalıdır. Yani, Trabzon’da başta 
Büyükşehir belediyesi olmak üzere 
ilçe belediyeleri miraslarımız olan bu 
tesislerin her türlü sorununa el atmalı.

Trabzon’da tesisler şehir merke-
zinden uzak elbette. Kimi Akçaabat’ta 
kim Yomra’da veya Pelitli’de. Ne 
yazık ki bu tesislerin için sporcularla  
dolduramıyoruz. Bu şu demek oluyor. 
Gençlerimize spor yaptıramıyoruz.

 Ne mi yapmalıyız ? İspanya’da da 
spor tesisleri genellikle şehir dışında. 
Neler mi yapmışlar? Bu tesisleri nasıl 

mı doldurmuşlar? 

Yerel yönetimler bu işe örnek 
çözüm bulmuş. Belediyeler, STK’lar ve 
özel şirketler örnek bir çalışma yapa-
rak spor durakları konuşlandırmışlar.  
Bölgelere ve spor tesıslerine ulaşım 
sağlanması için özel ringler teşkil 
etmiş. Sporcu bu özel taşıma ringlerle 
spor tesislerine giderek sporun yapı-
yor ve aynı şekilde geri dönüyor.

 Devlet, İl Spor Müdürlüğü, antre-
nör, veli ve öğrenci bizde ekonomik 
sebeplerden dolayı ulaşımını yapacak 
güçte değil. Belediyelerin görevleri 

arasında sadece su yolu veya bahçe 
ve park yapmak değil. Gençlere spor 
yaptırmaktır. 

Onun için 3 tarafı denizle çevrili 
ülkemizden ne bir Olimpiyat veya dün-
ya çapında bir yüzücü çıkıyor.  Ancak 
denizi göremeyen  Macaristan’dan 
nasıl çıkıyor ?  Çünkü gençlerine her 
türlü imkanı veriyor. Ne yazık ki, Trab-
zon Büyükşehir Belediyesi hala Spor 
Dairesi Başkanlığını kuracak.

Yoksa yazdıklarımız veya söyle-
diklerimiz hayal ve yalandan bir adım 
öteye gitmez.

Dünyanın en seçkin gösteri 
uçuşu ekipleri arasında yer 
alan Türk Hava Kuvvetleri 
Akrobasi Timi Türk Yıldızları, 
Trabzon Valiliği ve Ortahisar 
Belediyesi’nin katkılarıyla Trab-
zon’a gösteri uçuşu gerçekleş-
tirdi. 20 Temmuz Pazar günü 
Sahil yolu Ayasofya Mevkii’nde 
düzenlenen gösteriyi Trabzon 
Valisi Yücel Yavuz, milletve-
killeri Ayşe Sula Köseoğlu 
ve Adnan Günnar, Ortahisar 
Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç ile sahil bandını dolduran 
binlerce kişi heyecanla takip 
etti. Ayasofya açıklarında on-
larca teknedeki vatandaşlar da 
gösteriyi denizden izlemenin 
zevkini yaşadı.

Vatandaşlar ellerindeki 

Türk bayraklarıyla Türk Yıl-
dızları’na sevgi gösterilerinde 
bulundu.

7 adet NF-5 Supersonic 
Jet ile birbirinden zor hare-
ketleri gerçekleştiren Türk 
Yıldızları’nın gösterisi öncesi 
düzenlenmesi planlanan 
konser programları ise şehitler 
nedeniyle iptal edildi.

Yaklaşık 40 dakika süren 
gösterinin sonunda telsizle 
alanı dolduran binlerce kişiye 
seslenen Türk Yıldızları 1 Nu-
maralı Pilotu Trabzonlu Binbaşı 
Osman Yığcı, “Maçta şehitle-
rimiz Başçavuş Ferhat Gedik 
ve Eren Bülbül’ü rahmetle 
anıyoruz” ifadesini kullandı.

TÜRK 
YILDIZLARI 
MAÇKA 
ŞEHİTLERİ 
ANISINA UÇTU

Trabzon’a 17 yıl aradan sonra gelen 
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 
gösterisini Maçka’daki hain saldırıda 
şehit olan Jandarma Başçavuş Ferhat 
Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül 
anısına gerçekleştirdi.

       Haber: Selçuk BAŞAR
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Ortahisar İ lce Spor Müdürü Ecvet Kurt’tan dobra açıklamalar 

İDEALİM SPOR 
TESİSLERİNİ
DOLDURMAK

Kurt ile, yaptığımız söyleşide, İlce Mü-
dürlüğü bünyesinde yaptıkları faaliyetlere 
dikkat çekerken “En büyük idealim spor 
tesislerinin çok sayıda sporcuyla, spor ya-
pan insanla dolmasını sağlamaktır” diyor

Tarihsel ve kültürel bağlarıyla özdeş 
olan Trabzon aynı zamanda ‘spor şehri’ 
olarak

bilinir. Özellikle futbol burada vazgeçil-
mez bir tutku… Trabzon halkının yüreğinde 
yaşattığı takımdır Trabzonspor. Ne verirse 
karşılığını alır. Gerek ekonomik gerekse 
duygusal yönden. Elbette sadece futbol 
bir kültür olarak kökten bağlı değil bu şeh-
rin topraklarına. Burada sporun her dalıyla 
haşır neşir olan insanları, gençleri görmek 
mümkün. Trabzon’da spora yönelik kurum 
ve kuruluşların yaptıkları çalışmalar da 
yöre insanını spora bağlayan en önemli 
faktörlerden biri. Bu kuruluşlardan biri 
de Ortahisar İlce Spor Müdürlüğü. Ecvet 
Kurt öncülüğünde ki müdürlük özellikle 
salon sporlarının yaygınlaşması, başarıya 
ulaşması ve yıldız sporcuları bünyesin-
de toplaması için canhıraş bir şekilde 
görevine devam ediyor. Kurt, gazetemi-
ze yaptığı açıklamada, işte bu sporlara 
yönelik faaliyetlerden söz etti, geçmiş ve 
gelecek arasında köprü kurup önemli tes-
pitlerde bulundu. Bu arada yeni projelerden 
de bahseden Kurt, özellikle spor amaçlı 
tesislerin artmasının şehre kazandırdığı/
kazandıracağı canlılığa da dikkat çekti… 

İşte o açıklamalar:

CİDDİ BİR EKİPCALIŞMASI
Ortahisar ciddi bir alanı kapsıyor. Eski 

Trabzon merkezi. Biz de bu göreve 6.5 ay 
önce atandık. Önemli tüm tesislerimiz 
Ortahisar İlce Müdürlüğünün bünyesinde. 
Hayri Gür Spor Salonu, havuzlar, Ahmet 
Suat Özyazıcı Stadı, Çağlayan futbol 
sahamız, Beşirli kortları, 19 Mayıs Spor 
Salonu, Yavuz Selim, Akyazı Ortahisar 
İlce Müdürlüğü bünyesinde. 140 civarında 
personelimiz mevcut. Bu arkadaşlarımızın 

hepsi görevlerinin başında, hepsi faal hal-
de. İl Müdürlüğümüz ile koordineli çalışıyo-
ruz. Özellikle Kaymakamımız Numan Ha-
tipoğlu bize çok destek veriyor. Ciddi bir 
çalışma yapıyoruz. Faaliyetlerimiz de ufak 
ufak başladı. Spor sahalarımız ve spor 
salonlarımız Ortahisar bünyesinde ama 
il müdürlüğünün faaliyetleri de bu alanlar 
içerisinde olduğundan il müdürlüğümüzle 
ciddi bir koordinasyonumuz var. Bunu da 
biz kendi faaliyetlerimizle geliştirmeye ça-
lışıyoruz. Ortahisar İlce Müdürlüğü olarak 
da biz kendi faaliyetlerimizi yapıyoruz

“İNTERNET BAŞINDA 
BİR NESİL İSTEMİYORUZ”
En büyük hayaliniz? Sportif veya te-

sisleşme anlamında bir hayaliniz var mı?
Tesis acısından Trabzon zengin bir 

şehir. Bir sorunu yok. Benim en büyük 
amacım, idealim bu spor tesislerinin çok 
sayıda sporcuyla, spor yapan insanla 
dolmasını sağlamak. Bütün çalışmamız 
bu. Bununla ilgili de bütün gayretimizi 
gösteriyoruz. Şunu istemiyoruz sadece 
okula giden, sadece ders çalışan, içine 
kapalı, bilgisayar başında oturan, tele-
fondan ayrılmayan bir nesil istemiyoruz. 
Bunları da yapsın ancak hayatını aktif hale 
getirsin. Sporunu da yapsın, zaten o za-
man dersinde de başarılı olacak. Kesinlikle 
spor çocuğun başarısını etkilemez. Kötü 
yönde etkisi olmazken iyi yönde etkisi 
olur. Benim sporcularım iyi yerlere geldi. 
Buradaki olay aile ile antrenör arasındaki 
koordineli olması gerekiyor. Bu koordinas-
yonu sağladığımız zaman o çocuk okulda 
da daha başarılı olur. Hem de popüler 
olur. Çünkü spordaki başarısı onu okulda 
da popüler hale getirir. Ben öncelikle, 
insanların sporu yaşamlarının bir parçası 
haline getirmesini istiyorum. Bu da küçük 
yaştan itibaren başlıyor. İlla birinin bel fıtığı 
olup da yüzmeye gitmesini sağlamak iyi 
bir şey değil. Onun tüm hayatını değiş-
tireceğini anlatıp onu yüzme faaliyetine 
yönlendirmek lazım.

İLÇELERDE DESTEK VERİRSE
Geçmiş dönemlerde salon sporlarına 

okullar yatkındı. Son dönemde ise ilgi az...
Çok ciddi çalışan beden eğitimi 

öğretmenlerimizin yanı sıra ciddi çalış-
mayan öğretmen arkadaşlarımız da var. 
Tesis anlamında sıkıntımız yok ama kişi 
bazında bazı sorunlarımız var. İşini iyi 
yapması lazım. Antrenörlerimizin işlerini 
iyi yapmaları gerekiyor. Dönem dönem 
kopukluklar olmuş olabilir. Ama şimdi 
biraz daha koordineli bir dönemdeyiz 
şu anda. Bahsettiğiniz dönemlerde ilce 
müdürlüklerimiz de faal değildi. Çünkü 
hiçbirinde ilce müdürü yoktu, vekaleten 
bakan arkadaşımız vardı. Haliyle onların 
etkinlikleri de zayıf oluyor.

Fakat son 1-1.5 yıl içerisinde ilçele-
rimizin yüzde 90 ilce müdürleri atandı. 
Şu anda bizim çevre ilçelerimizde ilce 
müdürleri çok ciddi faaliyet yapıyor. Hep-
sinin başında o işin sahibi olan insanlar 
var. Uzaktan bakan değil de içinde olan 
insanlar var. Büyükliman havzasında

ilce arasında çok ciddi etkinlikler ya-
pıldı. Of, Çaykara, Sürmene, Araklı, Arsin, 
Yomra bir araya gelerek kendi içlerinde 
yaptıkları etkinlikleri de ilçeler arasına 
yoğunlaştırmaya başladılar. Yavaş yavaş 
bir hareketlenme var. İlçelerde bu işe mü-
dahil olup katkı verdikçe bunları da aşmış 
olacağız. 

Röportaj:   Yunus MERMERTAŞ

‘ÖLÜRSÜN’ DEDİLER
TÜRKİYE 3.’SÜ OLDU!

Trabzonlu Mücahit Bay-
ramoğlu… Küçüklüğünden 
itibaren boks sporuyla uğraşan 
Bayramoğlu sayısız başarılara 
imza attı.2 yıl önce Avrupa’daki 
müsabakalara hazırlanırken 
idman çıkışı 5 kişilik bir grubun 
saldırısına uğradı. Başını yere 
çarpan Bayramoğlu ameliyat 
üstüne ameliyat geçirdi. 

“HAYALLARİMİ 
BIRAKMADIM”
Doktorları artık boks ya-

pamayacağını devam ederse 
sakat kalacağını veya öleceğini 
söylüyordu. En büyük sevdası 
boks olan Mücahit Bayramoğlu 
şampiyonluk hayallerini gerçek-

leştirmek istiyordu. Babasıyla 
beraber Prof. Dr. Kayhan Ku-
zeyli’nin yanına gitti.

BRONZ MADALYANIN
SAHİBİ OLDU
Prof. Dr. Kuzeyli yurt 

dışından getirdiği özel platin-
lerle kendisini ameliyat etti ve 
arkasında durarak başarabilirsin 
dedi. O günden itibaren boksa 
devam eden Mücahit Bayra-
moğlu Türkiye 3.’lüğü madalya-
sını aldı ve “Hayallerim gerçek 
oldu” dedi.

MADALYASINI  DOKTORA HEDİYE ETTİ
Başarılı boksör Bayramoğlu, şampiyonluk madalyasını doktoru 

Prof. Dr. Kayhan Kuzeyli’ye hediye etti.

       Haber: Tahsin Can DEVECİ

Hayali Amerika’da 
İstiklal Marşı’nı okutmak

Trabzon’un kızı Sabriye Şengül, 
aktif spor yaşantısının yanı sıra 
katıldığı Survivor’da büyük sükse 
yaptı. Boksta ve kick boksta 3 
Türkiye Şampiyonluğu ve K1 Dünya 
Karması Şampiyonluğu elde eden 
Sabriye, Amerika’da yarışacağı 
büyük turnuvaya hazırlanıyor. 

BİLİNMEYENLERİ ANLATTI
Survivor’daki doğal ve renkli 

kişiliği ile milyonların gönlünde taht 
kuran Sabriye, orada yaşadıklarını, 
çektiği zorlukları, hayatına etkisini, 
spor yaşantısını ve özel hayatıyla 
ilgili bilinmeyenleri anlattı.

ADA ŞARTLARI ÇOK ZORDU
Sabriye, Survivor’a gittiğinde 

ada şartlarının zor olduğunu bek-
lemediğini ifade ederek, “Survivor 
ekranda göründüğü gibi değil. 
Parkurlar olsun, açlık olsun, müca-
dele çok zordu. 1 buçuk 2 ay sonra 
yavaş yavaş alışmaya başladım 
ada hayatına. Aile özlemi beni çok 
etkiledi” dedi.

YANLIŞ ÇALIŞMALAR YAPTIM
Sabriye, sözlerini şöyle sürdür-

dü: “Ben adaya gitmeden önce çok 
yanlış çalıştım. Yemek fazla yedik, 
koşu yapmadım. Mideyi çok fazla 
genişlettim. Yanlış beslenmemin 
zararını orada çok çektim. Survi-
vor’a gitmeden önce maçlarımdan 
yeni çıkmıştım. Ağırlık ve güce 
dayalı çalışmıştım. Ancak bireysel 
oyunlarda daha iyiydim. Gittikçe 

alışmak benim mücadelemi artır-
mıştı.”

YAPTIĞIM SPORA AYKIRIYDI
Aile özlemi ile ilgili ise Sabriye, 

“Dövüşürken istediğim bir şeyde 
elimden gelenin en iyisini yapıyo-
rum. Survivor parkurları yaptığım 
spora aykırı bir durum. Aile özlemi 
vardı. Herkesin kişiliği ve karakteri 
de orada çok farklı. Bunlar beni çok 
etkiledi” diye konuştu.

ARTIK HERKES TANIYOR
Sabriye, “Survivor bana çok şey 

kattı. Oraya gittikten sonra Türkiye 
ve başka ülkelerden beni tanıyorlar. 

Bu çok güzel 
bir şey. sinema 
film teklifi gel-
di. Karar aldım 
şuan sinema 
sektörüne 
girmek değil 
de kendi işimi 
yapmak istiyo-
rum. Ameri-
ka’da dünyanın 
ikinci büyük 
organizasyo-
nuna hazırla-
nıyorum. Orası 
herkesin hayal 
ettiği bir yer. 

Survivor’a gitmeden önce 
gelmişti bu teklif. O yüzden 
işimi yaparak orada şampiyon 
olmak istiyorum” şeklinde 
konuştu.

SURVİVOR’DA 
ÇOK AÇLIK ÇEKTİK
Kamera arkasında yemek 

yeniyor mu sorusuna ise Sabriye, 
“Arkada yemek yemiyoruz. Zaten 
yemek verilse aileyle iletişime 
geçilse o yarışmanın bir anlamı kal-
maz. Haftalık bir pirinç veriliyordu. 
Onu da bir süre sonra yiyemiyor-
duk. Açlık çekiyorduk. Bu da zaten 
yarışma mücadelemizi etkiliyordu 
ve bunun da kamera önünde fark 
edileceğine inanıyorum” ifadelerini 
kullandı.

BAYRAĞIMIZI 
GÖNDERE ÇEKMEK İSTİYORUM
Sabriye, Amerika’da yapılacak 

olan turnuvayla ilgili, “Ortada bir 
kemer var. Bunun mücadelesini 
vereceğiz. Büyük bir organizasyon. 
Amerika Las Vegas’ta gerçekle-
şecek. Türkiye’den bayan 
sporcu olarak ben gidece-
ğim. Ülkemi en iyi şekilde 
temsil etmek istiyorum. 
Türk Bayrağımızı göndere 
çekip İstiklal Marşımızı 
okutarak ülkeme gurur 
kaynağı olmayı hedefliyo-
rum” dedi.

YARAMAZ 
BİR ÇOCUKTUM
Spor hayatına 

hentbolda başlayan ve 

ardından boks branşına geçen Sab-
riye, “Çocukluğumda yaramaz bir 
çocuktum. Kız çocukları bebeklerle 
oynarken, ben dışarıda erkeklerle 
futbol ve benzeri oyunları oynu-
yordum. Normal kız çocukları gibi 
davranışlarım çok azdı. Muhammet 
Ali’nin maçlarını çok izlerdim. Okul 
takımında hentboldaydım. Sürekli 
faul yaptığım için hocam bana boks 
yapmamı söyledi. Sonrasında bu 
branşa geçtim ve dereceler almaya 
başladım. Ardından profesyonel 
sporcu oldum” diye konuştu.

HER KADIN SPOR YAPMALI
Kadınlara tavsiyede de bulunan 

Sabriye, “Kadınların en az 1 spor 
branşına gitmelerini istiyorum. Bu 
savunma sporu da olabilir. Hem 
spor yapıp hem de kendilerini 
savunmaları onlar açısından güzel 
olacaktır. Bu işi ilerletip yarışmalara 
da katılıp derece elde edebilirler. 
Bu da onların yaptıkları spora daha 
çok bağlanmalarını sağlayacaktır” 
şeklinde konuştu.

Röportaj:   Samet EMİRZEOĞLU

“

“



DİK 
OYNAYANLARIN

HİKAYESİ

Yahya KARABİNA

Trabzonspor, bilindiğinden çok daha 
köklü bir maziye sahip.

Kuruluş sürecinde uzun uğraşlar ve 
büyük kavgalar verildi.

Nihayetinde Bordo-Mavi renkler 
altında, İdmanocağı, İdmangücü, Kara-
denizgücü ve Martıspor’un birleşmesi ile 
Trabzonspor Kulübü 2 Ağustos 1967’de 
resmen kurulmuş oldu. 

1967-68 sezonu itibariyle de İkinci 
Lig’e “merhaba” dedi.

Ve ondan sonrası…

7 Kez Türkiye Süper Lig Şampiyon-
luğu, 8 Kez Türkiye Kupası Şampiyon-
luğu, 1 Kez Süper Kupa Şampiyonlu-
ğu, 7 Kez Cumhurbaşkanlığı Kupası 
Şampiyonluğu, 5 Kez Başbakanlık 
Kupası Şampiyonluğu, 1913-1974’te 
İkinci Lig Kırmızı Grup Şampiyonlu-
ğu, 1974-1975’te Kıbrıs Barış Kupası 
Şampiyonluğu.

Ve 15 Eylül 1976 günü Akranes 
galibiyeti ile başlayan Avrupa serüve-
ninde Liverpool, Aston Villa, Inter, Bar-
celona ve Olimpik Lyon gibi unutulmaz 
zaferlere imza atıldı. 

Hepsinde alın teri, emek ve müca-
dele var.

Türk spor tarihinde bir başarı, bir 
direniş destanı yazılmaya başlandı.

O büyük zaferleri, efsanelerden ve 
Trabzonspor’a ömrünü verenlerden 
dinlediğimizde tüylerimiz diken diken 

oluyor, gurur duyuyoruz.

Kazanılan 7 Şampiyonluğun hepsi 
çok değerli.

Ancak 2010-11 sezonunda kazanı-
lan şampiyonluğun yeri ayrı.

Paraya karşı emeğin savaşı veril-
di…

Yalnızca Trabzonluların değil, 
milyonlarca insanın gönül verdiği bir 
kulüpten bahsediyoruz.

Trabzonspor, insanların yaşam 
biçimi oldu.

Ekmek gibi, su gibi…

“Eskiden Avni Aker’de korner 
kullanan takım kendini şanslı sayardı!” 
diyen Rıdvan Dilmen’den “Futbolcu-
luk dönemimde Avni Aker’e çıkarken 
ayaklarım titrerdi!” diyen Samet Ayba-
ba’ya kadar buna benzer birçok örnek 
verebiliriz Trabzonspor’un büyüklüğü 

ile ilgili.

Böyle bir şehrin takımı, Fenerbah-
çe’ye 1 saat ağladıktan sonra imza 
attım diyen Ali Kemal Denizci’lerin 
takımı.

Rahmetli Kazım Koyuncu’nun da 
dediği gibi; “Trabzonspor’u tutmak 
sadece o yörenin çocuğu olmakla 
açıklanabilecek milliyetçi bir davra-
nış değildir. Benim için Trabzonspor, 
en güçlülere karşı koyan ve herkesi 
yenen hayali kahramandı. Öyle bir 
kahramandı ki statükoyu bile devir-
mişti.”

O nedenle Trabzonspor’u anlat-
maya bırakın kelimeleri, sayfalar 
yetmez…

Bu sevgi artık ülke sınırlarını da 
aştı…

Trabzonspor, her dönem ve koşul-
da bir spor kulübünden çok daha fazla 

şeyi temsil ediyor.

Umudun, inancın, mücadelenin ve 
sevdanın adıdır Trabzonspor.

‘Dik oynayanların’ yazdığı destansı 
bir hikayenin adıdır Trabzonspor.

Yarım asrı geride bırakan Trab-
zonspor, yeni zaferlere, şampiyonluk-
lara yelken açtı.

Belki mali anlamda tarihinin en 
kötü yılları yaşanıyor.

Bordo-Mavili Fırtına’nın şimdi 
her zamankinden daha çok desteğe 
ihtiyacı var.

Bu sezon 50.yılda şampiyonluk 
parolası ile yola çıkıldı.

2 Ağustos’ta yıldönümü kutlanır-
ken adeta şampiyonluğun provası 
yapıldı. 

O zaman bu yolda iyi günde de 
kötü günde de hep destek, tam destek.

Trabzonspor Gençlik Geliştirme 
Koordinatörü İhsan Derelioğlu, 
misyonlarının varolan potansi-
yeli harekete geçirmek olduğunu 
belirterek, Trabzon’un içinde ve 
dışında sahip oldukları büyük 
kitleyi  bütün futbol dinamikleriy-
le harekete geçirmek en büyük 
hedefleri olduğunu söyledi. 

  Geçtiğimiz ay Trabzonspor Gençlik 
Gelişterme Koordinatörlüğü görevine ata-
nan Trabzonlu teknik adam İhsan Dereli-
oğlu, Trabzonspor’un alt yapısının günlük 
değişmelere ve günlek gelişmelere göre 
programlanmaması gerektiğini belirte-
rek, “Trabzonspor’un geçmişden gelen bir 
altyapı kültürü var. O kültürü ve geleneğ 
günümüz uygulamalarına ve gelişmelerine 
çağdaş metotlarla uygulayan bir yapıya 
sahıp olmalıyız.  Trabzonspor alt yapısı bir 
gündü bir başka boyuta bir başka konu-
ma evirtilecek bir kuruluş değil. Çünkü 
özellikle Türkiye’de,  Trabzonspor’un alt 
yapısı  belli başlı değişikliklere ve belli başlı 
köklü çözümlere imza atmış bir kuruluş. 
Özellikle , Trabzonspor’un kuruluş yıllarından 
sonra sadece Trabzonspor kulübünün alt 
yapısı olarak düşünmemek gerekir. Trab-
zonspor’un lige çıkışı , ligteki şampiyonlukları 
elde etme serüveni  Trabzon futboluna dö-
nüştü.  Bu dönüşümden daha sonra Trabzon 
futbolundaki potansiyel Trabzon insanının 
bu konudaki yeteneği Trabzonspor’un  ka-
zandığı şampiyonluklarla Türkiye’de büyük 
bir devrime imza atarak onu göstermiştir 
zaten .Bu nedenle Trabzonspor un alt yapısı 
giderek daha çok önem kazanmıştır. Önem 
kazandıkça da gerekliliği bir ihtiyaç oldu. Ve 
uzun süre bu potansiyel değerlendirilmiş”i-
fadelerini kullandı

“Yabancı oyuncuya ilgi altyapılara gere-
ken önemin verilmemesine neden oldu”

Trabzonspor Gençlik Geliştirme Koordi-
natörü İhsan Derelioğlu, Türkiye’de yabancı 
oyunculara gösterilen ilgi altyapılara gereken 
önemi verilmemesine neden olduğunu 
belirterek, “Futbol endüstrisindeki olan 
gelişimler , yabancı oyuncu sayısında ki 
artışlar , son yıllarda en üst noktaya vardı. 
Bu artış  Türkiye’de alt yapılara verilen ilginin 
önemin azalmasını sebep olmuş . Bundan 
Trabzonspor’da payını almış . Altyapı-
nın  kendi başına çalışması , üretmesi, bir 
takım değerleri  ortaya çıkarmasından çok , 
bunların ortaya çıkartılacak platformun ha-
zırlanması gerekiyor. Süper Ligde takımların 
14 tane yabancı oyuncu kullanma hakkı var. 
İlk on birde oynayan yabancı oyuncuların 

sayısı oldukça fazla ve alt yapıdan gelen 
oyuncuların sayısı ilk 11’de yok denecek 
kadar az.  Federasyon mecburiyet koymuş 
.Demek ki kulüpler serbest bırakıldığı  za-
man alt yapıda ki oyunculara kendi ürettik-
lerine  gerekli önemi  göstermemişler.  Yani 
alt yapıdan gelen oyunculara  rutin sadece 
kağıt üstünde değer verilmiş o nedenle 
bütün bu fulyadan Trabzonspor da nasibini 
almış ama bu Trabzonspor la ilgili sorun de-

ğil. Türkiye’deki futbol alt yapılarıyla ilgili bir 
sorun olmuş. Son yıllarda bu giderek artınca 
ister istemez yabancı oyuncu fazlalığı ve 
transfer hastalığı kulüpleri ekonomik olarak 
önemli negatif olaylara getirmiş.  O nedenle 
hem şehir olarak hem kulüp olarak Trab-
zonspor’un var olan potansiyelinin dönme 
ihtiyacı yada alt yapısını çok da iyi kullanma 
ihtiyacı diğer kulüplere göre çok daha fazla. 
Bunun harekete geçirilmesi için Trabzon’daki 
bütün futbol dinamiklerinin bu yapıya sahip 
çıkması gerekiyor. Trabzonspor bunu bütün 
kulüplere kuçak açacak ve kapsayacak 
şekilde yapabilir”dedi  

“Bizim misyonumuz var olan potansiyeli 
harekete geçirip profesyonel takıma oyun-
cu hazırlamak” 

 Trabzon içinde ve dışında çok büyük bir 
kitleye sahip olduklarını belirten Derelioğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Trabzon’un kendi 
kaynaklarını,  Trabzonspor adına kullandıra-

bilmek. Hem şehir karakterine uygun oyun-
cularla yapabilmek hem de ekonomik olarak 
daha düşük maliyette oyuncu kazandırmak. 
İki yönlü Trabzonspor a fayda sağlamak. Tabi 
futbolun ve  endüstrinin çok geliştirdiği,  çok 
global olduğu ortamda bugün bunun sadece 
Trabzon’un yerel potansiyelinde hallede-
bilirmiyiz,   halledemeyizmi bu çok büyük 
bir sorun ve tartışma sorusu.  Trabzon’un 
dışında da çok büyük bir kitlesi olan kulüp 

oyuncu anlamında da kullanabilmeli yani 
ulusal anlamda da oyuncu taraması yapıp , 
kitleyi kullanabilmeli. Bu değerleri evrensel 
ölçüler de eğitimden , öğretimden geçirerek 
o boyutlara ulaştırmak durumunda . Bizim 
en önemli misyonumuz,  varolan potansi-
yeli harekete geçirip profesyonel takıma 
hazır oyuncular oynayabilecek oyuncular 
hazırlamak. Ama bizim görevimiz orada 
bittiği yerde diğer sorunlar baş gösteriyor. 
Yani bu tek taraflı tek yönlü bir şey olmadığı 
için mutfakta ürettiğimiz bir yemeği iyi bir 
masada yiyebilecek müşteride lazım “  

“Federasyona ve Kulüpler Birliğine 
büyük bir iş düşüyor” 

İhsan Derelioğlu, alt yapıdan yetişen 
oyuncaların önünün açılması için federas-
yona ve kulüpler birliğine büyük bir görev 
düştüğünü belirterek, “Bu bizim  tek başı-
mıza yapacağımız bir iş değil. Biz  yardımcı 

olacağız , rehber olacağız , zorlayıcı olacağız 
,eğitici ve öğretici olacağız yol gösterici 
olacağız . Alt yapıdaki oyuncuların profesyo-
nel takıma geçişlerinde tabiki zorluklar var. 
Oyuncuların dünyaları farklılaşıyor. Profes-
yonelliğe  geçtiği zaman çevresi ,arkadaş-
ları, ekonomik gücü , dünyaya bakış açısı 
,seyahati ,bulunduğu çevredeki arkadaşla-
rı,  yabancılarla iletişimi bir havuzdan başka 
bir havuza geçiyor. O yetişme sürecindeki 

eksiklikler bir kişinin tek başına yapacağı 
işler değil.  Bunda ailenin,  okulun, kulübün 
ve çevrenin çok büyük bir etkisi var. Bütün 
bu unsurlar bir arada o futbolcuyu tamam-
layabilmeli ki eksiksiz olarak o geçiş süre-
cini tamamlayabilelim. Geçiş sürecindeki 
sorunları halletsek bile futbol kulüplerinin 
oluşturacağı bilinç çok önemli.  Bu gerek 
taraftarda gerek medya da gerekse  cami-
ada oluşturabilecek bilinçle ilgili. Çünkü bu 
futbol kulüplerinin transfer çılgınlığı nereye 
kadar gidecek. Ekonomik olarak kulüpler 
buna ne kadar dayanacak . Buna mecbur 
kalmadan yani duvara toslamadan herhangi 
bir ekonomik gerekçelere maruz kalmadan 
kendi ürettiği değerleri kulüplerin kendileri 
değerlendirmesi lazım.  Federasyona burada 
önemli görev düşüyor, Kulüpler 
birliğine önemli görev düşüyor. 
Kuralların dışında bilinç önemli. 
Buna kulüplerin inanmaları gerek-
li”dedi 

“Kulüplerin kendi ürettiklerine sabır 
göstermeleri gerekir”

Kulüplerin kendi ürettiklerine sabır gös-
termeleri gerektiğini vurgulayan Derelioğlu, 
“Kulüplerde  medya ve taraftar baskısı 
altındalar. Taraftar ve medya  kulüplere bir 
kulüp bir takım planlanması iki üç yıllık yada 
beş yıllık bir süre takım yapılandırması süresi 
vermiyor. Gelen yönetim belli bir süresi var. 
O sürede başarı kazanmak zorunda .Kısa 
sürede başarı yakalamak için  ürettiği yada 
hazırlayacağı değil, hazır oyuncuları tercih 
ediyor. O zaman beklemesi gereken oyun-
cular ister istemez dışarda kalıyor. O yöne-
timden sonra başka bir yönetim gelince  ba-
şarısız olursa sil baştan onlarda kendilerini 
başarılı olmak zorunda hissediyorlar. Bu 
arada tabi ki üretim ve kendi değerleri ister 
istemez dışarda kalıyor. Taraftarda bunun 
farkında olmalı . Bu gidişte bu kulüplerin bu 
ekonomik yapılarıyla uzun süre devam et-
meyecek . Kulüplerin bakış açıları da önemli 
. Federasyonun verdiği rutin bir alt yapı var. 
Bütün kulüpler o alt yapıları federasyonun 
verdiği kurallara göre oluşturmak zorunda 
. Belli kategoride takımlar kurmak zorun-
da. Birçok kulüp sadece onlar olsun diye 
alt yapılarını oluşturuyorlar .Bazı kulüpler 
kendilerini  tamamlayacak yani oluşturduk-
ları profesyonel kadroya tamamlayabilecek 
oyuncuları katmak için bu alt yapıyı oluş-
turuyorlar. Biraz daha fazla ilgi gösteriyor-
lar. Bazıları ise tamamen alt yapıya daha 
farklı önem verip alt yapı modeliyle a takıma 
yönlendirmeye çalışıyor ama bugün süper 
lig kulüplerinde yok denecek kadar azaldılar 
çünkü  tek başına bir altyapı üretebilmeleri 
futbol endüstrisindeki üst başarıya yete-
meyebiliyor”

“Hiçbir altyapı jenerasyonu sonsuz 
değil”

Kulüplerin iskelet yapıları bozulduktan 
sonra bir çok değişime gitmek zorunda 
kaldıklarını belirten Derelioğlu, “Ama doğru 
bir üretim modeline geçerse belli sayıda alt 
yapıdan üretilen oyuncuları zamanlama ve 
planlamayı iyi yapabilirse o zaman kapsayıcı 
bir altyapı oluşturur. Trabzonspor kulübü de 
bu kapsayıcı alt yapı modeliyle de çalışması 
gerekiyor.  Trabzonspor kulübünün bu güne 
kadar A takıma verdiği oyuncu sayısı ye-
terlimi derseniz tartışılıyor. Çünkü bugün alt 
yapıdan gelen oyuncu modeli bizim gözü-
müzde yani camianın basının bütün med-
yanın gözünde yıldız oyuncu statüsü . Eğer 
takımda çok fark edilen yıldız oyuncu  ise alt 
yapıdan oyuncu katılmış kabul ediliyor. Ama 
o takımı tamamlayan 20 kişilik kadrosuna 
giren ya da zaman zaman oynayan  yada ta-
kımda oynuyor ama çok iyi statüsü olmuyor 
fark edilmeyen oyucular onlar alt yapıdan 
gelmiş çok kabul edilmiyor. Aslında Trab-
zonspor da bu tür oyuncu sayısı geçen yılla-
ra baktığınız zaman oldukça fazlaydı. Ancak 
taraftarın beklentisi camianın beklentisi 
hedefler bu oyuncuları baskı altına alıyor 
ve bu oyuncuları gelen teknik adamlarda 
yönetimlerde baskı altına aldığı zaman ister 
istemez yıldız oyuncu transferine yöneliyor. 
Aslında çok iyi incelediğiniz zaman Trab-
zonspor da bugün bir kısım arkadaşımız 
ayrıldı Trabzon da öyle bir durumda var .Çok 
şey bekleniyor bazen herkes den her şey 
bekleyemezsiniz her oyuncu yıldız olmaz 
. Bir takım da 11 tane yıldız olmayabilir. En 
azından belli mevkilerde belli pozisyonda 
ki oyuncular taşıyıcı oyuncuların yanında 
onlara yardımcı oyuncular olabilir”dedi 

DERELİOĞLU
“Misyonumuz varolan  

potansiyelimizi 
harekete geçirmek” 

“Altyapı günlük değişimlere ve gelişmelere göre değil, geçmişten 
gelen kültürü çağdaş uygulamalarla hayata geçiren yapıda olmalı”

Röportaj:   Gökmen Şahin
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TRABZONSPOR 
TRABZON 

FUTBOLUNU 
UNUTTU

Bir dönem Trabzonspor forması giyen 
Türkiye’nin çeşitli kulüplerinde futbol oynayan,  
Trabzonspor, Akhisar Belediyespor , Kayserispor 
, Karabükspor da Tolunay Kafkas’ın yardımcı 
antrenörü olarak görev yapan Muzaffer Bilazer 
ile hem Türk  futbolunu hem de Trabzonspor’un 
durumunu konuştuk ortaya çok keyifli bir futbol 
sohbeti  çıktı. İşte bu röportajın detayları;

Teknik adam gözüyle ligin 2 haftasını nasıl 
değerlendirirsin?

Türk futbolunda uzun soluklu değil günü 
kurtaran kararlar alınıyor

Yaklaşık 20 yıldır profesyonel anlamda bu 
işin içerisindeyiz Türk futbolunun sürekli bir 
takım ihtiyaçları ve gelişime ihtiyacı var. Bununla 
ilgili herkes her zaman bir takım fikirler üretildi. 
Federasyonun bununla ilgili çalışmaları oldu ama 
maalesef Türk futbolunda son dönemlerde bir 
gelişim değil bir dönüşüm oldu. Türk futbolunda 
ciddi bir kırılma yaşandı. Özellikle alınan kararlar 
hem genç oyuncu gelişimi için, hem gelişen genç 
oyuncuyu a takımlara değerli kılabilme adına 
alınan kararlar bence bir barikat oluşturdu Türk 
futbolcusu için. Bunların daha akılcı daha uzun 
vadede günü kurtaran değil de daha uzun vadeli 
planlar içinde futbol aklı ve laboratuvar ortamın-
da değerlendirilmesi lazım. Çünkü biz bugünü 
değil de geleceği kurtarmamız gereken futbol 
aktörleriyiz. Taraftarlar bu konuda farklı düşüne-
bilir. Bu işe duyguları ile yaklaşan insanlar farklı 
düşünebilir ama bu işi meslek edinmiş insanlar, 
yöneticiler, futbolcular, antrenörler bu işin başka 
boyutu ile bu işin geleceğini de arama noktasında 
hamlelerde hazırlayıcı olmaları lazımken bugün 
bakıyorsun bunların tam tersi oldu ve karar 
alınıyor son dönemde Türk futbolunda ve alınan 
kararlar çok uzun soluklu olmuyor. Bir yıl sonra, 
iki yıl sonra tekrar revize ediliyor. Bu kararların 
arkasında durulamıyor. Çünkü popüler kültür 
artık dünya futboluna hakim olmaya başladı 
yavaş yavaş ama Türk futboluna çok önceden 
hakim oldu. Popüler kültürü aşamıyoruz bu kendi 
şehrimiz içinde geçerli, ülke futbolu içinde geçerli. 
Haliyle de eğitim alanında sıkıntı var. Geliştirme-
de sıkıntı yaşadığın gibi denetlemede de sıkıntı 
yaşıyorsun. Bunları tam anlamıyla denetlemiyo-
ruz. Bu taşların adım adım yerine koyulması lazım 
ki bugün profesyonel ligleri konuşuyoruz ama 
bunun altına girdiğin zaman çok uzun soluklu 15 
yıllık bir plan proje çizmek gerekiyor. Almanya 
bu handikabı yaşadı . Ülke futbolunda bu kısırlığı 
gördü. Bununla alakalı radikal kararlar aldı. Önemli 
olan karar almak değil, verilen kararların arkasın-
da durabilmek. Bizde son on yıl içerisindeki futbol 
anlamında bu atmosverin buraya gelmesindeki 
en büyük etken, alınan kararların ilk başta yanlış-
lığı, daha sonra bu kararların arkasında durulma-
yışı. Doğru bir kararın alınması lazımken sürekli 
her değişimde her federasyon veya antrenör 
değişiminde sürekli bu kararlar tekrar revize edil-
di. Haliyle sağlıklı bir futbol ortamı olmadı.

Türkiye’ye son dönemde gelen oyuncular 
hakkında neler düşüyorsunuz? 

Yabancı oyuncuların transferlerinde  scout 
ekibine ihtiyaç yok 

Yabancı oyuncu sayısına çok karşı bir teknik 
adam değilim. Neden karşı değilim, çünkü senin 
oyuncun bu oyuncularla yarışmak zorunda. 
Bugün sadece lig içerisinde değil Avrupa’ya 
takımlar ve Milli takım bazında çıktığımız zaman 
bunlarla yarışmak zorundayız. Yerli oyuncu 
yabancı oyuncu ile yarışsın ve onu geçsin. Bizim 
buna futbolcu gelişimi için ihtiyacımız var. Ülkenin 
popüler kültüre mahkum bırakılması bugün belli 
bir yaşın üzerinde kendini dünya çapında kanıtla-
yıp marka olmuş oyuncuları alıp, bu ülkede bu kez 
bizim ürettiğimiz ama ürettiğimizi kullanamadığı-
mız oyuncuların önünü tıkamasına neden oluyor. 
Ülke futbolu olarak veya kulüpler olarak böyle 
bir geleneğimiz olsa, bu tür yabancı sayısına 
karşı değilim. Fakat böyle bir geleneği olmayan, 
oyuncu yetiştirmeyen, oyuncuyu A takımda 
kullanmayan bir kültürün içerisinde kullanmaya 
biz şuanda hazır değiliz. Yabancı oyuncunun sa-
yısının serbest olmasına ben kişisel olarak karşı 
değilim ama ülke  futbolu takımların içlerinde 
bulunan oyuncuların şekli ya da beklentiler ilke-
sel değil de , başarıya dönük olan beklentiler bu 
kararın bence yanlış olduğunu gösteriyor. Bunun 
için belki farklı dokunuşlar yapmamız lazım. Bu 
oyunculara bakıldığı zaman alınmaları için bir 
scout ekibine ihtiyaç  yok .Bu futbolcular zaten 
dünyada kendini kanıtlamış üst liglerde futbol 
oynamış oyuncular. Eğer biz böyle bir karar 
alabilirsek, takımların yabancı oyuncu transfe-
rinde daha iyi analiz edebilecek daha iyi bir scout 
ekibi oluşturabilecek, daha farklı departmanlar 
oluşturabilecek kriterlere gitmemiz lazım. Daha 

genç oyuncu olabilir ya da maliyeti belli 
aralıklardaki oyuncular olabilir. Bu sefer 
ne oluyor kulüplerde  doğru oyuncuyu 
bulabilecek bir departmana sahip olacak-
lar. Ama biz buradaki bütün alanı sınırsız 
bıraktığımız için en kolayını fazla para verip 
ucuz emek karşılığında oyuncu transferi 
yapmaya çalışıyoruz. Bu da kulüplerin 
gününü kurtarmak, biraz daha başarıya 
endeksli hamleler olmuş oluyor ve bu kez 
de kulüpler ilkelerini kaybetmiş oluyor. Bu 
Trabzonspor’un özelinde de böyle Türk 
futbolunun özelinde de böyle.

Menajerlerin Türk futbolundaki yeri 
ne?

Menajerler benden daha çok kazanıyor
Türkiye’de futbolun içinde olan insanlar 

bu işleyişin nasıl işlediğini çok iyi 
biliyor. Biz bunları analiz etmek 
değil de bunlara nasıl çözüm 
bulabiliriz noktasında konuş-
mamız gerekiyor. Aslında bu işin 
içerisinde olmaya bile gerek yok. 
Taraftarlarda bunun nasıl oldu-
ğunu görebiliyor .Bizim konumuz 
bu işleri nasıl çözebiliriz. Ne kadar 
boşluk bırakırsan bu boşlukları bi-
rileri dolduracak. Bu anlamda hem 
Türkiye hem de dünya futbolu da 
menajer konusundan rahatsız. Mali 
denetlemenin bu kadar kontrolsüz 
olduğu, bu kadar rahat olduğu bir 
ortamda futbolcusundan yöne-
ticisinden antrenöründen herkes 
bir şekilde bu işi bir faydacılığa 
yönlendirebiliyor. Türkiye’de bu 
iş dünya ülkelerinden daha fazla. 
Oyuncuların menajer ücretlerin-
den tutunda kulüplere girdiği ve 
karşı kulüpten ne kadar paraya 
çıktığını da çok fazla denetlemi-
yoruz. Bu sorunları çözmek devlet 
politikasıyla mümkün olabilir. Bu 
ülkenin spor bakanlığından fede-
rasyonundan bütün birimlerinin 
radikal kararların alması gerektiği 
bir ortam içindeyiz. Ben antrenör-
lük yapıyorum, daha önce futbol 
oynadım bir menajerin kazandığı kadar 
para kazanmıyorum. Bu kadar kolay para 
olduğu zaman çok yetkisiz ve alakasız 
insanlarında artık ilgilendiği, içine daha 
fazla dahil olmaya çalıştığı kirli bir ortam 
ile karşı karşıya kalıyoruz. Haliyle bu iş 
bizimde işimizi çok zorlaştırıyor. Transferin 
pazarlık sürecinde biz çok fazla olmuyoruz 
ama önceki sürecinde bile menajerlerle  
olan diyaloglarda ki kirliliğe çok fazla şahit 
oluyoruz.

Çok sıklıkla teknik adam değişikliğini 
nasıl değerlendirirsiniz ?

Eleştirdiğimiz yöneticileri mumla arar 
olduk

20 yıl önce futbola yeni başladığın dö-
nemdeki yöneticileri eleştiriyordum futbol 
aklı olmayan futboldan çok uzak diyordum 
ama bu günü gördüğümde onları arar vazi-
yete geldim. O dönemde yöneticilik yapmış 
insanlar en azında saygın insanlardı ve 
şehir tarafından saygıyla karşılanıyorlardı. 
Ülke sosyolojisinin ya da şehirlerin bir takım 
sosyolojik ve maddi dengeleri değiştikçe, 

biraz daha pragmatik, biraz daha çıkar elde 
etmeye çalışan bu sadece maddi çıkar elde 
etmeye çalışan değil manevi çıkarı da buna 
ekleyebiliriz. Dünyadaki bütün ülkeler bu 
sektöre yatırım yapmaya çalışıyor. Haliyle 
bu alanlara pragmatik insanların, faydacı 
insanların çok rahatlıkla girebildiği alanlar 
olmaya başlamasıyla burada futbol aklıyla 
diğer aklın ciddi manada bir çatışması var. 
Bu çatışma noktasında kaybeden haliy-
le futbol aklı oluyor. Taraftarlarda bunu 
yorumlarken onlarda pahalı transferler 
pahalı oyuncular taraftarları da cezbediyor. 
Bugün Türk futbolunda birçok kulüp ya ka-
pandı ya da isim değiştirdi. Bunların sebep-
leri de son yıllarda mafya vari bir yerlerden 
güç devşirmeye çalışan insanların kulüpleri 
yönetmesi. Bu sadece üst ligler için değil 

alt liglerde dahil bir domino taşı etkisiyle 
son 15 yıldır ülke bu kırılma demiyorum bu 
yarılmayı yaşadı. Bu düzeltecek tek şey var 
oda kural ve kanunlar. Eğer kural ve kanun-
lar bu kulüpleri bu kadar başıboş her önüne 
gelenin çok rahat yönetebileceği tabi ki 
kulüpleri yönetmek herkesin doğal hakkı-
dır ama kulüplerin kendi içlerinde bir takım 
yetkinlikleri arayabileceği ortamların sağ-
lanması lazım bunu kanunlarla kurallarla ve 
denetlemeyle yapılması gerekir. Bugün en 
çok zorlandığımız nokta bir futbol kulübü 
içinde futbolun olduğu 20 -30 yıldan beri 
duygusunu aklını her şeyini yaşadığımız 
öğrenmeye çalıştığımız öğrendiğimiz bir 
ortam içerisinden bunun dışındaki insana 
bir şey anlatabilmek. İnsanların senden 
beklediği tek bir şey var başarı. Futbolda 
başarı çok soyut bir şey. Kulüplerde başa-
rılı olmaktan daha önemli şeyler var. İlkeler 
var bir takım duruşlar var. Kulübün bu günü 
geçmişi ve geleceği arasındaki ilişkilendir-
me var. Bunların hepsiyle ilgili sen bir takım 
şeyler planlarken karşıda ki insanın senden 
beklediği şey bu değil. Haliyle bu seni de 

davadan uzaklaştırıp sadece günü kurta-
ran ve kendini korumaya çalışan bir futbol 
adamı haline getiriyor. Bu da ne oluyor bu 
ülkeye yapacağın katkıdan ziyade kişisel 
bir katkıya gidiyor ve bir şekilde bu da bizi 
verimsizleştiriyor.

Trabzonspor 50.yılında şampiyonluk 
ipini göğüsleyebilir mi ?

Trabzonspor kendi tarihini çiğnemeye 
devam ediyor

Şimdi teknik konuya kulüp bazında 
bir açıklama getirmek istiyorum. Trab-
zonspor’un son dönemlerde ki ortamı da 
kendi tarihini çiğneyen bir ortam içinde. 
Özellikle son 5-6 yıl içinde kendi tarihini 
çiğneyen bir oluşum var ve bunu durdura-
mıyoruz. Bunu durdurabilecek bir reak-

siyonda şuanda geliştiremedik. 
Trabzonspor ,bu şehrin çok ciddi 
bir futbol kültürü ve geleneğine 
öncülük yapan bir kulüp. Bunu 
yaparken de bugün ona bu rolü 
veren Trabzon futbolunun ona sa-
hip çıkan Trabzon futboluna bugün 
Trabzonspor’un sahip çıkmadığını 
görüyoruz. Bu konuda Trabzonlu 
bir futbol adamı olarak çok ciddi 
kaygılarım var. Bu kaygılarım da 
artarak devam ediyor. Trab-
zonspor’un başarılı olmaktan şam-
piyon olmaktan bir takım slogan-
lardan öte farklılığı şampiyonluklar 
değildir. Trabzonspor’un farklılığı 
başka farklılıklardır. Trabzonspor 
Anadolu da ki tüm kulüplerin his-
lerine tercüman olmuş bir şehirdir. 
Farklı bir futbol ortamı ve farklı 
futbol köklerine sahiptir. Ama farklı 
futbol köklerine sahip bu şehrin 
bugün burada yaşan insanları 
beğenmeyen onların kıyafetlerini 
onların konuşmalarını, onların sahip 
olduğu ekonomileri beğenmeyen, 
başka Trabzonsporlular mevcut ve 
bu çatışmamada kaybeden bunun 
idrakinde olan Trabzonsporlular. 
Bu yüzden bence Trabzon şehrinin 
şampiyon olması, başarılı olmasın-

dan ziyade kaybettiğimiz diğer değerleri 
ilk önce hatırlatmamız gerekiyor. Bununla 
ilgili Trabzonspor’un mücadele vermesi 
gerekiyor.

İkincisi Trabzonspor’un bu kadar 
transfer ortamından ziyade kendi içindeki 
değerleri nasıl daha etkin kullanabileceği 
bir ortama geçmesi lazım. En son olarak 
bunu beklerken tam tersi her sezon ciddi 
manada bir transfer sezonu yaşanıyor 
Trabzonspor’da. Bu kültür alıştırılmış artık 
bu şehre. İki haftalık teknik analize bakar-
sak geçen sezonun başından daha güçlü 
bir Trabzonspor var. Zamana ihtiyacı var mı 
zamana ihtiyacı var. Zamana ihtiyacı olan 
Trabzonspor oyununu arayan oyununu 
bulmaya çalışan oyununu yakalamaya çalı-
şan geç bir Trabzonlular grubu var. Yapılan 
bu pahalı transferler bu transferler haliyle 
bu takıma yerleştirilecek bu sefer arzu et-
tiğimiz beklediğimiz çok genç yaşta oyunu 
yakalamasını istediğimiz oyuncuların süresi 
uzayacak. Bugün en çok ihtiyaç duyduğu 
oyuncu her ne kadar bu kadar transfer ya-
pılsa bile saha içinde Yusuf Yazıcı’dır. Çünkü 

diğer oyuncuların bir şekilde benzerini bir 
şekilde bulabilirsin ama bu kadro içinde 
Yusuf Yazıcı’nın benzerini bulabileceğin bir 
diğer oyuncu ise çok enteresandır ama 
Abdülkadir Ömür’dür. İki tane alt yapından 
çıkmış ve değerli kılma adına çaba olmayan 
iki tane oyuncu antrenör gözüyle bence 
en değerli iki tane oyuncu gibi duruyor. 
Bu iki oyuncudan Yusuf Yazıcı’ya bugün 
Trabzonspor’un daha çok ihtiyacı var gibi 
duruyor. Abdulkadir Ömür’e de oyunu 
yakalamayan oyunu arayan bir yıldız adayı 
gözüyle bakıyoruz. Ama bu isimlere oyunu 
yakalatacak kişi teknik direktörüdür. 
Teknik direktörde buradan bir nevi uzak 
duruyor. Burak Yılmaz’ın ve diğer kenar 
oyuncuların etkinliğinde ki en önemli isim 
Yusuf Yazıcı. Son iki hafta içindeki Yusuf 
Yazıcı’nın saha içerisinde oyun liderliğinin 
verilmemesi bence en büyük handikap gibi 
duruyor. 

Trabzonlu oyunculara bakış açınız ne?
Trabzonspor’un şunu görmesi lazım bu 

takımın oyun lideri Yusuf Yazıcı’dır. En pa-
halı oyuncusu Kucka olabilir, en yıldız ismi 
Burak olabilir ama oyunun lideri Yusuf Yazı-
cı’dır. Ona oyunun lideri olduğunu hisset-
tirecek kişide Ersun Yanal’dır. Oyuncuyu 
oyundan dışarı alıp ya da taktik değişikli-
ğinde başka bir alana itilen bir oyuncudan 
bir oyun liderliği bekleyemeyiz. Yusuf Yazı-
cı’nın değerli bir oyuncu olduğunu hisset-
tirmemiz lazım. Yusuf Yazıcı’nın oyun içinde 
değerli olması Kucka’nın da Burak Yılmaz’ın 
da değerli olmasında en büyük etkendir 
diye düşünüyorum. Transfer noktasın-
da özellikle takımın savunma bölgesine 
transfer gerekiyor. Çünkü bu uzun maraton 
içerisinde özellikle sayısal anlamda kadro 
derinliği anlamında stoperde sıkıntı var gidi 
görünüyor. Şunu söylemeden geçemeye-
ceğim Trabzonspor’un Mustafa Akbaş ger-
çeği var. Çalıştığım bir oyuncudur, mevcut 
oyunculardan daha üst düzey performans 
sergileyecek bir oyuncudur, yetenekleri 
üst düzey bir oyuncudur. Fakat Trabzon-
lu olduğu gerçeği de var. Trabzonspor 
taraftarının kendi oyuncusuna karşı 
hazımsızlık ve onların hatasını görmemez-
likten gelmeme gibi bir kültürü var . Bunun 
karşılığında Mustafa Akbaş kendi kalitesini 
yakalama noktasında zorlanıyor. Eğer 
Mustafa Akbaş’a yönetim ya da teknik 
heyet bu konuda destek verirse Mustafa 
Akbaş mevcut takımdaki en iyi stoperdir. 
Kendisi ile çalışan bir antrenör olarak bunu 
söylüyorum. Trabzonspor’un mevcut 
kadrosunda Batuhan diye bir oyuncu var. 
Batuhan her ne kadar orta sahanın farklı 
yerlerinde oynayabilecek bir futbolcusu, 
alt yapılarda stoper mevkiinde oynamış bir 
oyuncu. Stoper mevkisin de büyük takım-
larda oynamış oyunu arkada yönetebilecek 
yeterliliğe ve fiziksel yeterliliğe sahip bir 
oyuncu. Bazı takımlarda da kulübün teknik 
ekibinin bu potansiyeli görüp bu oyuncuları 
böyle değerlendirmesi lazım diye düşünü-
yorum. Trabzonspor’un dışardan transferi 
kadar içerdeki oyuncuları değerli kılması 
noktasında bunlara ihtiyacı var.

       Röportaj: Tuncay LAKOT
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YUSUF YAZICI’DA
YUSUF ERDOĞAN’I
GÖRÜYORUM!

Trabzonspor’un eski yıldızla-
rından ve Rusya’da Zenit takımı ile 
şampiyonluk yaşayan, UEFA Kupası 
ve Süper Kupa’yı kaldırma başarısı 
gösteren Fatih Tekke ile Türk fut-
bolunu, Trabzonspor’u ve alt yapıyı 
konuştuk. İlginç ve bir o kadar da 
çarpıcı mesajlar veren Fatih Tekke, 
Yusuf Yazıcı için ise “Tam anlamı 
ile A takıma hazırlanmadan yukarı 
çıkartılıyorlar ve tepkiler karşısında 

yıkılıyorlar. Yusuf Erdoğan örneğini 
Yusuf Yazıcı’da görüyorum. İnşallah 
yanılırım. Onu yönetenler ve yön-
lendirenler çok dikkatli olmalı” dedi

    
-Başarılı bir futbolculuk kariye-

rinin ardından Fatih Tekke antre-
nörlük hayatında neler hedefliyor?

Benim yarışım dünya ile oldu. 
Antrenörlük hayatımda da dünyada 
iyi bir yerlere gelmeyi hedefliyorum. 
Fakat bunun için mekanın ve zama-
nın çok önemli olduğunu biliyorum. 
Türkiye’de bu işler kolay değil, çok 
zor ama bunu sonuna kadar başa-
rabilmek için sabredeceğim. 

-Geçmişinde birçok oyun-
cu ve teknik direktör yetiştiren 
Trabzonspor’un son dönemlerde 
antrenör bazında yeterli seviyelere 
ulaşmış antrenör yetiştirememesi-
ni neye bağlıyorsun?

Bunun sebebini şöyle değerlen-
diriyorum; Antrenörlerin vasıfla-
rından ziyade sistemin kendisinde 
sorun var. Sistemde menajerler, 
yöneticiler, siyasiler, yani futbol 
adamları hariç herkes daha etkin. 
Kararları da bunlar veriyorlar. Bu 
işler biraz da ilişkilere bağlı. Yani 
birilerine yakın olmaya bağlı. Bunu 
herkes biliyor ama kimse söyleye-
miyor.

-Senin söyleminden yola çıka-
rak bu ülkede sence başarı yeterli 
derecede ödüllendirilmiyor mu?

Hiçbir alanda şunu göremi-
yoruz ki; İnsanlara bakış açısında 

liyakat, doğruluk, çalışkanlık bu gibi 
normalde bizim özümüzde olan bu 
kavramlarla insanlar çok fazla ilgi-
lenmiyor. Tam tersi bir anlayış var. 
Onun için bizim işimiz çok zor.

-Senin futbol oynadığın dö-
nemki Trabzonspor ile bu dönemki 
Trabzonspor’u kıyaslarsan seviye 
olarak nasıl yorumlayabilirsin?

Her 
dönemin 
kendine has 
özellikleri vardır. 
Bizden öncekilerin de 
farklı özellikleri var-
dı. Farklılık tabiki var. 
Daha çok fiziksel kalitenin olduğu 
dönemleri yaşıyoruz. Çalışmalar 
oyuncunun geri kaldığını görüyoruz. 
Yetenek anlamında ülke futbo-
lundaki yetenekli oyuncu sayısı 
azalıyor. Bunun da alt yapılara önem 
verilmemesinden, bir kenara itilmiş-
liğinden kaynaklandığını düşünüyo-
rum. Endüstriyel futbolda üretmek 
yerine hazır daha çor tercih edildiği 
için sıkıntı yaşanıyor. Eskiden fut-
bolumuz ülkemizin dışına çok fazla 
çıkmıyordu. Ama şimdi ülkemizin 
futbolu ülkemizin dışında oynanıyor. 

-O dönemdeki üreten Trab-
zonspor ile şu dönemdeki üreten 
Trabzonspor arasında fark var mı?

90lı yıllardan bugüne kıyaslar-
sam, o dönemde alt yapılarda bir 
ciddiyet vardı, oyuncu önemseni-
yordu, hatta bu sadece Trabzonspor 
ile ilgili değil, Türk futbolunda alt 
yapılara büyük önem veriliyordu. 
Şu anda çok fazla önemsenmiyor. 
İlgi yok denecek kadar az. Alt yapı 
sistemi ile fazla oynanıyor. Oyuncu-
lar geleceğini çok fazla göremiyor. 
Bizim dönemimizde bu işler daha 
çok ciddi yapılıyordu. Son dönemler-
de bu işlerle çok fazla ilgilenilmiyor. 
Eğitim, plan, proje anlamında ciddi 
sıkıntılar var. 

-Trabzonspor’da yine A takıma 
çıkan oyuncular var ancak er-
ken sönüyorlar. Bunun nedeni ne 
sence?

Son dönemlerde A takıma çıkan 
oyuncuların hiçbiri plan ve proje 

dahilinde çıkmıyor. Takım içerisinde 
problemler yaşandığında, antrenör-
ler kendilerini mecbur hissettiğinde 
oyunculara şans veriyorlar. Onlar da 
tutarsa oluyor. Alt yapıdaki oyun-
culara hayatta yaşayabilecekleri 
herşeyin anlatılması gerekiyor. Açık 
konuşmak gerekirse eğitimde de 
problemler var. Gelen eksik geliyor 
alt yapıdan. Bu kentin kendi dokusu 
ve kimliğini oluşturan insanların alt 
yapıyı organize edebileceğini düşü-
nüyorum ama bunun için zaman ve 
sabır gerekiyor.

-Trabzonspor’da alt yapıdan 
gelen oyuncular Yusuf Yazıcı ve Ab-

dülkadir Ömür’e nasıl bakıyorsun?

Temel problem şu; Oyuncu bir 
sene sonra ne ile karşılaşacağını 
bilemezse hiç hayal edemediği bir 
anda biryere geldiğini düşünebilir o 
zaman psikolojik olarak da bunun 
üstesinden gelemez. Dolayısı ile 
bu oyuncuların A takım seviyesine 
gelmelerinin nasıl olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Onun için gelebilecek 
tepkilerde çöküntü yaşıyorlar. Yusuf 
Erdoğan’da bunu gördük, Yusuf Ya-
zıcı’da da bunu görüyorum. İnşallah 
olmaz ama Yusuf Yazıcı’nın da bu 
tarz şeylerle karşılaşacağını dü-
şünüyorum . Yusuf Yazıcı tepkilere 
hazır olmalı, yoksa bir Yusuf Erdoğan 
vakası ile daha karşılaşabiliriz. Hem 
onu yönlendirenler hem de onu 
yönetenler çok dikkatli eğitmeli 
Yusuf’u.

-Burak Yılmaz’ı nasıl değerlen-
diriyorsun. İkinci kez Trabzonspor’a 

geldi ve hızlı bir giriş yaptı?

Futbol camiasında başarılı 
olduğun bir takımdan gidip tekrar 
döndüğünde bu tarz bir başlangıç 
çok nadirdir. Burak bunu başardı. Şu 
anda Trabzonspor’un en iyi trans-
fer Burak. Bir buçuk maç bile değil, 
yaptıklarına ve yapmak istediklerine 
baktığımızda çok faydalı olduğunu 
görebiliriz. Şimdi Burak olmasa Trab-
zonspor nasıl gol atacak diyoruz. 
Burak da kendisini geliştiren ve çok 
çalışan bir oyuncu. Allah da karşılığı-
nı veriyor.

-50. yıl hedefi olan Trabzonspor 
mevcut yapısı ve kadrosu ile bunu 
başarabilecek bir durumda mı?

Şu an için hedefe varabilecek bir 
durum söz konusu değil. Şu andaki 
kadro ile çok zor.

-Sence eksik ne?

Trabzonspor’u şu anda 11’inde 
2-3 tane ciddi eksik var. Bunun yanı 
sına oyuna sonradan katılıp takıma 
katkı yapacak oyuncu azlığı da var. 
Savunmanın dörtlüsünün en az 
ikisinde problem olduğunu düşünü-
yorum. 

-Kişiler özelinde değil ama 
Trabzonspor’da futbol oynamış ve 
sonradan antrenör olmuş birçok 
genç jenerasyon antrenörlerin 
kendilerini geliştirmediği yönünde 
eleştiriler de var. Bu eleştirilere 
katılıyor musun?

 Bu eleştiriyi eğer bir spor adamı 
yapıyorsa katılıyorum ama bir dok-
tor, iş adamı, müteahhit söylüyorsa 
buna katılmam. Bu topraklarda olan 
zeka, Türkiye’nin diğer illeri ve Avru-
pa’da olan zekadan daha yukarıda. 

-Peki neden bu zeka kullanıla-
mıyor?

Son zamanlarda fikir olarak, 
zeka olarak ve kültür olarak Trab-
zon’dan uzaklaştığımızın ve uzak-

laştıranların da farkında değiliz. Kim-
senin böyle bir derdi yok. Bu kadar 
küçük bir şehir birçok özelliği içinde 
barındırıyor ama kullanamıyor. Trab-
zon’da futbol aklı çok yukarıda ama 
eksiklerimizi de söylemek zorunda-
yız. İşin itibar, şöhret ve para kısmı 
bir tarafa bırakılmalı ve Trabzon’a 
yakışır bir şekilde ahlak, çok çalışkan 
ve liyakatli, adaletli bir insan profiline 
önem verilmeli. Bu özellikler paraya, 
makama ve şöhrete bakılarak bir 
kenara bırakılmamalı. Trabzon’un en 
önemli eksikliği şu anda bu. Ahlaklı, 
dürüst, şerefli, karakterli, adaletli 
deyince işte orası burası olmalı, yani 
benim memleketim Trabzon olmalı. 
Geçmişte olduğu gibi… Bizim diğer-
lerinden farklı olan yanlarımız var. Şu 
anda bütün dünylada aslında geçerli 
bu: Şu anda herkes gücü ahlakda, 
çalışkanlıkta, doğrulukta, adalet-
te değil parada buluyor.  Parada 
görülen gücün devamlılığının olması 
mümkün değil, ahlakı getirmesi 
mümkün değil. Bugün çürümenin 
başı paradır. Müslümanından, farklı 
inanışlara sahip olanına, farklı hayat 
felsefesi yaşayanına kadar güç para 
demek. Çürümenin ana maddesi de 
bu. Halbuki bu medeniyetleri ortaya 
çıkaran güç inançları, ahlakları ve ol-
mazsa olmazları adaletleridir. Bunlar 
olmadığı sürece bu topraklardan 
medeniyet fışkıramaz.

Röportaj:   Çelal KADIOĞLU

SPOR KENTİ 
TRABZON 

Barış YURDUSEVEN

Futbol sadece ülkede değil hiç şüp-
hesiz dünyada en sevilen spor...

En çok ilgi gören organizasyon...

Yenmek yenilmenin dışında başka bir 
gizem başka bir heyecan var onda...

Yani konu anlık adrenalin değil,

Öyle olsa basketbol, hentbol yada 
bireysel sporlar daha yoğun heyecan 
açısından...

Belkide ülkemizde de futbolun en fazla 
sevildiği ama bir türlü de endüstriyel bir 
çizgiye getirilmediği şehir Trabzon...

Buna insani yapısı diyin iklimi diyin ne 

derseniz diyin...

Dile kolay neler yaşamış bu şehir 
futbol sayesinde...

Oysa bu şehirden daha büyük 
ekonomik olarak da kat kat iyi olan 
şehirler yaşayamamış Trabzon’un 
yaşadıklarını...

Televizyondan izleyip gazeteden 
okumuşlar bu küçük şehrin büyük 
başarılarını...

Hatta Trabzonspor’lu olmuşlar 
oralarda...

Ancak gelin görün ki futbol artık 
Trabzon’da verdiklerini geri istiyor 
alıyorda!!!

Bir spor, sporcu kenti olan Trab-
zon’da önce rakiplerini yiyor sonra 
tamamen tekelleşip amatör ruhunu da 
def edip içinde ki o canavarı çıkartmak 
üzere futbol...

Peki şehrin insanı ne yapıyor? 

Tribündeki, bu satırları yazana 
yazdırana hakaret ediyor küfür ediyor 
tehdit ediyor...

Yöneten, amatör ruhtan uzak 
popilist yaklaşıp, sözde taraftarı yani 
kulübün yaşamasını değil şehrin var 
olmasını değil o anki pozisyonun gol 
olmasını düşünen taraftarı yanına 
alma peşinde...

Ekonomik olarak şehrin kaldırama-
yacağı yükü kulübe vuruyorlar sırf iki 
alkış bir tweet birde fotoğraf için...

Bu arada şehirde ne oluyor biliyor 
musunuz? 

Söyleyeyim;

Bu şehirde en az futbol kadar de-
ğeri olan Milli takımlara sporcu veren 
ligde heyecanın içinde hep var olan 
hepsini bırak alt yapısı olan sporcu 
yetiştiren şehrin çocuklarına spor 
yaptıran Hentbol takımı kapatıldı...

Voleybol sizlere ömür...

Boks kulüpten çıkartıldı...

Yüzme neredeyse özelleştirilmiş...

Güreş yok...

Atletizm hiç yok,

Pardon var ama Fenerbahçe ve 
Beşiktaş sahip çıkmış çocuklara Sö-
ğütlüde çalışıyorlar...

Kadın futbol yok...

Atıcılık bitti bitiyor...

Ve basketbol can çekişiyor...

Yani futbol imparatorluğunu ilan 
etmiş durumda...

Ama bu futbol başka bunun adı 
futbol evet ama sahibi başka amacı 
başka niyeti başka!!!

Siz ısrarla ben spor kulübü değil 
futbol kulübü olacağım derseniz boyu-
nuz boyutunuz da onun kadar kalır...

İşte şimdi o amacı niyeti ve sahibi 

başka olan futbolla baş başa kaldı bu 
şehir...

Sonunu merak etmiyorum çünkü 
biliyorum!!!

Sosyal medyadan yada onun bas-
kısıyla yönetilen başarıya endeksli bol 
tuzaklı yolda en tehlikeli sözü de bu 
aralar zaten çokça duyar olduk!!!

En tehlikelisi hemde...

Savaş borozanı gibidir yada cenaze 
marşının tam öncesi gibidir o söz...

Söyleyeyim mi ?

Siz duymuyor musunuz ?

Duyuyorsunuz hemde çok hatta 
benden de çok!!!

Ne diyorlar? 

“ bize bir şey olmaz “

Sonunda ki Z harfinide uzatarak, 
o bir şey oldu da olay yeri incelemeyi 
bekliyorlar haberiniz yok!!!

“

“

www.trabzongazetecilercemiyeti.org28
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Trabzonspor 50 yıla 
121 yabancı sığdırdı

1967’de kurulan ve ilk olarak 1970-
1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı 
dönemde Rumen oyuncu Reculen 
Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu 
transferini gerçekleştiren bordo-ma-
vililer, Süper Lig’de ise 1985-1986 se-
zonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a 
imza attırdı.Bu sezon Belçikalı Bon-
gonda’yı transfer ederek ilk yabancı 
transferini gerçekleştiren Karadeniz 
ekibinin ikinci olarak anlaşmaya vardığı 
Jurec Kucka, 121. yabancı oyuncu olarak 
tarihteki yerini aldı.

 
USTA’NIN 14. YABANCISI
 Trabzonspor, Kulüp Başka-

nı Muharrem Usta’nın 1,5 yılı aşkın 
görev süresi içinde ise 14 yabancı 
oyuncu transferi gerçekleştirdi. İlk 
olarak pilot takım 1461 Trabzon’dan 
Serge Akakpo’yu renklerine bağlayan 
Karadeniz ekibi, Fabian Castillo, Hyun 
Jun Suk, Jan Durica, Luis Ibanez, Matus 
Bero, Ogenyi Onazi, Ramil Sheidaev, 
Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Me-
djani, Hugo Rodallega, Theo Bongonda 

ve Juraj Kucka olmak üzere 14 yabancı 
oyuncu transferi gerçekleştirdi. 

Trabzonspor Başkanı Muharrem 
Usta, transfer ettiği yabancı oyun-
culardan Akakpo, Suk ve Medjani ile 
yolları ayırırken,   Ramil Sheidaev ise 
kiralık olarak gönderdi. 

BREZİLYALI 
OYUNCULAR İLK SIRADA
Trabzonspor’da en fazla transfer 

yapılan futbolcular arasında Brezilyalı 
oyuncular, ilk sırada yer aldı. Bor-
do-mavililer, 12 transferle en fazla 
yabancı oyuncuyu Brezilya’dan kadro-
suna dahil etti. Belçika ve Polonya’dan 
7’şer oyuncu alan Karadeniz ekibi, 
Yugoslavya dağılmadan önce bu ülke-
den, Gürcistan ve Slovakya’dan 6’şar 
oyuncu kadrosuna kattı.

 Gana’dan 5, Ukrayna ve Nijer-
ya’dan 4’er, Çek Cumhuriyeti, Hırva-
tistan, Makedonya, Gine, Kamerun, 
Almanya, Arjantin, Kolombiya’dan 
3’er, Romanya, Bulgaristan, Fransa, 
Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, 

Portekiz, Hollanda, Senegal, Güney 
Kore’den 2’şer, Danimarka, Azerbay-
can, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavut-
luk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, 
Namibya, Burundi, Avusturya, Para-
guay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ile 
Togo’dan da 1’er oyuncu Trabzonspor 
forması giydi. 

TRABZONSPOR’DA  KONTRATLI
 12 YABANCI BULUNUYOR
Trabzonspor’da Medjani’nin gidi-

şiyle yabancı oyuncu sayı 12’ye indi. 
Karadeniz ekibinde , Esteban, Mas, 
Pereira, Durica, Castillo, Ibanez, Bero, 
Onazi, N’Doye, Rodallega, Bongonda ve 
Kucka olmak üzere 12 yabancı oyuncu-
su bulunuyor.Trabzonspor’da sadece 
12 yabancı arasında Arjantinli Ibanez,  
kadroda yer almıyor.

EN FAZLA 
SLOVAK OYUNCU VAR
 Trabzonspor’un mevcut kadrosun-

da en fazla Slovak futbolcu bulunu-
yor. Teknik Direktör Ersun Yanal da 
bordo-mavili takımda görev yaptığı 

üçüncü dönemde en fazla Slovak fut-
bolcuları tercih etti. 

 Karadeniz ekibinin kadrosunda Jan 
Durica, Matus Bero ve son transfer 
Juraj Kucka olmak üzere 3 oyuncuyla 
Slovak futbolcular ilk sırada yer alıyor. 
Bordo-mavililerde 2’şer Kolombiyalı ve 
Arjantinli, 1’er de Kosta Rikalı. Portekizli, 
Nijeryalı, Senegalli ve Belçikalı futbolcu 
bulunuyor.

YABANCILAR İÇİNDE EN 
ÇOK FORMAYI YATTARA GİYDİ 
Trabzonspor, 50 yıllık tarihinde bu-

güne kadar kadrosuna mevcut yaban-
cılarıyla birlikte 12i oyuncu kattı. Söz 
konusu oyunculardan 5’i 100 maçın 
üzerine çıkabildi. Yabancılar içinde en 
çok formayı giyen isim  İbrahim Yattara 
228 maç ile ilk sırayı alırken, Colman 161 
maç,  Alanzinho 140, Şota 121 maç ve 
Petkovic 103 maç ile takip etti.

       Haber: Hasan TÜNCEL

Bordo Mavilier’e tekrar geri dönen Burak Yılmaz, bu sezon ekibin en büyük kozu..

Bu sezona “50.Yılda Şampiyonluk” 
parolasıyla başlayan Trabzonspor kuşku-
suz ligin en flaş transferini Burak Yılmaz’ı 
kadrosuna katarak yaptı. Bordo Mavili 
kulüpte şampiyonluk ve gol krallığı yaşa-
dıktan sonra 5 milyon Euro kazandırarak 
Galatasaray’a transfer olan, ardından 
Çin’e gidişinde de Trabzonspor’a ekono-
mik katkı yapan Yılmaz’ın gelişi taraftarla-
ra da bir heyecan verdi....

YERİ BİR TÜRLÜ DOLMADI
Trabzonspor, boşluğunu bir türlü 

dolduramadığı eski golcüsü Burak Yılmaz’ı 

yeniden transfer etti. Bordo-Mavililer 
golcü oyuncunun ardından geçen 5 se-
zonda forvet hattına ciddi harcama yapsa 
da aradığı golcüyü bir türlü bulamadı. 
2009-2010 sezonunun devre arasında 
Trabzonspor’a Gökhan Ünal takasıyla 
Fenerbahçe’den gelen Burak Yılmaz’ın 
2012-2013 sezonunda Galatasaray’a 
transfer olmasının ardından bordo-mavili 
takım forvet hattında büyük bir sıkıntıya 
girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte 
ayrılmasından sonra forvet hattında gö-
rev yapan Halil Altıntop, Henrique, Vittek, 
Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar 

Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N’Doye, 
Muhammet Beşir, Muhammet Demir,  
Ramil Sheydaev, Suk ve son transfer Ro-
dallega’a bugüne kadar ortaya koydukları 
performansla soruna çare olamadı.

45 MİLYON EURO HARCANDI
Trabzonspor, forvet hattına son 5 

yılda yaptığı 16 transferde 45 milyon 
Euro (188 Milyon 181 Bin TL) harcadı. 
Trabzonspor’a forvet olarak transfer 
edilen bazı isimler ise gol yollarında varlık 
gösteremeden Bordo-Mavili takımdan 
ayrıldı. Robert Vittek 2 gol, Marc Janko 

2 sezonda 2 gol, Yatabare 1 gol, Deniz 
Yılmaz 3 gol, Serdar Gürler 2 gol, Waris ise 
forma giydiği dönemde gol atma başa-
rası gösteremedi. Cardozo 2 sezonda 25, 
Muhammet Demir ise 25 maçta 5 gol 
atabildi. Trabzonspor forması giymeye 
devam eden N’Doye ligde 5 gol atarken, 
geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen 
Rodallega ise 6 gol atabilidi.  

TAKIMIN EN BÜYÜK KOZU
Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligin 

ilk iki haftasında oynadığı A.Konyaspor 
ile Fenerbahçe maçlarında 3 gole imza 

atan Burak Yılmaz’ın genel sezondaki 
performansının Bordo Mavili takımın elde 
edeceği derecede büyük belirleyici ola-
cağı yorumları ağırlık kazandı. Eğer büyük 
bir problem yaşamazsa tecrübeli golcü 
Trabzonspor’un sezon boyunca en büyük 
kozu olacak. 

HEDEF 20-25 GOL
İmza töreninde yaptığı açıklamada, 

Trabzonspor’a tekrar geri dönüşünü “Yeni 
bir savaş, yeni bir meydan okuma” olarak 
yorumlayan Burak Yılmaz, bu yöndeki 
kararlılığını sahada da ilk maçlardan itiba-
ren göstermeye başladı. Teknik Direktör 
Ersun Yanal’ın da en güvendiği oyuncula-
rın başında gelen Burak, ilk etapta 20-25 
gole ulaşmayı hedefliyor. Sezon başında 
Trabzonspor’a, Çin’in Beijing Guoan takı-
mından geri dönen Burak Yılmaz, Süper 
Lig kariyerinde ise 161 golüne ulaştı. 
Golcü oyuncu Süper Lig’de, Manisaspor 
formasıyla 9 gol, Beşiktaş formasıyla 
7, Eskişehir formasıyla 2, Galatasaray 
formasıyla 82 ve Trabzonspor formasıyla 
61 gol atarak toplamda Süper   
Lig’de 161 golüne ulaşmış oldu. 

       Haber: Bekir KOCA

ŞAH-MAT 
DENİLDİĞİNDE 

KAYBEDEN TARAF!

Ergun ATA

Trabzonspor Başkanı 
Muharrem Usta’dan, 

henüz lig başlamadan dü-
zenlediği basın toplantısın-
da, göreve geliş süreci de 
dahil en doğru sözleri he-
sap – kitap yapmadan, spor 
diliyle “tribüne oynamadan” 
ilk kez bu kadar net duyduk.

Demişti ki özetle: 
Transfer kolay iş değil. 
Her transferden yüzde yüz 
sonuç alamayabilirsiniz. 
Transfer etmek istediği-
niz oyuncuların Trabzon 
tercihiyle ilgili sıkıntılarımız 
oluyor. Ekonomik koşullar 
bir dert, Türkiye söz konusu 
olduğunda İstanbul – Trab-
zon kıyaslaması bir başka 
dert…

Asıl önemlisi başarı 
kriterleri. Seçim süre-
cinde ve sonrasında “50. 
Yılda şampiyonluk” gibi 
çok  iddialı, 50. Yıl geçtiği 
için de “özünde ütopik” 
hedefte ısrara son vermek 
başlı başına bir olay. Hedef 
için, “Zirveye oynamak” ve 
“Başarı sadece şampiyon-
luk değildir” gibi söylem-
ler, eğer, bazı çevrelerin 
değerlendirdiği gibi, olası 
başarısızlığın “kılıfı” değil 
de, samimi görüşse – ki biz 
buna inanıyoruz- sorun yok.

Kaldı ki, futbolda hiçbir 
hedefe mutlaka ulaşa-
caksın diye bir kural yok, 
buna olanak da… Sen her 
şeyi dört dörtlük yapsan 
da, direkt etkileyemediğin 
koşullar –ki 2010-11 buna 
çok net bir örnek- , hakem 
hataları, futbolcuların form 
durumu, rakiplerin daha 
isabet kaydeden transferle-
ri gibi faktörler buna engel 
olabilir.

Hal böyleyken Burak 
Yılmaz transferiyle ve 
sonrasında bu futbolcunun 
iki maçlık performansıy-
la camiada oluşan hava, 
yönetenleri daha şimdiden 

“farklı bir havaya!” sokmuş. 
Burak Yılmaz’ın performan-
sı, sadece 6 ay içinde bu 
bölgeye Rodallega – Burak 
ikilisiyle yapılan yatırımın, 
borç batağındaki Trab-
zonspor’a maliyetinin sor-
gulanmasını unutturmuş ya 
da ötelemiş olsa da, günlük 
çıkış ve olası başarılardan 
çok camianın geleceğiy-
le ilgili kaygı duyanların 
“eyvahlarını” görmezden 
gelmek, onların duyarlı-
lıklarına ve renk aşklarına 
saygısızlık olur. Bunun 
özellikle altını çizelim ve 
devam edelim.

Farklı havadan kastımız; 
sezon başlarında kazanılan 
her maçtan sonra girilen 
“büyük hedef” modudur. 
Dillendirilmesinde, söylem-
lerde çelişki yaratacağın-
dan sakınca görülen “büyük 
hedef” iştahı, içten içe 
yönetenleri maceraya iter. 
Teknik kadroyu da, eksik 
mevkilere takviye talep-
lerini daha yüksek sesle, 
kamuoyunun, daha doğrusu 
bugünden yarına “büyük 
hedef” peşinde koşanla-
rın duyabileceği şeklinde 
seslendirir ki; “eksikleri 
söylemiş ama gidereme-
miştik” savunmasına zemin 
hazırlar.

Trabzonspor’da şu sı-
ralarda olan tam da budur. 
İdari ve teknik kadrolar 
birbirlerine, idari kadrolar 
ayrıca, peşinden koştuk-
ları “büyük hedef” için, 
“evet koşuyoruz. Başarı bu 
koşudur” sözüyle de, asıl 
o hedef beklentisinde olan 
kitlelere karşı usta birer 
satranççı edasıyla hamlele-
ri sıralıyor.

Son hamle yapılıp “Şah-
mat” dendiğinde, “kralın 
çıplaklığı” artık saklanama-
yacak ve  kaybeden sadece 
Trabzonspor olacaktır oysa 
ki…

Trabzonspor’a 
nefes veren 
KRAL!..




