
HAZİNE ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak 
için Trabzon ve 
Trabzonspor denilince 
akan sular duruyor. 
Şehir ve Bordo-Mavili 
kulüple ilgili bütün 
konulara büyük 
bir hassasiyetle 
yaklaşıyor, elini 
taşın altına 
koyuyor, anında 
çözümler 
üretiyor.  
     l SAYFA 8’DE

T R A B Z O N  G A Z E T E C i L E R  C E M i Y E T i
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FELAKETLER İNSANLIĞIN KADERİ DEĞİLDİR, ARAKLI 
ALACAĞIMIZ SON DERS OLSUN…

TRABZONSPOR’UN YENİ TRANSFERİ DOĞAN ERDOĞAN’IN HİKAYESİ ŞAŞIRTTI

PKK’ya dünyayı dar ettik

BU ACIYI BİRLİKTE 
DİNDİRECEĞİZ!
BU ACIYI BİRLİKTE 
DİNDİRECEĞİZ!
BU ACIYI BİRLİKTE 
DİNDİRECEĞİZ!
BU ACIYI BİRLİKTE 
DİNDİRECEĞİZ!
BU ACIYI BİRLİKTE 
DİNDİRECEĞİZ!
BU ACIYI BİRLİKTE 
DİNDİRECEĞİZ!

2018’in en iyileri belli oldu

Irkçılığa maruz kalmış!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İçerde Gabar’dan Kato’ya, Pülümür’den Bestler Dereler’e 
kadar, dışarıda Kandil’den Afrin’e, Azez ve Mare’ye kadar PKK’ya dünyayı dar ettik” dedi

DARBE ÜSTÜNE DARBE 
VURUYORUZ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, seçim 
işlerini geride bıraktıklarını belirterek, 
“Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Artık 
sadece işimize bakıyoruz. Teröre her 
yerde darbe üstüne darbe vuruyoruz. 
İçerde Gabar’dan Kato’ya, Pülümür’den 
Bestler Dereler’e kadar, dışarıda 
Kandil’den Afrin’e, Azez ve Mare’ye 
kadar PKK’ya dünyayı dar ettik” dedi.

Tapuları 
yıkan kadın

Eren’e ‘Maçka’ ile geldiler

GİDECEK ÇOK 
YOLUMUZ VAR

Ersen KÜÇÜK

4’TE

-“GİT YUSUF, GİT!”

ihsan ÖKSÜZ

26’DA

NEREDEN? NEREYE?
BAYRAMDAN 
BAYRAMA…

Murat TAŞKIN

5’TE

BAĞIMSIZLIĞIN 
İLK ADIMI

Nevzat YILMAZ

8’DE

KÖTÜLERİN ISLAHI 
VE BAYRAMLAR...

Aydın AKDENİZ

6’DA

GRİ 
FORMANIN 
SIRRI…

Haluk AYYILDIZ

27’DE

GÜNEYDOĞU’DA 
HUZUR 
BOZULURSA!

Ahmet KÜLEKÇİ

12’DE

‘SEN VALİ 
OLAMAZSIN’

Kamil ANAHAR

25’DE

TRABZONSPOR’U 
ZOR GÜNLER 
BEKLİYOR

Cevat KOL

24’TE

BURSA’DAN 
SELAMLAR

Osman ŞİŞKO

15’TE

DURUŞ!

Selahattin ÖZCAN 

8’DE

TRABZON’UN tek kadın 
dolmuş şoförü 2 çocuk 
annesi Esen Eyüpoğlu 
görevine başladı. Trabzon’un 
Ortahisar İlçesi’nde yaşayan 
Esen Eyüboğlu eşi Ali Yaşar 
Eyüboğlu’nun desteği ile 
dolmuş şoförlüğüne başladı. 
Ortahisar İlçesi Yeşiltepe 
Mahalle hattında çalışan 
Esen Eyüboğlu’nu direksiyon 
başında gören yolcular, 
şaşkınlık yaşıyor. 

l Sonay ÇALUK 24’TE

KARADENİZ’E DE SIZMAYA 
ÇALIŞTILAR AMA GEÇİT VERMEDİK

SOYLU teröristlerin Karadeniz bölgesine 
de sızmak istediklerini ifade ederek, “Çok 
şükür şehit verdik ama geçit vermedik. Bu 
topraklarda şehit olan bütün evlatlarımızı 
rahmetle, şükranla ve minnetle yadediyoruz. 
Bugün ne FETÖ’nün ne DHKP-C’nin ne de 
hiçbiri kafasını çıkartamıyor artık. DEAŞ’la 
da büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz” 
şeklinde konuştu. l SAYFA 6’DA

FELAKETLERLE YÜZLEŞTİK

wwığı bölgelerin başında geliyor. 

Yıllardır bu felaketlerle yüzleşen 

bölgemizde geçtiğimiz 90 yılda 

Trabzon’da 360 kişi olmak üzere 

toplamda 644 kişi yaşanan hayatını 

kaybetti. En son yaşanan Araklı 

felaketinin acısı hala yüreklerde. 7 

kişinin hayatını kaybettiği afette 3 

kişinin bedenine hala ulaşılamadı.

DOĞAYA KARŞI GELİNMEZ

TRABZON bu felaketlerde çok can 

verdi, çok gözyaşı döktü. Araklı’da 

yaşadığımız felaket alacağımız 

son ders olmalı. Yerleşim yerleri, 

yol güzergah seçimleri ve arazi 

kullanım planlamasını göz 

önüne almalıyız. Dereleri özgür 

bırakmalıyız. Bu coğrafyaya karşı 

gelmemeliyiz, onunla ahenk içinde 

yaşamayı öğrenmeliyiz. Çünkü 

biliyoruz bu topraklar yaşamak için 

ölmek için değil…  l SAYFA 15’TE

Atakan
TOK

Meryem 
AKGÜN 

TRABZON Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından her 
yıl geleneksel olarak 
düzenlenen “Başarılı 

Gazeteciler Yarışmasının” 
2018 yılı kazananları 
açıklandı.

l SAYFA 25’TE

‘Yüreğumun orta yeri’
Nasırlı ellerin hikayesi

TRABZON’UN iyetiştirdiği değerlerden biri 
Varol Uzlu…Varol Uzlu, bir basın emekçisi 
aynı zamanda fotoğraf sanatçısı. Öyle bir 
eser ortaya koydu ki cefakar Karadeniz 
Kadınının yüreğini fotoğrafladı. Fotoğraflarla 
kayıt altına alınan nasırlı ellerin hikayesini 
kendisinden dinledik.

Bu söyleşi vefat 
ettiğinde tırnak 

aralarında hala çay 
toprakları olan Anneannem 

Mualla’nın anısına…
l SAYFA 3’TE

l SAYFA 3’TE

Zorluoğlu 
basınla 
buluştu

TÜRK Hava Yolları, filosuna yeni 
kattığı ve PKK teröristlerin şehit ettiği 
15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına 
memleketi Maçka’nın ismi verilen 
‘Boeing 787-9 Dreamliner’ ile ilk seferini 
8 Temmuz’da Trabzon’a yaptı. 
l Özgür ÖZDEMİR 4’TE

TRABZONSPOR’UN 
geçtiğimiz haftalarda 
kadrosuna kattığı orta 
saha oyuncusu Doğan 
Erdoğan’ın transferi 

çok konuşulmuştu. 
Avusturya ekibi Lask 
Linz’e 18 yaşında 
transfer olan Doğan 
Erdoğan burada 

başarıyı ve acıyı bir 
arada yaşadı.

l Hasan TUNCEL 4’TE

EN RENKLİ
YAYLA GÖÇÜ

l Aleyna KESKİN  12’DE

Çamburnu 
Tabiat Parkı 
ormanından 

iyi haber
l Selçuk 

BAŞAR 7’DE

TRABZON NEREDE 
ALBAYRAK ORADA
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Süleyman SOYLU
İçi ş leri Bakanı

 

Tüm hemşehrilerimin 
Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, sevdikleri ve 

aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram 
geçirmelerini diliyorum.
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Bu söyleşi vefat ettiğinde tırnak aralarında hala çay toprakları olan Anneannem Mualla’nın anısına…

Trabzon’un yetiştirdiği değerlerden biri Varol Uzlu…Varol Uzlu, bir basın 
emekçisi aynı zamanda fotoğraf sanatçısı. Öyle bir eser ortaya koydu ki 
cefakar Karadeniz Kadınının yüreğini fotoğrafladı. Fotoğraflarla kayıt altına 
alınan nasırlı ellerin hikayesini kendisinden dinledik

‘Yüreğumun orta yeri’
Nasırlı ellerin hikayesi

Nereden nereye 
geldiniz?

“Aslında gazetecilik 
mezunuyum, bir süre 
gazetecilik yaptım. Bir 
süre sonra belgesele 
yöneldim ve birkaç 
belgesel çektim. 
O dönem fotoğraf 
merakım vardı ve bölge 
insanını fotoğraflamak 
istiyordum. İstanbul 
ve Ankara’da birkaç 
fotoğraf sergim oldu. 
Tüm bunların sonunda 
bizim kadınımızı 
anlatan bir kitap 
ortaya çıkarmak fikri 
gerçek oldu. Sadece 
Trabzon kadınını 
anlatan, coğrafyayı 
güzel bir şekilde 
işleyen bir kitap 
oldu.”

Neden 
bölge kadınını 
seçtiniz?

“Bölge 
kadınını, 
başka 
insanların 
gözünde 
var olan imajı 
değiştirmek 
ve doğrusunu 
anlatmak adına yola 

çıktım. Bunu en saf ve en 
temiz duygularla insanlara 

göstermek istedim. 
Gittiğim her platformda 

kadınımızın güçlü yapısını 
anlatıyorum. Yeni 
projeler için mevcut 
projelere kurum ve 
kuruluşların çok iyi 
sahip çıkması gerekiyor. 

Sergilerle bir yere kadar 
bu işi götürebildim. Tüm 

bu kareleri bir kitapta 
birleştirmek ve kalıcı 

kılmak daha akılcıydı. Bir belge 
oluşturmak istedim.”

Karadeniz kadınının nasırlı elleri duygu 
yüklü…

“Benim çıkış noktam insanları 
duygulandırmak. O ellerle mücadele 
eden annenin yetiştirdiği evlatların, 
baktığı hayvanların, ekip biçtiği ürünlerin 
nasıl insanlığa sunulduğunu göstermek 
istedim. Bu fotoğrafları klasik fotoğrafçı 
gözüyle çekmedim. Bir insan, bir ağabey, 
bir evlat gibi konuştum ve dinledim. En 
son işti fotoğraf çekmek, önce duyguyu 
yaşadım. Kadınların elindeki o yorgunluğu 
o emeği görüp duygulanmamak elde 
değil.”

Eserinizde başrol kadın ama şiddete 
maruz kalanlarda da başrol kadının, 

farkındalık oluşturmak istediniz mi?
“Beni bir anne yetiştirdi. Benim 

profilim annem. Annem şiddet görmedi. 
Annem büyük bir otoriteydi. Erkeğin 
önünde, yanında, arkasında lafını 
esirgemeyen güçlü bir karakterdi. Bende 
Karadeniz kadının var olan bu realitesini 
ortaya çıkarmak istedim. Topluma şu 

mesajı vermeye çalıştım: Bizim kadınımız 
güçlü, her platformda kadın olmalı. Kadın 
bu hayatın içinde çok güçlü bir şekilde var. 
Güçlü Karadeniz kadını Türkiye’ye örnek 
olsun istedim.”

Neden ‘yüreğumun orta yeri’ dedin?
“Yürek burada biz özlem, bir sevda. 

Bu yüreğin içinde romantizmden tut da 
memleket hasretine varıncaya kadar 
her şey var. Yürek, burada bir kadını 
temsil ediyor. Kadının yaptığı işi sevmesi, 
çocuklarını sevmesi, hayatı sevmesi, 
bütün güçlüklere rağmen hala çalışıp 
ayakta kalması ve ortaya bir şeyler 
koyması bir yürek gerektirir. Bizde işte bu 
yüreği ortaya koyabilecek yüreğe sahibiz. 
Buna şivemizi ekledik sadece…Kitaptan 
sonra bunu sinema filmine getirebilmek 
hedefim.”

       Röportaj: Meryem AKGÜN
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K a r a d e n i z ’ d e k i  i l g i n ç  m i m a r i  y a p ı l a r ,  g ö r e n l e r i  ş a ş ı r t ı y o r

LABİRENT ÜST GEÇİTLER
KARADENİZ Bölgesi’nde zorlu 

doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik 
çözümler, ortaya ilginç yapılar çıkarıyor. 
Trabzon, Rize ve Artvin’de, Karadeniz 
Sahil Yolu üzerine inşa edilen üst geçitler, 
labirenti andıran görüntüleri ile ilgi 
çekiyor. 

Karadeniz’deki ilginç mimari yapılar, 
görenleri şaşırtıyor. Bölgenin zorlu 
doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik 
çözümler, kimi zaman ortaya sıra dışı 
yapılar çıkarıyor. Trabzon’un Ortahisar 
ilçesi Beşirli sahilinde, 3 katlı yürüyüş 

yolu bulunan, 400 metrelik üst geçit, 
katlı binaya benzetiliyor. Karadeniz 
Sahil Yolu üzerindeki üst geçide 3 katlı 
rampa yürüyüş yolu ile çıkılıyor. Rampayı 
çıkanlar, üst geçitten geçerek, 3 katlı 
yürüyüş yolu ile karşıya ulaşabiliyor. 

RİZE’DEKİ 330 METRE 
UZUNLUĞUNDA 

Rize kent merkezinden geçen 
Karadeniz Sahil Yolu üzerine merdivensiz 
ve hafif rampa şeklinde inşa edilen yaya 
üst geçidi, ek yol ile Atatürk Caddesi 
üzerinden sahil şeridine bağlandı. 
Cumhuriyet Caddesi ile Karadeniz Sahil 
Yolu’nun 4 şeridinin altından geçtiği, 
İsmail Kahraman Kültür Merkezi’ne de bir 
yol ile bağlanan, yaklaşık 330 metrelik 
üst geçide, karmaşık yapısı nedeniyle 
‘labirent’ deniliyor. 

Rize’de eklemelerle uzatılan 
yaya üst geçidinde, 26 Mayıs 
2009’da, İsmail Güngör adlı 
sürücü, minibüsü ile yolun karşı 
tarafına geçmişti. Aracında, 
geçitte meydana gelen 
sürtünmeden dolayı 2 bin 
liralık hasar oluşan Güngör’e, 
trafik ekipleri ise 189 liralık para 
cezası uygulamış, bu olaydan 
sonra yaya üst geçidinin araç 
girişlerinin engellenmesi için 
demir levhalar konularak, önlem 
alınmıştı.

KOT FARKI 70 METRE 
Artvin’in Kemalpaşa 

ilçesinde inşa edilen yaya üst 
geçidinin ise bir ucundan diğer 
ucuna ulaşmak için 200’e 
yakın basamak çıkmak ve 300 
metreye yakın yolu yürümek 
gerekiyor. İlginç yaya geçidinin 
sahile yakın bölümündeki ucu ile 
köy yoluna bağlanan diğer ucu 
arasında yaklaşık 70 metre kot 
farkı bulunuyor. Karadenizliler, 
ilginç mimarileri ile dikkat 
çeken üst geçitlerin demir 
yığını görüntüleri ile kirlilik 
oluşturduğunu savunuyor. 

‘DEMİR YIĞINI’
Üst geçitlerin demir yığını gibi inşa 

edildiğini dile getiren Ayşen Güneş, 
“Sahil yollarına yapılan bu yapılar hiç 
hoş görünmüyor. Saatlerce yürüdük, 
sahile güvenli geçişi bulabilmek için. 
Tek alternatif bu demir yığını üst geçit. 
Buraya bunun yerine daha kullanışlı bir 
düzenleme gelirse çok daha iyi olur. Bu 
demir yığınları oldukça çirkin görünüyor. 
Yürüyüşü daha kolay kılabilmek adına 3 
kat yapılmış. Engelliler, yaşlılar, çocuklar 
için önemli ama bu kadar da abartmaya 
gerek yok. Bunun hiçbir açıklaması yok” 

dedi.
‘LABİRENTE BENZİYOR’
Çok katlı yaya üst geçidinin görüntü 

kirliliği oluşturduğunu savunan Hatice 
Oflu da “Alt geçitlere nazaran üst 
geçitleri daha güvenli buluyorum ama 
demir yığını görünüşü ürkütüyor. Biraz 
doğa ile bütünlük içinde olsa çok daha 
güzel olur. Labirente benziyor. Gerekli mi 
o kadar dönmek, onu anlamadım ama 
vardır bir sebebi” diye konuştu. 

Nevin Kaba ise “Buraya ilk üst geçit 
yapılırken heyecanlandık sonra üst 
geçidi bir yaptılar, gördüğümde şok 

geçirmiştim. Anlam veremedim. 
Demir yığınını buraya koymuşlar. 
Yazık günah. Önümüzü tamamen 
kesti. Yüzyıllar önce adamlar 
bir köprü yapmış, bakmaya 
doyamazsın. Doğaya hiçbir aykırılığı 
var mı? Yok. Hangi yüzyılda 
yaşıyoruz? Burası bir sahil kenti. 
Sahil boyunca birçok ilde bunun 
gibi örneklere rastlamak mümkün” 
dedi. 

‘BAŞKA YERDE 
ÖRNEKLERİ YOK’
Yöre sakinlerinin üst geçitten 

geçmeye üşendiği için yoldan 
geçmeye çalıştığını ve bunun da 
kazalara yol açtığını anlatan Sercan 
Guduban, “Burada çok tanıdığımıza 
araba çarptı. Hayatlarını 
kaybettiler. Biz de buraya üst 
geçit yapılsın, diye çok uğraştık. 
Sonunda yaptılar yapmasına ama 

şimdi de vatandaş buradan geçmeye 
üşendiği için yine yoldan geçmeye 
çalışıyor. Yine kazalar oluyor burada. 
Kimseye bir faydası yok buranın. Bildiğin 
Çin işkencesi. Engelliler için katlı yapılmış 
ama adam buradan geçmeye üşeniyor, 
atlıyor yine yola. Bunun başka hiçbir 
yerde örneği yok” diye konuştu. 

Alperen Türkdönmez ise “Bunlara 
üst geçit demeye bin şahit ister. Bildiğin 
zor geçit burası. Engelliler için güya böyle 
yapılmış ama ben buradan daha önce 
hiçbir engellinin çıkabildiğini görmedim. 
Labirent gibi yer” dedi.

Sevdiklerinizle birlikte 
mutlu bayramlar dileriz...

tespitidir. Şikayet edecek olsaydık bu 
kutsal göreve talip olmazdık. 

Gelir gelmez de cemiyetimiz ve 
basınımızın içinde yoğrulduğu sorunlar ile 
ilgili sorumluluk duygusu ile işe koyulduk.

Öncelikli olarak da cemiyet binamız 
ile ilgili tam bir çözümsüzlük yumağına 
dönüşen krizi aşmak için harekete geçtik. 
Bu konuda gerek bakanlık nezdinde 
gerekse de Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
ile temas kurarak çözüm arayışına 
giriştik. Önemli mesafeler de aldık.

Geçmişe yönelik kanun nezdinde 
ve hukuksal olarak fazla birşey yapma 
imkanımız olmasa da bundan sonraki 
süreçte bu krizle karşılaşmamak adına 
yaptığımız girişimlerde artık sonuca çok 
yaklaştık.

Bu konudaki bize destekleri için 
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Yolu ve 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Murat Zorluoğlu’na çok teşekkür 
ediyoruz.

HHH

Bütün bu sorunlarla uğraşırken bir 
yandan da gazeteci arkadaşlarımız ile de 
ilgilenmeyi ihmal etmedik. Zorda olanların 
yanında yanında yer aldık, darda olanların 
koluna girdik, zor şartlar altına meslek 
etik ilke ve değerlerine bağlı kalarak 
gazetecilik mesleğini ayakta tutmak için 
onlarla birlikte mücadele etmeye çalıştık.

Kısa bir zaman önce 2018 yılının 
başarılı gazeteciler yarışmasının 
sonuçlarını açıkladık. Emek ve alın teri 
kokan her bir eseri büyük bir titizlikle 

inceledik, değerlendirdik. Gönül isterdi 
ki her birine ödül verelim. İçlerinden en 
iyilerini seçmeye çalıştık. Ödül kazanan 
bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz, 
kazanamayanlara da katılımları için 
teşekkür ediyoruz.

Ayrıştırmak değil birleştirmek, 
sadece yaşatmak değil geliştirmek için 
buradayız. Mesleğimize saygımız, her bir 
arkadaşımıza sevgimiz var. Gidecek çok 
yolumuz, başaracak çok işimiz var.

Hayırlı bayramlar…

       Haber: Aleyna KESKİN

Ersen KÜÇÜK

GİDECEK ÇOK 
YOLUMUZ VAR

Gerek ülke olarak gerekse de basın 
camiası olarak geçtiğimiz zor süreçte 
göreve geldik. Bu bir şikayet değil durum 

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yayın Organı
Tarih: Ağustos 2019  /    Sayı: 53
Trazon Gazeteciler Cemiyeti adına sahibi

Ersen KÜÇÜK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU

YAYIN KURULU
Asım Kemal GÜNER, Aydın AKDENİZ, Hakan YOLOĞLU, 

Ayşegül ÖZDOĞAN YILDIRIM,  Fatih TURAN, Fatih DOĞAN

Yayın Koordinatörü
Şakir BOSTAN

Yayın Danışmanı / Reklam ve Pazarlama
Celal KADIOĞLU

Editör
Serdal ŞAHİN

GRAFİK TASARIM
Emine AYAZ

YAYINA HAZIRLIK

Gazitapa Mah. Atatürk Alanı No:27 - 61100 TRABZON
 TEL.: 0 462 326 03 12   FAKS: 0 462 326 04 49

www.trabzongazetecilercemiyeti.org
trabzontgc@gmail.com

BASKI
DPC/ TRABZON



www.trabzongazetecilercemiyeti.org5

Karadeniz’deki ilginç mimari yapılar, görenleri şaşırtıyor

Eren’e ‘Maçka’ ile gittiler

TÜRK Hava Yolları, filosuna 
yeni kattığı ve PKK teröristlerin 
şehit ettiği 15 yaşındaki Eren 
Bülbül’ün anısına memleketi 
Maçka’nın ismi verilen ‘Boeing 
787-9 Dreamliner’ ile ilk seferini   
8 Temmuz’da Trabzon’a yaptı.

Aralarında Eren Bülbül’ün 
ailesi, şehit aileleri, gazeteciler, 
çok sayıda sanatçı ve sosyal 
medyada kampanyaya destek 
veren vatandaşlar ve THY 
yöneticilerinin bulunduğu 
300 kişi özel seferle İstanbul 
Havalimanı’ndan Trabzon’a uçtu.

İlk sefere katılan yolcuları 
uğurlayan THY Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı İlker Aycı, milli bayrak 
taşıyıcı olarak bugüne kadar 

yaptıkları tüm uçuşların özel ve 
kıymetli olduğunu belirterek, 
“Bugün sadece bir şehre ve 
havalimanına uçmuyoruz. 
Bugün şehidimiz Eren Bülbül’e 
uçuyoruz. Bu uçağımızın 
içindeki bazı yolcularımız Eren 
Bülbül’ün kabrini ziyarete 
gidiyor. Sosyal medyada bu 
kampanyaya oldukça yüksek 
katılım oldu. Olumlu duygular 
etrafında birleşerek 
milli değerlerimizin 
altında birleşebildiğimizi 
gösterdik. 15 yaşındaki 
bir kardeşimizin bundan 
iki yıl önce şehit olduğu 
Maçka’nın adını verdik. 
Elbette bir genç olarak 
onun da hayalleri vardı. 
Teröristlere en güzel 
cevabı eren dimdik 
durarak vermişti. 
Şimdi biz de ‘İyi ki 
varsın eren’ diyoruz. 
Senin için Maçka uçağı 
dünyanın 4 bir tarafına 

120’den fazla ülkeye uçacak. 
Uçtuğu her ülkeye hep aynı 
mesajı götürecek. Mili birlik 
ve beraberliğimizin bayrak 
taşıyıcılarından olan Türk Hava 
Yolları ‘İyi ki varsın eren’ diyerek 
uçacak. Bugün eren bülbül’ün 
ailesi de bizimle beraber bu 
uçakta “dedi.

Kampanyaya öncülük eden 
oyuncu ve senarist Hasan 

Kaçan ise hem Eren’e hem de 
tüm şehitleri temsilen başlatılan 
ve birden bire büyüyen bir 
kampanya olduğunu belirterek, 
“Sağolsun THY yetkilileri 
bunu dikkate aldı ve uçağın 
adını şehidimizin memleketi 
Maçka oldu. Şirket kuralları 
gereği insan adı olamıyordu. 
Bizler buradan THY’nin rüya 
uçağıyla şehidimizin yakınları ve 
sevenleriyle birlikte Trabzon’a ve 
oradan da Maçka’ya geçeceğiz. 
Orada dualar edeceğiz.” dedi.

Uçağın Trabzon inişi öncesi 
uçağın Pilot Öner Samyel, Eren 
Bülbül için anons yaparken uçak 
Trabzon Havalimanı’na inişinde 
bir havacılık geleneği olan olan 
su taki ile karşılandı. Trabzon 
da bulunan Türk Yıldızları’nın 
uçağın iniş sonrası yaptığı geçiş 
ilginç bir enstantane oluşturdu. 
Özel uçuşa katılan yolcular daha 
sonra Eren’in kabrini ziyaret için 
Maçka’ya hareket etti.

EREN BÜLBÜL’ÜN KABRİNE 
ANLAMLI ZİYARET

Boeing 787-9 tipi Dreamliner 
uçakla ilk seferini Trabzon’a 
gerçekleştiren Türk Hava 
Yolları(THY), uçuşun akabinde 
başta şehit ve gazi yakınları 

olmak üzere 
çok sayıda 
katılımcıyla 
eren’in 
Maçka’daki 
kabrini 
ziyaret etti.

PİLOTTAN Eren ANONSU
Trabzon’a alçalma sırasında 

uçağın kaptan pilotu Öner 
Samyel’in eren için kokpitten 
yaptığı, “Değerli misafirlerimiz 
şuan eren’imizin doğup 
büyüdüğü ve kahramanca şehit 
olduğu Trabzon’a alçalmaya 
başladık. THY ailesi olarak bir kez 
daha söylemek istiyoruz ki iyi 
ki varsın eren” anonsu uçaktaki 
yolcular tarafından alkışlandı.

ANNEYE BÜYÜK DESTEK
Türkiye’nin dört bir 

yanından gelen aralarında şehit 
yakınlarının da bulunduğu 
özel ziyaretçilerin başsağlığı 
dileklerini kabul eden Ayşe 
bülbül, “Çok güzel duygu, çok 
güzel bir anı. Tüm misafirlerden 
Allah razı olsun. Nerelerden 
kalkıp geldiler. Haklarını helal 
etsinler, çok sağolun. Çok güzel 
bir duygu” dedi. Uçağa Maçka 
isminin verilmesine ilişkin 
anne bülbül, “Benim yavrumu 

unutmadıkları için çok teşekkür 
ederim. Kimin emeği geçtiyse 
hepsinden Allah razı olsun. 
Teşekkür ederim. Onsuz iki yıl 
çok zor geçti. Çok zor ama böyle 
anılar olduğu zaman çok daha 
başka bir duygu” dedi.

“SEN YÜREKLİ BİR 
ANNESİN”

Yeğeni Muharrem Sefa 
Duru’yu iki ay önce Hakkari’de 
şehit veren Elif Duru, 
“Mersin’den geldim. Medyada 
görünce çok etkilenmiştik. 
Burada kabrini görünce çok 
duygulandım. Mersin’de 
havalimanı olmadığı için uçakla 
gelemedim. 16 saat otobüs 
yolculuğu yapıp İstanbul’a 
geldim. Birbirimize sarıldık. 
Benim de abimin oğlu 23 yaşında 
şehit oldu. Bu vatan, bu bayrak 
kolay kazanılmıyor. Allah bizleri 
de o makama eriştirsin. Sen 
çok şanslı yürekli bir annesin. 
Benimde üç tane evladım var. 
İki oğlum var. Ben de o makama 
erişirim inşallah” dedi.

kadar mezarlardan uzaklaştığımızın 
resmi olmuş ise, “sözün bittiği 
yerdeyiz” demektir.

*
Hangi sözün?
Hani bir zamanlar, “namus” 

sayılan!
Sonrasında “senet” olacak kadar 

zaafiyete uğrayan! Bugün ise, beş 
paralık, üç kuruşluk ahlâki değeri bile 
değeri kalmayan söz var ya!

Hah işte onun!
*
Dahası bir zamanlar; “Her doğru 

her yerde söylenmez” dedikleri 
toprakların üzerinde iki ayağı ile 

gezinenlerin bugün “Doğru hiçbir 
yerde söylenemez”  ile karşı karşıya 
kalmaları var ya; hah işte onun!

*
Hani bir zamanlar; “Doğru söze 

ne denir?” diye sorulan soruyla 
kabullenen gerçek var ya”

Hah işte onun bugün; “Doğru 
söyleyeni dokuz köyden kovarlar” 
haline dönüşmesidir!”

*
Yalan olduğunda 80 milyonu 

aşkın insanı yöneten, yönetmeye talip 
olanlara siyasetçi kimliği olunca ile 
helâl sayılan söz var ya! 

Hah işte onun!

*
Hele hele bir de; dün “ak” dediğine, 

bir gün sonra“kara” demiş olsa dahi, 
aklı ile değilse bile izanı ile insan 
sınıfına kayıt edilmiş olanların itibar 
ettikleri siyasetin söz ustaları var ya! 

Hah işte onların ağzından 
dökülenler!

*
Hiç uzatmaya, evelemeye 

gevelemeye; “Bugün bayram” diyerek 
geçiştirmeye gerek yok!

Gerçek var. Ve o gerçek öyle veya 
böyle bu dünya da gelip bulması 
gerekenin kucağına oturur.

Bu dünya da oturur, öbüründe 

oturtur!
*
Neye mi?
Boşuna mı denmiş; “ya ipten, ya 

kazıktan” diye!
*
Eee, Digest; “Düşünmeden 

konuşmak, nişan almadan ateş 
etmeye benzer” diyerek son sözün 
nereye varacağını “anlayana 
sivrisinek saz, anlamayana davul 
zurna az” hesabı ile işaretlediğine 
göre!

*
Biz bu günü, Yunus Emre”nin; “Söz 

ola kese savaşı söz ola bitire başı

Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede 
bir söz” ü…

Bu bayramı da her zaman olduğu 
gibi, Ömer Hayyam’ın;

“Sevgili bir başka güzelsin 
bugün,

Ay gibisin pırıl pırıl gülüşün.
Güzeller bayram günü süslenir,
Senin ise bayramları süsler 

yüzün” dizeleri ile paylaşalım.
*
Ardına da, insanlığa muhtaç-ı fakir 

Murat Taşkın’ın; “Bayramdan bayrama 
süslenen değil, bayramları bile 
süsleyecek kadar insan olma” dileğini 
ekleyelim.

       Haber: Özgür ÖZDEMİR

Sadece “Nerede eski bayramlar” diye 
hayıflanarak, kayıplarımızı bayramlarla 
sınırlamaya kalkmak, kendi kendini 
kandırmaktan başka bir şey değildir.

Çünkü, söz konusu eskiye hasret ozanın; 
“Bir Fatiha oku bari bayramdan bayrama” 
dizeleri ile yanık bir türkü haline dönüşecek 

Murat TAŞKIN

NEREDEN? NEREYE?
BAYRAMDAN BAYRAMA…

Turan ALTUNBAŞ
AK PARTİ ORTAHİSAR 
İLÇE BAŞKANI

TRABZON ŞUBE BAŞKANI ALİ KAAN

Mübarek Kurban 
Bayramınızı tebrik eder, 
sağlık, mutluluk, 
huzur getirmesini
temenni ederiz...

Kurban Bayramı’nın 
hemşehrilerimize , aziz melletimize 
ve İslam elemine hayırlara vesile 
olmasını Yüce Allah’tan 
niyaz eder, hayırlı bayramlar dilerim.

Kurban Bayramınız 
mübarek olsun



www.trabzongazetecilercemiyeti.org 6

akrabalar halinde yaşamaya çalıştı... 
Bu insanlığın bir yaşam biçimi değil 
mi? Bundan başka yaşam biçimi 
de zaten biraz akıl dışıdır. Ağzı ve 
dili olmayan hayvanlar bile birlikte 
yaşamak zorundadır. Onların zekası 
yok ama içgüdüsü vardır...

    Canlıların bir arada yaşaması 
demek bir birbirine muhtaç 
olması demektir. Bu muhtaçlık 
tabi ki canlıların bir birbirlerine 
zorunlu olan muhtaç ilişkilerinden 
gelmektedir.  Bu karşılıklı ilişkilerle, 

canlılar ihtiyaçlarını karşılar ve 
dünya nimetlerinden faydalanırlar. 
Düşünün ki; Dünyada tek bir insan 
var Dünyanın tüm zenginlikleri de 
onun... Bu insan zenginliklerden 
zevk alabilir mi.?  Olamaz... O zaman 
demek ki insanların! hayvanların 
olduğu dünya herşey güzeldir. Bu 
güzelliklere güzellik katan başta 
her yıl kutlanan, insanların birbirini 
hatırladığı, kucaklaştığı dini ve 
milli bayramlar değil midir? Evet; 
insanoğlunun yaşadığı dünyada 

yasamanın tabii ki bedeli vardır...  Bu 
bedeli de ödeyelim artık.!

   Zaten menfaatler karşılıklı bir 
anlayış içinde paylaşılırsa büyük 
sorunlarda ortadan kalkar. Ancak 
günümüz dünyasında öylesine 
ibretlik devlet yönetenler var ki; ABD 
gibi sanki dünya onların...  Ayrıca 
insanlar var ki, bu ibretliklerin içinde 
şöyle veya böyle yollardan devletin 
makamlarına oturmuş olanlar 
da var... Bu zat-ı muhteremlerin 
bazılarının yaptığı kötü yönetim 

anlayışı yemiyormuş gibi birde 
yakınlarının elinden tutup önemli icra 
makamlarına getirmeleri de insanı 
duygulara büyük tahribat veriyor... 
Ben şahsen bu tür zihniyette ki hak 
etmedikleri makamda oturanları 
kınıyorum. Bu devletlerin, insanların 
sayısının çoğalmasından da 
korkuyorum. Çünkü bu çoğalmanın 
erozyona uğramış topraklar gibi 
insanları da erozyona uğratıyorlar. 
Devletlerin, İnsanların fikirleri 
zikirleri ayrı olabilir. Ancak önce 

hepsi insandır. İnsanlığı en iyi 
hatırlatan bayramlarımız değil mi. 
İnsansız bayram olamayacağına 
göre O zaman yapılacak tek çare 
bayramların değerini iyi bilmeliyiz! 
Evet; İnsanlık için güzeli bulmak 
güzellikleri paylaşmak. Bundan daha 
güzel bir makam ve huzurlu bir 
şey olabilir mi?  Rabbimiz insanlığı 
kötülerin şerrinden korusun ve onları 
ıslah eylesin. Kıssadan hisse...  Nice 
bayramlarda buluşmak dileğiyle; 
Kurban Bayramınız mübarek olsun...

Aydın AKDENİZ

KÖTÜLERİN ISLAHI 
VE BAYRAMLAR...

Canlıların bir arada yaşaması kadar 
güzel bir şey var mıdır acaba..?  Sizleri 
bilememde bence yoktur. 

       İnsanoğlu yaradılışından 
buyana hep bir arada, yani anne ve baba 

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 
Trabzon’un Şalpazarı ilçesi sınırlarındaki 
Sis Dağı’nda organize edilen “200. 
Geleneksel Sis Dağı Şenlikleri”nde 
vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu 
hemşehrilerine seslenirken, önemli 
açıklamalar yaptı

Vatandaşların sorun ve taleplerini 
dinleyen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve 
hürmetlerini iletti. Seçim işlerini geride 
bıraktıklarının altını çizen Soylu, şu 
değerlendirmede bulundu: “Önümüzde 
4 yıllık bir süre var. Artık sadece işimize 
bakıyoruz. Teröre her yerde darbe üstüne 
darbe vuruyoruz. İçerde Gabar’dan 
Kato’ya, Pülümür’den Bestler Dereler’e 
kadar, dışarıda Kandil’den Afrin’e, Azez 
ve Mare’ye kadar PKK’ya dünyayı dar 
ettik. Hatırlarsınız, bir ara buralara da 
sızmak istediler çok şükür şehit verdik 
ama geçit vermedik. Bu topraklarda 
şehit olan bütün evlatlarımızı rahmetle, 
şükranla ve minnetle yadediyoruz.”

Soylu, bugün ne FETÖ’nün ne 
DHKP-C’nin ne de hiçbirinin kafasını 
çıkartamadığına dikkati çekerek, 
DEAŞ’la da büyük bir mücadele ortaya 
koyduklarını söyledi.

“Türkiye felaket senaryolarına teslim 
olmayacaktır”

Göçle alakalı işlerde de aksayan 

yerlere yeni çözümler ürettiklerini 
vurgulayan Soylu, “Birileri bu meseleden 
de siyasi rant elde etmek için gelişigüzel 
konuşmalar ortaya koyuyorlar, iftiralar, 
fitneler üretiyorlar. Herkes müsterih 
olsun, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Millet 
olarak nasıl misafirperver olduğumuzu, 
ensar ruhunun ne olduğunu, muhacirlere 
nasıl davranmamız gerektiğini, ülkemizin 
huzurunu, swbaşka türlü fitnelerle bu 
huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar” dedi.

BİZE İTİMAT EDİN, GÜVENİN
Soylu, vatandaşlardan kendilerine 

itimat etmelerini, güvenmelerini 
isteyerek, şunları kaydetti:

“Biz dara, sıkıntıya düşmüş kimseye 
halel getirmeyiz. Biz bu ülkede, dünyada 
bir daha Aylan bebek fotoğraflarının 
yaşanmasına müsaade etmeyiz. 
Dünyaya insanlığın, komşuluğun, tarihin, 
Müslümanlığın ve imanımızın bize ne 
öğrettiğini de anlatabilecek kabiliyetten 

hiçbir zaman yoksun olmayız. 
Ensar çizgisinden sapmayız, 
yasal yollardan gelmiş 
hiçbir muhacirin de sınır dışı 
edilmesine müsaade etmeyiz, 
böyle bir şeyi de kabul etmeyiz. 
Bu politikamızdan herhangi 
bir sapmamız da söz konusu 
değildir. Ancak kaçak göçe de 
müsaade etmemiz elbette 
ki mümkün değildir. Dün de 
aynısını yapıyorduk, bugün 
de aynısını yapmaya devam 
edeceğiz. Herkes emin olsun ki 
Türkiye felaket senaryolarına 
teslim olmayacaktır, bu 
meselelerin tamamından 
Türkiye güçlenerek çıkacaktır.”

“Fitne tohumlarına can suyu 
vermeden bu istikrara sahip 
çıkmak lazım”

Trafik kazalarında ölümlerin 
geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre 
yaklaşık yüzde 35 aşağı çekildiğini 
belirten Soylu, “Memlekete gelenlere 
söylüyorum, aman trafik kurallarına 
dikkat edin. Yüzde 35 şu demektir, 
yaklaşık geçen yıldan bu yıla 2 bin 
vatandaşımızın trafik kazasından az 
ölümünü sağlayabilmek demektir. 
Allah’ınızı severseniz, her birinize 
yalvarıyorum sizler de çocuklarınıza 

yalvarın ne olursunuz sürat yapmasınlar, 
ne olursunuz trafikte emniyet 
kemerini bir vesileyle kullansınlar, ne 
olursunuz araçta giderken cep telefonu 
kullanmasınlar, ne olursunuz yaya 
geçitlerinden geçerken vatandaşımıza 
öncelik tanıyalım. Bunu yapalım, bizim 
dünyadaki trafik ölümlerinden daha 
az ölüme ulaşmamız bilesiniz ki an 
meselesidir. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi 
biliyoruz” diye konuştu.

PKK’YA DÜNYAYI DAR ETTİK
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Bir duruşu olmalı insanın; 
her yaşta, hayatının her 
anında.

Çünkü insan dediğin, 
anakonda yılanı gibi 
kıvırmamalı gövdesini 
yaşadığı sürece göre.

İnsan dediğin, ay 
çiçeği misali gibi de günün 
getirisine göre boynunu 
eğmemeli güneşe. 

Öyle ya; bir duruşu olmalı 
insanın, dün ‘kara’ dediğine, 
bugün ‘ak’ dememeli.

Hele hele de insan 
dediğin, dün tu kaka 
ettiğine bugün göbekten 
bağlanmamalı.

Bir duruşu olmalı insanın, 
yola çıktığını da yolda 
bulduğuna değiştirmemeli.

Duruş bu; şaşarsan 
olmaz!

Olur da duruşundan 
şaşar eğilir bükülürsen, ne 
lafının ederi ne de kimliğinin 
bedeli kalır.

İşte ondandır ki duruş bu, 
şaşmamak lazım.

Herkeste olmaz belki 
ama olmalıdır herkesin bir 
duruşu.

Duruşundan şaşarsan ne 
mi olur?

Dün altını oyanla bugün 
kol kola girersin.

Dün ‘aynı yoldan bile 
geçmem’ dediğinin bugün 
kasesine kaşık sallarsın.

Dün hakaret yağdırdığına 
bugün iltifat dizersin.

Dedim ya duruş bu; 
herkeste olmaz belki ama 
olmalıdır herkesin bir duruşu.

En çok da bizim 
mahallenin ihtiyacıdır duruş 
sergilemek.

Ama medyaya bakınca 
görüyoruz ki duruş falan hak 
getire.  

Hani diyor ya şair, “İnsan 
olmak kuruş ile değil duruş 
ile ölçülür” diye.

İşte o hesap.
Demem o ki, insanoğlu 

duruşunu üç beş kuruşa 
satmamalı.

Satanları görüyor, kendi 
adlarına üzülüyoruz.

Ama herkesin de ederini 
öğreniyoruz.

***
İyi bayramlar…

“Türk Milleti yanımda olduğu 
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 dağılmış, 
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 damgasını 
vurmayı başarmış, Türk’ün 
yenilmezliğini her defasında 
dünyaya sesli biçimde 
haykırmıştır. Askeriyle, 
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 çıkmıştır. Türk Milleti 
bugüne değin, hiçbir devletin 
bütünlüğüne, toprağına, 
iç politikasına yönelen 
saldırıları da şüphesiz doğal 
karşılamamış düşmanlarına 
her zaman gerekli dersi 
vermeyi bilmiştir.

İşte 30 Ağustos 1922’de 

kazanılan Zafer bunlardan 
birisidir. İnönü, Sakarya 
ve Dumlupınar kazanılan 
zaferlerle yurdumuza göz 
diken düşmanlar kovulmuş. 
Lozan antlaşması ve 
siyasi zaferi ile de Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti 
kurulmuştur. Şehitlerimize 
ALLAH’tan rahmet, gazilerimizi 
minnetle bir kez daha anarken, 
bize emanet edilen Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin dünya 
var oldukça yaşayacağının 
bilinmesini isteriz.

Selahattin 
ÖZCAN 

DURUŞ!

Mübarek Kurban 
Bayramınızı 
tebrik eder, 
sağlık, mutluluk, 
huzur getirmesini
temenni ederiz...

Adnan GÜNNAR
AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ

Nevzat YILMAZ

BAĞIMSIZLIĞIN 
İLK ADIMI

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 

TRABZON’UN Sürmene 
ilçesinde, dünyada sarıçam 
ormanlarının deniz seviyesine 
inebildiği nadir alanlardan olan 
ve 2,5 yıl önce çıkan yangında 
25 hektar alanın zarar gördüğü 
Çamburnu Tabiat Parkı’na dikilen 
fidanlar yeşerdi. Dikimi yapılan 
yaklaşık 29 bin fidanın boyu 30 
santimetreye ulaşan bölgede, 
yeşil örtüyle kaplanan ormanda 
yangının izleri de silindi.

Sürmene ilçesinde, dünyada 
sarıçam ormanlarının deniz 
düzeyine inebildiği nadir 
alanlardan olan Çamburnu Tabiat 
Parkı’nda, 7 Ocak 2017 tarihinde 
çıkan yangınında yaklaşık 
25 hektar sarıçam ormanı 
zarar görmüştü. Kış ortasında 
çıkan yangına piknikçilerin 
yaktığı mangal ateşinin 
neden olduğu iddia edilmişti. 

Yangından sonra Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden 
(KTÜ) akademisyen ve 
öğrenciler ile Türkiye Orman 
Derneği ve Orman Müdürlüğü 
görevlilerinden oluşan teknik 
ekip, Çamburnu mevkiinde 
incelemelerde bulundu. Orman 
mühendislerinden oluşan 
heyetin incelemesinde, 5,1 
hektarı Tabiat Parkı olan 100 
hektarlık sarı çam ormanında 
25 hektarlık alanda etkili 
olan yangında boylu sarıçam 
ağaçlarının yüzde 30’unun 
kuruduğu tespit edildi.

HASARIN İZLERİ SİLİNDİ 
ORMAN YEŞİLLENDİ
Trabzon Orman Bölge 

Müdürlüğü de, hasar gören 
ağaçları mercek altına alarak, 
hasarlı bölgede rehabilitasyon ve 
fidan dikimi çalışmalarına başladı. 
Yanan ve zarar gören ağaçların 
yerine mevcut ağaçlardan alınan 
kozalaklardan üretilen 29 bin 
fidan dikildi. Oluşturulan ekiplerin 
titiz çalışmaları sonucu sarıçamla 
ağaçlandırılan bölgede dikilen 
fidanlar zamanla yeşermeye 

başladı. Yeşeren fidanların boyu 
30 santimetreye ulaşan bölgede, 
yeşil örtüyle kaplanan ormanda 
yangının izleri de silindi.

‘YÜZDE 90 BAŞARI 
ELDE ETTİK’
Hasar gören ormanda 

başlatılan ağaçlandırma ve 
bakım çalışmalarında yüzde 
90 başarı sağlandığını belirten 
Sürmene Orman İşletme 
Müdürü Sultan Demir, orman 
yangını sonrasında yürütülen 
yoğun çalışmalarla bölgeye 
29 bin sarıçam fidanı dikildiği 
söyledi. Demir, “2017 yılında 
meydana gelen orman 
yangınında 25 hektarlık bir 
alanda örtü yangını şeklinde 
bir zarar oluştu. Bu alanda 
teraslar halinde sahayı işledik. 
Bu alana 2018 yılından itibaren 
yaklaşık 29 bin fidan dikimi 
gerçekleştirdik. Yüzde 90’ın 
üzerinde başarı elde ettik. 
Sarıçam fidanlarımız yeşerip 
yaklaşık 30 santimetre boya 
kadar ulaştı. Yapmış olduğumuz 
çalışma alanı içerisindeki 
fidanların hayatiyetlerini devam 

ettirebilmesi için yılda iki kez 
bakım müdahalesi yaparak dış 
etkenlerden koruyoruz” dedi.

‘KOZALAKTAN 
FİDAN ÜRETİLDİ’
Sürmene Orman İşletme 

Şefi Serdar Aygün de mevcut 
ağaçların kozalaklarından da 
yaralanarak üretillen fidan 
çalışmalarının başarıyla 
sürdüğünü kaydetti. Aygün, 
“Yanan alanı ağaçlandırırken 
fidanlarımızı, burada bulunan 
mevcut ağaçlardan olsun 
ve aynı genleri taşısın 
istedik. Bu nedenle buraya 
mevcut ağaçlardan aldığımız 
kozalaklardan ürettiğimiz 
fidanları dikerek ağaçlandırma 
yaptık” diye konuştu.

ORMANDAKİ YAPI 
SAHİBİ KONUŞTU
Çamburnu Tabiat Parkı’nda 

tesis işleten Ali Hancı, bölgede 
çıkan yangının ardından ortaya 
atılan ‘yapılaşma’ iddialarının 
asılsız olduğunu söyledi. 
Yangının 1993 yılında ihaleyle alıp 
kurdukları tesise uzak olduğuna 
dikkat çeken Hancı, “Burası 

daha önce Orman İşletme 
Müdürlüğü’ne ait bir mesire 
alanıydı. Şimdi benim tesisimin 
bulunduğu alan Milli Parklara ait. 
Biz burayı 1993 yılında ihaleyle 
aldık. Burası eski yapılaşma 
olduğu için ömrünü tamamlayan 
eski yapılarımızı, Milli Parkların 
bütün eski yapıları yenileme 
kararı alınca 2015 yılında 
yenilemeye başladık. Benim 
tesisimim çok uzağında Orman 
Bölge Müdürlüğünün sahasında 
bir yangın meydana geldi. Bizim 
yapılaşmaya başladığımız 
tarihten sonra olan bir yangındı” 
ifadelerinde bulundu.

Çamburnu Tabiat 
Parkı Ormanı’ndan 

iyi haber

Çamburnu Tabiat 
Parkı Ormanı’ndan 

iyi haber

Çamburnu Tabiat 
Parkı Ormanı’ndan 

iyi haber

Çamburnu Tabiat 
Parkı Ormanı’ndan 

iyi haber

Çamburnu Tabiat 
Parkı Ormanı’ndan 

iyi haber

       Haber: Selçuk BAŞAR

Tüm İslam Aleminin 
Kurban Bayramını Kutlar

Hayırlara Vesile Olmasını Dilerim.

AV. SALİH CORA
AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ

M salih.cora
P @corasalih
Y @corasalih
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TRABZON NEREDE ALBAYRAK ORADA
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak için Trabzon ve Trabzonspor 
denilince akan sular duruyor. Şehir ve 
Bordo-Mavili kulüple ilgili bütün konulara 
büyük bir hassasiyetle yaklaşıyor, elini 
taşın altına koyuyor, anında çözümler 
üretiyor.

İLK BORÇ YAPILANDIRMASI 
TRABZONSPOR’A
Kulüpler Birliği ile Bankalar Birliği 

arasındaki ‘Kulüpleri mali sıkıntılardan 
kurtarma’ projesinde ilk borç 
yapılandırmasını 5 yıl vade ile Trabzonspor 
gerçekleştirdi.

Trabzonspor’a olan 
bağlılığı ve sevgisini 
her fırsatta dile getiren 
Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’ın Bordo 
Mavili kulübün düzlüğe 
çıkması için hayata 
geçirdiği ekonomik 
kurtuluş hamlesi 
dün tamamlandı. 
Uzun bir süredir 
borçların pençesinde 
yaşamaya çalışan 
Trabzonspor, Berat 
Albayrak’ın Bankalar 
Birliği üzerinden 
gerçekleştirdiği 
yapılandırma ile yeni bir sayfa açtı.

Yaklaşık olarak 860 Milyon TL’yi 
bulan yapılandırmayla birlikte mevcut 
futbolcuların birikmiş borçları da dahil 
olmak üzere, tüm kulüplere, kişilere ve 
menajerlere olan ödemelerini yaptı. Bu 
borçlar yüzünden UEFA Lisansı, FFP ve TFF 
Lisans - Tescil gibi kritik önem taşıyan pek 
çok konuda çıkmaza giren Trabzonspor, 
yapılandırmayla birlikte futbol dünyasına 
olan 200 Milyon TL’lik acil ödemelerinin 
hepsini gerçekleştirdi. Trabzonspor’un 
futbol dünyasına 1 lira borcu kalmadı. Yerel 
ve uluslararası pek çok kişi ve kurumla 
mahkemelik olan ve birçok alacaklının 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin kapısında 
beklediği Bordo Mavili kulüp Bakan Berat 
Albayrak’ın öncülüğünde tarihinde beyaz 
bir sayfa açtı. 

TRABZONSPOR’U ÖRNEK GÖSTERDİ
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Berat 

Albayrak’ın kulüp başkanlarıyla bir araya 
geldiği görüşmeyle birlikte Süper Lig’deki 
kulüplerin 14 Milyar TL’yi aşan banka borcu 
olduğu görülmüştü. Ülke ekonomisini 
de büyük zora sokan kulüpler, Berat 

Albayrak’ın, Bankalar Birliği üzerinden 
borçlarının yapılandırılması çalışmasına 
destek verdi. Koyu bir Trabzonspor 
sevdalısı olan Bakan Albayrak, tüm Süper 
Lig kulüplerine 2018 – 2019 sezonunda 
fırtına gibi esen Trabzonspor yönetimini 
örnek göstererek hem ekonomik hem de 
futbol takımı anlamında attığı adımların 
aynı şekilde uygulanmasını istedi! 

EN KRİTİK 200 MİLYONUK ÖDEME 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakan Albayrak, önceki dönemlerde 

yapılan fahiş transfer yanlışlarını bir kenara 
iterek hem ekonomisiyle hem de takıma 
kazandırdığı genç, yetenekli ve maliyeti 
düşük oyuncularıyla futbolcu maaş 
bütçesini 20 milyon Euro azaltan kulübün 
Trabzonspor olduğundan hareketle 
Bankalar Birliği üzerinden süreci hızlandırdı. 
Bankalar Birliği Trabzonspor’un mevcut 
banka borçları dahil futbol dünyasına olan 
borçlarını iki yıl ana para geri ödemesiz 5 
yıl süreyle yapılandırdı. Trabzonspor bu 
sayede kritik önem taşıyan yaklaşık 200 
milyon liraya yakın ödemeyi gerçekleştirdi. 
Bu ödemeyle birlikte UEFA Lisansı, Finansal 
Fair Play kuralları ve TFF Lisans - Tescil gibi 

hayati önem taşıyan bir çok sorun aşılmış 
oldu. 

YENİ BİR FEDERASYON
Bakan Albayrak’ın Türk futbolunun 

kurtuluşu adına uyguladığı başka bir 
hamlesi de Türkiye Futbol Federasyonu’na 
talimatları değiştirmesi oldu. Geçtiğimiz 
günlerde yayınlanan yeni talimatnameye 
göre TFF, kulüplere transfer yasağı ve 
kadro sınırlaması cezaları da verebilecek. 
Belirlenen harcama limitinin aşılması 

durumunda ihtar, puan silme. Kadro 
sınırlaması, transfer yasağı ve para cezası 
uygulanacak. İhtar, para ve puan silme 
cezalarının yanı sıra kulüpler belirlenen 
harcama limitine uymazsa transfer 
yasağı ve kadro sınırlandırmasıyla da 
karşılaşabilecek.

AHMET AĞAOĞLU: BAKANIMIZA 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 

ise sürecin her kademesini büyük bir 
özenle takip eden ve Trabzonspor’un 
kurtuluşu için yürekten çalışan Berat 
Albayrak’a sonsuz teşekkürlerini 
sundu. Ağaoğlu şunları söyledi: “Sayın 
Bakanımız Berat Albayrak, Trabzon ve 
Trabzonspor için çok önemli bir değerdir. 
O olmasaydı kesinlikle bu yapılandırmayı 
gerçekleştiremezdik. Trabzonspor’u 
büyük bir darboğazın ortasından çekip 
aldı. Düşünün önceki gün yani Cuma 
günü, futbol ailesine olan borçlarımız için 
‘temiz kağıdı’ alarak UEFA’ya gönderdik. 
Bunun toplamı yaklaşık 200 milyon lira. Bu 
parayı hiçbir şekilde bulmamız mümkün 
değildi. Yapılandırmada ısrar eden, olması 
için bütün gücüyle mücadele eden ve 
bizi bu zor süreçlerden çıkaran Bakanımız 
Berat Albayrak’a camiam adına sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum”

B A K A N  A L B AY R A K ’ TA N  B O R Ç S U Z  T R A B Z O N S P O R  İ Ç İ N  H AYAT İ  H A M L E ! 

3 SEZONA
9 MİLYON EURO

Albayrak, Trabzonspor forma 
göğüs reklamı için Vestel ile 
sözleşme imzaladı.

BORDO-MAVİLİ kulüp önemli bir gelir 
kaynağı daha elde etti.Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak’ın forma göğüs 
reklam sorunu çözdü 

Yeni sezonda şampiyonluk 
hedefleyen Trabzonspor’un göğüs reklam 
sponsorluğunu  Vestel Şirketler Grubu 
üstlendi.

Bordo- Mavili kulüp 3 sezonluk 
anlaşma gereği  Vestel’den 9 milyon  
Euro kazanç elde edecek. Bu anlaşmanın 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
sayesinde gerçekleştiği öğrenildi. 
Albsyrak’ın Vestel Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu ile 
görüşerek kendisini ikna ettiği öğrenildi.

Turizm seferberliğine destek
UZUNGÖL Yolu üzerinde 

bulunan Solaklı Vadisi 
İlçeleri olan Of, Çaykara ve 
Dernekpazarı’nda, DOKAP 
finansman desteği ile 
uygulamaya geçirilen  “Turizm 
odaklı Yöresel Mimaride Dış 
Cephe Kaplama Projesinin” 
uygulama/inşaa çalışmalarına 
başlandı.

Hazine ve Maliye 
Bakanımız Sayın Dr. Berat 
ALBAYRAK’ın talimat ve 
takipleriyle; Uzungöl Yolu 
üzerinde bulunan Solaklı Vadisi 
İlçeleri olan Of, Çaykara ve 
Dernekpazarı’nda,

DOKAP finansman 
desteği ile uygulamaya 
geçirilen “Turizm odaklı Yöresel 

Mimaride Dış Cephe Kaplama 
Projesinin” uygulama/inşaa 
çalışmalarına başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’ın turizm 
konusunda desteklerinden 
büyük memnuniyet 
duyduklarını belirteren bölge 
halkı Bakan Albayrak’a 
teşekkür etti. 

Solaklı Vadisinde son 2 
yıldır yapılan kamu binalarının 
dış cephelerinin yöresel mimari 
ile yapılması kamuoyunda 
zaten beğeni toplamıştı.

Şimdi de uygulamasına 
başlanan bu proje ile Uzungöl 
güzergahındaki 

Of-Dernekpazarı-Çaykara 
hattı boyunca yani Solaklı 

Vadisinde özel ve kamu 
binalarının Yöresel mimariyle 
kaplanmasında başlandı.

Devam eden çalışmaların 
yaklaşık 3-4 aylık bir süre 
sonunda tamamlanması 
sonucunda toplamda 
68 yapının/binanın dış 

cephesi yöresel mimariye 
dönüştürülmüş, dolayısıyla 
UZUNGÖL ve SOLAKLI 
VADİSİNDE turizmin gelişimi 
açısından çok önemli bir 
mesafe katedilmiş, yöre 
için ciddi bir katma değer 
sağlanmış olacaktır.
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Kurbanbayramınız
mübarek olsun

Maddi-manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız 
Kurban Bayramı'mızın ülkemize, İslam Alemine ve hemşehrilerime  

barış, refah ve huzur getirmesi temennisiyle, hayırlı bayramlar

DR. BERAT ALBAYRAK
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Kurbanbayramımız
mübarek olsun

Mübarek Ramazan Bayramının başta İslam dünyası  olmak üzere, bütün 
insanlık için hayırlara  vesile olmasını dileriz. Bu vesileyle kıymetli 

Trabzonlu hemşehrilerimizi 
muhabbetle selamlıyor,  Ramazan Bayramını tebrik ediyoruz. 

İçişleri Bakanımız sayın Süleyman SOYLU,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız  sayın Mehmet Cahit TURHAN ve 

milmilletvekillerimizin katılımlarıyla gerçekleşecek olan  
bayramlaşma törenine tüm halkımız davetlidir

TRABZON
İL BAŞKANLIĞI

(Bayramın 2.günü)
12.08.2019 Pazartesi 13:00

15 Temmuz Şehitler ve
Hürriyet Parkı (Meydan Parkı)

Kurbanbayramımız
mübarek olsun

Mübarek Kurban Bayramının başta İslam dünyası
olmak üzere, bütün insanlık için hayırlara

vesile olmasını dilerim. Bu vesileyle kıymetli Trabzonlu
hemşehrilerimizi muhabbetle selamlıyor,

Kurban Bayramını tebrik ediyorum

Haydar REVİ
AK Parti Trabzon İl Başkanı

TRABZON
İL BAŞKANLIĞI

(Bayramın 2.günü)
12.08.2019 Pazartesi 13:00

15 Temmuz Şehitler ve
Hürriyet Parkı (Meydan Parkı)
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Kurban Bayramınızı En İçten Dileklerimizle Kutlar
Sağlık, Mutluluk, Esenlikler Dileriz



www.trabzongazetecilercemiyeti.org 12

devletimizin uyguladığı kararlı politikalar 
sayesinde çok ciddi kazanımlar var.

Bölgedeki değişimi buradan yazmakla 
anlatamam.

Gidip yerinde görmeniz ve tanıklık yapmanız 
gerekiyor.

Geleneklerine-örf ve adetlerine inanılmaz 
sahip çıkıyorlar.

Taziye kültürü bambaşka bir maneviyat.
Alimler bölgenin ışığı olmuş.
Kapısını çaldığını her kim olursa olsun sizi 

ağırlar evinde misafir eder.
Bölgeyi karı-karış gezen biri olarak büyük 

keyif alıyorum.
Ev-ev ziyaret yaparak çaylarını içtiğimiz 

vatandaşlarımızı dinleyin gözlerinin içine bakın.
İnanın hepsi tek bir şey istiyor.
Huzur ve güven ortamı bozulmasın.
Analar ağlamasın.
Evlatlarımız terörün ve uyuşturucu belasının 

kurbanı olmasın.
Çocuklarımızın hayalleri hep güzel şeyler 

üzerine.
Geçmiş dönemde yaşanan acıları tekrar 

yaşamak istemeyen bölge halkı da teröre prim 
vermeme noktasında kararlı.

Devlet ile vatandaşın kaynaşması-

dayanışması ve paylaşımları terör odaklarını 
adeta çıldırtıyor.

Kardeşliğimizin pekişmesini istemeyenler 
ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

Şehitlerimizin kanı ile çizilen bu ülke 
sınırlarında kendilerine yer olmadığının farkında 
olanlar her türlü ayak oyunları ile halkın kafasını 
karıştırmak istiyor.

Ama nafile.
Ama artık boşa kürek çekiyorlar.
Çünkü artık karşılarında ezik-silik-korkak bir 

anlayış yok.
Çok şükür ki geçmiş dönemlerde 

yaşananlardan ders çıkaran bir anlayış var 
artık.

Hepsinden öte Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu bölgemizi dert edinmiş, gözü-kulağı 
hep orada olan bir bakan var artık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya olan 
desteği gördükçe inanın insan gurur duyuyor.

Bölgede sevgisini kazanmadığı kesim 
kalmamış.

Kimin kapısını çalıp bakan beyin selamı 
var desek gözleri ayrı bir gülüyor.

Güvenlik güçlerimiz bölgede üzerine düşeni 
yapıyor.

Gidin Tunceli’de sayın Tuncay Sonel 
valimizin çayını için adamlığına şahit oldun. 

Tunceli’de ki büyük değişme inanamayacaksınız.
Gelin Siirt’te. Trabzonlu hemşerimiz sayın 

Vali Ali Fuat Atik ile şehrin her yerine huzur 
hakim. Siirt halkı valisini çok seviyor ona 
inanıyor.

Batman’da bir başka Trabzonlu hemşerimiz 
Hulusi Şahin. Batman hızla büyüyor güçleniyor. 
15 Temmuz akşamı binlerce Batmanlı ellerinde 
Türk bayrakları ile demokrasiye sahip çıktı.

Hakkari ayrı güzel.
Şırnak şaha kalkmış.
Bingöl-Bitlis ve Muş’ta coşku hakim.

Gaziantep’te sanayi devrimi, Mardin’de 
yerli ve yabancı rekoru kırılıyor, Urfa’da tarihi 
mekanlar ziyaretçi akına uğruyor.

Bölgedeki güven ortamı 7’den 70’e herkesi 
memnun etmiş geleceğe güvenle bakmasına 
neden olmuş

Ben demiyorum ki bölgede her şey toz-
pembe.

Aş-iş-ekmek en büyük sorun.
İşsizliğin mutlaka çözülmesi ve yeni 

istihdam alanlarının oluşması gerek.
Turizmin canlandırılması şart.
Alt yapı eksiklerinin giderilmesi gerekiyor.
Bölgede kentsel dönüşümlerin ivedilikle 

bitirilmesi lazım.
Adalet ve demokrasi anlayışının bölgede 

daha sağlam temellerde yerleşmesi için çaba 
harcanmalı.

Hepsi zamanla-gayretle yerine gelecek 
inşallah.

Yeter ki samimi olalım.
Yeter ki birlik ve beraberliğimizi 

bozmayalım.
Bu vatan hepimizin.
Hepimize yetecek kadar zenginliğe sahip.
Bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıktıkça 

çok daha güçlü olacağız.

Ahmet KÜLEKÇİ

GÜNEYDOĞU’DA 
HUZUR BOZULURSA!

Cizre’den Siirt’e, Van’dan Tunceli’ye, 
Mardin’den Ağrı’ya.

Hakkari’den Bingöl’e, Bitlis’ten 
Erzurum’a, Diyarbakır’dan Adıyaman’dan 
Şanlıurfa’ya.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemiz 
tarif edilmeyecek özelliklere sahip.

Havası ayrı güzel, doğası ayrı güzel, 
tarihi ve muhteşem kültürü ayrı güzel.

Ama daha ötesi kadim şehirleri ile 
insanlarımızın hoşgörüsü bir başka güzel. 

Ne zaman bölgeye ayak atsam ne 
zaman bir başka mutlu oluyor huzur 
buluyorum.

Çok şükür ki bu bölgede kardeşlik 
projeleri ile gönül köprüleri kuruyoruz.

Terörü yok etme noktasında 

EN RENKLİ YAYLA GÖÇÜ

DOĞU Karadeniz’de, yeşile 
bürünen yaylalara göç devam 
ediyor. Trabzon’un Akçaabat ilçesi 
Akpınar köyünde yöresel kıyafetler 
giyen köylüler, sırtlarında içinde 
çocuk olan beşikler ve süsledikleri 
büyükbaş hayvanlarıyla kemençe 
eşliğinde yaylaya çıktı. Uzun bir 
yolculukla yaylaya ulaşanlar, horonlu 
kutlama yaptı.

Trabzon’un 
Akçaabat 
ilçesine bağlı 
Akpınar köyünde 
geleneksel yayla 
göçü şenliğe 
dönüştürüldü. 
Bu yıl 2’ncisi 
düzenlenen 
şenlikte, yöresel 
kıyafetler giyen 
köylüler, sırtlarında 
içinde çocuk olan 
beşik ve yayıklarla, 
süsledikleri 

büyükbaş hayvanları ile birlikte 
Büyük Oba Yaylası’na doğru yola 
çıktı. Yaklaşık 500 kişi yolda molalar 
vererek kemençe eşliğinde horonlar 
oynadı, sohbet etti, alkışla tempo 
tuttu. Uzun bir yolculukla yaylaya 
ulaşan köylüler kemençe eşliğinde 
karşılandı, horonlarla kutlama yaptı. 

‘AMACIMIZ ESKİYİ 
UNUTTURMAMAK’
Akpınar Mahallesi Kültür ve 

Dayanışma Derneği Başkanı Ali 
Bıyıklı, “Burada asıl amacımız bir 
yayla festivali değil. Teknolojinin 

getirdiği kolaylık ve rahatlıklarla 
unutulmaya yüz tutmuş yayla 
geleneği, yayla kültürünü 
ve yaylacılığı yeni nesillere 
hafızalarında canlı bir şekilde 
kalabilecek şekilde yaşatmak. 
Hayvanlarımızı süsleyerek göç 
kervanımızı oluşturduk. Eski 
yemek kültürümüzü yaşatmaya 
çalışıyoruz” dedi.

Yaylaya sırtındaki beşikte 
torununu taşıyan Nazmiye Bıyıklı, 
“Eski kültürümüzü yaşatıyoruz. 
Eskiden yaylalara çocuklarımızı 

beşiğin içinde sırtımıza 
alıp 3-4 saatte 
çıkardık. Şimdi ise her 
şey çok kolaylaştı. 
Çok çileler çektik ama 
yine de hoşumuza 
gidiyor” diye konuştu. 
Asiye Bıyıklı ise 
“Eskiden yol yoktu. 
Aynı şimdi olduğu gibi 
beşikler, külekler ve 
diğer malzemelerimiz 
sırtımızda yalaya 
çıkardık. Eskiyi 
yaşatmaya 
çalışıyoruz” dedi.

       Haber: Aleyna KESKİN

KURBAN BAYRAMINIZI ŞAHSIM 
VE YÖNETİM KURULUMUZ ADINA 
KUTLAR, ESENLİKLER DİLERİZ.

AV. SİBEL SUİÇMEZ
TRABZON BAROSU BAŞKANI

Kurban 
Bayramıı’nızı

KURBAN 
BAYRAMINIZI 
TEBRİK EDERİZ...
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EKOL SES’E 
TRT’DEN 
TAKTİRNAME

TGC’ye ziyaret

EKOL SES, Trabzon’un 
Zağonoz vadisinde Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu 
(TRT), “Milli Mücadelenin 100. 
Yılı Türk Halk Müziği ve Türk 
Sanat Müziği TRT Gençlik 
Koroları Ortak Konserleri” 
etkinliği çerçevesinde yapmış 
olduğu ses, ışık, sahne ve 

data hizmetleri için TRT bölge 
müdürlüğünden takdirnameye 
laik görüldü.

  Takdirnameyi TRT 
Bölge Müdürü Sami Serdar 
Şişman’dan alan EKOL Ses 
sahibi Cengiz Çiftçi, “Son 
yıllarda gelişen teknolojiyle 
birlikte değişen iş modelleri, 

çalışma ortamlarını da 
direkt etkilediğine karşı 
bizlerde kendimizi son sistem 
malzemelerle çalışmaktayız. 
Teknolojinin gelişmesi insan 
hayatına birçok yenilik katarken 
bizde bu teknolojilerden 
faydalanarak işimiz de en 
iyisini yapmaktayız. TRT’nin 

bize vermiş olduğu bu 
takdirnameden dolayı 
kendilerine teşekkür ediyorum” 
dedi.

TRT Bölge Müdürü Sami 
Serdar Şişman, Yapmış olduğu 
katkılardan dolayı Çiftçi’ye 
teşekkür ederek takdirnamesini 
verdi.

TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti’ne ziyarette bulundu. 
Ziyarette Zorluoğlu’nu TGC Başkanı 
Ersen Küçük, yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte TGC eski Başkanları Hasan 
Kurt, Ergun Ata (Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu Genel Sekreteri), Murat 
Taşkın (Türkiye Spor Yazarları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi) Yusuf Turgut ve 
Haluk Ayyıldız (Karadeniz Gazeteciler 
Federasyonu Genel Sekreteri) ile 
meslektaşlarımız karşıladı. Sohbetle 
başlayan ziyaretin ardından, Trabzon’un 
sorunları da konuşuldu.BÜYÜKŞEHİR Belediyesinin bağlı kuruluşu 

TRABİTAŞ A.Ş.’nin EYOF Parkı içerisinde 
modernize ederek işletmeye devam ettiği 
tesiste gerçekleştirilen programda tüm 
basın çalışanlarının Basın Bayramı’nı tebrik 
eden Başkan Zorluoğlu, daha sonra göreve 
geldiği günden bugüne kadar belediye 
tarafından yürütülen çalışmalara dair 
açıklamalarda bulundu.
YAKIN İLİŞKİ İÇİNDE OLACAĞIZ
Geride kalan 3,5 aylık süreçte yerel ve 
yaygın basın kuruluşlarıyla, internet 
haber siteleri ve televizyon kanallarıyla 

iyi ilişkiler edindiklerini kaydeden 
Başkan Zorluoğlu, Trabzon basını ile 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında 
daha yakın ilişkiler kurma gayretinde 
olacaklarını söyledi.
Yeni yönetim olarak, istişareye daha 
açık, şehrin ortak aklını kullanmaya 
daha yakın bir yönetim anlayışını hayata 
geçirmek adına bazı değişiklikler 
yaptıklarını dile getiren Başkan 
Zorluoğlu, büyükşehir belediyesinde 
kurumsallaşma hamlesi başlattıklarının 
da altını çizdi.
GELİRLERİ ARTTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, öz 
gelirlerini artırma arayışında olduğunu 
anlatan Başkan Zorluoğlu, önceki 
yönetimden kalan projelere de sahip 
çıktıklarını ve devam eden işleri süratle 
tamamlama gayreti içinde olduklarını 
bildirdi.
Trabzon’da çözüm bekleyen belli başlı 
sorunlarla ilgili sürdürülen çalışmalar 
hakkında değerlendirmelerde bulunan 
Başkan Zorluoğlu konuşmasının 
devamında, Beşirli’deki koku sorunu, 

Trabzon sahili proje çalışması, Gülcemal 
Projesi, Meydan Sokak Sağlıklaştırması 
Projesi, Uzun Sokak, Maraş ve Kunduracılar 
caddeleri ile ilgili çalışmalar, tarihî surların, 
Boztepe ve Ayasofya’nın aydınlatılması, 
Maraş ve Gazipaşa caddelerinde trafik 
dönüşümü planlaması, dolmuşların 
modernizasyonu, belediye işçilerinin 
haklarının daha da iyileştirilmesi 
konularına açıklık getirdi. Trabzon 

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ile basın mensuplarının 24 
Temmuz Basın Bayramı buluşması, soru 
cevap bölümü ile sona erdi.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MURAT ZORLUOĞLU 24 TEMMUZ 
BASIN BAYRAMI DOLAYISIYLA BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

ZORLUOĞLU BASINLA BULUŞTUZORLUOĞLU BASINLA BULUŞTUZORLUOĞLU BASINLA BULUŞTUZORLUOĞLU BASINLA BULUŞTUZORLUOĞLU BASINLA BULUŞTUZORLUOĞLU BASINLA BULUŞTU
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BİR GECE ansızın yağan yağmur büyük 
bedeller ödememize neden oldu, canlara 
mal oldu aldı. Afetlere karşı devlet-vatandaş 
el ele mücadelemizi verelim. Geçmişimizden 
ders alıp geleceğe yön verelim…

Doğu Karadeniz, ülkemizde sel, heyelan 
ve taşkınların en çok yaşandığı bölgelerin 
başında geliyor. Yıllardır bu felaketlerle 
yüzleşen bölgemizde 1929 yılından 2019 
yılına kadar Rize’de 27, Trabzon’da 15, 
Giresun’da 8, Artvin’de 5, Gümüşhane’de 

1, Ordu’da 3 olmak üzere 
toplamda 59 sel, heyelan 
ve taşkın olayı yaşandı. En 
çok can kaybı Trabzon’un Of 
ilçesinde 1929 yılında meydana 
gelen ve 146 kişinin hayatını 
kaybettiği selde yaşandı. 
Rize’de 222 kişi, Trabzon’da 
360 kişi, Artvin’de 24, 
Giresun’da 27, Gümüşhane’de 
3 ve Ordu’da ise 89 kişi 
toplamda 644 kişi yaşanan 
bu afetlerde hayatını kaybetti. 

Bölgede son sel ve heyelan olayı 18 Haziran 
2019 tarihinde Trabzon’un Araklı ilçesinde 
yaşandı. Şiddetli yağışlar nedeniyle ilçede 
büyük çapta hasar meydana geldi. 7 kişinin 
hayatını kaybettiği afette 3 kişiyi arama 
çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

DOĞAYA KARŞI GELİNMEZ
Trabzon bu felaketlerde çok can verdi, 

çok gözyaşı döktü. Araklı’da yaşadığımız 
felaket alacağımız son ders olmalı. Dere 
yataklarını rahat bırakmalıyız. Araklı’da 
gördük ki sadece vatandaş değil devlet 
bile dere yatağına eğitim yuvası yapmış. 

Yerleşim yerleri, yol güzergah seçimleri 
ve arazi kullanım planlamasını göz önüne 
almalıyız. Dereleri özgür bırakmalıyız. Bu 
coğrafyaya karşı gelmemeliyiz, onunla 
ahenk içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. Çünkü 
biliyoruz bu topraklar yaşamak için ölmek 
için değil. Bu bilinçle devlet vatandaş el ele 
verip en risksiz bir şekilde yaşamımıza yön 
vermeliyiz. Bu coğrafyada yaşamak zor, 
bunu insan eliyle daha da zorlaştırmayalım. 
Araklı felaketi son acımız olsun. Çünkü bu 
felakette yaşanan ihmaller bütün dersleri 
çıkarmamıza yeter. 

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarihin-
deki en zor zamanlarından birinde görev 
aldık. Geçmişten gelen sorunlarla dolu, bizi 
oldukça fazla yıpratan bir süreci yaşadık. 
Hakkımızda yapılın iftira ve saçma sapan 
nispetsiz yıpratma çalışmalarına elimizden 
geldiğince TGC adabı ve terbiyesi ölçüsünde 
cevap vermeye çalıştık.

Bu süreçte maalesef meslektaşları-
mızdan pek fazla destek görememek beni 
en çok üzen konulardan biriydi. Yönetim 
kurulu olarak geniş bir katılımla herkes gücü 
ölçüsünde Cemiyetimize katkı sağlamaya 
çalıştı. Burada başta Başkan Yusuf Turgut ve 
Başkan Yardımcılarımız Nevzat Yılmaz, Altuğ 
Atalay, Haluk Ayyıldız ile yönetim kurulu 
üyesi arkadaşlarıma ve bize birçok konuda 
destek veren mevcut başkan Ersen Küçük ve 
Yasemin ablaya teşekkür ediyorum.

Birçok konuda farklı fikirlerde olsak 
da cemiyetin birçok sorununu çözerek bu 
mekânı meslektaşlarımız için daha işlevsel 
hale getirmeye çalıştık. Birçok etkinlik ve 
projede canla başla benimle çalışan yönetici 
arkadaşların Serdal Şahin, İpek Cansel Kı-
yak, Hakan Yoloğlu, Canan Kalaycı ve Ahmet 
Kamburoğlu’na da ayrıca teşekkür ederim.

Özelikle ihtiyaç sahibi, askere gidin, 
evlenen, evi yanan, işsiz olduğu için kirasını 
ödeyemeyen ve bayram gazetesinden aldığı 
bayram haçlığını verdiğimiz meslektaşları-
mın gözündeki minnet, ait olma ve sahiplen-
me duygusu benin için bu hizmet döneminin 
en unutulmaz anları idi. Yaptıklarımızın ya-
nında yapamadıklarımız da mutlaka vardır, 
geçmişten bu kadar fazla sorun ve tekerimi-
ze sokulan bu kadar çomak olmasaydı daha 
da fazla şey yapabilirdik diye düşünüyorum.

Yusuf başkan tüm imkânlarını kullana-
rak bana göre cemiyete bu zamana kadar 
hiç kimsenin sağlamadığı maddi desteği 
sağladı. Biz artık görevimizin sonuna geldik. 
Yaklaşık 6 yıl Trabzon Gazeteciler Cemiye-
ti’ne hizmet ettim. Bu görevler gelip geçicidir. 
Önemli olan bulunduğun yere bir şeyler 
katmak arkada hoş bir seda bırakmaktır. 
Hakkınızı bana helal edin. Ben her zaman 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin ve meslek-
taşlarımın emrindeyim.

Yapılan son seçim Trabzon Gazeteci-
ler Cemiyeti’ne hayırlı olsun. Ersen Küçük 
ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. 
Tüm üyelerin yeni yönetime yardımcı olup 
cemiyete sahip çıkması gerektiğini düşünü-
yorum.,

Başka gidecek yerimiz yok, başka cemi-
yetimiz yok.

Bursa’dan selamlar…

Güneş birazdan kendisini Boztepe’nin 
üzerinden göstermek üzere yükselmeye 
başlayacaktı… Karanlık gitgide gün ışığına 
teslim oluyordu… Gazipaşa semti ve etrafın-
daki diğer semtler sabırsız şekilde güneşin 
doğmasını bekliyordu… 

Ve nihayet artık gecenin karanlık yüzü 
kendisini güneşe teslim etmişti… Şimdi güneş 
zamanıydı…

Güneş yükselmeye başladı… Saat sabahın 
5’i olmuştu lâkin bir türlü Meydan Parkı’na 
güneş vurmuyordu… Burada bulunan ağaçlar 

Şükrü ÜÇÜNCÜ

PAPATYANIN 
TRABZON’A VEDASI… 

Osman ŞİŞKO

BURSA’DAN 
SELAMLAR

şaşkınlık içerisinde “neden bugün 
güneş geç kaldı ki” diye birbirine 
sormaya başladı… 

Esentepe Mahallesi’nde, hemen 
Boztepe’nin altında yer alan bir ağa-
cın dalındaki küçük Serçe’ye haber 
gönderdiler… 

Doğa çok ama çok endişeli 
şekilde geç kalan güneşin neden 
gelmediğini merak ediyordu… Bu 
yüzden serçeye biran önce havalan-
masını ve güneşin neden doğmadığını 
öğrenmesini istediler…

Saat 07 civarına gelmişti ve hâlâ 
daha güneşten bir haber yoktu… 

Temmuz sıcağında “masmavi” bir 
gökyüzü olmasına ve güneşin doğma-
sına herhangi bir engel olmamasına 
rağmen neden güneş sıcak yüzünü 
göstermiyordu. 

Serçe, ağaçların ona göndermiş 
olduğu haber sonrasında, kibirlene-

rek bulunduğu dalın ucuna geldi ve 
havalandı… 

Gökyüzüne doğru kanat çırpar-
ken üst kısımlarda güneş olduğunu 
fark etti… İskenderpaşa, Gazipaşa, 
Yenicuma ve Esentepe mahallelerine 
kastı var diye düşünmeye başladı… 

Serçe az önce havalandığı dala 
geri döndü… Ağaçlara, “diğer yerlere 
vuruyor…” diyerek haber verdi…

Doğa güneşin ölmediğini yaşadı-
ğını fark edince sevindi, lâkin kendi-
lerine tavırlı olduklarını düşündüler… 
Zaman biraz daha ilerlesin güneş 
eğer kendilerine ışınlarını göndermez 
ise, bir heyet seçerek onunla görüş-
mek üzere yola çıkacaklardı…

Artık saat 11’e gelmişti…
Nihayet güneş, az önce vurma-

dığı semtlerin üzerinde süzülmeye 
başladı… Ağaçlar, otlar, çiçekler, 
böcekler sevindiler… Güneş onlara 

küsmemişti… 
Peki; neden, geç gelmişti… Yoksa 

akşam Ay ile aralarında bir tartışma 
mı çıkmıştı? O gezegen senin bu 
gezegen benim diye veraset kavgası 
mı olmuştu da bu nedenle mi güneş 
doğmamıştı bu semte. 

Durumu papatyaya bildirdiler… 
En çok güneşi o severdi… Çünkü 
güneş ile yüz yıllardır aralarında bir 
aşk vardı… Hatta bu nedenle de Pa-
patyanın ortasındaki sarı renk güneşi 
andırıyordu… 

Kelebek, papatyaya kondu ve 
neden geç kaldı seninki, bir sorsana 
dedi. 

Papatya,”tamam” dedi. 
Birazdan Güneş sevgilisi Papat-

ya’yı kolları ile sarmaya başladı… O 
sıcak ve en zararsız ışınlarını ona 
doğru gönderdi… Papatya yüzünü çe-
virdi, iki sevgilinin bakışması gibi aşk 

bakışlarını gönderdiler birbirlerine… 
Ve papatya sordu; “Bugün neden 

geç kaldın… Semtin canlıları seni 
bekledi… Üstelik son zamanlarda 
bunu sık sık yapıyormuşsun…”

Güneş;
“Bende sorun yok… Ben yine 

aynı saatlerde geliyorum… Kente 
vuruyorum deli gibi ama Boztepe’ye 
öyle binalar yapmışlar ki, aralarından 
sıyrılıp da vuramıyorum ki, doya doya 
ısıtamıyorum… Geç kalmam bundan… 
Bir de baksana bizim Boztepe’yi del-
mişler yine…”

Hikâye bu ya… 
Çok sinirlenmiş papatya, çok… 

Toplamış bavulunu terk etmiş 
Trabzon’u… Artık güneşin sevgilisi 
Papatya’nın yerinde binalar, yollar, 
betonlar var… Buna ses çıkarmayan 
insanlar, aptallar… 

ARTIK DERS ALALIM
GELECEĞE YÖN VERELİM

KURBAN BAYRAMINIZ
MÜBAREK OLSUN

Kutlu Olsun
KURBAN

BAYRAMINIZ

MUHAMMET BALTA
VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANI

       Haber: Atakan TOK
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Bahar AYVAZOĞLU
AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ

Başta hemşehrilerimiz ve İslam dünyası olmak üzere, 
tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, 

Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.

Kurban Bayramınız 
mübarek olsun...

Kurban Bayramınızı en 
içten dileklerimle tebrik eder; 
sevdiklerinizle birlikte sağlık, 

mutluluk ve huzur dolu 
bayramlar dilerim.

Selahaddin ÇEBİ
Ortahisar Belediye 
Başkan Yardımcısı
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Halkımızın ve ihracat camiamızın 
Kurban Bayramı’nı kutlar; sağlık, mutluluk 
ve başarılar getirmesini dileriz.

  EL VE GÖNÜL BİRLİĞİ İLE 

       İLİMİZİ, BÖLGEMİZİ, ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAK İÇİN

         ÇOK ÇALIŞIP;

         ÇOK ÜRETİP;

         ÇOK SATIP;

        ÇOK KAZANACAĞIZ..       

BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.

TRABZON TİCARET BORSASI

Kurban Bayramınız 
mübarek olsun...
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Bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutlar, 

sağlık, mutluluk
 ve esenlikler dileriz.

Adnan BAYRAM
Bayram Otomotiv

Sağlık, mutluluk
 ve huzur dolu 
bayramlar dileğimizle...
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Hüseyin ÖRS
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ 

Ahmet KAYA
CHP PARTİ MİLLETVEKİLİ 

Sağlık, mutluluk
 ve huzur dolu 
bayramlar dileklerimle...

Bayramınızı 
en içten dileklerimizle 

kutlar, sağlık, mutluluk
 ve esenlikler dilerim.
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TRABZON
Eğitimde Türkiye’nin en iyi markası

Ana kampüs
artık Çukurçayır’da

www.trabzonsinavkoleji.com

Şoför esnafımızın, 
ailelerinin ve bütüm 
hemşehrilerimizin 

Kurban Bayramı’nı 
kutlar, Türk ve İslam 
alemine hayırlar 
getirmesini dilerim.

Ömer Hakan USTA
TRABZON ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER 
ESNAF ODASI BAŞKANI

Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir 
bayram geçirmeniz dileğiyle...

Kurban Bayramınız
mübarek olsun 

Ayhan TAFLAN
TRABZON İNŞAATÇILAR 
VE EMLAKÇILAR ESNAF VE 
SANATKARLAR ODASI BAŞKANI
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Mustafa BEKAR
ORTAHİSAR ZİRAAT 
ODASI BAŞKANI

Bayramın hemşehrilerimiz, İslam 
Dünyası ve tüm insanlık için hayırlara 
vesile olması temennisiyle 

KURBAN 
BAYRAMI’nızı 
tebrik ederim...

Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU

Kurban Bayramınızı kutlar,
 ailenizle birlikte mutlu, huzurlu ve 
sağlıklı nice bayramlar dilerim.
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Kurban Bayramınız 
mübarek olsun

www.ozernakliyat.comwww.ozernakliyat.comwww.ozernakliyat.comwww.ozernakliyat.comwww.ozernakliyat.com

Bayramınız kutlu olsun...

Kurban Bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutlarız

TRABZON SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

Kurban bayramınız        mübarek olsun
Sevdiklerinizle 

birlikte nice bayramlara

www.horontur.com.tr
0 (462) 321 92 93
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Ö N Y A R G I L A R A  R A Ğ M E N  D İ R E K S İ Y O N U N  B A Ş I N A  G E Ç T İ

TABULARI YIKAN KADIN
TRABZON’UN tek kadın dolmuş 

şoförü 2 çocuk annesi Esen Eyüpoğlu 
görevine başladı. Trabzon’un Ortahisar 
İlçesi’nde yaşayan Esen Eyüboğlu 
eşi Ali Yaşar Eyüboğlu’nun desteği ile 
dolmuş şoförlüğüne başladı. Ortahisar 
İlçesi Yeşiltepe Mahalle hattında 
çalışan Esen Eyüboğlu’nu direksiyon 
başında gören yolcular, şaşkınlık 
yaşıyor.  Eyüboğlu yaptığı açıklamada 
vatandaşların görünce şaşkınlık 
yaşasalar da mutlu olduklarını söyledi. 
Eyüboğlu, “Çocuğum engelli olduğu 
için yıllardır araç kullanıyorum. Onu her 
yere ben götürüyorum. Eşim de bu 
işi yapıyor. Ben de yapabilirim dedim. 
Uzun zamandır istediğim bir şeydi” 
dedi.

OLUMLU TEPKİLER ALDIM
Eyüboğlu, Trabzon’da ilk kadın 

dolmuş şoförü olduğunu söyleyerek, 
vatandaşlardan olumlu tepkiler 
aldığını ifade etti. Eyüboğlu, “Eşim ilk 
aşama da olmaz dedi. Ben inandım 
güvendim. Çevremden tepki aldım. 
Bana yapamazsın dediler. Başkanımız 

ile konuştuk. Sağolsun öncelik 
etti, başladık. Şoförlükte kendime 
güveniyorum. Alışmaya başladım. 
Çok iyi tepkiler aldım. Trabzon’da bir 
ilk oldum, nasip oldu. İmkan olursa 
devam etmek istiyorum” ifadelerini 
kullandı. 

KENDİLERİNE GÜVENSİNLER
Sektörde ki önyargıları kırmak 

istediğine vurgu yapan Eyüboğlu, 
“Her kes yapabilir bu işi, güvensinler 
kendilerine. Dolmuşa binen herkes 
şaşkınlık yaşasa da mutlu oluyorlar. 
Her şehir de kadın dolmuş şoförleri, 
otobüs ve servis şoförleri var. 
Burada da olabilir. Dolmuş şoförü 
arkadaşlarımdan da olumlu tepki 
aldım. Çok mutlu oldum, hepsine 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.  

USTA ÇAĞRIDA BULUNDU
Trabzon Şoförler ve Otomobilciler 

Odası Başkanı Ömer Hakan Usta, 
projelerini hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek 

amaçlarının 
şoförlük 
mesleğini 
daha yükseğe 
taşımak 
olduğunu ifade 
etti. Usta, 
bütün kadınlara 
başvuru 
çağrısında 
bulunarak 
şunları kaydetti, 
“Böyle bir 
projemiz vardı 
hayata geçirdik. 
Daha güzel 
projelerimiz 

birlikte hayata geçireceğiz. Bayan 
arkadaşlarımız varsa gelsin 
başvursunlar. Yeni dolmuş sistemine 
geçeceğiz. O dolmuşlarda kadın 
şoförleri istihdam etmek isteriz. 
Örnek olmasını temenni ediyoruz.” 

TRABZON’A ÖRNEK OLACAK
Yeşiltepe Durak Başkanı Vural 

Şener, Esen Eyüboğlu’nun herkese 
örnek olacağını belitti. Şener, 
“Şoförler Odası olarak böyle bir 
projemiz vardı. Esen hanım başvuruda 
bulundu.  İlk aşamada yapamaz diye 
düşündük, değerlendirdik. Kendisine 
tekrar sorduk. Yavaş yavaş alışıyor. 
Vatandaşlardan çok olumlu tepkiler 
aldık. Trabzon için çok önemliydi, 
örnek olacak. Dileğimiz bu sayının 
artması.” diye konuştu.  Durakta 
çalışan diğer dolmuş şoförleri ise 
mutlu olduklarını ifade ederek Trabzon 
geneline yayılmasını istediklerini 
söyledi. 
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Kıymetli Hemşehrilerimizin 
ve tüm İslam Aleminin 

Kurban Bayramını tebrik 
ederim

Av. Ayşe Sula 
KÖSEOĞLU

       Haber: Sonay ÇALUK

Cevat KOL

TRABZONSPOR’U 
ZOR GÜNLER BEKLİYOR

takıma güç katıyoruz” diyerek o da 
derin bir nefes aldı. Ünal Karaman’ın 
en rahat sezonuydu.

Futbolcular ise “feda sezonu” 
diyerek, kenetlenip var olan güçleri 
ile kendi değerlerini yukarı çekip 
hepsi piyasa yaptı. Sempatik 
hareketleri ile hepsinin sevgilisi 
oldular. Transfer yapılamadığı için 
şans bulan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir 
Ömür, Abdülkadir Parmak, Uğurcan 
Çakır, Hüseyin Türkmen futbolları ile 
örnek oldular.

Taraftar “mağdur, gariban” 
psikolojisi ile takımlarına tam destek 

çıkıp tribünleri doldurdu. 12.adam 
görevini kusursuz yaptı.

Bunlar cicim ayıydı. Güzel, 
güneşli günlerdi. Şimdi kim sınıfı 
geçecek onu göreceğiz! Beklenti 
büyüdü. Taraftar şampiyonluk 
havasına girdi. 

Bu sezon yönetimin mazereti 
yok. Transfer yasağı kalktı. İhtiyaç 
duyulan mevkilerin eksikleri 
zamanında giderilmedi. Rodallega 
gitti, yerine alınan oyuncu hiç kamp 
görmedi. Stoper Toure gitti, yerine 
alınan stoper hiç kamp görmedi. 
Onazi’nin memleketlisi Obi alındı, o 

da kamp görmedi. Santrafor daha 
gelmeden tepkiler tavan yaptı. Saha 
sonuçları yönetime yardımcı olursa 
kendilerini kurtarabilirler. Aksi halde 
tribünler homurdanmaya başlar.

Marka değerleri artan 
oyuncuların taliplileri artınca sesleri 
de çıkmaya, yükselmeye başladı. 
Oyuncu sarmak için pazar pazar 
dolaşan Başkan Ağaoğlu’nun talipli 
çıkınca eli kolu dolaştı. “Kulübün 
bütün borcunu ödeyecek parayı 
da verseler Yusuf ve Abdülkadir’i 
satmam” diyen Ağaoğlu paranın 
cinsi ve miktarı ile ilgilenmeye 

başladı. “25 milyon Euro’dan aşağı 
olmaz” diyor. Taraftar karşı çıkınca 
“futbolcunun kafası Avrupa’da” 
demeye başladılar. Nwakaeme 
sözleşmeyi uzattı. İyileştirme tepki 
alırken, “sözleşmeyi uzattık” diyerek 
dolambaçlı yol izlendi. Golleri atınca 
primi kaptı, iyileştirmeden 400 bin 
Euro’yu cebe indirdi. Şimdi konuşma 
sırası oyuncularda. Görücüler 
Trabzonspor’un kapısını sık sık 
çalacak gibi. Yusuf Yazıcı yuvadan 
uçan ilk isim oldu. 

Teknik heyetin ihtiyacı, bilgisi 
doğrultusunda 14 oyuncunun alınıp 

alınmadığına emin değilim. “Elde 
geniş kadro var” diyerek teknik 
heyete yüklenmeler başlayacak. 
Oyuncu hamleleri doğruydu, yanlıştı 
tartışılmaya başlayacak. Apronda 
bekleyen çok insan var. Ünal hocaya 
sallamak için içeride dışarıda 
dumanlı havayı bekleyen kurtlar var. 
Allah yardımcısı olsun!

Taraftar ise beklentiyi yükseltti. 
Geçen yıl takımı gözü gibi kollayıp, 
koruyan taraftarlar, geçen sezonki 
sabır ve desteği bu yıl gösterirler 
mi? 

Bekleyip, göreceğiz.

Kolay görünse de Trabzonspor’u zor bir 
sezon bekliyor. Geçtiğimiz sezon herkesin 
bir bahanesi vardı. Yönetim transfer yasağını 
“mazeret fırsatına” çevirdi, “Elimiz, kolumuz 
bağlı” diyerek işin içinden çıktı. Teknik heyet 
hamleler yapamazken, “Durum bu, eldekilerle 

557 YILLIK GELENEK
YAŞATILIYOR

Trabzon’un Tonya, Maçka, Şalpazarı ve 
Beşikdüzü ve Gümüşhane’nin Özkürtün 
ve Kürtün ilçe belediyelerinin katkılarıyla 
düzenlenen geleneksel ‘Kadırga Otçular Yayla 
Şenliği’nin düzenlendiği Kadırga Yaylası’nda 
bulunan 557 yıllık üstü açık camide, yüzyıllardır 
insanlar, açık havada ibadetlerini yapıyor.

Trabzon-Gümüşhane sınırında yer 
alan, deniz seviyesinden bin 800 metre 
yükseklikteki Kadırga Yaylası’nda, üstü 
açık, çevresi 1,5 metrelik taş duvarla çevrili 
557 yıllık çift minareli camide, yüzyıllardır 
insanlar, açık havada çimenler üzerinde 
ibadet ediyor. Yaz mevsiminin gelmesi ve 
yayla sezonun başlamasıyla Trabzon ve 
Gümüşhane’den Kadırga Yaylası’na göçen çok 
sayıda kişi, bu camide namaz kılıyor. Bu yıl da 
Gümüşhane’nin Özkürtün, Kürtün, Trabzon’un 
ise Maçka, Şalpazarı, Tonya ve Beşikdüzü 
ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen 
geleneksel ‘Kadırga Otçular Yayla Şenliği’ne 
gelen ziyaretçiler, vakit namazlarını üstü açık 
camide kılarak, yüzyıllık geleneği sürdürüyor. 
Vatandaşlardan Özkan Pekin, üstü açık camide 
ibadet etme geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını 
belirterek, “Her yıl buraya geliyoruz. Burada 
namaz kılınırken Allah’ın yüce hikmeti yağmur 
yağmıyor. Biz de bu geleneği nesilden nesile 
yaşatmak için çocuğumla burada namazımızı 
kıldık. Dedelerimizin, atalarımızın tarihini 
mirasına sahip çıkmak son derece önemli” diye 
konuştu.
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TRABZON Gazeteciler Cemiyet Başkanı 
Ersen Küçük ve Yönetim Kurulu Üyeleri Genel 
Sekreter Ayşegül Özdoğan Yıldırım, Mali 
Sayman Fatih Turan ile Yönetim Kurulu Üyesi 
Aydın Akdeniz ile tarafından açıklanan 2018 
Yılının Başarılı Gazetecileri şöyle:

1-GAZETE HABER: Meryem AKGÜN 
(Karadeniz)- “Devlet vermedi sütle ödediler” 
2-SPOR HABERİ: Erdoğan BEKAR (Günebakış) 
- “Bu çocukların canı kime emanet!”
3-SPOR ARAŞTIRMA: Ali Osman YÜRÜK 
(Taka) - “Trabzonspor’un tarihi 95 bin dolara 
satılıyor”
4-SPOR RÖPORTAJ: Mehmet KARAGÖZ 
(Karadeniz) - “İtalya’da Napoli, Türkiye’de 
Trabzon”
5-GÜNCEL YAZI: Selahattin ÖZCAN 
(Sonnokta) - “Bayrak”
8-SPOR FOTOĞRAFI: Tahsincan DEVECİ (Taka) 
- “Bu kin bu öfke, bu nefret hiç yakışmadı”
9-MİZAMPAJ: Ömer SALKI (Günebakış) - 
“Uçak denize düşecekti”
10-HABER GÖRÜNTÜSÜ: Selçuk BAŞAR 
(DHA) - “Köylüler ulaşımını kayıkla sağlıyor”
11-TV HABER: Ahmet Çağlar Yıldırım (A Haber) 
- “86Yaşındaki Giresunlu Yakup dede Afrin 
operasyonuna katılmak için gönüllü oldu”
ZİYAD NEMLİ BÜYÜK ÖDÜLÜ: Mehmet Ali 
Yılmaz
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Ferrero Fındık, CEMSAN-
VEİTO
SANAT ÖDÜLÜ: Osman Sınav
SPOR ÖDÜLÜ: Hekimoğlu Trabzon FK (Celil 
Hekimoğlu)

BAŞKAN KÜÇÜK 
TEBRİK ETTİ
Trabzon Gazeteciler Cemiyet Başkanı 

Küçük ödül kazanan basın mensubu 
arkadaşlarını tebrik ederken, “Ödül kazanan 
isimler yapılan oylama sonucu hakkıyla ödüle 
layık görülmüşlerdir. Sanat Ödülünü ünlü 
yönetmen Osman Sınav’a verdik. Çünkü 
ilimizde çekmiş olduğu ‘Sen Anlat Karadeniz’ 
dizisi ile Trabzon’un ekonomik, sosyal ve 
kültürel tanıtımına katkı vermektedir. Jüri 
Özel Ödülüne layık görülen Ferrero Fındık 
ise en önemli tarımsal ürünümüz olan 
fındığımızın en büyük alıcısı ve dış satımcısıdır. 
Sosyal sorumluluk projeleri ile başta kadın 
ve çocuklar olmak üzere yaşam kalitesinin 
yükselmesine katkı sağlaması ve bunları 
kamuoyu ile paylaşırken basın sektörünü 
önemsemesi bunun için de medya ile işbirliği 
sağlaması önemli bir etken olmuştur. Manisa, 
Düzce, Ordu, Trabzon’da sahip olduğu 7 
fabrika ve işletme ile yatırıma ve istihdama 
katkı sağlaması türü ödüle layık görülmüştür. 
Cemsan – Veito ödüle layık görülen bir başka 
değerimizdir. Cemsan Elektrikli Cihazlar 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi trifaze ani 
su ısıtıcı sistemini Türkiye’de ilk kez hayata 
geçirmişlerdir. 1978 yılında Vakfıkebir’de bir 
baba ve 3 kardeş bu işe başlamışlardır. 61 
ülkeye ihracat yapmaktadırlar. Bu ülkeler 
arasında ABD, Kanada, İngiltere, Avrupa ve 
Orta Doğu Ülkelerinin tamamı olmak üzere 
bu işin anavatanı olan Çin’e de ürün ihraç 
etmektedirler. Yöremizin bu değeri de iş 
kapasitesi nedeniyle ödüle layık görülmüştür. 
Spor Ödülü’nün Hekimoğlu Trabzon FK’ya 
verilmesinin gerekçesi şudur, TFF 3. Ligde bu 
sezon 66 puanla 1. olarak tamamlayarak bir 
üst lig olan 2 lige çıkan Hekimoğlu Trabzon 
FK adına bu başarı da önemli rolü olan 
Celil Hekimoğlu’na ödül verilmesi uygun 
görülmüştür” şeklinde ifadeler kullandı.

Öte yandan Meslekte 20 yılını doldurmuş 
ve basın hizmet ödülü aldı.

Merhum Vali Yazıcıoğlu 
Erzincan’da görev yaparken bir 
köy ziyaretine gider. Bu köyde 
en yaşlı kim var diye sorar. 
Valiye, “Sayın valim bu köyde en 
yaşlı bir teyze var. Evinde hasta 
yatıyor ama gidemeyiz. “derler. 
Vali, “Neden gidemeyiz.” Diye 
sorunca, “Sayın valim evi köyün 
en uzağında gidebilmek için en 
az 500 metre yürümek gerekir. 

“derler. Bunun üzerine Vali, hadi 
gidiyoruz der ve yola koyulur. 
Yaşlı teyzenin evine varırlar ve 
teyzeye, “Nasılsın nene” diye 
seslenir. Gözlerini açamayan 
nene, “Evladım sen kimsin?” Diye 
sorar. Vali Yazıcıoğlu, “Nene ben 
Erzincan Valisiyim” diye cevap 
verir. Yaşlı teyze ,”Evladım sen 
vali olamazsın” der. Bu cümleyi 
tekrar eder. Vali nene neden 

vali olamam ben diye sorar. 
Yaşlı teyze, “ Evladım sen vali 
olamazsın, sen İNSANSIN” diye 
cevap verir. (MUSTAFA AKYÜZ)

Kamil ANAHAR

‘SEN VALİ 
OLAMAZSIN’

ANAHAR’DAN ANAHTARA

Annem hep ondan bahsederdi. 

Nasıl okuduğunu dile getirirdi. Akrabasıydı Gündoğdu Sanımer. 

Çünkü orası Trabzon’du. Ahşap evleriyle, daracık sokaklarıyla, mandalina 

bahçeleriyle, yokuşuyla, düzüyle, sinirli ve akıllı 

insanlarıyla burası bizim sevgili yuvamızdı...

Gündoğdu Sanımer (Hekim, 
Şair, Yazar, Ressam, Ebruzen, 
Müzisyen)...

1935 yılında Trabzon’un 
Sotka Mahallesi’nde doğdu. 
Babası Trabzon’un önde gelen 
muallimlerinden Fevzi Bey, annesi 

Neriman Hanımdır. Çocukluğunu 

çok sevdiği Sotka Mahallesi’nde 

geçirdi. Babası Muallim Fevzi 
Beyi çok küçük yaşlarda kaybetti. 

Trabzon Lisesi’ni bitirdikten 
sonra İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde okumak üzere 
İstanbul’a geldi. İstanbul, sanat 
hayatını etkileyen en önemli 
değerlerdendir. Tıp fakültesinden 

kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanı olarak Trabzon’a geri 
döndü. 7 Nisan 1966’da Günaç 
Sağlamer ile evlenen Sanımer’in 

bir kızı ve bir oğlu oldu.
Bir süre Trabzon Tabip 

Odası başkanlığını da yapan 
Sanımer, emeklilik sonrasında 
Özel Karadeniz Hastanesi’nde 
görev yaptı. 1999 yılında tekrar 
İstanbul’a gelen Sanımer, ömrünün 

son yıllarını burada geçirmiştir. 
Sanımer 22 Haziran 2003 
tarihinde yaşamını yitirmiştir.
Yazı yaşamına çok küçük yaşlarda 

başlayan Sanımer’in ilk yazısı, 
Akçaabat’ta yayımlanan ‘Yeni 
Pulathane’ gazetesinde çıktı. 

1953 yılında, bir grup arkadaşı ile 

Trabzon’da çıkan ‘Genç Öğretmen’ 

adlı derginin yayımına katkıda 
bulundu. 1961 yılında yayımlanan 

ilk Kıyı’da şiir ve yazıları ile yer 
alan Sanımer, bu derginin ikinci, 

üçüncü ve dördüncü dönemlerinde 

de dergi ailesinin önemli bir bireyi 

oldu. ‘Kıyı’ların pek çok sayısında 

eserleri ile yer alan Sanımer, 
son dönem Kıyı’nın genel yayın 
yönetmeni idi.Başta Hakimiyet, 
Karadeniz, Kuzey Haber, Türk Sesi 

gazeteleri olmak üzere Trabzon’da 

çıkan pek çok gazetede yazıları 
yayımlanan Sanımer’in Varlık, 
Karşı, Yazko Edebiyat, Güzel 
Yazılar,.. dergilerinde de eserlerine 

yer verilmiştir.
Ebru sanatına yıllarını 

vakfeden ve bu alanda önemli 
çalışmalar yapan, sergiler açan 
Sanımer’in vazgeçemediği iki 
tutkusu da müzik ve resimdi. 
Ney ve keman çalan Sanımer’in 
resimleri birçok karma sergide yer 

almıştır.
Şiirle kesintisiz bir sevdayı 

yaşayan Sanımer’in hayatta iken 

iki şiir kitabı okurla buluşmuştur: 

Karayelin Sürüleri, Suyun İnce 
Sesinde.Sanımer’in hayatta iken 

tamamladığı son eseri Trabzon 
Destanı, onun Trabzon’a olan 
tutkusu ile ölümünden sonra 
okurları ile buluşturulmuştur.

GÜNDOĞDU SANIMER’İ HATIRLAMAK

Trabzon’da Doğanlar... Futbol topunu, ararken 
dayağı bulmuş:

1461 Trabzon’un teknik direktörü 
Hüsnü Özkara, Kuzey Ekspres gazetesini 
ziyaret eder. Bilal Çetinkaya, Metin Bak 
ve diğer genç hocalarla… Hüsnü Özkara, 
gazetenin patronu ve yazarı Hasan Kurt’un 
eski arkadaşı. Sohbette söz, yıllar önce Avni 
Aker’de oynanan Trabzonspor-Tonyaspor 
maçına gelir. Özkara, Trabzonspor 5-0 önde 
iken maçın tatil edildiğini ve hakemin de 
Hasan Kurt olduğunu söyler.

Kurt, maçta yaşananları özetledikten 
sonra başladı anlatmaya: “Tonyasporlular 
bir penaltı pozisyonuna itiraz ettiler, epey 
kart çıkardım. Tonyasporlular sahayı 
terk ettiler. Maçı tatil ettim. Sahada bir 
süre bekledim. Sonra soyunma odasında 
üzerimi giydim. 19 Mayıs Spor Salonu’na 
gittim. Hakem odasında sıcağı sıcağına 
rapor yazayım dedim. Spor salonunun 
kapısı kapalıydı. Geri döndüm. O sırada 

Yavuz Selim sahasında maç izleyen bir 
grup, beni işaret edip ‘Aha maçın hakemi!’ 
diyerek bana doğru yürüdü. Spor salonunun 
Yavuz Selim tarafından karşıda 30’lar 
Apartmanı’nın altındaki kahveye kendimi 
attım. O dönemler benim için ‘En hızlı koşan 
hakem’ derlerdi.”

Hüsnü güldü ve “Kardeşim, dayağı 
senin yerine Sadi yedi,” demez mi! Maç tatil 
edildikten sonra Trabzonspor soyunma 
odasında, takım kaptanı Sadi Tekelioğlu 
yana yakıla maç topunu arıyor… Sadi, sağa 
sola bakıyor, top yok.

Sadi’nin aradığı maç topu 
Trabzonspor’un topu ve o yılların en 
kaliteli toplarından biri. Hüsnü, Sadi’ye 
“Topu Tonyalılar aldı. Onların soyunma 
odasında...” diyor. Sadi, Tonyaspor soyunma 
odasına gidiyor ve topu istiyor. Tonyalı 
topçular, Sadi’yi soyunma odasında bir 
güzel haşlıyorlar. Sadi, güç bela Tonyalıların 
soyunma odasından çıkıyor ve kendini 
Trabzonspor’un soyunma odasına atıyor.

TEKELİOĞLU NEREDE 
DAYAK YEMİŞ

İŞTE 2018’İN BAŞARILI GAZETECİLERİ
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen “Başarılı 
Gazeteciler Yarışmasının” 
2018 yılı kazananları 
açıklandı

Usta’dan
TGC’ye ziyaret

TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Dr. Hakan Usta görevi devralan Başkan Ersen 
Küçük’e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak 
sağlıkta Trabzon’un nerelerde olduğunu ve 
sağlıkta yapmış oldukları faaliyetler hakkında 
bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Küçük, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Günlük 
yaşantımızda birçok önceliğimiz var ama 
bunların en önemlisi sağlık. Şehrimizde sağlık 
konusunda çok önemli gelişmeler olup bölgenin 
hakimi durumunda. Sizlerde yoğun bir mesai 
içerisindesiniz, biz Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
olarak her zaman yanınızda olacağız. Ziyaretiniz 
için teşekkür ederim” dedi.

Mollamehmetoğlu’na
Geçmiş olsun ziyareti

Çoruh Edaş basın bayramını kutladı

TRABZONT Gazeteciler Cemiyeti eski 
Başkanı, Taka Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Yusuf Turgut, Karadeniz Gazeteciler 
Konfederasyonu Genel Sekreteri Haluk 
Ayyıldız, Türkiye Spor Yazarları Derneği 
Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı 
Hakan Yoloğlu, rahatsızlığı sebebiyle bir 
süredir tedavi gören Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti eski başkanlarından ve Virakaradeniz 
adlı internet sitesinin sahibi Ahmet Şefik 
Mollamehmetoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde 
bulundular. Mollamehmetoğlu, ziyaretten 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
Turgut, Ayyıldız, Yoloğlu, Kılıç ve Yoloğlu’na 
teşekkürlerini iletti.

ÇORUH EDAŞ Trabzon 
İl Müdürü Osman Aydın ve 
Kurumsal İletişim Yönetmeni 
Büşra Sarıismail, 24 Temmuz Basın 
Bayramı kapsamında, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret 
etti. Basın mensupları ile görüş 
alışverişinde bulunan Osman Aydın, 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük ve Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti İdari İşler 
Müdürü Nevzat Yılmaz’ı tebrik etti.

Basın mensuplarının halkı 
bilgilendirmek amacıyla zorlu 
koşullarda bile mesleklerini icra 
ettiklerini belirten Çoruh EDAŞ 
Şirket Müdürü Mehmet Aydın ise 
gazetecilere teşekkürlerini sundu.

Çoruh EDAŞ Trabzon İl Müdürü 
Osman Aydın ve Çoruh EDAŞ 

Kurumsal İletişim Yönetmeni Büşra 
Sarıismail, 24 Temmuz Gazeteciler 
ve Basın Bayramı kapsamında 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni 
ziyaret etti. Gazetecilerle sohbet 
gerçekleştiren ve icra ettikleri 
kutsal görev için teşekkürlerini 
sunan Osman Aydın, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Ersen Küçük, Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Genel 
Müdürü Nevzat 
Yılmaz ve tüm 
gazetecilerin 
bayramını tebrik 
etti. 

Basın 
mensuplarının 
24 Temmuz 
Gazeteciler ve 

Basın Bayramı’nı kutlayan Çoruh 
EDAŞ Trabzon İl Müdürü Osman 
Aydın, gazetecilerin kamuyu 
bilgilendirme anlamında çok önemli 
görevleri olduklarını belirtti. Aydın, 
gazetecilerin hem bölge halkı hem 
de Türkiye adına önemli bir görevi 
icra ettiğini belirterek, halkın doğru 
ve tarafsız bilgiye ulaşmasında 
gazetecilerin önemine dikkat çekti.

TRÜ Rektörü Aşıkkutlu’dan TGC’ye ziyaretinde konuştu

TRABZON Üniversitesi (TRÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla 
Çimer, Prof. Dr. Hasan Karal, Genel 
Sekreter Doç. Dr. Recep Narter 
ve Kurumsal İletişim Koordinatörü 
Doç. Dr. Bahar Yalın, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret 
ederek, yeni başkan Ersen Küçük 
ve yönetim kurulu üyelerini tebrik 
ederek hayırlı olsun temennilerinde 

bulundu.
Ziyarette Trabzon basınının 

ülkemiz yerel basını içerisindeki 
önemine işaret eden Rektör 
Aşıkkutlu, “Köklü bir geçmişe 
sahip olan Trabzon basını, 
şehrimizin gelişmesinde çok 
önemli rol oynamaktadır. 
Dolayısıyla üniversitemizin 
basınımızla temas halinde 
olması, kamuoyunun nabzının 

tutulması, yönlendirici ve yapıcı 
geribildirimlere duyarlı olması 
üniversitemizin sağlıklı gelişmesi 
ve tanınırlığı açısından büyük 

önem arz etmektedir” 
dedi.

Başkan Küçük, 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek, “Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti 
olarak Trabzon 
Üniversitesi ile 
şehrimizin gelişmesine 
katkı sunma noktasında 
olabilecek her türlü 
projede yer almak bizleri 
memnun edecektir” 
şeklinde konuştu.

Trabzon basını şehrimizin
gelişimi için çok önemli
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TRABZONSPOR’UN YENİ TRANSFERİ DOĞAN ERDOĞAN’IN HİKAYESİ ŞAŞIRTTI

IRKÇILIK KURBANI OLMUŞ!
TRABZONSPOR’UN 

geçtiğimiz haftalarda kadrosuna 
kattığı orta saha oyuncusu 
Doğan Erdoğan’ın transferi çok 
konuşulmuştu. Avusturya ekibi 
Lask Linz’e 18 yaşında transfer 
olan Doğan Erdoğan burada 
başarıyı ve acıyı bir arada yaşadı.

HAYALİNE ERKEN 
YAŞTA KAVUŞTU
Samsuspor’da kendisini 

gösteren Doğan’ın hayalleri 
arasında hep yurt dışı yer 
alıyordu. İlk etapta İngilizce 
eğitimi alan Doğan’ın sonunda 
hayaline genç yaşta kavuşarak  
Avusturya 2. Lig ekiplerinden 
Lask Linz’in yolunu tuttu. 

Linz, Avusturya’nın 
kuzeybatısında Tuna Nehri 
yanında yer alan bir şehir olarak 
öne çıkarken diğer bir özelliği ise 
Hitler’in doğduğu kasaba olan 
Braunau am Inn kasabasında 20 
Km uzaklıkta bir yer olması ve 
ırkçılık kültüründen etkilenmesi 
ile biliniyor. 

TAKIMIN DEĞİŞİLMEZİ OLDU
Yeni takımında fırtına gibi 

başlayan Doğan kulübe adım 
atar atmaz ilk 11’in değişilmez 
oyuncuları arasına girmeyi 
başardı. Ligin tamamında forma 
giyen ve taraftarın sevgilisi 
haline gelen Doğan Erdoğan 
önderliğindeki Avusturya ekibi 
Salzburg’un ardından ligi ikinci 
sırada tamamladı. 

ŞAMPİYONLUK YAŞADI
İlk sezonda çıkmayı 

başaramayan Linz ekibi ikinci 
sezonda Doğan Erdoğan ile 
şampiyonluğu tadarak Avusturya 
Bundesliga’nın yolunu tuttu. 

ERKEN OYNATILDI
1,5 ay süren tedavisinin 

ardından yeniden takıma 

dönen doğan daha sonra 
kamp için İspanya’nın yolunu 
tuttu. Oynamak için ısrar eden 
oyuncuya sakatlığı yönelik 
koruma yapılmadı. Gelir gelmez 
idman programı uygulanan 
oyuncu yanlış işlemler sonucu 
tekrar sakatlandı. 

AYRILMAK İSTEDİ, 
YÖNETİM İZİN VERMEDİ
Aradan geçen zaman zarfında 

tedavisini gerçekleştiren Doğan 
bu süre zarfında kendisine 
karşı yapılan muameleden 
rahatsız olduğunu dile getirip 
Avusturyalı teknik adam Oliver 
Glasner’e  “geçen sezonun 
büyük kısmını bensiz oynadınız, 
düşünmüyorsanız bir çözüm 
bulmam lazım” ifadelerini kullandı.

Bu görüşme sonrası Linz 
teknik direktörü  Glasner’de 
Doğan Erdoğan’ın gitmesine izin 
vermeyerek oyuncuyu takımda 
tuttu. 

BEŞİKTAŞ MAÇINDAN 
SONRA BİLETİ KESİLDİ
Bu süre zarfında UEFA 

Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’la 
eşleşen Lask Linz tüm gözler 
Doğan Erdoğan’a çevrilmişken 
oyuncu 2 maçta sadece 5 dakika 
şans bulabilidi.

Bu elenme Linz ekibinde 
büyük öfkeye neden olurken 
bu maçlardan sonra da forma 
giyemeyen Doğan Erdoğan’ın 
yüzü iyice düşmeye başladı.

LİNZ TEKNİK 
DİREKTÖRÜNDEN SKANDAL 
DEĞERLENDİRME
Hatta Linz teknik direktörü 

takım değerlendirmesini yaptığı 

bir açıklamasında Doğan Erdoğan 
için “Tanırya şükür aynı soyadına 
sahip olan diğer Türkten daha 
uyumlu. Takımda oyunun iki 
yönünü oynayabilen en iyi orta 
saha oyuncusu” ifadelerini 
kullanmış ve Türkiye’ye üstü 
kapalı mesaj göndermişti.

PİLOT TAKIMDA DA 
KÖTÜ MUAMELE
Kulüpte istenmeyen adam 

konumuna gelen Doğan Erdoğan 
form tutmak amacıyla 2. Ligdeki 
pilot takıma gitti. Bu süre 
içerisinde milli takımda kaptanlık 

görevi yapan Doğan Erdoğan 
yine Avusturya’daki düzenin 
kurbanı oldu. Milli takıma gitmesi 
sebebiyle oyuncuya kulüp 
yetkilileri tarafından “bütün hafta 
takımla idman yapmadın yedek 
başlatacağım seni” ifadeleri 
kullanılınca ipler tamamen koptu.

TRABZONSPOR İLE 
TEMASA GEÇTİ
Oyuncunun durumundan 

devre arası haberdar olan 
Trabzonspor Kulübü görüşmeleri 
sezon sonuna kadar yürütüp 
oyuncuyu kadrosuna kattı.

16 maçta 
forma giyen Doğan’ın 

Austria Wien maçının 89. 
Dakikasında sakatlandı. Karın 
adalesinde pubisin birleştiği 

yerde yırtık oluşan Doğan 
Erdoğan hayatının en zor 

dönemlerine böylelikle 
girmiş oldu. 

SAKATLIK 
YAŞADI

       Haber: Hasan TUNCEL

İhsan ÖKSÜZ

-“GİT YUSUF, GİT!”

ADI LAZIM DEĞİL…
YUSUF Yazıcı ile ilgili Trabzon 

Bayram Gazetesi için geçen hafta 
uzun bir yazı kaleme almıştım.  Ama 
futbolda gündem çok kısa zamanda 
değişiyor. Transfer gerçekleştiği için o 
yazının bir anlamı kalmadı. Yine de 2.5 
sayfalık yazının son paragrafını burada 
paylaşmak istiyorum:

“…. Fakat şunu da unutmamak 
gerek; hiç kimse vazgeçilmez değildir. 
Değeri bulununca herkes gidebilir. 
Bunun için ahlanıp sızlanmaya değmez. 
Yusuf Yazıcı yol ayrımındadır. Kalırsa, 
bu takımda gerçek efsane, kaptan 
olmak istiyorsa başımızın üstünde yeri 
var. Ama zincirlerini kıramayacağını 
hissediyorsa, içinde şüpheler varsa ki 
öyle anlaşılıyor “Git Yusuf, biran önce 
git…” derim. Sadece Yusuf için değil 
herkes için döngü böyledir. Hiç kimse 
suyun akışını durduramaz. Ve kimseler 
de kalkıp onu suçlamasın. Öncekilerin 
çoğu aynısını yaptılar!”  

TRABZONSPOR MAĞDUR, AMA…
Trabzonspor CAS’a başvurdu. 

Gerekçe malum: 2010 – 2011 sezonunda 
lig şampiyonluğunun gaspı konusu… 
CAS, önceki tüm mahkeme, kurum ve 
aynı kuruluş tarafından verilen “şike 
vardır” kararına rağmen nihayetinde 
ipe un sermiş ve tam “Türk işi” bir 
kararla “şike vardır, Trabzonspor’un 
mağduriyetini anlıyoruz.” dedikten 
sonra “Ama…” ile başlayan 
açıklamalar sonucu Trabzonspor’un 

şampiyonluğunun verileceği makamın 
kendileri olmadığını, kibarca bu işin TFF 
tarafından halledilmesi gerektiğini ifade 
ile red kararı almıştır. 

Bence hiç şaşırtıcı değil… Çünkü, 
süreci en iyi takip edenlerden biriyim. 
Bu konuda 555 sayfa tutan Şike 
Şike Tapeler Yalanlar Gerçekler adlı 
kocaman bir kitap yazdım. İçinde 
hiçbir yalan, hurafe olmayan tamamen 
belgelere dayanan bu esere bırakın 
Trabzonsporluları, Trabzonspor bile 
sahip çık-a-madı!!! TS Clup’larda 
satışı bile kolay olmadı. Halbuki kitabın 

sponsoru Murat İskender’di. Tüm 
masrafları o karşılamıştı. Sadece kitabın 
satışını istemiştik. Başka talebimiz de 
olmamıştı. Muharrem Usta döneminde 
söz verildiği ve önce sıcak bakılan kitap 
satışı nedenle TS Clup’ların vitrinlerini 
süsleyemedi. Süreci en iyi bilenlerden 
biri de zamanın asbaşkanı Ahmet 
Çubukçu idi. Hatta bu konuda başkan 
Muharrem Usta’ya telefonda ağır sözler 
de söyledim! 

Kısaca Trabzonspor şampiyonluğu 
zorla elinden alındı. Şampiyonlar Ligi’ne 
katılma hakkı verildiği, 22 milyon avro 

para kasasına girdiği, Fenerbahçe’ye 
2 yıl Avrupa Kupaları’na katılmama 
cezası verildiği halde… Kupanın ne 
TFF, ne UEFA, ne FİFA ne de CAS 
tarafından Trabzonspor’a verilmesi 
mümkün değildir. Kupa tek bir cümle ile 
Trabzonspor müzesine girer… Cümlenin 
ne olduğunu, söyleyecek kişinin kim 
olduğunu sağır sultan bile biliyor. 

Şimdi herkes rahatlamıştır! En çok 
da Trabzonspor yönetimi!!! Çünkü, artık 
ikide bir “Kupamızı isteriz” diye tepki 
gösteren taraftarlarına “Bakın, CAS bile 
isteğimizi reddetti” deme hakları doğdu! 
Böylece iktidarla da araları bozulmamış 
olacak. Çünkü iktidar mensupları ile çok 
sıkı fıkılar! Unutulmasın, Hacıosmanoğlu 
ile Muharrem Usta da iktidarla çok içli 
dışlı idiler. Kulüp onların döneminde 
borç batağına sürüklenmişti! Ne güzel 
değil mi? Siyasilerin el attığı kulüp 
batakta! Davanın en çetrefil döneminde 
baştan beri bu davayı takip eden değerli 
hukukçular Nusret Yılmaz ve Erdem 
Egemen’in görevden alınmaları bile başlı 
başına skandal değil miydi? 

Ama siz yine de gerçekleri 
öğrenmek isterseniz yukarıda sözünü 
ettiğim kitaba başvurabilirsiniz. Tarih 
şikecileri, şike severleri, yandaşları, 
işbirlikçileri, iki yüzlüleri, dönemin 
iktidar ve muhalefet partilerini ve 
Trabzonspor adına yalan söyleyenleri 
unutmaz. 

SABREDİN!

YUSUF, A.KADİR’İ 
KİM KEŞFETMİŞ!

AYNI SAÇMALIK!

AHISKALI VE 
TEKELİOĞLU…

TRABZON’DAN hayli 
uzaklardayım. Kadim şehrimi 
uzaktan da olsa takip 
etmeye çalışıyorum. Kent 
adına pek olumlu haberlere 
rastlayamıyorum. Trafik, çevre 
rezaletti… Denizimiz resmen 
çalınmıştı. Trabzon’da doğal 
yapısı ile kalan neredeyse hiçbir 
şey kalmadı. Ne tarihi eserler, 
ne tabiat varlıkları… Nedense 
iktidar mensuplarının yaptığı 
her hareket alkışlanıp, içinde bir 
keramet aranıyor. “Nedense” 
dedim ama nedenini az çok 
tahmin edebiliyorum! Anlarsınız 
ya!!! Mesela ilgili bakanımız 
sayın Mehmet Cahit Turhan, 
Boztepe’yi ucube bir görüntüye 
çeviren kuzey yamacındaki 
saçma yol için sorulan bir soruya 
“Sabredin!” demiş. Sonra da 
ne idüğü belirsiz bu çirkin yolun 
gelecekte yürüyüş yolu haline 
getirileceğini söylemiş. Sevgili 
bakanımızın yürüyüş yolu 
görmemiş olacağını sanmam. 
Ya kendisine böyle bir savunma 
sistemi geliştirmiş ya da kulağına 
birileri üflemiş… Ehh nasıl olsa 
yarın herkes unutur gider…  
İlahi sevgili bakan, Boztepe’yi 
karpuz gibi yardınız. Çirkinlik 
her yandan görülüyor. Hele 
uçakla kente gelenler “Ula ha bu 
nedur?” demekten kendilerini 
alamıyorlar! “Sabredince” 
Boztepe yamaçları eski haline 
mi dönecek? Sabredince ne 
olacak? Amacı ne olursa olsun 
böyle bir yolun yapılmayacağını 
sayın bakandan iyi kim bilebilir 
ki? Ama yine de gözlerimizin içine 
baka baka yapıldı ve sonunda da 
“sabredeceğiz.” öyle mi? Haa, 
her şeye alışıyoruz, buna da 
alışırız canım.

GEÇENLERDE Trabzonspor’da tam 
3 aynı dönemde teknik adamlık yapıp 
adeta enkaz bırakan, Fenerbahçe’nin 
şimdiki teknik direktörü Ersun Yanal, 
Türk Futbolu’na kazandırdığı yıldızları 
sayarken Trabzonspor’dan da Yusuf 
Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay 
Yokuşlu’yu işin içine katmış!!! Çok 
güldüm çok… Ama dedik ya yalan 
ne kadar büyük olursa bir inananı 
mutlaka çıkıyor.

Bir defa Yusuf Yazıcı ve 
Abdülkadir Ömür’ü Yanal değil, 
Sadi Tekelioğlu ilk oynatan teknik 
adamdır. Yusuf Yazıcı’yı Türkiye 
Kupası’nda 7 - 0’lık sanıyorum amatör 

Ardahanspor maçında bile sahaya 
sürmeyen, sonrasında Samsunspor’a 
göndermek isteyen de yine Yanal’dır. 
Okay Yokuşlu’yu “piyasaya çıkarmak” 
söylemi de inanılmaz bir algıdır. Çünkü 
bu oyuncuyu almak için Trabzonspor 
tam 3.5 milyon avro ödemiştir! Demek 
ki Okay zaten değerli bir oyuncu 
idi ki Trabzonspor bu kadar parayı 
saymıştır. Ayrıca Uğurcan Çakır’ı da 
yine ilk oynatan Sadi Tekelioğlu’dur.

Yanal’la az çok bir hukukum var. 
Ama bu kadar atmaya da gönlüm 
elvermiyor. Neyse Trabzonspor 
kurtuldu da Fenerbahçe düşünsün 
artık!

2 AĞUSTOS 1967 tarihinde 
bordo mavili renklerle kurulan 
Trabzonspor’un 52’nci kuruluş 
yıldönümü kutlanıyor!!! Ve 
bunu kulübün resmi ağızları 
söylüyor!!! Allah aşkına ilkokul 
çocuğu bile Trabzonspor’un 
52’nci değil 53’üncü yaşına 
girdiğini anlar! Hangi kafa ile 
hala 52’nci yıl diyorsunuz? Hani 
51’nci yıl diyeceğine “50’nci 
yılda şampiyonluk” parolası ile 
seçim kazanan ve Trabzonspor’u 
bugünkü açmaza sürükleyen iki 
başkandan biri olan Muharrem 
Usta’nın söylemleri takip 
ediliyor diyeceğim ama bu kadar 
saçmalığa kimse evet demez 
her halde… Beyler Trabzonspor 

52 değil 53’ncü yaşına girmiştir. 
Düzeltilmezse bu yanlışlık 
ilanihaye devam edecek. O kadar 
da tenviratta bulunmuştuk. 
Demek ki kimsenin haberi 
olmamış. Yazık!

 Bir de Trabzonspor’un 
tarihini daha evvellere çekmek 
isteyenler var.  1921 diyeni 
var. 1966 diyeni de… 1930’lu 
yılların başında Trabzonspor 
adında resmen bir kulübün 
kurulduğunu çokları ise zaten 
bilmiyor. Ama konumuz o 
değil. Bu istekler olabilir. Hatta 
1914’lerde kurulduğu varsayılan 
sanıyorum İdman Grubu adlı bir 
kulüpten de söz ediliyor. Deniyor 
ki Trabzonspor’un kuruluş tarihi 

günlere çekilsin. Bu isteklerin 
bazıları masum, bazıları ise 
renk aşkı ile dile getiriliyor. 
Saygı duyarım ama, ortada bir 
realite var ve bu da bugünkü 
Trabzonspor’un 2 Ağustos 
1967’de kurulmuş olduğu 
gerçeğidir. Bunun için de yaşı 53’e 
girmiştir. 52 değil…

ÇOK yakın iki arkadaşım uzun süredir 
hastanelerde şifa bekliyorlar. Biri Sabahattin 
Ahıskalı, diğeri Hayri Tekelioğlu… İkisinin 
de benzer sıkıntıları var. İkisine de Allah’tan 
şifa diliyorum. Umarım eski hayatlarına 
dönerler ve umarım aileleri, eşleri, çocukları, 
yakınları ile tekrar eski günlerine dönerler.

VAH VAH! 
VEKİLLERE EL ATIN!

Bir gazetede okudum: TBMM Başkanı 

Mustafa Şentop, 22 bin 500 liralık vekil maaşının 

az olduğunu, bazı vekillerin arabasının bile 

olmadığını söylemiş! İlave de etmiş “Harcaması 

az olan vatandaşa 22 bin 500 lira çok geliyor.” 

Vekillerin maaş dışında aldıkları ekstralarla 

maaşları yaklaşık 80 bin liraya geliyor. (Kaynak: 

Rahmi Turan) Eğer bu para da yetmiyorsa 

harcaması az olan vatandaşlar ne yapsak acaba? 

Nasılsa kazancımız az bizim için fark etmez, bu 

nedenle vekillere el atsak mı? Maaşlarına ilave 

için. Sahi vekiller, ne olduğu belirsiz bu sistemde 

büyük çoğunluğu ne iş yapıyorlar acaba? Üstelik 

tam 600 kişiler! Hadi pamuk eller cebe… Vekillere 

yardım için bir omuz atalım!!! 
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TRABZONSPOR’UN görücüye çıkan 
Gri forması satış rekorları kırıyor, sosyal 
medyada yayımlanan tanıtım videoları da 
büyük beğeni kazanıyor. Peki, neden Gri 
forma böylesine tutkuyla izlendi, bunu 
biraz açalım.

Formaya, Trabzon yöresine ait ke-
şan motifleri işlendi ve harika bir uyum 
sağlandı. Dolayısıyla ortaya Trabzon ve 
Trabzonspor ruhu çıkartıldı. Video klibinde 
oynayan o çocuğun Trabzonspor forması-
na ulaşma sevdasına annesinin de yöresel 

kıyafeti ile destek vermesi olaya ayrı bir 
ruh kazandırmıştır. Haliyle, Gri forma 
Trabzonluların gönlünde taht kurmuştur. 
Düşünün, Barcelona’nın ünlü savunma 
oyuncusu Pique bile 20 milyon takipçi-
siyle o güzel anları paylaştı. Trabzonspor 
kulübü de Pique’ye ‘teşekkür imoje’si 
gönderdi. Yani tüm bunlar demek oluyor 
ki, yöresel malzemenizi formanızla bü-
tünleştirdiğinizde, herkesi ağlatan sonuca 
ulaşıyorsunuz. İşte Gri formanın sırrı da 
burada yatmaktadır.

HATIRLATMA yapalım. Bir dönem 
Tolga Zengin-Onur Kıvrak ikilisi 
vardı ve Trabzonspor kalesi adeta 
keli gibiydi. Geçen süreçte, Uğurcan 
Çakır bayrağı teslim aldı. Onur’un 
kadro dışı bırakılıp gönderilmesinden 
sonrada Uğurcan’ın gösterdiği 
harika performansı hepimiz ayakta 
alkışlamıştık. Yedeği Arda Akbulut’da 
ilk kez oynadığı Galatasaray 
maçında gelecek vadetmişti. Ancak, 
Trabzonspor yönetimi Altınordu’un 
tecrübeli eldiveni Erce Kardeşler’i 
transfer ederek Tolga-Onur ikilisi 
gibi bir efsane yaratmayı hedefledi, 
doğruyu da yaptı. Diyeceğim 
şudur, Uğurcan-Erce-Arda üçlüsü 
Trabzonspor kalesini bu sezon gole 
kapatırlar. Özellikle Uğurcan’ın bu 
sezon performansının daha da 
üst düzeye çıkacağını rahatlıkla 
söyleyebilirim. Artık Trabzonspor 
kalesi, kale duvarı gibi sağlamdır, 
kimse merak etmesin diyorum. 
Arda Akbulut’a da söyleyeceklerim 
var. Erce alındığı diye üzülme, çalış, 
yarış ve kaleye geç. Sonunda gülen 
kesinlikle sen olacaksın.

Haluk AYYILDIZ

GRİ 
FORMANIN 

SIRRI…

SALİH’DEN ÇOK 
UMUTLUYUM…

EVET Salih Kavrazlı genç bir forvet ama ben kendisinden çok umutluyum. Bu sene Trabzonspor formasını 
kaparsa kimse şaşırmasın. Yetenekli, becerikli. Hepsinden önemlisi de aç bir golcü. Diyorum ki, Salih Kavrazlı işi sıkı tutarsa bir bakmışsınız Trabzonspor’da formayı kapmış.

Salih hakkında olumlu şeyler 
söyleyebiliriz. Hızlı bir oyuncu olduğu ve gole çabuk ulaştığını gözlüyoruz. Altınordu’da birkaç izledim Salih’i.. Hava toplarında daha etkili olmalı diye kendi kendime söylemiştim. Ünal hoca da aynı şeyi tespit etmiş ve Salih’e özel idman yaptırıyormuş. Demek ki adam olacak bu çocuk.

Trabzonspor çok sayıda genç 
oyuncuyu renklerine kattı. Daha önce de demiştim. Bu sıkıntı gibi duruyor ama aradan çıkacak tek bir oyuncu Trabzonspor’un geleceğini kurtarabilir. Bu Salih Kavrazlı olabilir.

AYAKKABI’DAN 
ŞAMPİYONLUĞA!

TRABZONSPOR 
Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, Avusturya 
kampında Abdülkadir 
Ömür’e kendi 
ayakkabılarını 
vermesi kulüp 
içerisinde yaratılan 
aile ortamı ve 
samimiyetin doruk 
noktaya çıkartıldığını 
göstermektedir. 
Nasıl mı? Bir kulüp 
başkanı, oyuncusuna 
giyindiği ayakkabıları 
verecek kadar 
ince düşünüyorsa, 
şampiyonluk 
yakında gelecek 
demektir. Yanılıyor 
muyum? Bilin ki, bir 
gün Trabzonspor 
şampiyon olacaksa 
Ahmet Ağaoğlu’nun 
kalplere yaptığı bu 
ince dokunuşlar 
etkili olacaktır. 
Ağaoğlu’nun 
Trabzonspor camiası 
ile barışık olması, 
altyapıya verdiği 
önem ve kulüp duruş 

performansı da şampiyonlukların habercisidir. 
Bundan adım gibi eminim. Ya sizler… 
Ağaoğlu’nun ülkemizde rol model bir yönetim 
tarzına imza atması da Türk futboluna farklı 
bir renk katmıştır. Sonuç olarak, ayakkabıdan 
şampiyonluk çıkarsa kimse şaşırmasın…

TRABZON KALESİ, 
KALE GİBİ!
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