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Hem Deprem Hem Virüs Anlatıldı

İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü (AFAD) 
tarafından düzenle-

nen etkinlikte Fatih Par-
kında stant oluşturuldu, 
alanda bulunan dev ekran-
dan deprem felaketiyle ilgili 
kamu spotları izlettirildi.

Vali Kamuran Taş-
bilek, AK Parti Gü-
müşhane Milletve-

kili Cihan Pektaş, Belediye 
Başkanı Ercan Çimen, İl 
Afet ve Acil Durum Mü-
dürü (AFAD) Mesut Bay-

rak’la birlikte kurulan 
stanttaki deprem çanta-
sında incelemelerde bu-
lundu. Dünyayı etkileyen 
yeni tip koronavirüs sal-
gınına karşı vatandaşlara 
maske dağıtan Vali Taşbi-
lek ve beraberindeki heyet 
daha sonra Atatürk Cad-
desi boyunca esnaf ve va-
tandaşları ziyaret ederek 
hem deprem hem de koro-
navirüs hastalığına karşı 
çeşitli uyarılarda bulun-
du, bilgilendirme yaptı.

Hazırlıklı Olmalıyız

Vali Taşbilek, deprem 
konusunda farkın-
dalık oluşması ge-

rektiğinin altını çizerek, “17 
Ağustos 1999 yılında bin-
lerce vatandaşımızın ha-
yatını kaybetmesine ve on 
binlerce insanimizin yara-
lanmasına yol açan tarihi-
mizin en acı felaketlerinden 
17 Ağustos Büyük Marma-

ra Depremi’nin 21. yıl dö-
nümünü yaşıyoruz. Bu acı 
olayın yıl dönümünde daha 
büyük acılar yaşamamak 
için depreme ve diğer afet-
lere karşı her zaman hazır-
lıklı ve tedbirli olmalıyız. 
Toplumun bütün fertleri-
nin deprem felaketinin ne 
olduğunu anlaması lazım” 
ifadelerini kullandı. >2'DE

Sayı:1761 Fiyatı : 1TL11 AĞUSTOS 2020 SALI
 Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ilçe kongreleri 
Merkez ilçe kongresiyle başladı. Tek listeyle gerçekleşti-
rilen kongrede Sebahattin Şeker başkan seçildi. >3'TE

MHP’nin Merkez İlçe Başkanı 
Sebahattin Şeker Oldu

 Gümüşhane'nin Köse ilçesi Yaylım Şehit 
Osman Yıldız Göleti'nde 4.140 dekar tarım ara-
zisinin sulanmasıyla bölgede önceden patates 
ekimi yapılan tarlalarda, damla sulama sistemi 
ile birlikte, çilek üretimi yapılmaya başlandı. 
> 6 ' DA

 Gümüşhane’de 17 Ağustos depreminin 21. 
yıl dönümünde farkındalık oluşturması için 
çok sayıda kurumun katılımıyla deprem intikal 
tatbikatı gerçekleştirildi. > 6 ' DA

 Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden 
Gümüşhaneli genç sanatçı Muhammet Güner’in 
“Gümüşhaneli” adlı şarkısına çekiği klip youtu-
be kanalında yayına girdi. > 6 ' D A

Sulama İle Gelen Bereket

Depremin 21’İnci Yılında Tatbikat Yapıldı 

'Gümüşhaneli' Yayında

Kelebek Kaçakçılığına Dikkat!

 Türkiye bünyesinde 45’i ülkemize özgü olmak 
üzere 380 kelebek türünü barındırarak Avrupa’nın 
kelebek açısından en zengin ülkesi konumunda. 
>3'TE
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Gümüşhane’de 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminin yıldönümünde stant kuruldu, 
vatandaşlara deprem filmleri izlettirildi, maske dağıtıldı.

DEPREM GERCEĞİ

DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNE İLGİ ARTTI

Gümüşhane’de yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle bunalan vatandaşlar rahat-
lamak için kendilerini doğa yürüyüşlerine verdi. Kent merkezinde 10 yıldan fazla 
süreden beri kesintisiz olarak iki haftada bir doğa yürüyüşleri düzenleyen Gümüş-
hane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular sosyal mesafe 
ve hijyen kurallarına uygun olarak doğa yürüyüşleri yapmaya devam ediyor. >2'DE
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17 AĞUSTOS DEPREMİ UNUTULMADI
Gümüşhane’de 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminin yıldönümünde stant kuruldu, vatandaşlara deprem filmleri izlettirildi, maske dağıtıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tara-
fından düzenlenen etkinlikte Fatih Parkında stant 
oluşturuldu, alanda bulunan dev ekrandan deprem 
felaketiyle ilgili kamu spotları izlettirildi.

Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane 
Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan 
Çimen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) 
Mesut Bayrak’la birlikte kurulan stanttaki deprem 
çantasında incelemelerde bulundu.

Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına 
karşı vatandaşlara maske dağıtan Vali Taşbilek ve 
beraberindeki heyet daha sonra Atatürk Caddesi 
boyunca esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek hem 
deprem hem de koronavirüs hastalığına karşı çeşitli 
uyarılarda bulundu, bilgilendirme yaptı.

Vali Taşbilek, deprem konusunda farkındalık oluş-
ması gerektiğinin altını çizerek, “17 Ağustos 1999 
yılında binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetme-
sine ve on binlerce insanimizin yaralanmasına yol 
açan tarihimizin en acı felaketlerinden 17 Ağustos 
Büyük Marmara Depremi’nin 21. yıl dönümünü 
yaşıyoruz. Bu acı olayın yıl dönümünde daha büyük 
acılar yaşamamak için depreme ve diğer afetlere 
karşı her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmalıyız. 
Toplumun bütün fertlerinin deprem felaketinin ne 
olduğunu anlaması lazım” ifadelerini kullandı.

DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNE İLGİ ARTTI
Gümüşhane’de yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle bunalan vatandaşlar rahatlamak için kendilerini doğa yürüyüşlerine verdi.
Kent merkezinde 10 yıldan fazla süreden beri 
kesintisiz olarak iki haftada bir doğa yürüyüş-
leri düzenleyen Gümüşhane Dağcılık ve Doğa 
Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular 
sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun ola-
rak doğa yürüyüşleri yapmaya devam ediyor.

Her etkinlikte bir önceki programdan daha 
fazla katılımcının iştirak ettiği doğa yürü-
yüşlerinde bu haftaki rotada sporcular kentin 
simge zirvelerinden bin 970 metre rakımlı 
Kuşakkaya zirvesine çıkarak kent merkezinin 
etrafında yay çizdi.

Oldukça zorlu bir parkur olması nedeniyle 
kısıtlı katılımcının kabul edildiği etkinlikte çok 
sayıda sporcu geri çevrilmek zorunda kalır-
ken, 23 kişinin katıldığı etkinlik Eskibağlar 
Mahallesinden başladı.

Halgent Şelalesinden Kabanbaşı mevkiine 
ulaşan sporcular buradan oldukça dik zirvele-
ri aşarak Kuşakkaya tepesine ulaştı. Bozkaya 
mevkiinden Kent Ormanına ulaşan sporcular 
burada yanlarında taşıdıkları yiyecekleri ye-
dikten sonra Kızılköy, Hamzalı, Pirili rotasını 
takip ederek 7,5 saat sonra kent merkezinde 14 
kilometrelik faaliyetini sonlandırdı.

Güzergah, parkur zorluğu ve katılımcıların 
güler yüzü ile mükemmel bir faaliyeti icra 
ettiklerini kaydeden Bayburt Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Fatoş Cebeci, “Memleketim 
Giresun’dan Bayburt’a giderken Gümüşhane 
yolumun üzerinde. Dağların arasında bir 
şehir. Açıkçası insan şehri kuşatan o tepelerde 

ne olduğunu merak ediyor. Bugün GÜDAK 
ekibiyle keyifl i bir yürüyüş rotasında o tepeleri 
keşfetme fırsatım oldu. Taşına bastım, koku-
sunu duydum, dalı kolumu çizdi, elmasından 
eriğinden yedim yani Gümüşhane’yle tanış 
olduk bugün. Artık biliyorum ki yolumun 
üstünde o tepelere tekrar baktığımda bu kez 
aklıma tanıdık bir şeyler gelecek. Nezaketleri 
ve dost canlısı tavırları için tüm katılımcılara 
çok teşekkür ederim” dedi.

Yıllardır kesintisiz devam ettikleri doğa 
yürüyüşlerine pandemi sürecinde ilginin 
arttığını, insanların kendilerini güçlendirmek, 
ciğerlerini temizlemek için doğaya ilgi göster-
diğini ifade eden GÜDAK Başkanı Mustafa 
Akbulut ise “Covid-19 virüsünden dolayı 
insanların kendilerini sürekli toplumdan 
tecrit ederek korunmaya çalıştığı bu dönemde 
GÜDAK olarak sosyal mesafeyi koruyarak 
doğa yürüyüşlerini devam ettirmeye çalışıyo-
ruz. Bir önceki tırmanışını Ağrı dağına yapan 
ekibimiz bu hafta da kenti kuşbakışı izleyen 
simgelerden Kuşakkaya zirvesine tırmandı. 
Bin 970 rakımlı Kuşakkaya zirvesine oldukça 
diklikteki tırmanışı zorlanarak yapan sporcu-
larımız ciğerlerini temiz havayla yenileyerek 
pandemiye karşı ciğerlerini korumaya aldılar” 
diye konuştu.

Yürüyüşün rehberliğini yapan Gümüşhaneli 
iş insanı ve yöre sakini Muammer Gürmen de 
gençlik yıllarında sürekli kullandığı bu patika-
larda GÜDAK ekibine rehberlik yaparak hem 
çocukluk hem gençlik anılarını tazeleyip hem 
de kendini yenilediğini ifade etti.
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MHP’NİN MERKEZ İLÇE BAŞKANI ŞEKER OLDU
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ilçe kongreleri Merkez ilçe kongresiyle başladı. Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede Sebahattin Şeker başkan seçildi.

MHP’nin 14 Mart 2021 tarihinde ya-
pılacak olan 13.olağan büyük kurultay 
öncesinde gerçekleştirilen ilçe kongreleri 
Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 
Merkez ilçe kongresiyle başladı.

Genel merkezle yapılan istişareler sonu-
cunda Merkez ilçe başkan adayı Sebahat-
tin Şeker’in tek listesiyle gerçekleştirilen 
kongrede daha önce aday olduğunu 
açıklayan Halil Meydan 
kongre öncesinde aday-
lıktan çekildi.

Pandemi süreci 
nedeniyle Genel 
Merkezin aldığı 
kararlar doğrul-
tusunda kongre-
lerin seyircisiz, 
hazirun listesinde 
isimleri olan 
delegelerle gerçek-
leştirilen kongrede 
alan dezenfekte edildi, 
delegelerin ateşleri ölçüle-
rek salona alındı.

Kongre sonucunda yeni başkan Sebahat-
tin Şeker'in 18 kişilik yönetim kurulunda 
Kasım Keleş, Murat Ergin, Salih Taşçı, 
Abdulvahit Gözün, Şenol Yılmaz, Sinan 
Küçük, Osman Zeki Çam, Saadet Bulut 
Akyüz, Arzu Dede, Turgut Küçüköner, 
Hasan Ali Demir, Servet Merdan, Fuat 
Dalma, Mustafa Dolan, Sabri Burak Tun-
cay, Ogün Aydın, Birol Şeker ve Emrah 
Tokmak yer aldı.
Kongrenin ardından açıklama yapan yeni 

merkez İlçe Başkanı Sebahattin Şeker, 
“Bugün yapılan MHP Gümüşhane merkez 
ilçe kongresine katılan, katılmayan bütün 
ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum. Ar-
kadaşlarımla beraber zor bir görev ile 
görevlendirildiğimizin farkındayım. Allah 
mahcup eylemesin. Nefesimiz yetinceye 
kadar, mensubu olmakla şeref duyduğu-
muz Milliyetçi, Ülkücü hareketin hadimi 

olmaya devam edeceğiz. Gözümüz, 
kulağımız ve gönlümüz lideri-

miz Dr. Devlet Bahçeli'den 
gelecek emir ve görüşler 

doğrultusunda yolumu-
zu aydınlatacaktır. İlçe 
kongremizin vatanı-
mıza, milletimize, 
ilimize ve partimize 
hayırlı olmasını diler 
saygılar sunarım” 
dedi.

MHP’nin kongre tak-
vimi kapsamında Torul 

ilçe kongresi 17 Ağustos 
Pazartesi, Kürtün ilçe kongresi 

19 Ağustos Çarşamba, Şiran ilçe 
kongresi 20 Ağustos Perşembe, Köse ilçe 
kongresi 21 Ağustos Cuma ve Kelkit kong-
resi 22 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Kongrelerde genel merkezle yapılan istişa-
reler sonucunda Kelkit ilçe başkan adayı 
Özkan Keskin, Şiran ilçe başkan adayı 
Veysel Çubukcu, Kürtün ilçe başkan adayı 
Bekir Kumaş, Torul ilçe başkan adayı 
Temel Özcan ve Köse ilçe başkan adayı 
Şerafettin Kazancı olarak belirlenmişti.

KELEBEK KAÇAKÇILIĞINA DİKKAT!
Avrupa Kelebeklerini Koruma Örgütü Türkiye Temsilcisi olan Doğa Koruma Merkezi, kelebeklerin korunma-
sı ve ülke mirasının önemli bir parçası olarak kalmasını amaçlıyor. Türkiye bünyesinde 45’i ülkemize özgü 
olmak üzere 380 kelebek türünü barındırarak Avrupa’nın kelebek açısından en zengin ülkesi konumunda.
Anadolu coğrafyasının sahip olduğu iklimsel özellikleri 
sayesinde oluşan inanılmaz çeşitlilikteki bitki örtüsü, 
kelebekler için ideal besin bitkilerini ve nektar kaynak-
larını barındırır. Türkiye, Avrupa genelinde değerli pek 
çok önemli kelebek alanına sahiptir. Erzurum Palandö-
ken Dağı, Bayburt Kop Dağı, Rize Ovit Dağı, Antalya 
Dimçay Vadisi, Malatya Yeşilyurt ve Gümüşhane 
bunlardan bir kaçı olarak gösterilmektedir.

Kelebekler insanlardan kaynaklanan pek çok tehditle 
karşı karşıyadır. Bunlardan en yıkıcı olanı yaşam alan-
larının bozulmasıdır. Doğal alanların konut ve diğer 
yapılaşmalar ile bozulması, kelebekler açısından zengin 
alanlarda çevresel etki doğru değerlendirilmemiş ma-
dencilik ve HES çalışmaları ile küresel iklim değişikliği 
kelebek alanlarını geri dönüşümsüz şekilde yok etmek-
tedir. Bunların yanında ticari amaçla doğadan kelebek 
toplama ve belli alanlarda yaşayan kelebeklerin popü-
lasyonlarına ciddi zararlar verebilmektedir. Bir kelebek 
toplayıcısının bir alanda birkaç gün üst üste yoğun bir 
şekilde kelebek toplaması nadir kelebeklerin nüfusunu 
oldukça düşürebilir. 

Kanunlarımıza göre özel izinli bilimsel faaliyetler 
dışında kelebek toplamak, tür ayrımı gözetmeksizin 
kesinlikle yasaktır. Ticari amaçlarla doğadan kelebek 
toplayan ve bu kelebekleri yurtdışına kaçırarak, kolek-
siyon yapanlara satan kişiler vardır. Bu kaçakçılar top-
ladıkları kelebekleri kuru örnekler şeklinde saklamakta 
ve internet ortamında “kelebek örneklerinin takası” 
adı altında satmaktadır. Satılan kelebekler ne kadar 
nadir ise fi yatı da o derece yüksek olmaktadır. Kelebek 

kaçakçılığı dünya çapında büyük bir yasadışı pazardır. 

Hobi ya da ticari amaçlarla toplama yapmak kesinlikle 
söz konusu olamaz. Bilimsel araştırma amaçlı doğa-
dan kelebek toplamak için ise Tarım ve Orman Bakan-
lığı’nın öngördüğü izinleri almak şarttır. Dolayısıyla 
doğadan kelebek toplayan ve bu konuda yetkili ma-
kamlardan izin almayan herkes kanuna aykırı hareket 
etmektedir. 

Herhangi bir kişi T.C. vatandaşı olsun ya da olmasın 
bu kurallara tabiidir. Yabancı ülke vatandaşlarının 
“Doğadan kelebek toplamanın yasak olduğundan 
haberin yoktu” ifadelerinin yasal olarak hiçbir koruyu-
culuğu yoktur. Çünkü kanunu bilmemek bir mazeret 
değildir. Kaldı ki çoğu ülkede benzer düzenlemeler ve 
yasaklar mevcuttur. 

Bu şahıslar genellikle kelebek yoğunluğunun çok 
olduğu yaz aylarında iş başındadırlar. Kelebeklerin çok 
olduğu alanlara giderler. Çoğunlukla bir bölgede birkaç 
gün vakit geçirirler. Kelebek yakalama ağı ile her gün 
çok miktarda kelebek yakalarlar. Bu kelebekleri canlı 
şekilde önce küçük zarfl ara, zarfl arı da yanlarında 
ya da bellerinde taşıdıkları küçük çantalara koyarlar. 
Her akşam kaldıkları yere gelince kelebekleri öldürme 
şişesinde kimyasallar kullanarak öldürürler. Kelebek-
leri bozulmadan saklamak için çekmece gibi tablalara 
iğnelerler. Her gün bu işlemleri yaparak bir alandan 
yüzlerce hatta binlerce kelebek toplayabilirler. 

Haber: İbrahim Özdemir



18 Ağustos 2020 Salı
GAZETESİ

GÜMÜŞHANE

Sayı 1767 - Yıl 5 - 18 AĞUSTOS 2020 Salı - Fiyatı 1 TL 

Rüveyda USTA

Muammer ŞEKER

Av.Burcu ALTINOK DABAĞ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İMTİYAZ SAHİBİ 

29 Ajans Reklam ve Danışmanlık Ltd. Şti. Adına

HABER EDİTÖRÜ
Döndü Pınar PİR
MEDYA DANIŞMANI

HUKUK DANIŞMANI
Hasan PİR

TORUL-KÜRTÜN TEMSİLCİSİ 
İbrahim ÖZDEMİR

Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
Yıldız Sokak No: 4/6 Merkez/GÜMÜŞHANE

Kuşakkaya Gazetecilik,Matbaacılık Tic. Ltd. Şti
Atatürk Caddesi No: 55 GÜMÜŞHANE

04

HAFTANIN 
KONUGU

PROF.DR. KEMALETTİN AYDIN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Röportaj : Muammer Şeker Hasan Pir, Rüveyda Usta, Bekir Bulut, Uğur Bulut

Röportaj Tarihi : 07.08.2020

OLAY: Sayın Kemalettin 
Hocam; Bir Gümüşhaneli, Bir 
Torul Ziganalı olarak “Gümüşha-
ne”  sizin için ne ifade ediyor?

PROF.DR. KEMALETTİN AYDIN: 
Gümüşhane, Torul, Zigana benim için 
öncelikle hem ata hem baba toprağıdır. 
Onların bize bıraktıkları topraklardayız. 
Çocukluğum burada, Zigana köyünde geçti. 
Onun için ben burada şekilsel güzellikten 
öteye çocukluğumu buluyorum. Çocuklu-
ğumdaki Kemalettin’le oyun oynuyorum. 
Sevdiğim, huzur bulduğum bir yer. Bütün 
bayramlarımı Gümüşhane’de geçiriyorum. 

Gümüşhane benim için bir sevda ve 
yaşam alanı. Benim için nefes aldığım, 
hücrelerimin yenilendiği bir yer. Gümüşhane 
dönüşü hayata sıfırdan, huzurla, mutlu-
lukla, barışla, insan sevgisiyle bakmaya 
çalışıyorum, böyle bakmamı sağlıyor. 

Gümüşhane; adamlığın, dostluğun, iyi 
niyetin, biyolojik kardeşlik kadar kardeşliğin 
yaşanabileceği bir coğrafya.  Namuslu, 
dürüst, işinin ehli, bayrağına, milletine ve 
coğrafyasına bağlı, devletine karşı ödevleri-
ni en üst düzeyde yerine getiren insanların  
ili ve şehri. Başka şehirler bize her yerin 
kendi şehirleri olduğunu söylerler fakat 
bana hiç bir yer Gümüşhane değil çünkü 
hiçbir yer Gümüşhane kadar güzel değil. 

OLAY: Hiç kopmadığınız baba yur-
du Gümüşhane’de dün ile bugün neler 
değişti? Bu değişimlerde sizi en çok 
üzen şey ve en mutlu eden şey nedir?

PROF.DR. KEMALETTİN AYDIN: 

1976 lı yıllar. Ben ortaokul 2. Sınıftayım. 14 
yaşındayım. Köyümüzün tam karşısında bu-
lunan maden ocağında, maden galerisinde 
çalıştım. Orta ikiden orta üçe geçtiğim yaz 
her sabah yola çıkıp 1 saat 40 dakika oraya 
gidip galeride çalışıp akşam saat 18’de 1 saat 
40 dakika yürüyerek eve geri dönüyordum. 
Taş ayıklayıcı ve çocuk işçi olarak çalışım. 

O zamanlar çocuksu hayallerim vardı. 
Ben çalışmak istiyorum ama o yıllarda 
ailem benim için bu doktor olacak diyordu. 
Kader bizi ailemin istediği gibi doktorluk 
ve sonra da akademik amaca götürdü. Ve 
topluma hizmet eden bir duruma geldik. 

O günlerle bugünler arasında ne değişti 
dersek, kendi çocukluğum üzerinden bakın-
ca Gümüşhane’deki yeni Kemalettinlerin 
50 yıl önceki Kemalettinlerin yaşadığı 
sorunları yaşamamasını arzu ediyorum. 
Benim babam öğretmen ekonomik gücü 
vardı ve bizi eğitebiliyordu fakat herkes 
aynı imkânlara sahip değildi. Diğerlerine 
bir ışık tutulması lazımdı. Devletin açtığı 
yola bir ışık gerekiyordu yani aileleri 
yönlendirmek gerekiyordu. Devletle devletin 
öğretmeni ve eğitim sistemiyle, oraya yönelik 
olarak çok emeğim ve hayallerim oldu. 

Gümüşhane şimdi baktığımda o zor 
süreçten geçip bugün eğitimli insanlar 
olarak Türkiye’nin siyasal, ekonomik, bü-
rokratik yapılarında yer almayı benimsedi. 
Gümüşhaneliler daha  önce fi zik gücü ile, 
beceriyle, zenaatle Türk toplumuna hizmet 
ederken şimdi eğitimli, okumuş, Türkiye’yi 
birçok noktada yönlendiren insanların 
olduğu  konuma 50 yıl içerisinde evrildi. Bu 
durum benim hoşuma gidiyor çünkü fi zik 
gücü, ustalık ve zanaatlıkla bir yere kadar 

vgidebilirsiniz. Bu kendinize 

yönelik bir kazanımı 

ayakta tutabiliyor ama 

birçok yönetimsel nokta-

larda olduğunuz zaman 

sizin ışığınız aşağıya 

doğru genişleyerek 
tüm Gümüşhane’ye 
yansıyabiliyor. 

En azından kendim 
de biliyorum ki 

şu anda bir üniversitede idarecilik 
yapıyorum. Bu idarecilik ile tek başıma 
profesörlük yapma arasında Gümüşhane 
Gümüşhaneliye ya da topluma hizmette 
yelpazem, gücüm biraz daha açılmış oluyor. 

Siyasi mesaj olarak anlaşılmaz umarım;  
Gümüşhane’nin gelişmesinde herkesin 

çok emeği oldu, fakat son 18 yılda 
ekonomik anlamda büyümesini ve bütün 

yatırımların hizmetlerin 
yapıldığı Türkiye’de Gümüşha-
ne’nin de son 18 yıldır fi ziksel 
çehresinin ve yapısının değişti-
ğini görüyorum. Gümüşhane’nin 
artık büyüyen Türkiye’ye ayak 
uydurmaya başladığını bana göre 
aradaki aralığı diğer büyüyen 
şehirlere göre daha az hızla 
büyüyen Gümüşhane o aralığı 
belirli olarak kapattığını görmek-
teyim. Hasanbey Mahallesinden 
hastaneye doğru giderken her 
taraftan sur gibi binaları  görerek 
bu kadar bina nasıl yapıldı 

diye  eleştirebilirsiniz ama diğer 

taraftan mimarisinin, bina 

stoğunun ve yaşam kalitesinin 

değiştiğini de kabul etmelisiniz. 

Mesela bir çocuğu örnek 
vermek istiyorum. Hasanbey’de 
iki odalı bir evde kalan 
çocuk sobası, aydınlatması 
evdeki kalabalıklar... Çocuk 

sınıfın sonuncusuydu. 

O çocuk, sonra ailesinin, Gümüşhane’de  
Sanayi’nin yakınındaki TOKİ binalarına 
taşınması ile evin ısısı, aydınlatması 
kendisine ait odası ailenin huzuru sonra-
sında sınıfının birincisi durumuna geldi. 
O iki odalı evden belki bir başkası başka 
pencereyle eleştirdiği TOKİ mimarisinin 
içerisinden çocuk sonunculuktan birinciliğe 
yükseldi. Bu nedenle ben o mimarî deği-
şimi de en azından yapı stoğu açısından, 
yaşam kalitesi açısından bakıyorum. 

Ben, Gümüşhane’nin hep her gün 
bir önceki güne göre daha iyi geliştiğini 
görüyorum. Benim hatırladığım kadarıyla 
daha eskileri vardır fakat Turgut Yücel’den 
Oltan Sungurlu’ya tüm siyasilerin emek-
lerine şükran sunmamız ve zikretmemiz 
gerekli. O birikimlerin üzerine de özellikle 
Cumhurbaşkanımızın üniversite süreci, 
yollar, barajlar gibi kamusal hizmetlerle 
Gümüşhane’yi ayağa kaldırdığını, emekleyen 
Gümüşhane’nin şu anda ayağa kalktığı hızlı 
adımlarla yürüyor bir konumda olduğunu 
inşallah önümüzdeki yıllarda koşarak diğer 
yarıştığı illerden öne geçeceğini umarım.

OLAY: Hâlâ yaşadığımız Kovid 
-19 pandemisi döneminde gerek 
Türkiye’de gerekse tüm dünyada en 
çok adı duyulan ve takip edilen bilim 
adamlarından biri oldunuz. Yüzlerce 
programa katıldınız ve katılmaya devam 
ediyorsunuz. Vatandaşlarımız bu gizemli 
hastalığı sizin tanım ve tarifl erinizle 
tanımaya başladı. Vatandaşlarımıza 

söyleyeceğiniz mutlaka yine çok 
önemli şeyler olduğunu biliyoruz. 
Bunları bizimle paylaşır mısınız? 

gidip galeride çalışıp akşam saat 18’de 1 saat 

raya yönelik 

vgidebilirsiniz. Bu kendinize 

yönelik bir kazanımı 

ayakta tutabiliyor ama 

birçok yönetimsel nokta-

larda olduğunuz zaman 

sizin ışığınız aşağıya 

doğru genişleyerek 
tüm Gümüşhane’ye 
yansıyabiliyor. 

En azından kendim 
de biliyorum ki 

Röportaj Yeri : Gümüşhane Torul Zigana Köyü
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PROF.DR. KEMALETTİN 
AYDIN: Evet tarihsel olarak yüz 
yılda bir gelen, dünyayı cinsi 
dini, dili, ırkı, kıtaları ayırmadan 
bütünüyle etkileyen küresel sal-
gınlara  literatür adıyla pandemi 
diyoruz. Böyle bir tablo yüz yıl 
önce olmuştu. İspanyol gribi... 
Tam yüzüncü yılında tekrar oldu. 

Virüslere bağlı salgınlar 3 ile 10 
yılda çok küçük ölçekli, 10 ile 30 yıl 
orta ölçekli, 50 ile 100 yıl arasında 
da büyük ölçekli olur. Tüm dünyada 
insanları hasta eden, ne hastalık 
olursa olsun buna pandemi diyoruz. 

Şu anda dünya küresel bir salgınla 
uğraşıyor. Bu dışarıdan, oradan bura-
dan olan bir şey değil. Dünyada nasıl 
biz yaşıyor isek virüsler de yaşamakta. 
Yaratıcı herkese bir görev vermiş. 
Onlarda kendi hayatlarını yaşarken 
zaman içerisinde insanlara bulaşma 
yeteneği kazanıyor. Sonrasında insan-
dan insana bulaşıyor ve tablo bu şe-
kilde oluyor. Biz ne isek bu dünyada o 
da onun bir parçası. Bizim nasıl diğer 
canlılara zararımız dokunabiliyorsa 
onların da kendi hayatlarını yaşama 
adına aldıkları davranış kalıbı bizim 
için kötü sonuçlar oluşturabiliyor. 
Bunu başka türlü tanımlamak doğru 
değil. Korkulacak bir hastalık mı der-
seniz evet öyle. Şu an Türk milletinin 
korkması gereken bir noktadayız. Şu 
an Bağlık Bakanımız 100 hastanın 
2 buçuğunu kaybediyoruz diye 
açıklamalarda bunulunuyor. Ciddi bir 
tablodayız ve hastalık çok ağır. Has-
taneden çıkan insanların dediklerini 
iyi okumak lazım.. Tedbirsiz tevekkül 
olmaz. Önce biz tedbirimizi alacağız. 
O nedenle ben pandeminin tehlikeli 
ölümcül ve sadece insan sağlığı açı-
sından bireysel değil, toplumu, ülkeyi 
de ilgilendiren bir mesele olduğu 
için çok hassasım. Ben bu konuların 
başladığı ilk haftalarda bu işin bir 
milli güvenlik meselesi olbilecek 
kadar ciddi olduğunu söyleyen ve 
olaya öyle yaklaşan birisiyim. Bu 
salgın; sadece sağlığımızı etkilemiyor, 
sosyal hayatımızı, eğitim hayatımızı, 
ekonomik hayatımızı da etkiliyor. 

Türkiye, nisan ve mayısta 
iyi bir duruma gelmişti ama bu 
yaz döneminde gevşekliğini ve 
rakamların yükselişe geçtiğini, bu 
yükselmenin bir süre daha devam 
edeceğini görüyorum. Bunun için 
de uyarmak istiyorum. Hiçbir 
şeyi daha başarmış değiliz. Nisan 
ve mayıs ayında çok büyük sonuçlar 
elde ettik, şimdi yine aynı başarıyı 
gösterme adına şu andan itibaren geç 
kalmadan maske, mesafe, temizlik 
tedbirlerine uymamız gerekiyor. 

OLAY: Gümüşhane’den tüm 
dünyaya koronavirüsle ilgili 
net mesajlarınız neler olur?

PROF.DR. KEMALETTİN 
AYDIN: Bu hastalıkta hassasiyetim 
çok yüksek. Çünkü 35 yılımı 
salgına, salgın yönetimine verdim.  
Bu 35 yıl içerisinde virüslerin 
ne kadar zor tedavi edilebilir, ne 
kadar zor kontrol edilebilir varlıklar 
olduğunu bilen birisiyim. 

Bakteriler, mantarlar onlar 

daha kolay. Bizim için ilacı var, 
antibiyotiği var ama burada hiçbir 
şey yok, 100 yıl boyunca da olmamış. 
Benim endişem bireysel sağlık için 
tavsiyelerde bulunursunuz, bireysel 
kişinin sağlığına hizmet verebilirsiniz. 
Bugünki tablo da , toplumun sosyal 
ekonomik, kişisel, bireysel, ülkenin 
tüm gelişmelerini ülkenin ulusla-
rarası gelişmelerini ve her alanının 
etkileneceğini milli güvenlik meselesi 
olarak gördüğüm bir durum var. 

Sonuçta görüyoruz ki bugün 250 
bin kişiye yakın insanın etkilendiği 
nisan ayında şehirleri kapatıyorsun, 
ülkeyi kapatıyorsun, kepenk indirme 
deniliyor buna. Ülkede üretim ve 
tedarik tüm sistem duruyor. Ben 
de milli damarı olan birisi olarak 
ülkemi etkileyen durumlarda hassas 
olan birisiyim o nedenle buradaki 
tabloyu yumuşak cümlelerle ifade 
edemiyorum.Virüslerin aşısının 
bulanmasının çok zor olduğunu 
biliyoruz, bulsan bile seni bir ham-
leyle daha alt ettiğini biliyoruz. Aşıyı 
bulsan da aşıyla bu küresel salgını 
ortadan kaldırma şansımız yok. Bu 
çiçek hastalığında 50 yıl sürdü şimdi 
çiçek hastalığı da yok aşısı da yok. 

En iyi ilaç hasta olmamak. 
Bilim diyor ki 1 metre mesafe ile 
maske takarsanız %95 oranla bu 
virüs yayılmaz. Biz de şu var; biz 
maskeyi samimiyet göstergesi 
olarak görüyoruz iki aradaş yanyana 
gelince maskeyi çıkarıyoruz ben 
de yok sen de yok. Ben tıpçı olarak 
kim virüslü kim değil bilmiyorum, 
onlar nasıl anlıyorlar bilmiyorum. 

Ben toplumun televizyon ekranları 
ile bilim insanları ya da siyasetçilerle 
eğitilmeyeceğine inananlardanım. 
toplum kendi kendini iç çekirdekten 
eğitir bu salgınla mücadeledede 

herkesin birbirinin öğretmeni 
olmasını istiyorum. Bana göre nisan 
mayıs ayındaki başarının altında 
mülki idarenin tüm kadrolarıyla 
mücadele etmesi vardı. Başta İçişleri 
Bakanı Sayın Soylu’ya ve onunla 
beraber hareket eden tüm mülki 
idare ve kamu yönetimine yürekten 
teşekkür etmemiz gerekiyor. Eğer 
biz bu yaz tedbirsizliği ile devam 
edersek kış ayında da bahar ayındaki 
kısıtlamaları yaşarız. Eğer insanımızı 
eve kapatmak istemiyosak, eğitimin 
durmasını istemiyorsak sorumluluk-
larımızı yerine getirmemiz lazım.

OLAY: Bir bilim insanı olarak 
ölüme bakış açınız nedir?

PROF.DR. KEMALETTİN 
AYDIN: Ölüm aslında bir kurtuluş..,  
Allah’a gidiş olarak bakıldığında bu 
bizim kaçamayacağımız bir sonuç. 
Ama, bu ölüm yolunda hiç tedbir 
almadan tevekkül edip iyi bir sonuç 
beklemek de bizim inancımızın 
bize yasakladığı bir şey. Tedbirleri 
almayıp kovide yakalanıp ölmek 
başka bir şey, tedbirlerini alıp Allah’ın 

emrini beklemek başka birşey.

OLAY: Hocam nasıl bu kadar 
dinç olabiliyosunuz bunun 
için neler yapıyorsunuz?

PROF.DR. KEMALETTİN 
AYDIN: Önceleri kafamı dinlen-
dirmek için matematik problemleri 
çözüyordum fakat şimdi boş durmak 
beni daha çok dinlendiriyor.

OLAY: Gençlere okumaları 
için kitap önerileriniz var mı?

PROF.DR. KEMALETTİN AY-
DIN: Türk Tarihini anlatan kitapları 
öneririm. Gelecekte bu ülkenin karar 
vericilerinin tarihlerini neredeyse ez-
bere bilmesi gerektiğini düşünüyorum.

OLAY: Sanatla aranız nasıl?

PROF.DR. KEMALETTİN 
AYDIN: Şiir denemesi yaptım. İlk 
şiirimi Kıbrıs çıkarması olduğunda 
3 kıta olarak yazmıştım. Çerçe-
velettiğim resimler var fakat daha 
çok spor konusunda aktif oldum, 
sonrasında siyasete geçiş yaptım.

OLAY: Seyahatlerinizde 
en çok beğendiğiniz ülke 
ve şehir hangisi oldu?

PROF.DR. KEMALETTİN 
AYDIN: Avrupa kentlerinde 
insanların birbirlerine olan saygısı, 
toplumun kendinden önce başkasını 
düşünüyor olması beni çok etkiledi. 
Kent olarak ise İspanya’nın Toledo 
kenti ve Belçika’nın Brugge kenti 
var tarihlerini korumalarından 
dolayı.Türkiyede ise mimari olarak 
Beypazarı, Safranbolu bölgesi ve 

Mardin mimarisi hoşuma 
gidiyor,sosyal kültür 
bakımından ise Hatay 
beğendiğim şehirlerden.

OLAY: Sizin 
örnek aldığınız ve 
gençlerimize de tavsiye 
edeceğiniz önemli 
şahsiyetler kimlerdir?

PROF.DR. KE-
MALETTİN AYDIN: 
Osmanlı padişahları, 
Atatürk ve silah 
arkadaşları, Turgut Özal, 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
bir Gümüşhaneli olarak 
Oltan Sungurlu ve Turgut 
Yücel örnek aldığım ve 
gençlerimizin de örnek 
alması gerektiğini düşün-
düğüm şahsiyetlerdir.

OLAY: Küçükken, şu anki 
mesleğiniz dışında istediğiniz bir 
meslek ya da amacınız var mıydı.

PROF.DR. KEMALETTİN 
AYDIN: İki seçeneğim vardı ya 
okuyup doktor olacaktım ya da 
Zigana’da iyi bir taş duvar ustalığı ile 
başlayıp yüksek müteahit olacaktım.

OLAY: Gençlerimize 
tavsiyelerimiz nelerdir?

PROF.DR. KEMALETTİN 
AYDIN: Gümüşhaneli gençlerimiz 
güvenilir olsunlar, onlara bırakılan 
mirası bozmasınlar. Gençlerimiz; 
vatanını, milletini seven, kültürüne 
sahip çıkan bireyler olmayı başar-
dıkları sürece bu al bayrak altında 
huzurla yaşamaya devam ederiz.

OLAY: Sayın Kemalettin 
Hocam; Gümüşhane’nin Torul 
İlçesi’nin Zigana Köyünde mü-
tevazi evinizin güzel bahçesinde 
bizi misafir ederek, sorularımızı 
cevaplandırdınız. İlginize ve 
hoşgörünüze Olay gazetesi 
olarak teşekkür ediyoruz.

PROF.DR. KEMALETTİN 
AYDIN: Ben de size, Olay 
Gazetemizin çalışanlarına teşekkür 
ediyor, sizler aracılığı ile tüm 
Gümüşhaneli hemşerilerime selam 
ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Kemalettin 
Aydın ile yapılan röportaj 3 
bölümde video olarak hazırlandı. 
Röportajı izlemek için aşağıda 
yer alan karekodları okutunuz.

Birinci Bölüm 

İkinci Bölüm

Üçüncü  Bölüm
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DEPREMİN 21’İNCİ YILINDA TATBİKAT YAPILDI 
Gümüşhane’de 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde farkındalık oluşturması için çok sayıda kurumun katılımıyla deprem intikal tatbikatı gerçekleştirildi.

17 Ağustos 1999 günü saat 03.05’te 
Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğünde 
gerçekleşen depremde 17 binden fazla 
vatandaş hayatını kaybetmiş, 20 binden 
fazla vatandaş da yaralanmıştı.
Büyük depremin 21.yılında Gümüşha-
ne’de farkındalık oluşturmak amacıyla İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 
112 Acil Servis, UMKE, Emniyet, İtfaiye 
ve TEDAŞ ekiplerinin katılımıyla intikal 
tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında Yeni Şehir Stadyu-
munun yanındaki alana ulaşan ekipler 
ilk olarak bin metrekare alanı aydınlat-
ma kapasitesine sahip olan aydınlatma 
balonunu yaktı.
Burada gazetecilere açıklamalarda 

bulunan Gümüşhane AFAD İl Müdürü 
Mesut Bayrak, “Depremin 21. yıl dönü-
münde farkındalık oluşturmak amacıyla 
intikal tatbikatı yaptık. Bu tatbikatta 
Yeni Şehir Stadyumu otoparkına AFAD, 
112 Acil Servis, Emniyet, İtfaiye, TEDAŞ 
ekipleriyle birlikte deprem bölgesine 
intikal gerçekleştirdik” dedi.

17 Ağustos depremini hiçbir zaman 
unutmayacaklarını kaydeden Bayrak, 
“Bu depremi unutmamak, her an dep-
reme ve diğer afetlere hazırlıklı olmakla 
mümkün olacak. Biz her zaman gerek 
kurumumuz gerek diğer kurumlarla 
birlikte depreme hazırlıklarımızı yapıyo-
ruz” diye konuştu.

'GÜMÜŞHANELİ' YAYINDA
Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden Gümüşhaneli 
genç sanatçı Muhammet Güner’in “Gümüşhaneli” adlı 
şarkısına çekiği klip youtube kanalında yayına girdi.

Gümüşhane’nin gelecek vadeden sanatçılarından 
olan Güner’in beşinci klibini çektiği “Gümüşha-
neli” adlı parçanın sözleri sanatçının kendisine 
ait, müziği ise anonim.

Gümüşhane kent merkezini kuşbakışı izleyen 
Canca kalesinde çekimleri gerçekleştirilen klipte 
ayrıca Tomara Şelalesi, Kadırga ve Taşköprü yay-
lası, Gümüşhane ve ilçelerin genelinden görüntü-
ler de yer aldı.

Çekimini Ersin Kalay’ın yaptığı klibin montajını 

Bünyamin Kara gerçekleştirirken, parçanın aran-
jesini Gürkan Gürses yaparken, klipte kemençeyi 
de Paşa Ceylan çaldı.

Genç ve başarılı sanatçı Güner, “Sevgili hemşeh-
rilerim yeni yapmış olduğum Gümüşhane'li adlı 
akustik klip çalışmamı sizlerin beğenisine sunu-
yorum. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmaya-
lım. İçeriğinde Gümüşhane'nin İlçeleri ve turistik 
yerlerini anlatan bir çalışma oldu” ifadelerini 
kullandı.

Klibi izlemek için karekodu okutunuz

SULAMA İLE GELEN BEREKET
Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, sosyal medya 
hesabından Köse Yaylım Şehit Osman Yıldız Göletini paylaştı.
Devlet Su İşleri(DSİ) 
Genel Müdürü Kaya 
Yıldız, sosyal medya 
hesabından yaptığı 
açıklamada, “Gü-
müşhane'de Sulama 
İle Gelen Bereket. 
#Gümüşhane Köse 
Yaylım Şehit Osman 
Yıldız Göleti 4.140 
dekar tarım arazi-

sini sulamaktadır. 
Bölgede önceden 
patates ekimi yapılan 
tarlalarda, damla 
sulama sistemi ile 
birlikte, çilek üretimi 
yapılmaya başlandı. 
Tüm çiftçilerimize 
bereketli bir hasat 
dönemi diliyoruz” 
dedi.
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