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Zigana Tüneli'nde Yüzde 85’e Ulaşıldı

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Karayolları 10.Bölge Müdür Yardımcısı 
Serdar Ateş tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Avrupa’nın en uzun 
karayolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nde kazı çalışmalarının yüzde 

85, nihai beton kaplamaların da yüzde 62 seviyesinde tamamlandığını ve 2021 yılı 
sonu itibariyle kazı ve destek çalışmalarının bitirilerek ışığın görüleceğini söyledi.

RAMAZAN GELDİ 
HOŞ GELDİ

SELİM ARPANCIL 6
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Türk Polis Teşkilatı 176 Yaşında

İlim Yayma Cemiyetinde 5.Olağan Kongre Yapıldı

 Gümüşhane'de 11 ayın sultanı Ramazan ayının 
başlaması nedeniyle yayımlanan kutlama mesajları.6'DA

 Gümüşhane'de Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş 
yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet Ko-
nağı önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü 
Celal Taşci Atatürk Anıtına çelenk sundu. >3'TE

 Gümüşhane'nin merkeze bağlı Mescitli köyünde yeni 
tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan 
vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya 
alındı. Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü 
toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının 
görüldüğü köyde yaptırılan fi lyasyon çalışmaları sonu-
cunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün 
yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması 
amacıyla köyde karantina tedbiri uygulanması kararı aldı. 
Konuyla ilgili Valilik’ten yapılan duyuruda “Merkez ilçe 
Mescitli Köyü’nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla 
olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve 
kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde 12 
Nisan 2021 Pazartesi günü saat 12:00’den itibaren yeni bir 
değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygula-
nacaktır” denildi. Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karanti-
na tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi. 

 Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha 
Kurulu 12 Nisan 2021 Pazartesi günü, 
Gümüşhane Gümüşhane’de Vali Kamu-
ran Taşbilek başkanlığında toplanan İl 
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ramazan 
ayında il genelinde alınacak Covid-19 
tedbirlerini kararlaştırdı. Toplantının 
ardından kamuoyuna açıklanan karar-
larda mutasyona uğrayan Covid-19 virü-
sünün dünya genelinde hastalığın yayı-
lımını artırdığı, ülkemizde de özellikle 
İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, 
yoğun bakım ve entübe hasta sayıların-

da artış yaşandığına dikkat çekilerek, 
temizlik, maske ve mesafe kurallarının 
yanı sıra hayatın her alanına yönelik 
uyulması gereken kurallar ve önlemlerin 
uygulamaya geçirildiği kaydedildi. >2'DE

 İlim Yayma Cemiyeti Gümüşhane Şubesi, 5.olağan 
genel kurul toplantısı yapıldı. 11 Ekim 1951 tarihinde 68 
hayırseverin gönül birliğiyle kurduğu ve o günden beri 
milli ve manevi değerler ışığında hizmetlerini sürdüren 
hayır kurumu olan İlim Yayma Cemiyeti'nin Gümüş-
hane şubesi 2013 yılında açılmıştı.>5'TE

  Misli.com 2.lig, Beyaz Grupta mücadele eden 
temsilcimiz Gümüşhanespor’un başkanı Ertürk Ya-
kut, bugünkü zorlu maçta ilginç kararlar veren maçın 
hakemi Enes Kanpara’yı hedef alarak, “Emekleri-
mizi çalan, vermiş olduğumuz mücadeleye saygı 
göstermeyen hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz!” 
dedi.>8'DE

Emeklerimizi Çalan Hakemlere 
Hakkımızı Helal Etmiyoruz
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GÜMÜŞHANE

Zigana Tünelinden Güzel Haber Var
DELME İŞİ YIL SONUNDA BİTECEK

Karayolları 10.Bölge Müdür Yardımcısı Serdar Ateş, Gümüşhane Va-
liliği toplantı salonunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında ya-
pılan Gümüşhane ili 2021 yılı 2.İl Koordinasyon Kurulu toplantı-

sında müdürlüğünün Gümüşhane ilindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ramazan Tedbirler Açıklandı

Mescitli Köyü 
Karantinaya Alındı
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Zigana Tünelinden Güzel Haber Var
DELME İŞİ YIL SONUNDA BİTECEK
Gümüşhane’de 2021 yılı 2.İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

Burada yaptığı konuşmada yatı-
rımcı kamu kuruluşların 31 Mart 2021 
tarihi itibariyle Gümüşhane’de toplam 
proje tutarının 8 milyar 258 milyon TL 
olan 177 proje bulunduğunu kaydeden 
Vali Taşbilek, projelerin 2021 yılı öde-
neğinin 295 milyon 387 bin TL, dönem 
sonuna kadar yapılan harcama tutarı-
nın ise 121 milyon 853 bin TL olduğu-
nu, kuruluşlar bazında en fazla yatırım 
harcamasının 108 milyon 209 bin TL 
ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren 
Karayolları 10.Bölge Müdür Yardımcısı 
Serdar Ateş tamamlandığında dünya-
nın en uzun ikinci, Avrupa’nın en uzun 
karayolu tüneli olacak yeni Zigana 
tünelinde kazı çalışmalarının yüzde 85, 
nihai beton kaplamaların da yüzde 62 
seviyesinde tamamlandığını ve yılsonu 
itibariyle kazı ve destek çalışmalarının 
bitirilerek ışığın görüleceğini söyledi.

Gümüşhane-Kelkit arasındaki 6,8 
kilometrelik çift tüp Pekün tünelinde 
yüzde 52 oranında kazı ve destek ça-
lışmasının tamamlandığını ifade eden 

Ateş, imalat çalışmaları tamamlanan 
Kürtün kavşak tünellerinde havalan-
dırma sistemiyle ilgili eksikliklerin 
tamamlandıktan sonra açılışının 
gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda söz alan Devlet Su İşleri 
(DSİ) 22.Bölge Müdür Vekili Olcay 
Çubukcu ise il merkezine içme suyu 
sağlayacak olan Bahçecik Barajında 
çalışmaların yüzde 60 seviyesinde 
olduğunu ve bu yıl barajda su tutmayı 
planladıklarını belirterek 5 bin met-
reküp hacimli depo, 25 bin metreküp/
gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi 
ve yaklaşık 33,3 kilometrelik isale hattı 
imalatı yapımını içeren ihaleyle ilgili 
hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Bu sırada söz alan Gümüşhane 
Belediye Başkanı Ercan Çimen, “Şu 
memleketin su sorunu ve dere ıslahı 
sorunu çözülsün. İşin yüzde 90’ını 
tamamladık yüzde 10’luk kısmı kaldı. 
Ama bu yüzde 10’luk kısım bitmediği 
için vatandaş yüzde 90’ı görmüyor. 
O güzelliği tamamlayıp yüzde 100 
yapalım” diyerek serzenişte bulundu.

Abuzer Yapar

RAMAZAN TEDBİRLER AÇIKLANDI
Gümüşhane İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulu 12 Nisan 
2021 Pazartesi günü, Gümüşhane 
Gümüşhane’de Vali Kamuran 
Taşbilek başkanlığında toplanan 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ra-
mazan ayında il genelinde alınacak 
Covid-19 tedbirlerini kararlaştırdı.

Toplantının ardından kamuoyu-
na açıklanan kararlarda mutasyona 
uğrayan Covid-19 virüsünün dünya 
genelinde hastalığın yayılımını 
artırdığı, ülkemizde de özellikle 
İngiltere varyantı sebebiyle günlük 
vaka, yoğun bakım ve entübe 
hasta sayılarında artış yaşandığına 
dikkat çekilerek, temizlik, maske 
ve mesafe kurallarının yanı sıra 
hayatın her alanına yönelik uyul-
ması gereken kurallar ve önlemlerin 
uygulamaya geçirildiği kaydedildi.

İslam alemi için bireysel anlamda 
arınma ve yenilenme bilincini, 
sosyal boyutta ise yardımlaşma ve 
dayanışma duyarlılığının gözden 
geçirildiği bir muhasebe dönemi 
olan ve milli/manevi duyguların yo-
ğun şekilde tezahür ettiği Ramazan 
ayında geleneksel hale gelen bazı 
davranış, etkinlik ve uygulamaların 
toplumsal hareketliliği artırdığından 

salgınla mücadele ve toplum sağlığı 
açısından risk oluşturduğuna dikkat 
çekilen toplantıda şu kararlar alındı:

1) Vatandaşlarımızın toplu 
katılım gösterdiği iftar, sahur 
gibi kalabalık grupları bir araya 
getiren her türlü etkinliğe ve iftar 
çadırlarına müsaade edilmemesine, 
bu noktada son dönemlerde salgının 
yayılımında ev içi bulaşma oranının 
yüksekliği hususu da göz önünde 
bulundurularak vatandaşlarımızın 
iftar veya sahurlarda misafi r 
kabul etmemeleri konusunda 
farkındalıklarını artıracak faaliyetler 
ve duyurulara önem verilmesine,

2) Diyanet İşleri Başkanlığının 
duyurusuna uygun şekilde geçtiği-
miz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih 
namazlarının evde kılınmasına 
devam edilmesine, öte yandan 
salgının oluşturduğu riskin artırıl-
maması açısından teravih namazı 
nedeniyle evler başta olmak üzere 
çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi 
gerektiği konusunun vatandaşla-
rımıza sık sık duyurulmasına,

3) Ramazan pidesi ve ekmek 
satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı 
süresince iftar saati ve hemen önce-
sinde oluşabilecek pide kuyrukları 
ve yoğunluğun oluşturacağı riskin 

önlenmesi amacıyla fırınlardaki 
özel sipariş üretimi de dahil pide 
ve ekmek üretiminin iftardan 1 
saat önce sonlandırılmasına, iftar 
saatine kadar sadece satış yapıla-
bilmesine, iftardan sonra fırınlarda 
üretim, satış ve diğer hazırlık 
işlemlerine devam edilebilmesine,

4) Ramazan ayının huzur ve 
güven ortamında geçmesi için 
bu süreç içerisinde oluşması 
muhtemel yoğunluklar göz önünde 
bulundurularak ilimiz genelinde 
gerekli önlemlerin alınmasına,

5) Ramazan ayı ile birlikte 
türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek 
artış ve bu şekilde oluşabilecek 
kalabalıkların oluşturacağı riske 
karşı fi ziki mesafe kurallarının 
eksiksiz uygulanması başta olmak 
üzere gerekli önlemlerin alınmasına,

6) İftar vakitlerinin öncesinde 
oluşabilecek trafi k yoğunluğu 
dikkate alınarak iftar saatinin en 
az 3 saat öncesinden itibaren toplu 
taşımada kullanılan araç ve sefer 
sayılarının artırılmasının Belediye 
Başkanlıklarınca sağlanmasına, 

7) Ramazan ayı boyunca 
yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin 
kontrollü olarak yapılabilmesi için 
mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı 

olarak planlanması, fi ziki mesafe 
kuralı ve maske kullanımına ilişkin 
kontrollere ağırlık verilmesine,

8) Ramazan ayı öncesinde/
süresince alışveriş yoğunluğunun 
artabileceği göz önünde bulun-
durularak başta market ve pazar 
yerleri olmak üzere kalabalıkların 
oluşabileceği alanlarda fi ziki mesafe 
koşullarının korunmasına yönelik 
her türlü tedbirin alınmasına, 

Bu kapsamda; Pazar yerleri ile 
ilgili olarak İl Umumi Hıfzıssıhha 
Kurulumuzun 01/12/2020 tarihli ve 
2020/12-2 sayılı kararının 7. madde-
sinde; “pazar yeri/alanına içerdeki 
esnaf sayısının en fazla 2 katı va-
tandaş alınmasına” ve marketlerle 
ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 
Bilim Kurulunca yayımlanan 
“Covid-19 Salgın Yönetimi ve 
Çalışma Rehberi” nin “Market 
Ve Süpermarketlerde Alınması 
Gereken Önlemler” başlıklı tedbirler 
kapsamında marketlere çalışan ve 
müşteri dahil en az 4 metrekareye 
1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri 
alınması hükümlerin hassasiyetle 
uygulanması ve denetimlerin buna 
göre gerçekleştirilmesine devam 
edilmesine, (Pazar yeri/alanı ve mar-
ketlerde içeride bulunabilecek kişi 

sayısının tespit edilerek müşterilerin 
görebileceği şekilde işletme girişine 
ve içerde uygun yerlere  asılacaktır.)

9) Ramazan ayını fırsat 
bilerek fahiş fi yat uygulaması yapan 
fi rma/işletmelere yönelik Ticaret 
İl Müdürlüğünce denetimlerin 
arttırılması, aykırı durumlarla kar-
şılaşılması halinde gerekli adli/idari 
işlemlerin ivedilikle yapılmasına,

10) Hepimizin birbirimize 
karşı sorumlu olduğu bu süreçte, 
salgının yayılım hızının kontrol 
altında tutulması ve ülke genelinde 
günlük vaka sayılarının tekrar 
düşürülebilmesi için alınan tedbir 
ve belirlenen kurallara toplumun 
tüm kesimlerince eksiksiz uyulması 
ve dinamik denetim modeli çerçe-
vesinde geniş katılımlı, etkin, planlı 
ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim 
faaliyetlerinin sürdürülmesine,

11) Yukarıda belirtilen kararlara 
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun ilgili maddeleri gere-
ğince idari işlem tesis edilmesi ve 
konusu suç teşkil eden davranışlara 
ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 
inci maddesi kapsamında gerekli 
adli işlemlerin başlatılmasına oy 
birliğiyle karar verilmiştir.
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İLİM YAYMA CEMİYETİ'NDE 5.OLAĞAN KONGRE YAPILDI

İlim Yayma Cemiyeti 
Gümüşhane Şubesi, 5.olağan 
genel kurul toplantısı yapıldı. 

11 Ekim 1951 tarihinde 68 
hayırseverin gönül birliğiyle 
kurduğu ve o günden beri milli ve 
manevi değerler ışığında hizmetlerini 
sürdüren hayır kurumu olan İlim 
Yayma Cemiyeti'nin Gümüşhane 
şubesi 2013 yılında açılmıştı.

Türkiye’nin ilk sivil toplum 
kuruluşlarından biri olma özelliğiyle 
kuruluş ilkeleri doğrultusunda öncü 
bir kurum olmaya bugün olduğu gibi 
gelecekte de devam edecek olan İlim 
Yayma Cemiyeti’nin Gümüşhane 
şubesinde yeni yönetim belli oldu.

İlim Yayma Cemiyeti Erkek Öğrenci 
Yurdu çok amaçlı salonda gerçekleş-
tirilen kongre sonucunda Adem Varan 
başkanlığa seçilirken, yönetiminde 
Mustafa Ayyıldız, Mumin Hakkıoğlu, 
Ebubekir Çelik, Bünyamin Kaban, 
Halit Ülker ve Hasan Akbağ yer aldı.

Kongrenin ardından yaptığı 
açıklamada İlim Yayma Cemiyetinin 
kurulduğu günden beri öz değerlerine 
bağlı, vatanını milletini seven ve 
kültürel değerlerine bağlı aynı zamanda 
dünya medeniyetinin ulaştığı seviyeyi 
idrak eden gençler yetiştirmeyi amaç 
edinerek milyonlarca genci yetiştirdi-
ğini kaydeden Varan, “Necip Fazıl’ın 
dizelerde belirttiği ‘Ustada kalırsa bu 
öksüz yapı, bunu sürdürmeyen çırak 
utansın’ düsturuyla Gümüşhane’de 

cemiyetimizin şubesini 2013 yılında 
kurduk. Şehrimizde cemiyetimize 
ait erkek ve kız yurtlarını faaliyete 
geçirerek Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 
gelen gençlerimize ev sahipliği yaptık. 
Onlara eğitim, barınma beslenme 
ve burs imkanları sağladık. Mehmet 
Akif Ersoy ‘un arzuladığı ve gençliğin 
kurtuluşuna örnek gösterdiği Asımın 
neslini oluşturmak ve sağına soluna 
bakmadan her türlü sıkıntıda davada 
ben varım diyebilen gençliğin oluşması 
için çalışmalarda bulunduk” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli 
projelerle Gümüşhane Üniversitesinde 
‘Engel Tanımayan akademisyenler’ 
projesi yapıp Gümüşhane gençlerine 
Osmanlıca, Arapça, İngilizce ve Bil-
gisayar kursları düzenlediklerini, yine 
aynı proje ile Gümüşhane Üniversitesi 
kütüphanesi altında kültürel bir alan 
oluşturup kültür elçilerinin birlikte 
zaman geçirip kitap okuyabilecekleri 
alan haline getirdiklerini kaydeden 
Varan, “Aynı projelerle ek olarak 
merkez cami altında ilim kitap kafe 
açarak halkımızın kitap okuyacağı 
kendilerini geliştireceği alan haline 
getirdik. Gümüşhane gençliğinin kül-
türlerine katkıda bulunmak için şehir 
gezileri düzenledik. Yine kitapları 
temin edebilmek için kitap fuarlarına 
ulaşmalarını sağladık. Kültür elçileri-
mizin akademilerini geliştirebilmeleri 
için her hafta yurtlarımızda sempoz-
yumlar düzenledik. Günümüzün en 

büyük sorunlarından biri olan medya 
okur ve yazarlığı konusunu ele alarak 
üniversitede sempozyum düzenledik. 
Gençlerimizin okuduklarını anlamaları 
ve yorumlamaları için onlarla birlikte 
kitap okuyarak kitap tahlilleri yaptık. 
Her hafta gençliğimizin manevi 
duygularını geliştirmek için merkez 
camisinde sabah namazı buluşmaları 
düzenleyerek öğrencilerimizle halkımı-
zın buluşmasını sağladık. Cemiyetimiz 
adına orman oluşturduk. Şehrimizdeki 
bir çok sivil toplum kuruluşuna öncü-
lük ederek birlikte faaliyetler düzenledik 
ve onlara desteğimizi hiç esirgemedik. 
Afrika’da cemiyetimiz adına su kuyusu 
açtık, Suriye’ye cemiyetimiz adına 
yardım tırı gönderdik ve yetim spon-
sorlukları oluşturduk. 15 Temmuz’da 
olduğu gibi milletimiz için her zaman 
sokaklarda olduk ve olmaya devam 
edeceğiz. Devletimizin gölgesinde 
dinlenen değil her daim hizmetinde 
olduk. Her zaman yanımızda olan 
maddi ve manevi desteklerini hiçbir 
zaman esirgemeyen üyelerimize ve 
Gümüşhanemizin değerli insanlarına 
şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizi 
inşa edecek, iyi yetişmiş, sadece kendisi 
için değil vatanı ve milleti için hizmet 
etmeyi amaç edinmiş, zaman bendedir 
ve mekân bana emanettir şuurunda bir 
gençlik yetiştirmeye ve Gümüşhanemiz, 
milletimiz ve devletimiz için hayırlı işler 
yapmaya niyet ediyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi

TÜRK POLİS TEŞKİLATI 

176 YAŞINDA
Gümüşhane'de Türk Polis Teşkilatının 176. ku-
ruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde 
düzenlenen törende İl Emniyet 
Müdürü Celal Taşci Atatürk 
Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulu-
nulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla devam eden 

törenin ardından hatıra fotoğ-
rafı çekilmesi ile sona erdi.

Programa Gümüşhane 
Belediye Başkanvekili Duygu 
Sena Kurt, İl Jandarma Komu-
tanı İsmail Gökçek, emniyet ve 
jandarma görevlileri katıldı.

RAMAZAN VE KALP SAĞLIĞI
Gümüşhaneli hemşerimiz Kardiyolog Prof. 
Dr. Ali Metin Esen, Oruç tutmanın kalp sağ-
lığı açısından önemli olduğunu söyledi. 

Kardiyoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Ali Metin Esen sosyal 
medya hesabından yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti:

“Kalp Sağlığı Haftası 
her yıl 12-18 Nisan arasında 
kutlanıyor. Bu yıl Ramazan’ın 
ilk haftasına denk gelmesi 
Ramazan’da oruç tutmanın 
kalp sağlığına etkisi ve kalp 
hastalarının oruç tutup 
tutamayacağı konusunu daha 
anlamlı hale getirdi. Öncelikle 
kutsal Ramazan ayına hoş 
geldin diyoruz ve iyilikler 
getirmesini temenni ediyoruz.

Kutsal Ramazan ayı 
boyunca oruç tutmak, belirli 
kardiyovasküler risk faktörlerini 
değiştirmek için harika bir 
fırsat doğuruyor. Kilo vermek, 

kötü kolesterolü düşürmek, 
stresi azaltmak ve sigarayı 
bırakmak için bulunmaz bir 
fırsat oluşturuyor. İnsülin 
direncini azalttığı, kanın 
akışkanlığını artırdığı ve kalp 
krizlerini tetikleyen kronik yan-
gının düzeyini azalttığı bilimsel 
çalışmalarda gösterildi.

Stabil kronik kalp hastalığı 
olan hastalar kalp doktorlarına 
da danışmak koşuluyla oruç 
tutabilirler. Göğüs ağrısı 
veya nefes darlığı yakınmaları 
uygulanan tedavilerle tam 
olarak kontrol altına alınmış 
hastalar kalp ilaçlarının 
zamanlamasını ve dozlarını 
ayarlamak için kardiyologla-
rına danışmaları gereklidir.”

Haber Merkezi

KÜRTÜN’DE TRAFİK KAZASI
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde askıda kalan aracı kurtarmaya çalışan 24 
yaşındaki Umut Güvendi, 8 metrelik duvardan aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Camiyanı 
mahallesinden ilçe merkezine gitmek 
isteyen 52 FF 629 plakalı minibüs 
Palıçukuru mevkiinde sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu karayolu kenarındaki istinat 
duvarının üzerinde askıda kaldı.

Olayın ardından aracın içerisin-
de yolcu olarak bulunan Güvendi 
aracın kurtarılmasına yardım 
ederken kontrolünü kaybederek 8 
metrelik duvardan aşağıya düştü.

Kazanın ardından 112 Acil 
Servis ekiplerinin ilk müdahalesine 
müteakip Gümüşhane Devlet 
Hastanesine getirilen Güvendi daha 
sonra KTÜ Farabi Tıp Fakültesi 
hastanesine sevk edildi. Yoğun ba-
kım servisinde tedavi altına alınan 
Güvendi’nin kafasında ve vücu-
dunda çok sayıda kırık olduğu ve 
durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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OLAY GAZETESİ: Sayın 
Öz, bize kendinizi tanıtır 
mısınız, Vural Öz kimdir? 

VURAL ÖZ: 01.05.1957’de 

Torul’un Cebeli köyünde 

doğdum. Dört kız bir erkek 

olmak üzere beş kardeşiz. Üç 

kızım, bir oğlum, yedi torunum 

var. İlkokulu Cebeli İlkokulu’nda 

okudum. İlkokuldan sonra 

babam Köse’de fırın açtı, ben 

de kendisine yardım edebilmek 

için ortaokulu Köse’de okudum. 

1975-1977 yıllarında gece 

fırıncılık yapıyor, gündüz okula 

gidiyordum. Ders esnasında 

uyuyup kalmışlığım çoktur. 

Öğretmenlerim başarılı bir çocuk 

olduğumu düşünüp babamdan 

beni çalıştırmamasını istiyordu. 

Ancak işlerimiz pek parlak 

olmadığı için babamın, yanında 

işçi çalıştırmaya gücü yoktu. O 

dönemlerde fırınlarda su yoktu. 

Suyu çeşmelerden taşıyorduk. 

Babam, Köse’deki fırıncılık işini 

bırakıp Gümüşhane’ye döndü 

ve burada bir dükkan açtık. Bu 

dükkanda beş altı ay çalıştıktan 

sonra askerlik kâğıdım çıktı. 

1979’da Kayseri Hava İndirme 

Tugayı’na komando olarak git-

tim. Eğitimde ayağım kırıldı. Bu 

nedenle komando olarak devam 

edemedim. Erzurum Laleli’de 

piyade er olarak askerliğe devam 

ettim. Buradaki komutanım 

beni kantinde görevlendirmişti. 

Bu işi bildiğim için hiç zorlan-

mıyordum ve komutanlarımın 

teşekkürünü alıyordum.  

OLAY GAZETESİ: 
Sayın Öz, her ne kadar 
resmi adınız Ural ise de 
kamuoyu sizi Vural olarak 
tanıyor. Biz de size Vural 
diye hitap etmek istiyoruz. 
Vural Bey,  askerlik sonrası 
hayatınızda neler değişti?

VURAL ÖZ: Askerden dön-

dükten sonra babamla beraber 

dükkânı çalıştırmaya devam et-

tik. Babamla kazancımız da evi-

miz de birdi. Bir taraftan evlatlık 

diğer taraftan babalık görevlerimi 

yerine getirmeye çalışıyordum. 

Çocuklarımın eğitimiyle yakın-

dan ilgilendim. Onların meslek 

sahibi olmaları için elimdeki 

imkânları seferber ettim. Onlar 

da -sağ olsunlar- bana bu mut-

luluğu yaşatıp içimdeki okuma 

aşkına ortak oldular. Eşim, hem 

çocuklarımın eğitiminde hem 

de anne babamın hizmetinde en 

büyük destekçimdir. Birkaç sene 

önce iki ay arayla kaybettiğim 

anne ve babamdan sonra ben 

kardeşlerime baba, onlar da bana 

anne oldular. Böylece hayata kal-

dığımız yerden devam ediyoruz.

OLAY GAZETESİ: Bugün-
kü iş yeriniz Gümüşhane’nin 
tam merkezinde. İnsan ha-
reketliliğinin en bol olduğu 

Belediye Meydan Par-
kındaki İş yerinizde 
belki de satıştan çok 
Gümüşhane’ye yeni 
gelen insanlara danış-
manlık yapıyorsunuz. 
Bu konuda neler 
söylemek istersiniz?

VURAL ÖZ: Doğ-

rudur efendim. Büfemin 

olduğu yer otobüslerin, 

çeşitli servislerin ve il 

dışından gelen diğer oto-

büslerin yolcu indirdiği 

bir yer olması sebebiyle 

hareketliliğin yoğun 

olduğu bir yer. İş yerimi 

dört beş gibi çok erken 

bir saatte açıyor olmam 

bu insan hareketliliğine 

yardımcı olmak için 

bir zemin oluşturuyor. 

Erkenden açtığım büfede 

çayımı demledikten sonra çevre 

temizliği yaparak hem belediye 

görevlilerine yardımcı olur hem 

de şehrimizin şirin dinlenme 

alanını misafi rlere hazır hale 

getiririm. Ayrıca güvercinlerin 

nasibine aracı olmak için onlara 

yem vermem burayı Sultanahmet 

Meydanı’nda çekilebilecek bir 

fotoğraf karesi haline getiriyor. 

İl dışından gelen misafi rler 

otobüsten inince onları 

ben karşılamış olurum. 

Şehrimizde yabancılık 

ve zorluk çekme-

meleri için elimden 

geleni yaparım. Ev 

arayışında olanlara 

tanıdığım çevrelerden 

soruşturarak ev 

bulurum. Gümüşhane 

hakkındaki sorulara 

cevap verir, ihtiyaçları konusunda 

kendilerine rehberlik ederim. Va-

lizlerini, kendilerine yük olmasın 

diye  büfemde misafi r ederim. 

Yeri geldiğinde iş yerimi kapatıp 

kendilerine gidecekleri yere kadar 

eşlik etmişliğim çoktur.  Bu şekil-

de başlayan iletişimimiz böylece 

devam eder. İlimizden ayrılsalar, 

aradan yıllar geçmiş olsa da 

hâlâ bizleri arayıp vefa gösteren 

birçok misafi rimiz vardır. Ayrıca 

öğrenciler okula veya üniversiteye 

geçmeden önce büfemize uğrar 

bir çayımızı içerler. Yeri geldiğin-

de sadece duasını alarak ikram 

ettiğim çaylarla öğrencilerimizin 

güne iyi başlamasına yardımcı 

olurum. Bu samimiyet ve onları 

sahiplenme duygum, kendilerinde 

yabancı bir memlekette açılan 

bir sıcak kucak hissi uyandırır. 

Bu durum öğrenciler arasında 

yayılınca onlar da bizleri, mem-

leketimizi sahiplenmiş oluyor. 

Buluşma adresi olarak “Vural 

Amca’nın Yeri” ifadesini kulla-

nırlar. Bizler de elimizden gelen 

kolaylığı sağlıyoruz ve kendile-

rine rehber olmaya çalışıyoruz. 

OLAY GAZETESİ: İnsan-
larla çok güzel bir diyaloğu-
nuz, pozitif bir yapınız var. 
Bu özellik nereden geliyor?

VURAL ÖZ: İnsanlara Yunus 

Emre’nin “Yaradılanı hoş gör, 

Yaradan’dan ötürü” anlayışıyla 

yaklaşıyorum. Ailece; vermeyi, 

yardım etmeyi, kucak açmayı 

çok seven bir yapımız var. 

Acıma, merhamet, 

elinden geleni yapma, zor 

durumdakine el uzatma 

gibi duyguları, değerleri 

kalbime nasip eden 

Allah’a 

şükürler 

olsun. 

Yokluk gören “yok” tan anlar. 

Zorluk gören sıkıntıdan anlar. 

Bir insanın yardıma ihtiyacı 

varken Allah o kişiyi bana 

göndermişse demek ki o kuluna 

yardım için beni aracı seçmiştir, 

diye düşünürüm. Sorun değil 

çözüm üretmek için enerjimi 

harcarım. İnsanların yerine 

kendimi koyarım ve onların dert-

leriyle dertlenirim. Bu da hem 

Allah, hem de insan sevgisinden 

geliyor diye düşünüyorum. 

OLAY GAZETESİ: 2014 
yılında Gümüşhane’de 
yılın ahisi seçildiniz. Ahilik 
nasıl bir duygu? Günümüz 
esnaf ve sanatkârları ahiliği 
anlayıp yaşayabiliyor mu?

VURAL ÖZ: 2014 yılında 

beni ahiliğe seçen eski valimiz 

Sayın Yücel Yavuz’a, Belediye 

Başkanımız Sayın Ercan 

Çimen’e, Esnaf ve Sanatkârlar 

Kooperatifi  Başkanı Sayın Rıfat 

Çilenk’e, Ticaret Odası Başkanı 

Sayın İsmail Akçay’a, O dönemin 

Odalar Birliği Başkanı Sayın 

Ali İsmail Daltaban’a, değerli 

meslektaşlarıma ve çok kıymetli 

Gümüşhane halkına sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ahilik; iyi ahlakın, doğrulu-

ğun, dürüstlüğün, kardeşliğin, 

yardımlaşmanın ve disiplinin 

birleştiği bir meslek anlayışıdır. 

Gümüşhane esnaf ve sanat

kârlarının her birisi 

ahilik konusunda örnek 
arkadaşlarımızdır. 

OLAY GAZETESİ: 
İş yerinizin bulunduğu 
yer, Gümüşhane’de her 
yaştan ve her meslekten 
insanımızın her gün 
uğradığı bir meydan. 
Burada çevreyi en güzel 
siz gözlemliyorsunuz. Gü-
müşhane’de insanlarımız 
günlerini nasıl geçirirler?

VURAL ÖZ: İş yerimi çok 
erken saatlerde açtığım için 
daha hava aydınlanmadan yol-
lara düşen madencilerimizin 
koşuşturmasına şahit olurum 
önce. Ardından memurlar ve 

öğrenciler belirir sokaklarda. 

Öğlen aralarını ek iş yaparak 

değerlendiren insanlara bile 

şahit oluyorum. Özellikle salı 

günleri köylerinde yetiştirdik-

leri ürünleri satma telaşında 

olan insanlar hareketlendirir 
memleketi. Beli iki büklüm 
olmuş hâlâ çabalayan da 
var, güneşe arkasını verip 
meydanda çayımızı içen de... 
Akşam olunca hava müsaitse 
günün yorgunluğunu atmak 
için ailesiyle yürüyüşe çıkanlar 
olur bazen. Buradaki insanlar 
kendi hâlindedir ve burada 
gece hareketliliği yoktur.

Röportaj:  Hasan Pir, Rüveyda Usta, Abuzer Yapar

cevap verir, ihtiyaçları konusunda Yokluk gören “yok” tan anlar. kârlarının her birisi 

çayımı demledikten sonra çevre 

temizliği yaparak hem belediye 

görevlilerine yardımcı olur hem 

de şehrimizin şirin dinlenme 

alanını misafi rlere hazır hale 

getiririm. Ayrıca güvercinlerin 

nasibine aracı olmak için onlara 

yem vermem burayı Sultanahmet 

Meydanı’nda çekilebilecek bir 

fotoğraf karesi haline getiriyor. 

İl dışından gelen misafi rler 

çayımı demledikten sonra çevre 

temizliği yaparak hem belediye 

görevlilerine yardımcı olur hem 

de şehrimizin şirin dinlenme 

alanını misafi rlere hazır hale 

getiririm. Ayrıca güvercinlerin 

nasibine aracı olmak için onlara 

yem vermem burayı Sultanahmet 

Meydanı’nda çekilebilecek bir 

fotoğraf karesi haline getiriyor. 

İl dışından gelen misafi rler 

yaklaşıyorum. Ailece; vermeyi, 

yardım etmeyi, kucak açmayı 

çok seven bir yapımız var. 

Acıma, merhamet, 

elinden geleni yapma, zor 

durumdakine el uzatma 

gibi duyguları, değerleri 

kalbime nasip eden 

Allah’a 

şükürler 

olsun. 
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OLAY GAZETESİ: 
Vural Bey, çocukluğunuzun 
Gümüşhane’si ile günümüz 
Gümüşhanesi’nde neler değişti, 
bir kıyas yapar mısınız?

VURAL ÖZ: Fiziksel 
olarak da kültürel olarak da 
oldukça büyük değişimler var 
elbette. İnsan sayısı, ev, iş yeri 
sayısı, ulaşım imkânları oldukça 
arttı. Öğrenciyken herhangi bir 
kitaba ulaşmamız çok zordu. 
Şimdi her türlü kaynağa kolayca 
ulaşılabiliyor. Bir yerden bir yere 
gitmemiz günler alırdı. Şimdi 
en ücra köylere, mahallelere 
bile yollar yapıldı. Bu konudaki 
çalışmalarından dolayı belediye 
başkanlarımıza teşekkürü bir 
borç bilirim. Gümüşhane’de 
üniversite kurulması memle-
ketimize farklı kültürlerden 
birçok öğrencinin gelmesini 
sağladı.  Böylece farklı iş yer-
leri ve hizmet alanları açıldı. 

OLAY GAZETESİ: Vural 
Bey; bir vatandaş olarak, 
bir esnaf olarak kendinize 
hayat rehberi edindiğiniz 
doğrularınız nelerdir?

VURAL ÖZ: İnsan olarak 
dürüstlüğün, yardımlaş-
manın, alçakgönüllülüğün, 
adaletli davranmanın ve 
edebin bir insana hiçbir 
zaman kaybettirmeyeceğine 
inanırım. Esnaf olarak ise 
rızkın Allah’tan olduğuna, iş 
yerini erken açmanın bereke-
tine, çalışkanlığın güzelliğine, 
cömertliğin güzelliğine her 
zaman şahit olmuşumdur. 

OLAY GAZETESİ: Yaşa-
dığınız ilginç anılardan bir 
iki örnek anlatır mısınız?

VURAL ÖZ: Dükkânımı bir-
kaç kez açık unutmuştum. Gece 
boyunca açık kalan bir dükkânı 
ne halde bulursunuz bir tahmin 
edin. Durumu fark edince telaş-
landım ve içeri girdim. Her şeyin 
yerli yerinde olduğunu görünce 
Gümüşhane’ de yaşamanın gü-

venlik açısından da ne kadar ra-
hat bir şey olduğunu düşündüm. 

OLAY GAZETESİ: Ço-
cukluk hayaliniz ne idi? 

VURAL ÖZ: Polis olmak 
istiyordum. Ancak babam bu 
mesleğin zor olduğunu düşündü-
ğü için bu isteğimi kabul etmedi. 

OLAY GAZETESİ: 
Gümüşhane’de neyin eksik-
liğini hissediyorsunuz?

VURAL ÖZ: Biz burada 
doğup büyüdüğümüz için olanlar 
bize yetiyor ve ihtiyaç duyula-
bilecek şeyleri fark edemiyoruz. 
Ancak bu konuda gençlere ve 
il dışından gelenlere daha çok 
kulak verebiliriz. Sanırım onlar 
da sosyal faaliyetler konusunda 

çeşitlilik isteyeceklerdir. 
İlimizin kendisine yetebileceği, 
komşu illere ihtiyacı en aza 
indirebileceğimiz ve gençlere iş 
imkânı oluşturabilecek fabrikalar 
kurulabilir. Köylümüzün ürünle-
rini daha doğru üretebilmesi ve 
pazarlayabilmesi için kendilerine 
köylerde rehberlik edilebilir. Ay-
rıca memleketin tarihi ve turistik 
yerlerini daha iyi tanıtabilmek 
için turlar düzenlenebilir. Bele-

diyemiz her türlü eksikliği tespit 
etmek ve gidermek için gayet 
başarılı çalışmalar yapıyor. Ken-
dilerine kolaylıklar diliyorum.

OLAY GAZETESİ: Sizin 
emsaliniz olan pek çok Gümüş-
haneli iş yerini büyük şehirlere 
taşıdı. Siz neden gitmediniz? 
“Keşke ben de Gümüşhane’den 
gitseydim” diye düşündüğünüz 
zamanlar oldu mu?

VURAL ÖZ: Ben burada 
doğup burada büyüdüm. Buranın 
havası ve suyu iliklerime kadar 
işlemiş. Bu nedenle buradan 
başka bir yerde yaşamak müm-
kün değilmiş gibi hissediyorum. 
Başka illerdeki çocuklarımın 
yanına gittiğim zamanlarda bile 

en fazla iki üç gün kalabiliyorum.  
Buranın ekmeğiyle çocuklarımı 
büyüttüm, okuttum. Bu nedenle 
Gümüşhane’ye olan sevgimin 
yanında buraya bir vefa borcum 
da var. Buradaki insanlara 
biraz da olsa katkı sağlayabi-
liyorsam ne mutlu bana. Allah 
memleket hasreti yaşatmasın. 

OLAY GAZETESİ: Hayattaki 
en büyük gayeniz nedir?

VURAL ÖZ: En önemli 

gayem aileme ve topluma faydalı 
olmak, her kesimden insana 
kucak açabilmektir. Kimseye 
muhtaç olmadan ömrüme devam 
etmektir. Aileme helal rızık gö-
türmek ve hayırla anılabilmektir. 

OLAY GAZETESİ: Örnek 
aldığınız şahsiyetler kimlerdir?

VURAL ÖZ: Peygamber Efen-

dimiz’in sünnetlerini uygulamaya 
çalışırım. Ayrıca çalışkanlık ve 
cömertlik konularında annem ve 
babamın katkılarını unutmam 
mümkün değil. Mekânları nur 
olsun. Beni hiçbir konuda yalnız 
bırakmayan Şerafettin Baş-
kan’ımın da tecrübelerinden her 
zaman yararlanmışımdır. Kendi-

sine teşekkürü bir borç bilirim. 
OLAY GAZETESİ: 

Hayatta en çok neye üzülür 
ve neye mutlu olursunuz?

VURAL ÖZ: Bana veya 
insanlığa katkıları büyük olan 
insanları kaybettiğimde çok 
üzülürüm. Evine ekmek götüre-
meyen, çocuğunu okutamayan 
insanlara çok üzülürüm. Haksız-
lığa uğradığımda veya haksızlığa 
uğramış insanları gördüğümde 

çok üzülürüm. Çocuklarım 
geldiğinde, torunlarıma kavuş-
tuğumda, büyüklerimi ziyaret 
ettiğimde ve insanlara yardımcı 
olabildiğimde çok mutlu olurum.

OLAY GAZETESİ: Hobileri-
niz nelerdir? Köy hayatını sever 
misiniz? Nasıl dinlenirsiniz?

VURAL ÖZ: Açıkçası hafta 
sonları dâhil tatil yaptığım bir 
gün olmamıştır. Bayramlarda 
gerekli ziyaretleri ve işleri yaptık-
tan sonra işimin başına dönerim. 
Bu pandemideki yasaklar bana 
da “dinlenme mecburiyeti” 
oluşturdu. İşimi çok severek 
yaptığım için işimi yapmak 
en büyük hobimdir. Toprakla 
uğraşmayı çok severim. Anne ve 
babamın vefatından sonra sağ 
olsun eşimin devam ettirdiği köy 
işlerine fırsat buldukça yardımcı 
olmaya çalışıyorum. Toprak 
asla terk edilmemesi gereken 
bir hazine ve dinlenme alanıdır 
bence. Bu nedenle köyde vakit 
geçirmeyi çok seviyorum.

OLAY GAZETESİ: 
Kitap, gazete okuma 
alışkanlığınız var mı?

VURAL ÖZ: Gazete 
okumayı çok severim. 
Önceden gazete satışıyla da 
ilgileniyordum. Bu nedenle her 
gazeteyi okurdum. Gündemi 
haberlerden takip ediyorum.

OLAY GAZETESİ: Gençleri-
mize tavsiyeleriniz neler olur?

VURAL ÖZ: Gençlerin enerji 
ve bilgilerine çok ihtiyacımız var. 
Öncelikle kendilerinin vatan için 
ne kadar büyük bir önem ve an-
lam ifade ettiğini kavramalarını 
istiyorum. Zamanın, çalışmanın, 
üretmenin kıymetini bilsinler. 
Sadece kılık kıyafetle değil bilgi 
birikimleriyle de çağın gerisinde 
kalmasınlar. İmkânsızlıkları asla 
gözlerinde büyütmesinler. Çok 
isterlerse çözüm bulamayacak-
ları şeyleri azaltırlar. Ülkelerini 
sevsinler, toprağı sevsinler ve 
bir yerlere geldiklerinde onu 
yetiştiren memleketi unutmasın-
lar. Büyüklerinin tecrübelerine 
kulak kapatmasın ve manevi 
değerlerine sıkı sıkıya sarılsınlar.

OLAY GAZETESİ: Vural 
Bey, sizin başkan eklemek 
istedikleriniz varsa buyurun.

VURAL ÖZ: Gazetenizde ba-
na yer verdiğiniz için çok teşek-
kür ederim. Beni bu memleketin 
bir simgesi gibi görerek onurlan-
dıran Gümüşhane Olay gazetesi 
sahibi ve çalışanlarına saygılar 
sunuyorum. Çocuklarımın eğiti-
minde desteği ve emeği olan tüm 
öğretmenlerimize aracılığınızla 
teşekkür ve hürmetlerimi iletiyo-
rum. Çok kıymetli aileme sevgi 
ve selamlarımı gönderiyorum.

OLAY GAZETESİ: Sayın 
Vural Bey, bu güzel sohbetiniz 
ve samimi cevaplarınız için 
biz de size teşekkür ediyoruz.
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RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ
     Her sene Ramazan, ötelerden kutlu bir misa-

fi r olarak gelir bizlere ve bizlere Rabbimizin katın-
dan sayısız nimetler getirir. Bizlere rahmet, mağfi ret 
bereket getirir. Kardeşlik bağlarımızı yeniden tesis 
etmeye gelir Ramazan. Milletçe hoş geldin diyoruz. 
İyi ki geldi Ramazan, çünkü yorgun ve bitap düşen 
yüreklerimizin Ramazan'ın bize getireceği rahmete 
çok ihtiyacı var. Hani suya hasret kalmış çorak 
araziler olur ya, onların yağmura ihtiyacı gibi çorak 
kalmış yüreklerimizin katılaşmış kalplerimizin 
Ramazanın şifa dağıtan rahmet eline ihtiyacı var. 
Her zamankinden çok daha muhtaç olduğumuz bir 
zamanda Ramazan geldi, iyi ki geldi, hoş geldi.

Ramazan Ayı,  Yüce Allah’ın  müminlere büyük 
bir lütfudur. Çünkü ramazan ayı; Kur'an, oruç, 
iyilik ve güzellik ayıdır. Tövbelerin, duaların, hayır 
ve hasenatın kabul olunduğu mübarek bir aydır.

Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim ayıdır. 
Kalplere nur, gönüllere şifa, müminlere 
rahmet ve bütün insanlığa hidayet olan Kur'an-ı 
Kerim, bu ay içerisinde bulunan Kadir 
Gece'sinde indirilmeye başlanmıştır.

Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de 
şöyle buyurmuştur:

“Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, 
doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın 
apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde 
indirildiği aydır. Öyle ise içinizden kim bu aya 
ulaşırsa onu oruçla geçirsin''(Bakara2/185)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir hadis-i 
şerifl erinde şöyle buyurmuşlardır:

“Ramazan ayı girdiği zaman cennetin 
kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve 
şeytanlar da zincire vurulur."(Buhari - Savm 5)

  Diğer ibadetlerde olduğu gibi Ramazan 
mektebindeki ibadetlerin gayesi de insanı, hevanın 
boyunduruğundan, tutkunun esaretinden kurtarıp 
arındırmak ve irade hürriyetine kavuşturmaktır. 
Dolayısıyla bu ayın fazlından ve kereminden azami 
şekilde yararlanabilmek için üzerimize düşen görev 
Ramazan mektebinin gayesini doğru anlamak 
ve bu mektebin programını iyi uygulamaktır.

Oruç, sadece aç kalmaktan ibaret değildir. 
İnsanın bütün organlarıyla her türlü kötülükten 
ve günahtan uzak durabildiği oruç, kâmil 
manada oruçtur. Nitekim Hz. Peygamber bir 
hadisinde Allah’ın, bir kimsenin yemeyi ve içmeyi 
bırakmasına ihtiyacı yoktur, buyururken (Buhârî, 
Savm, 8) başka bir hadisinde, “birisi gelip de size 
sataştığında ‘Ben oruçluyum’ deyin” buyuruyor. 
(Buhârî, Savm, 2) Yani oruçlu iken ağzımıza bir 
şey girmemesine dikkat ettiğimiz gibi ağzımızdan 
çıkan kelama da dikkat etmek gerekmektedir.

Ramazan mektebi programının Allah 
tarafından konmuş ana maddesi oruçtur. Ve yine 
Allah tarafından konulan orucu, oruç yapan üç 
madde ise iftar vaktine kadar yemeyi, içmeyi ve 
birtakım cinsel arzuları bir tarafa bırakmaktır. 
Ve bunların yerine getirildiği oruçlar makbuldür. 
Ancak oruç ibadetinden azami derecede faydala-
nabilmek için Allah Resulünün oruca dahil ettiği; 
kötü söz söylememe, boş yere münakaşa etmeme, 
kalp kırmama gibi kurallara uymak gerekir.

Ramazan da Kur’an-ı Kerim’le ilişkimize gelin-
ce, Kuranı sadece okumakla yetinmeyip anlamını 
düşündüğümüz, manasını tefekkür ettiğimiz bir 
şeklide tanzim etmemiz gerekiyor. Evet, Ramazan 
mektebinin programında Kur’an okumak vardır. 
Zira Ramazan vahiy ve Kur’an ayıdır.  Şu söze 
dikkat kesilelim Hz. Ali’nin, “Düşünmeksizin 
Kur’an okumanın hayrı yoktur”. Başta da söylendiği 
gibi anlamını düşünerek, manasını tefekkür ederek 
okumak esastır. Allah Resulünün Ramazan mekte-
binin programına yaptığı ilavelerden biri olan mu-
kabele, Kur’an’la ilişkimizi derinleştirme, Kur’an-ı 
Mübin’e daha sıkı sarılma bakımından önemlidir. 
Ancak mukabele geleneğimizi, tilavetle birlikte 
mananın tefekkür edileceği bir formda yeniden ele 
almamız gerekmektedir. Hakkı, hakikati, adaleti, 
ahlakı, erdemi, fazileti anlatan, iyiliği ve kötülüğü 
fark etmemizi, hatayı sevaptan ayırt etmemizi, 
kendimize gelmemizi sağlayan Yüce Kitabımızı 
anlama vesilesi yapmamız gerekmektedir. Ramazan 
mektebinin programında yüce kitabımız Kur’an-ı 

Kerim’in inmeye başladığı kıymetli, bereketli, izzetli 
bir gece olan Kadir Gecesi vardır. Kadir Gecesi’ni 
ihya etmek için; tıpkı bu gecenin Kur’an’la değer 
bulduğu gibi bizlerin de asırlar önce dünya seması-
na inerek insanlığı aydınlatmaya başlayan Kur’an’ı, 
kalbimizin semasına yeniden indirmemiz gerekiyor.

   Ramazan mektebinin programında 
infak vardır, sadaka-i fıtır vardır, zekât vardır. 
Müslümanların, zekâtlarını Ramazan ayında 
vermeyi gelenek hâline getirmeleri, Ramazan 
mektebinin programına ümmetin ilave ettiği çok 
güzel bir haslettir. Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle zekât 
verebilmek için çalışan müminler (23/Mü’minûn, 
4) Ramazan’da, “Veren el, alan elden üstündür” 
(Buhârî, Zekât, 18) hadisiyle amel etmenin güzel-
liğini, bereketini yaşar. İnfak ile, sadaka ile zekât 
ile sosyo-ekonomik açıdan da müminleri inşa eden 
Ramazan mektebi, mümini bir taraftan servetin 
mutlak sahibi gibi davranmaktan korurken diğer 
taraftan servete mahkûm olmaktan kurtarmaktadır. 
Ramazan mektebi, bu yönüyle de müminleri ahireti 
yok sayarak dünyaya tapınmaktan, dünyevileşmek-
ten kurtarıp irade hürriyetine kavuşturmaktadır. 
Özellikle insanlık ailesi olarak geçirdiğimiz bu zor 
zamanlarda, zenginliğin Allah’ın birer emaneti 
olduğunun bilinciyle hareket etmek; malımızdan, 
canımızdan ve rızkımızdan paylaşmak daha da 
önem arz ediyor. Malımızın teminatı zekâtı, canı-
mızın güvencesi sadakayı, rızkımızın emniyeti infa-
kı bugünlerde hassaten daha da artırmak lazımdır.

İnsanoğlunun barışı inşa etmek için geldiği 
dünyayı nasıl yaşanmaz hale getirdiğini hep 
birlikte acı acı izliyoruz. Ramazan bir çağrıdır. 
Rabbimizin bir çağrısıdır. Ramazan bizi barış 
yurduna davet etmek için gelir. Bize dünyamızı 
barış yurduna döndürmek için gelir.

Ey insanlık, Allah'ı unutmayın. Allah'ı 
unutursanız kendinizi unutursunuz. Allah'ı 
unutursanız, Allah da size kendinizi unutturur. 
İnsanoğlu olarak unutuyoruz. Kendimizi, 
Rabbimizi, dostumuzu, kardeşimizi, yetimi, fakiri, 

mazlumu unutuyoruz. Her sene gelen Ramazan 
bize hatırlatmaya gelir. Bize kendimizi, Rabbimizi, 
yanı başımızda varlığının farkında olmadığımız 
kardeşimizi, annemizi, babamızı, komşumuzu, 
ailemizi,  unuttuğumuz her şeyi bize hatırlatmaya 
gelir. Ramazan bir hatırlatma ayıdır aynı zamanda. 
Ramazan bize fani olanları hatırlatır.

Gelin hep birlikte orucun en kadim anlamını 
yeniden hatırlayalım. Başkalarını yaralayan dilimizi 
tutmaya çalışalım. Vara yoğa konuşmamaya, bilir 
bilmez söz almamaya ihtiyacımız var. Ramazan bir 
arınma, kendine gelme, onarılma ve yenilenme ayı 
ise o zaman gelin dilimizden başlayalım orucumu-
zu tutmaya .Oruç bize sayılı günlerde farz kılındı. 
Kendimizi gözden geçirmemiz, etrafımıza göz 
gezdirmemiz, fakir fukarayı hanelerinde tanıma-
mız, garip gurabayı yaşadıkları ortamda hatırlamak 
için farz kılındı. Hissetmek için, anlamak için, duy-
mak duyumsamak için, elimizi taşın altına sokmak 
için, emr-i ilahi için, rıza-i bari için, sayısız bildik 
bilmedik hikmetleri için oruç tutuyoruz. Gelin bu 
orucu tutalım. Gelin gönüller yaparak oruçlarımıza 
güç katalım. Gelin gönüller yıkarak oruçlarımızı 
bozmayalım. Gelin Ramazanın bizi değiştirecek 
ruhuna ruhlarımızı teslim edelim. Gelin bu orucu 
yakmayalım. Hep birlikte birbirimize sevinç, güzel-
lik taşıyalım. Gönüllerden gönüllere iyilik taşıyarak 
dolu dolu ramazan geçirmeyi Allah nasip etsin. Bir 
daha Ramazana başlarken etrafımızda hastalıklar  
ateşler olmasın. Gönlü kırık, yüreği buruk olmadan 
Ramazanlar yaşamayı Allah nasip etsin.

      Sözlerime içinden geçtiğimiz bu zor 
zamanları bir an evvel geride bırakma niyazıyla 
bitirmek istiyorum. Rabbim, bu zor zamanlarda 
bize eşref-i mahlukat olma bilinci versin. Can 
emniyeti versin; akıl, beden ve ruh sağlığımızı 
korusun. Rabbim, küresel çapta yaşanan 
salgın felaketinden bizleri  muhafaza etsin. 
Rabbim  bu  sıkıntıdan kurtulup sağlıklı günlere 
kavuşmayı, beraberce sahurlar, iftarlar yapmayı, 
teravih namazı kılmayı bizlere nasip etsin.

RAMAZAN MESAJLARI
Gümüşhane'de 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması nedeniyle yayımlanan kutlama mesajları.

Gümüşhane Valisi 
Kamuran Taşbilek

“İslam dünyasının büyük bir özlemle 
beklediği rahmet, bereket, mağfi ret 
iklimi olan 11 ayın sultanı Ramazanı 
Şerif’e hep birlikte kavuşmanın heye-
canı ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Dua, ibadet, yardımlaşma ve 
dayanışma günlerini uhdesinde 
barındıran bu ay, kutsal kitabımız 
Kur'an-ı Kerim’in nazil olmaya 
başladığı mukaddes bir aydır. Oruç 
ibadetimizi eda ettiğimiz, sabrın ve 
şükrün en güzel şekilde öğrenilip 
tatbik edildiği, sofralarımızda 
bereketi, evlerimizde huzur ve saadeti 
idrak ettiğimiz rahmet, mağfi ret ve 
bereket ayıdır Ramazan-ı Şerif.

İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı 
günlerde hepimizin bir diğerimizi 
düşünerek hareket etmemizi, sosyal 
mesafeye dikkat etmemizi, ekmekle-
rimizi, pidelerimizi erkenden almayı, 
Mübarek Ramazan Ayı vesilesiyle 
apartmanlarda, sitelerde, evlerde 
yaptığımız, çok güzel bir geleneğimiz 
ve bize has bir güzellik olan Kuranı 
Kerim okuma, mukabele geleneğimizi, 
koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 
toplanmadan, tek başımıza ya da 
aile içerisinde beraber yaşadığımız 
yakınlarımızla birlikte gerçekleştir-
meyi, Gümüşhane’mizin tüm güzel 
insanlarından istirham ederek;

Kıymetli Gümüşhaneli Hemşeri-
lerimizin, Aziz Milletimizin ve bütün 
İslam Âleminin mübarek Ramaza-
nını kutluyor, Ramazan ayının tüm 
insanlığa sağlık, huzur ve esenlik 

getirmesini Cenabı Allah'tan diliyorum.”

Gümüşhane Millet-
vekilleri Hacı Osman 
Akgül ve Cihan Pektaş

Başı rahmet, ortası mağfi ret sonu ise 
cehennemden kurtuluş olan Mübarek 
Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha 
kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Ramazan; kutsal kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başla-
dığı ve oruç ibadetimizi eda ettiğimiz 
mukaddes bir aydır. Güzelliklerle dolu 
olan hoşgörü ve dayanışma ayında 
Yüce Rabbimizden sofralarımızdan 
bereketi, evlerimizden sağlık, huzur ve 
mutluluğu eksik etmemesini; tuttuğu-
muz oruçların ve yaptığımız ibadet-
lerin kabul olmasını niyaz ediyoruz.

Hayatımıza feyiz ve bereket katan 
Ramazan ayını maalesef bu yıl da 
koronavirüs salgınının etkisinde 
idrak etmek zorunda kalacağız. Bu 
mübarek zaman diliminde insanlığın 
salgından kurtulması; hastaların şifa 
bulması için Rabbimize dua edelim.

Millet olarak; yardımlaşma ve 
dayanışma içerisinde bu zor günleri 
de atlatacağımıza inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta 
değerli hemşehrilerimiz olmak üzere 
vatandaşlarımızın ve bütün İslam 
Âleminin Ramazan Ayını tebrik ediyoruz.

Gümüşhane Belediye 
Başkanı Ercan Çimen

“Başı rahmet, ortası mağfi ret ve sonu 
azaptan kurtuluş” olarak müjdelenen 
Ramazan'ı Şerif’e kavuşmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan 
Ayının siz değerli hemşerilerimize; 

huzur, sağlık ve bereket getirmesini 
temenni ederim. Ramazan ayı dargın-
lıkların unutulduğu, küskünlüklerin 
sona erdiği, kardeşlik duygularının 
pekiştirildiği günlerdir. Halkımızın bu 
kutsal ayda yardım yaparak, bağışta 
bulunarak, dua ederek, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızla dayanışma içinde 
olacağına inanıyorum. Milletçe zor 
günlerden geçtiğimiz bu günlerde 
birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde 
belirtilen kurallara riayet ederek 
bu ayı idrak edeceğiz. İçinde bin 
aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni 
bulunduran Ramazan Ayı’nın ülkemiz 
ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı 
Şerifi ni kutlar, bu mübarek ayın tüm 
insanlığa barış, huzur ve hoşgörü 
getirmesini temenni ederim.”

Gümüşhane Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. 
Halil İbrahim Zeybek

“Gönülleri yakınlaştıran, dargınlık-
ların ve kırgınlıkların unutulmasına, 
kardeşlik ve iyilik duygularının yeşer-
mesine imkân sağlayan on bir ayın 
sultanı Ramazan-ı Şerif’e erişmenin 
mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. 
Ramazan ayı kaygılarımızdan uzak, 
yardımlaşma ve dayanışmanın 
gerekliliğini hatırlayacağımız, bizleri 
kötülüklerden arındırarak iyiliklere, 
gündelik çıkar kaygısının ötesinde 
birçok güzelliklere yönelten bir aydır. 
Allah’ın rahmet ve bağış kapılarının 
açıldığı ramazan ayında içtenlikle 
yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin 
Allah katında daha değerli olacağı 
bildirilmiştir. Bizi millet yapan ve 

kardeşçe bir arada yaşamamızı 
sağlayan ortak manevi değerlerin 
daim kılınması en büyük arzumuzdur. 
Rabbim, başı rahmet ortası mağfi ret, 
sonu cehennem azabından kurtuluş 
olan Mübarek Ramazan Ayı içerisinde 
nefsimizi terbiye edeceğimiz feyz 
dolu oruçlar tutabilmeyi nasip etsin.

Bu vesileyle mübarek Ramazan-ı 
Şerif’in başta Gümüşhane halkımız 
olmak üzere bütün İslam âlemine 
sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, 
Cenab-ı Allah’tan bizleri birlik ve be-
raberlik içinde Ramazan Bayramı’na 
kavuşturmasını niyaz ediyorum.”

Torul Belediye Başkanı 
Evren Evrim Özdemir 

“Başı rahmet, ortası mağfi ret 
ve sonu azaptan kurtuluş” olarak 
müjdelenen Ramazan'ı Şerif’e 
kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Milletçe zor günlerden geçtiğimiz 
bu günlerde birlik, beraberlik ve 
hoşgörü içerisinde belirtilen kurallara 
riayet ederek bu ayı idrak edeceğiz. 
İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir 
Gecesi’ni bulunduran Ramazan 
Ayı’nın ülkemiz ve tüm İslam aleminin 
Ramazan-ı Şerifi ni kutlar, bu müba-
rek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve 
hoşgörü getirmesini temenni ederim.”  

CHP Gümüşhane İl 
Başkanı Bedri Ağaç

“Ramazan ayı Müslümanlar 
açısından çok önemli bir aydır. Bu 
ayın diğer aylar arasında seçkin 
bir yeri vardır. Çünkü Kutsal 
Kitabımız Kur’an bu ayda indirilmeye 

başlanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bin 
aydan daha hayırlı olduğu bildirilen 
“Kadir Gecesi” yine bu ay içerisinde 
kutlanır. Ayrıca insanların temel 
ibadetlerinden olan oruç da bu ayda 
tutulur. Ramazan ayı yardımlaşma ve 
dayanışma ayıdır. Bu nedenle Rama-
zan Müslümanlar için en kutsal aydır 
ve ona on bir ayın sultanı denilmiştir.

Birlik ve beraberliğe her zamankin-
den daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu 
günlerde Ramazan ayının buna vesile 
olmasını temenni ediyor, Ramazan 
ayının şahsımız, ailemiz, milletimiz, 
bütün İslam alemi, hemşerilerimiz ve 
tüm insanlık için hayır, huzur ve barış 
getirmesini, insanlığı manevi yönden 
yüceltmesini Yüce Allah’tan diliyorum”

İYİ Parti Gümüşhane 
İl Başkanı Ali Ateş

“Dini ve insani duyguların daha 
da yoğunlaştığı, maddi ve manevi 
sayısız güzelliklerin yaşandığı ve 
mükafatlarının sınırsız olarak 
verildiği bu mübarek ayı iyi ve güzel 
davranışları artırarak en iyi şekilde 
değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu 
ayda insanlar tuttukları oruçlarla hem 
bedenlerinin şükrünü yapmış, hem 
de aç ve yoksulların halini daha iyi 
anlamış olurlar. Bu nedenle Ramazan 
paylaşma ve dayanışmaya vesile 
olan bir aydır. İçinde bin aydan daha 
hayırlı Kadir Gecesi’ni bulunduran 
Ramazan ayının başta Gümüşha-
ne’miz olmak üzere ülkemize ve Türk 
İslam Alemine hayırlar getirmesini 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum”
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İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

tarafından düzenlenen ve bu yıl 
altıncısı gerçekleşen Uluslararası Altın 
Baklava Film Festivali’nde belgesel 
film kategorisinde yarışan Gümüşhane 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema bölümü dördüncü 
sınıf öğrencisi Bayram Fidanboy, 
Hüseyin İnan ve Aziz Arga “Afrikalı 
Uşaklar” adlı belgesel filmleriyle belgesel 
dalında üçüncülük ödülünü kazandı.

Dünyanın önde gelen sinema 
okullarının yarıştığı “Altın Baklava Film 
Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci 
Film Festivali”nde son dönem Türk si-
nemasında başarılı yapımlara imza atan 
Tims Yapım sahibi yapımcı Timur Savcı, 
oyuncular Perihan Savaş, Kerem Alışık, 
Murat Ünalmış, Fadik Sevin Atasoy, 
Gülay Afşar ve Dr. Öğr. Üyesi Andreas 
Treske jüri üyeleri arasında yer aldı. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 
düzenlediği, birçok ulustan yarışma-
cının katıldığı ve farklı kategorilerde 
200’den fazla filmin yarıştığı festival, 
Gaziantep’te düzenlenen törenle genç 
yönetmenleri bir araya getirdi. 

Altın Baklava Film Festivali’nde 
“Kurmaca” ve “Belgesel” kategorilerinde 
12 film ödüle layık görüldü. Toplam 20 
belgesel filmin finale kaldığı festivalde 
Türkiye’den 6, dünyadan ise 10 farklı 
üniversiteden öğrenci finalde yarıştı. 
“Afrikalı Uşaklar”, “Merkeb-i Mesai” 
ve “Velespit” adlı 3 filmi ile finale kalan 
Gümüşhane Üniversitesi, finalde Radyo 
Televizyon ve Sinema bölümü dördüncü 
sınıf öğrencisi Bayram Fidanboy, Hüse-
yin İnan ve Aziz Arga “Afrikalı Uşaklar” 
adlı belgesel filmiyle belgesel dalında 
üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Düzenlenen törende ödülü ekip 
arkadaşları adına alan filmin yönetmeni 
Bayram Fidanboy yaptığı konuşmada, 
öncelikle böyle bir ödüle layık görüldüğü 
için başta jüri üyeleri olmak üzere bu 
filmde emeği geçen danışman hocası Dr. 
Öğr. Üyesi Burak Türten’e, filmde desteği 
olan Hasan Erdoğmuş’a ve ekip arkadaş-
larına teşekkür etti. Bu filmde Türkiye’de 
yaşayan Afrikalı insanların ülkemizde 
nasıl zorluklar içerisinde yaşadığını, 
ailelerine bakabilmek için birçok 
fedakârlık yaptıklarını söyleyip, filminde 
de bunları anlatmak istediğini belirtti. 

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zey-
bek ise uluslararası düzeyde katılımın 

olduğu festivalde öğrencilerin gösterdiği 
başarının önemine dikkat çekerek şunları 
söyledi: “İletişim Fakültemiz yine kendi-
sine yakışanı yaptı ve Altın Baklava Film 
Festivali’nden ödülle döndü. Öğrencile-
rimiz Bayram Fidanboy, Hüseyin İnan 
ve Aziz Arga’nın türlü emeklerle yaptığı 
‘Afrikalı Uşaklar’ adlı belgesel filmin 
üçüncülük ödülüyle taçlandırılması 
hem bize hem de öğrencilerimize büyük 
bir sevinç yaşattı. Söz konusu başarıda 
emeği geçen bütün öğrencilerimizi ve 
danışman hocamızı bu başarılarından 
dolayı kutluyorum. Daha iyi bir hayat 
sürebilmek ve Afrika’daki ailelerine 
bakabilmek için Afrika kıtasının çeşitli 
ülkelerinden göç edip, sezonluk işçi 
olarak Türkiye’ye gelen insanların trajik 
hikâyesini anlatan ‘Afrikalı Uşaklar’ 
adlı belgesel film, ilginç bir konuya da 
değiniyor. Filmde daha çok İstanbul ve 
Ankara gibi büyükşehirlerde görmeye 
alışkın olduğumuz Afrikalı göçmen-

lerin, Rize’nin çay bahçelerindeki çay 
toplama hikâyeleri anlatılıyor. Bu filmde 
göçmenlerin para kazanmak uğruna 
hayatlarında ilk kez karşılaştıkları sarp 
yamaçlardaki mücadeleleri ve bölge 
insanı ile olan ilişkileri anlatılıyor. Adı 
geçen belgesel, ilk yarışmasına katılma-
sına rağmen ödülle döndü. Bu da çok 
gurur verici bir durum. Ayrıca yarışmada 
finale kalan iki belgesel filmimiz daha 
vardı. Bunlar da ‘Merkeb-i Mesai’ ve 
‘Velespit’ adlı belgesel filmlerimiz. 
Bu belgesel filmlerimizin göstermiş 
oldukları başarılarından dolayı da 
emeği geçen öğrencilerimizi kutluyorum. 
İletişim Fakültemizin mutfağından çıkan 
her eserin yarışmalardaki başarılarını 
kaliteli ve işini severek yapan akademik 
kadroya borçluyuz. Başarıyı elde etmek 
kadar bunu sürdürmek de önemlidir. 
İletişim Fakültemiz yakalamış olduğu bu 
başarı çıtasını her yıl daha da artırarak 
bu alanda kendisini kanıtlamıştır.”

ÇORUH EDAŞ 
ÇALIŞANLARINI ÖDÜLLENDİRDİ

Artvin, Giresun, 
Gümüşhane, Rize ve 
Trabzon illerinde yaklaşık 
1,5 milyon aboneye elektrik 
dağıtım hizmeti sunan Çoruh 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh 
EDAŞ), tüketici memnuniyeti 
dinamiği için en doğru yatı-
rımın çalışan memnuniyeti 
olduğunun bir kez daha altını 
çizdi.  Çoruh EDAŞ, 5 il 61 
ilçede online düzenlediği 
toplantıda 2020 yılı boyunca 
sergilediği üstün performans 
ve çalışma disipliniyle 
fark yaratan başarılı saha 
çalışanlarını ödüllendirdi.

Toplantıya, Dağıtım 
Operasyonları Genel Müdürü 
Ömer Kandemir, İcra Kurulu 
Üyesi Fırat Doğan, Çoruh 
EDAŞ Şirket Müdürü Meh-
met Aydın ile birlikte yönetim 
kurulu üyeleri ve bölge 
yöneticileri katılım gösterdi.

Hizmet kalitesini arttıra-
rak tüketici memnuniyetinin 
geliştirilmesi için farkındalık 
yaratan çalışanlara ödülleri-
nin takdim edildiği toplantıda 
Çoruh EDAŞ Şirket Müdürü 
Mehmet Aydın: “Verimlilik 
esasında kaliteli hizmet ve 
çözüm odaklı sürdürülebilir 
çalışmalarla hedefimize 

ilerliyoruz. İnsan ve yetenek 
yönetimi günümüz insan kay-
naklarının en önemli konusu. 
Şirket kültürümüz ve insan 
kaynakları politikalarımızda 
başarıyı takdir etme, ödül-
lendirme, çalışan mutluluğu 
ve memnuniyeti önceliğimiz. 
En zor sektörler arasında yer 
alan enerji sektöründe 7 gün 
24 saat büyük özveriyle saha-
da olan ekip arkadaşlarımızla 
gurur duyuyoruz.” dedi. 

İmza Atılan Büyük Ba-
şarılarımızı Nitelikli İn-
san Kaynağına Borçluyuz

Kurumsal politikalar 
gereği güvenli ve sağlıklı 
iş ortamları yarattıklarını 
belirten Aydın, “Çalışan-
larımızın her bakımdan 
kendilerini geliştirmesini 
hedefliyor, motivasyonu art-
tıran projelerimize her geçen 
bir yenisini ekliyoruz. İmza 
atılan büyük başarılarımızı 
nitelikli insan kaynağına 
borçluyuz. Ulaşılması zor 
olan en ücra yerlere büyük 
emek ile hizmet ulaştıran 
her çalışanımız gerek proje-
lerimiz gerek ödüllerimizle 
değerli olduğunu hissede-
cektir.” ifadelerini kullandı.

YENİ LİSE’YE YENİ FİDANLAR
Yapımı tamamlanan Yeni 

Gümüşhane Lisesi’ne ait 24 
Derslikli okul binası ve pansiyon 
binasının bahçe alanlarında 
fidan dikimi gerçekleşti. 

Gümüşhane Lisesi bahçesin-
de gerçekleşen fidan dikimine 
İl Milli Eğitim Müdürü Seydi 
Doğan, Müdür Yardımcıları 
Mesut Olgun, Musa Uncu, Şube 
Müdürleri Onur Aydın, Gönül 
Eroğlu, Selahattin Yüzgeç, Adem 
Doğan, Emekli İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı İbrahim Taş, 
Orman İşletme Şube Müdürü, 
Okul İdarecileri, öğretmenler 
ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar değişik boylarda 
200 den fazla mazı, sarıçam, huş 
ağacı, mavi ladin, akça ağaç ve 
salkım söğüt fidanlarını toprakla 
buluşturarak can suyunu verdi.
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AZİZOĞLU AVRUPA BİRİNCİSİ OLDU
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 6'ncı Uluslararası Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonasında Kelkitli sporcumuz Feyzanur Azizoğlu şampiyon oldu.

Toplam 27 ülkeden 2 bin 300 
sporcunun katıldığı şampiyonada 
Gümüşhane’yi Kelkit ilçemizden 
Kelkit Osmanlı Gençlik ve 
Spor Kulübü temsil etti.

Kulüp Başkanı Osman Nas 
Uluslararası Avrupa ve 5 defa 
Dünya Şampiyonu Milli Takım 
Antrenörü İbrahim Çiçek ve 
Türkiye Şampiyonu Feyzanur 
Azizoğlu ile şampiyonaya 
damgalarını vurarak kupayı Gü-
müşhane’ye ve Kelkit’e kazandırdı.

56 kg Büyük Bayanlar Lovkik 
kategorisinde final maçına kadar 
nakavtla kazarak gelen Azizoğlu, 
finalde ise Muaytai ve Kickboksta 
Dünya Şampiyonluğu bulunan 
rakibini 3-0 net bir skorla kaza-
narak Avrupa kupası birincilik 
kürsüsüne çıkarak kupayı kaldırdı.

Azizoğlu bu başarısı ile 
Milli Takıma girerek Amerika da 
düzenlenecek olan Dünya şam-
piyonasında Ülkemizi ve ilimizi 
temsil etmeye hak kazanmıştır.

Kulüp başkanımızı, 
antrenörümüzü ve sporcumuzu 
bize yaşattıkları bu gururdan 
dolayı tebrik ederiz. 

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Kelkit Osmanlı Gençlik ve Spor 

Kulübü başkanı Osman Nas, “Ön-
celikle bize ana sponsor olan Ay-
dın Doğan Vakfına, Sayın Valimiz 
Kamuran Taşbilek'e, Kaymakamı-
mız Aziz Onur Aydın'a, Belediye 
Başkanımız Aziz Nas'a, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Mücahit Atalay'a, 
değerli işadamlarımıza, saygıdeğer 
esnafımıza, koca yürekli bizi hiç 

yalnız bırakmayan Kelkit halkına 
ve yürekten destek veren herkese 
teşekkür ederim. İnşallah nice ku-
paları hep beraber kaldıracağımıza 
inanıyor yeni yetişen sporcuları-
mızla da kupalar kazanacağımıza 
yürekten inanıyorum” dedi.

Antrenör İbrahim Çiçek ise 
“Azimli ve istikrarlı çalışmaları-

mızın meyvesini kupayı kazanarak 
aldık. Başarımızı bizlerden 
desteklerini esirgemeyen herkese 
armağan ediyorum” diye konuştu.

Avrupa Şampiyonu spor-
cumuz Feyzanur Azizoğlu da 
“Öncelikle bana inanan güvenen 
herdaim arkamda olan aileme, 
başkanıma, antrenörüme ve tüm 

halkımıza teşekkür ederim. Kupayı 
memleketime getirdiğimiz için 
çok sevinçliyim. Destekleriniz 
devam ettiği müddetçe nice 
kupalar getireceğimize inancım 
ve güvencim tamdır. Memleket 
sevdası lafla değil icraatla olur 
sloganları ile kendilerine teşekkür 
ederiz” ifadelerini kullandı.

EMEKLERİMİZİ ÇALAN HAKEMLERE HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ
Misli.com 2.lig, Beyaz Grupta 

mücadele eden temsilcimiz Gümüş-
hanespor’un başkanı Ertürk Yakut, 
bugünkü zorlu maçta ilginç kararlar 
veren maçın hakemi Enes Kanpara’yı 
hedef alarak, “Emeklerimizi çalan, 
vermiş olduğumuz mücadeleye 
saygı göstermeyen hakemlere 
hakkımızı helal etmiyoruz!” dedi.

Başkan Yakut, sosyal medya 
hesaplarından yaptığı açıklamada 
Zonguldak’ta oynanan ve 1-1 
berabere kalan Zonguldak 
Kömürspor müsabakasında terinin 
son damlasına kadar mücadele eden 
ve çok önemli 1 puanı hanemize 
yazdıran oyuncu grubumuzu ve 
teknik ekibimizi yürekten kutladı.

Dile getirmekten sıkılmalarına 
rağmen karşılaşmalarda görev alan 
hakem heyetlerinin haklarını yeme 
ile doymadığını hayretler içerisinde 
izlemeye devam ettiklerini ifade eden 
Yakut, “Bugün oynamış olduğumuz 
Zonguldak Kömürspor A.Ş maçında 

basit bir penaltı kararı ile takımımızı 
geri düşüren Enes Kanpara rakibin 
sahadaki en etkili görev adamı oldu-
ğunu söylemeden geçmemiz müm-
kün değildir. Hızını alamayıp rakibe 
ikinci penaltıyı da çalan Enes Kan-
para, kaçan penaltı sonrası direkten 
dönen topu eline alan futbolcuya 
ikinci sarı kartı vermeyerek oyunda 
kalmasına yardımcı olmuştur. Raki-
bin ceza sahasında oyuncumuz Tekin 
Adar'a yapılan sert müdahaleye de 
penaltı vermemek adına gözlerini 
kapayan sözde hakemi görevini 
üstün şekilde yaptığı içinde ayriyeten 
tebrik ediyoruz. Sezon başından beri 
verilen bir emeğe, gösterilen yoğun 
bir mücadeleye bu kadar saygısızlık 
yapılmasını artık kaldıramıyor ol-
duğumuzu kamuoyuna bir kez daha 
açıklama gereği duyuyoruz. Emek-
lerimizi çalan, zor şartlar altında 
vermiş olduğumuz mücadeleye saygı 
göstermeyen hakemlere hakkımızı 
helal etmiyoruz!” şeklinde konuştu.


