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  “Harşit Islah Projesi” kapsamında  Gümüşhane kent 
merkezindeki bazı köprüler yenilendi.  

Bu Köprüden Dolayı Şehir Risk Altında

Türkiye’nin en hızlı akan 
çaylarından olan ve Kos-
tandağı, Vauk Dağı, 

Köse Dağı gibi yüksek dağ va-
dilerinden gelen suların havzası 
olan Harşit Çayının üzerinde 
bulunan eski beton köprünün 

bir sel anında ağaç vb. mad-
delerle tıkanması halinde ta-
şacak suların şehri basacağı 
ve Kastamonu’nun Bozkurt 
ilçesinde yaşanan benzer bir 
felakete neden olacağı endi-
şesi giderek büyüyor.>2'DE

2016 Yılında Yeni Köprü Yapıldı Ama Kullanılmıyor

Eskibağlar Mahallesi Jandarma 
girişindeki dar ve standardı 
çok düşük olan beton köprü-

nün hemen yanına 2016 yılı sonun-
da yüksek standartlı yeni köprü ya-
pılarak yerine monte edildi. Ama 
aradan 5 yıl geçmesine rağmen bu 

köprü yol zemini ile irtibatlandırıl-
madığı için kullanıma açılmadı. Va-
tandaşlar, devlet yetkililerine bu yeni 
köprünün neden açılmadığını soru-
yorlar. Ve 5 yıldır açılmayan bu köp-
rünün, devlet tarafından unutulmuş 
bir yapı olup olmadığını soruyorlar…
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 İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı) ve Gümüşhane Üniversitesi arasında 
Yüksek Lisans Eğitimi protokolü imzalandı.>5'TE

 Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde traktörle hafi f 
ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Güvende yaylasından ilçe mer-
kezine ilerleyen Erkan Şen yönetimindeki 01 SG 984 
traktör karşı yönden gelen Sezer Özkan yönetimin-
deki 29 AR 844 plakalı hafi f ticari araçla Yeşilköy 
köyü mevkiinde çarpıştı.>6'DA

 Gümüşhane’nin önemli 
turizm merkezlerinden 
olan Sarıçiçek köy odaları-
na gidiş için vatandaşların 
kullandığı grup yolunda 
bulunan köy yolu tabelala-
rı silindiği için vatandaşlar 
sıkıntı çekiyor. >4'TE

 Gümüşhane’den bin 100 kilometre uzaklıktaki 
Antalya’da 11 gün boyunca cansiparane şekilde orman 
yangınlarıyla mücadele eden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye 
görevlileri zaman zaman ölümle burun buruna kaldıkları o 
anları anlattı.>3'TE

İLKSAN ve Gümüşhane Üniversitesi Arasında 
Yüksek Lisans Eğitimi Protokolü İmzalandı

Ateş Savaşçıları O Anları Anlattı

 Gümüşhane’de çay ocağı işleterek geçimini sağla-
yan ve 24 yıl önce de kendi evleri yanan Sezgin Ergün, 
bir haftalık gelirini yangını takip ederken televizyonda 
gördüğü evleri yanan yaşlı çifte gönderdi.>4'TE

Bir Haftalık Kazancını 
Yangın Bölgesindeki 
O Yaşlı Çifte Yolladı

Kürtün’de Trafi k Kazası: 2 Yaralı
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Gümüşhane kent merkezinde Eskibağlar Mahallesi girişinde Harşit çayı üzerinde bulunan ve halk ara-
sında Jandarma köprüsü olarak anılan beton köprü sel baskınları açısından büyük risk oluşturuyor.

Geçen hafta Kastamonu ili 
Bozkurt ilçesindeki köprü-
lerin sel sularının sürükle-

diği ağaç ve tomruklar tarafından 
tıkanması ile yıkılıp, çevreye zarar 
vermesi olayının benzerinin Gü-
müşhane’de yaşanması Gümüşha-
neli vatandaşları tedirgin ediyor.
Halk arasında “Jandarma köprüsü” 
olarak bilinen Harşit çayı üzerinde 
kurulu olan Eskibağlar mahallesi 
girişindeki beton köprünün dar ve 

alçak olması nedeniyle son 10 yılda 
bile aşırı yağışlarla yükselen suların 
bu köprünün üzerini aştığına pek 
çok Gümüşhaneli tanıklık ediyor.
Harşit Çayı’nın ıslahı projesi kap-
samında Bağlarbaşı mahallesinin 
içinden geçip Çamlıköy’e giden yol-
daki köprü ile yine Bağlarbaşı Ma-
hallesinde yer alan ve Sarı köprü 
diye anılan eski köprüler yıkılıp 
yerlerine son beş yıl içinde yüksek 
standartlı yeni körüler yapılmıştı. Bu Tabelalar Hangi 

Köyleri Gösteriyor? 
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 “Harşit Islah Projesi” kapsamında  Gümüşhane 
kent merkezindeki bazı köprüler yenilendi. Bağlarbaşı 
Mahallesi Ahmet Ziyaüddin camii önündeki  köprü ve 
yine  Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki  Sarı Köprü yenilenen 
köprülerden bazılarıdır.  Bu  bölgelere standartları 
yüksek yeni  köprüler yapılınca eski köprüler de yerle-
rinden kaldırıldı.

2016 yılı sonlarında bir köprü de Jandarma köprüsü 
olarak anılan yere yapılıp monte edildi. Ama, eski köp-
rü yerinden sökülmediği gibi, yeni köprü de kullanıma 
açılmadı.

Eski köprünün özelliği dar ve  yüksekliğinin yeterli 
olmayışı idi. Bu özelliği ile bu köprü belki de Harşit 
üzerindeki en dar köprüdür.

Yaklaşık beş yıl önce 2016 yılı sonlarında buraya 
kurulan yeni köprü eğer çalışmaya başlasa idi eski 
köprü sökülecekti. Ama bu olmadı.

Bir yoğun sel anında eski Jandarma köprüsünde 
suyun önü moloz v.b. maddelerle tıkanınca sular köprü 
üzerinden geçmeye başlıyor ve çevredeki karayolu  da 
su altında kalıyor.  Trafik akışı kısa süreli de olsa duru-
yor. Son 20 yıl içinde bu olay en az üç beş kez yaşandı.

Son zamanlarda ülkemizin neredeyse her bölgesin-
de sel felaketleri sıkça yaşanınca aklımıza Gümüşhane 
için bu köprünün darlığının oluşturduğu risk geldi. 
Eğer Kastamonu ilindeki oranda bir yağış olursa Allah 
korusun bu köprü, sel sularının getirdiği ağaç, moloz 
vs. nedenlerle yıkılma tehlikesi yaşar, hem de dere 
suları karayoluna taşar ve sular Gümüşhane’nin kent 
içine kadar girer, etrafı tahrip eder.

Bu nedenle bir an önce bu köprünün taşıdığı risk 
giderilmeli, yetkililer bu potansiyel soruna acil çözüm 
üretmelidirler.

İşin en garip ve tuhaf tarafı ise, 2016 yılı sonunda bu 
köprünün hemen yanına monte edilen yeni köprünün 
içler acısı halidir.

Bu köprü sanki yola ters monte edilmiş ve yol sathı 
ile irtibatı sağlanmamış. Öylece durup duruyor. Bu 
köprü herhalde bu şekliyle demir ve beton abidesi olsun 
diye yapılmadı. Peki niçin yapıldı? Maalesef yaklaşık 
bu soruya 5 yıldır cevap veren yok.

Biz de konuyu Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde 
yaşanan sel felaketleri nedeniyle gündeme almış olduk.

Yapılması gerekli acil iş bir an önce yeni bir köprü 
tasarımı  ve montajıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız 
geçen hafta Kastamonu’da yaptığı konuşmada yeni 
köprülerin nasıl olması gerektiğini ifade etti.  Bu 
bölgeye yeni bir köprü yapılınca orada bulunan diğer 
köprülerin de acilen kaldırılması gerekir.

Güzel günler dileğiyle.

ANALİZ

GÜMÜŞHANE BU İHMALİ 
HAK ETMİYOR…

hasanpir2002@yahoo.com Hasan PirAFET YAŞANMADAN
BU KÖPRÜ’YE DİKKAT!..
Gümüşhane kent merkezinde Eskibağlar Mahallesi girişinde Harşit 
çayı üzerinde bulunan ve halk arasında Jandarma köprüsü olarak 
anılan beton köprü sel baskınları açısından büyük risk oluşturuyor.

Geçen hafta Kastamonu ili 
Bozkurt ilçesindeki köprülerin sel 
sularının sürüklediği ağaç ve tomruklar 
tarafından tıkanması ile yıkılıp, çevreye 
zarar vermesi olayının benzerinin 
Gümüşhane’de yaşanması Gümüş-
haneli vatandaşları tedirgin ediyor.

Halk arasında “Jandarma köprüsü” 
olarak bilinen Harşit çayı üzerinde 
kurulu olan Eskibağlar mahallesi 
girişindeki beton köprünün dar ve 
alçak olması nedeniyle son 10 yılda 
bile aşırı yağışlarla yükselen suların 
bu köprünün üzerini aştığına pek 
çok Gümüşhaneli tanıklık ediyor.

Olaya tanıklık eden Gümüşhaneliler, 
geçtiğimiz yıllarda Harşit’in kabaran 
sularının sürekli olarak köprünün 
üstünden aştığını ve zaman zaman da 
dışarı taşan suların karayolunda oluş-
turduğu gölcükler nedeniyle Trabzon 
– Erzurum karayolunun kısa sürelide 
olsa ulaşıma kapandığını belirtiyorlar.

Harşit Çayı’nın ıslahı projesi 
kapsamında Bağlarbaşı mahallesinin 
içinden geçip Çamlıköy’e giden 
yoldaki köprü ile yine Bağlarbaşı 
Mahallesinde yer alan ve Sarı 
köprü diye anılan eski köprüler yıkılıp 
yerlerine son beş yıl içinde yüksek 
standartlı yeni körüler yapılmıştı.

2016 Yılında Yeni Köprü 
Yapıldı Ama Kullanılmıyor

Eskibağlar Mahallesi Jandarma 
girişindeki dar ve standardı çok düşük 
olan beton köprünün hemen yanına 
2016 yılı sonunda yüksek standartlı yeni 
köprü yapılarak yerine monte edildi. 
Ama aradan 5 yıl geçmesine rağmen 
bu köprü yol zemini ile irtibatlandı-
rılmadığı için kullanıma açılmadı. 

Vatandaşlar, devlet yetkililerine bu 
yeni köprünün neden açılmadığını 
soruyorlar. Ve 5 yıldır açılmayan bu 
köprünün, devlet tarafından unutulmuş 
bir yapı olup olmadığını soruyorlar…

Eski Köprü Yeni Köprü 
İçin De Tehlike Oluştuuryor

Şu anda ilgili bölgede dere 
sularının akış yönünde eski dar 
köprü, onun yanında ise yeni ama 
hizmet vermeyen köprü yer alıyor.

Son zamanlarda Meteoroloji 
yetkilileri Gümüşhane’de de olabilecek 
yüksek riskli yağışlardan bahsederken, 
her an gelebilecek bir yoğun selin dar 
olan eski köprüyü tıkayıp yıkabileceğini 
ve yıkılan köprünün  yanındaki yeni 
köprüyü de riske sokacağından hatta 
onu da yıkacağından endişe ediyorlar…

Bu Köprüden Dolayı 
Şehir Risk Altında

Türkiye’nin en hızlı akan çayların-
dan olan ve Kostandağı, Vauk Dağı, 
Köse Dağı gibi yüksek dağ vadilerinden 
gelen suların havzası olan Harşit Çayı-
nın üzerinde bulunan eski beton köprü-
nün bir sel anında ağaç vb. maddelerle 
tıkanması halinde taşacak suların şehri 
basacağı ve Kastamonu’nun Bozkurt 
ilçesinde yaşanan benzer bir felakete 
neden olacağı endişesi giderek büyüyor.

Bilindiği gibi geçen hafta Kasta-
monu Bozkurt ilçesi içinden geçen 
Ezine Çayı üzerinde bulunan köprü 
aşırı yağışlarla sürüklenerek gelen 
ağaç ve tomrukların köprüyü tıkaması 
sonunda 30 saniye gibi kısa bir süre 
içinde köprü yıkılıp sel suları cadde ve 
sokaklara taşıp felakete neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Köprülere Dikkat Çekti

Öte yandan Kastamonu’da sel afeti 
bölgesini gezen Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan geçen Cuma günü 
Bozkurt ilçesinde cuma namazının 
ardından yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “Gelirken helikopterde de 
Adil Bakanıma söyledim, 'artık düz 
köprü değil, kemer köprü.' Kemer 
köprü yapmak suretiyle, bütün bu 
ağaçlar geliyorlar buraları tıkıyorlar. 
Mümkün olduğunca da betondan 
öte taş köprü olarak da bunları, 
kemer köprüyü yapıp bunların köprü 
altından gitmelerini sağlamış 
olacağız. Bunun proje çalışmalarını 
da bakanlık şu anda yürütüyor" 

Vatandaşlar Bir An Önce Köprü 
Sorununun Çözülmesini İstiyorlar

Gümüşhaneli vatandaşlar, şehir için 
büyük risk oluşturan eski köprünün de, 
yanlış konuşlandırıldığı için5 yıldır açıl-
mayan yeni köprünün de bir an önce 
kaldırılarak yerlerine Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın konu ettiği standartlarda ye-
ni bir köprü yapılmasını talep ediyorlar.

Harşit Üzerindeki 
Köprülerin Tamamı Risk 
Analizinden Geçirilmeli

Gazetemizi arayıp konu ile ilgili 
düşüncelerini belirten vatandaşlarımız 
sadece haber konusu olan köprünün 
değil, Gümüşhane kent merkezi 
dışında ve içindeki tüm köprülerle, yan 
derelerin, menfez ve mazgalların da 
ilgililerce risk analizinden geçirilmesi-
nin bir felaket yaşanmadan yapılması 
gerektiğini ve gerekli tedbirlerin acilen 
alınması gerektiğini belirttiler.

YENİ KÖPRÜ

ESKİ KÖPRÜ
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ATEŞ SAVAŞÇILARI O ANLARI ANLATTI
Gümüşhane’den bin 100 kilometre uzaklıktaki Antalya’da 11 gün boyunca cansiparane şekilde orman yangınlarıyla mü-
cadele eden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye görevlileri zaman zaman ölümle burun buruna kaldıkları o anları anlattı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan 
Çimen, Antalya ve Muğla’daki yangınların 
söndürülmesinin ardından Gümüşhane’deki 
görevlerinin başına dönen Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Demir, İtfaiye Müdürü 
Nusret Aslan ve İtfaiye görevlilerini maka-
mında kabul ederek plaket takdim etti.

İl Özel İdaresi ekipleriyle birlikte bölgede ger-
çekleşen ve günlerce süren yangınlarda zaman 
zaman hayatlarını da tehlikeye atarak başarılı 
çalışmalar yapan ekibe teşekkür eden Başkan 
Çimen, Gümüşhane ekibinin yangını duyar 
duymaz ilk saatlerde orada olduğunu hatırlattı.

“Vatan, millet ve bayrak konusunda 
Gümüşhane’nin hassasiyetini biliyo-
rum. Sizlere teşekkür ediyorum”

Belediye Başkan Yardımcısının ekip başı 
olarak Antalya’ya gitmesi, ekibin orada gözünü 
kırpmadan yangına, ateşe su tutması ve ateşi 
söndürmek için mücadele etmesini takdirle 
karşıladığını kaydeden Başkan Çimen, “Hazreti 
İbrahim'in ateşini söndürmek için karınca 
misali sizlerde orada o mücadele içerisinde 
oldunuz. Biz gururlandık. Sosyal medyada ve 
haber kanallarında sizleri görüp Gümüşhane 
Belediyesi'nin hem başkan yardımcısı hem 
itfaiye müdürü ve itfaiye ekibinin orada olması 
bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Vatan, millet ve 
bayrak konusunda Gümüşhane’nin hassasiyetini 
biliyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu tür 
felaketler bugün de Kastamonumuzda, Bartı-
nımızda, Sinopumuzda oluyor ve can kayıpları 
var. Ben oradaki sel felaketinde rahmetli olan 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 
Devletimiz büyük bir devlet. Bunların altından 
da kalkacaktır. Bizlere de yine ne görev düşerse 
bir vatan evladı olarak ben ve sizler her zaman 
bu milletin emrinde olduğumuzu buradan 
da tekrar beyan etmek istiyorum” dedi.

Konuşmasının ardından yangın söndürmede 
görev alan personelinin çalışmalar sırasında 
neler yaşadıklarını dinleyen Başkan Çimen daha 
sonra tüm ekibine gösterdikleri üstün başarı ve 
özverili çalışmaları nedeniyle plaket takdim etti.

Yangın haberini alır almaz dualarla 
uğurlandıkları Gümüşhane’den gece yarısı 
ulaştıkları yangın bölgesinde Türkiye’nin 
dört bir tarafından meslektaşları ve vatan-
daşlarla birlikte hemen çalışmalara katılan 
Gümüşhane İtfaiyesi görevlileri ise yaşadıkları 
o anları İHA mikrofonlarına anlattı.

İtfaiye müdürü iken Belediye Başkan Yar-
dımcılığı görevine atandıktan birkaç gün sonra 
Antalya’daki yangına müdahale etmeye giden 
ve görevi sırasında birden alevlerin arasında 
kalmaları nedeniyle ayağındaki terlikleri, omu-
zundaki yangın söndürme hortumuyla basına 
yansıyan Mustafa Demir, yine aynı durum olur-
sa bir an bile düşünmeden gidebileceğini söyledi.

“Başkan yardımcısı olarak değil, 
bir itfaiye eri olarak gerekeni yaptık”

Yangın haberini Sema Doğan Yaşam 
Alanında ailesiyle kahvaltı yaptığı sırada 
aldığını aktararak “Kahvaltı sırasında telefonum 
çaldı, başkanım aradı. Yeni İtfaiye Müdürü 
Nusret Aslan’la görüşüp ekip kurup kurmamı 
ve Manavgat’a ekip çıkarmamı istedi. 

Telefonu kapattım, eşimin yüzüne baktım. 
Dedim “Ben gidiyorum. Yangın var, gitmemiz 
gerekiyor.” Hemen ekibimizi kurup yola çıktık. 
Ülkemizin ücra köşesinde bizden bin 100 
kilometre uzaklıkta bir şehirde insanların canı 
yanarken burada oturmaya içim el vermedi. 
İtfaiye Müdürlüğünün de vermiş olduğu 
kurtarmaya heyecanı, o mücadele heyecanı 
devam etti ve yola çıktık. Gittik elimizden 
geleni yaptık. Gücümüz nispetinde bir başkan 
yardımcısı olarak değil, bir itfaiye eri olarak 
gerekeni yaptık. Sloganımız çocuklarımız için 
bir ağaç bile kurtarırsak kardır dedik. Çocukla-
rımız için Gümüşhane'de yaşayan gençler için, 
Manavgat'ta yaşayanlar için elimizden geldiği 
kadar ağaçları kurtarmaya çalıştık ve gücümüz 
nispetinde başarılı olduğumuza da inanıyoruz. 

İtfaiyeci olarak biz hep ateşi 
söndürmeyi hedef aldık bugüne 
kadar. Çaresiz kaldığımız 
anlar oldu. Mücadelede yorgun 
düştüğümüz anlar oldu. 
Ama yılmadık. Allah’a şükür, 
bugün Manavgat insanı da 
Antalya insanı da rahat bir 
nefes alıyor. Allah tekrarını 
nasip etmesin diyorum” dedi.

“Ateşin bizi içine 
alması an meselesiydi”

Bölgede başından geçenleri 
anlatan Demir, “Bir bölgeye 
indik hortumları açtık tam 
söndüreceği o ara buraya müda-
hale edilmeyecek denildi. Tabi 
o sinirle çıktık derenin içinden. 
Köye doğru ateş gidiyordu. 
Köyün tepesine çıktık. Biz oraya 
gidene kadar da herhangi bir araç yoktu. Orman 
ekipleri de peşimize geldi. Hortumu açtık çıktık 
üste. Suyla müdahale ediyoruz. O ara ateşi sön-
dürüp kontrol altına aldığımızı düşünüyorduk. 
DumandanZ açtım ki ağaçların üstünden alev 
koparak geliyor. Geri geri geliyoruz hortumla 
ama sağıma dönüyorum sağında bir ateş, 
soluma dönüyorum Ormancılar oraya müdahale 
ediyor biz buraya. En son arabanın yanına 
kadar ateş bizi süpürttü. O sırada kaçış noktası 
aradım. Ateşin artık bizi içine alması an mese-
lesiydi. Yiyecek ekmeğimiz varmış. Tam o anda 
rüzgar bir anda ters esmeye başladı. O sırada 

diğer 2 arkadaşım geldi yanımıza. Sorduk onlar 
da Orman işletmenin yanan arabasını söndür-
müşler. Kaçış noktası ararken arkadaşıma de-
dim bırakıp gidelim diye o bırakmadı. Bekledik 
ateş ya bizi saracak yada bırakacaktı. O anda 
ters esen rüzgar herşeyi değiştirdi. Ateş geri gitti. 
Arazözler geldi. Biz de o arada yangının içindeki 
hortumlarımızı çıkardık arabanın üstüne yükle-
dik ve gerdi gittik. Bizi gören yardım gönüllüleri 
koşarak yanımıza geldiler, gözlerimize ilaç 
döktüler. O şokla birbirimize güldük. Ateşin 
içinde kaldık belki de çok farklı olabilirdi. 3 yıl 
itfaiye müdürlüğü yaptım, yangınlara girdim 
ama orada çaresiz kaldık. Ateş ya bizi yutacaktı 
ya arabamızı bırakıp kaçacaktık. O unutama-
yacağım anlardan birisi oldu” diye konuştu.

“O an ayağın çıplakmış, 
terlik varmış önemli değil”

Ayağında terlikler, omuzunda itfaiye 
hortumuyla basına yansıyan fotoğrafını da 
anlatan Demir, “Ertesi gün tekrar yangına 
çıktık, duman arıyoruz. İtfaiyeci ateş arar. 2-3 
viraj döndükten sonra ateş karşımıza çıktı. 
O an ayaklarında terlikler var. Ben kamuflaj 
giyinmemiştim. Terlikleri hiç farketmedim bile. 
O an ayağın çıplakmış, terlik varmış önemli 
değil. O anda koptum. Gücümüz nispetinde 
çok ağaç ve canlı kurtardık. Allah'a şükürler 
olsun, ailelerimizin, sevdiklerimizin dualarıyla 
sağ salim geri döndük. Yine olsa yine giderim. 
Tereddüt bile etmem” ifadelerini kullandı.

“Her kula nasip olmayacak 
kutsal bir göreve gittik”

İtfaiye erleri Şuayip Ceylan ve Murat Bal’la 
bölgede söndürme çalışmalarına katılan İtfaiye 
Amiri Muhammet Aydın ise her kula nasip 
olmayacak bir göreve gittiklerini belirterek, 
“Biz bu göreve gönderdiği için Belediye Baş-
kanımıza teşekkür ediyoruz. Belediye Başkan 
Yardımcımıza bizimle bu yolu geldiği için 
bizimle birlikte mücadele verdiği için ona da 
çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla sırt 
sırta alevlerin arasında mücadele verdik. İl 
Özel İdare’den bizimle gelen ve bize yardımları 
dokunan arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür 
ediyoruz. Buradan bize dualar eden, telefonla, 
mesajla arayarak halimizi hatırımızı soran, 

bizlere moral veren tüm Gümüşhane halkına 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yangın boyunca 8 günü Manavgat, 
3 günü Muğla olmak üzere 11 günlük 
çalışma yürüttüklerini kaydeden Aydın, 
“Manavgat’taki ekiplerden 9’u büyükşehirlerden 
birisi de bizden oluşan 10 ekibi Muğla’ya 
gönderdiler. Ve biz orada toplamda 11 günlük 
çalışma yürüttük. En fazla müdahalelerin 
olduğu en fazla bizim kendi içimizde kendi 
vicdanımızla hareket etme imkanımız olduğu 
dönemlerde çok daha başarılı olduk” dedi.

“Helikopteriyle, uçağıyla, itfaiyecisiyle 
herkes elinden gelen her şeyi yaptı”

Manavgat'ta “Devlet nerede” diyenlere 
cevap veren Aydın, “81 il artı 50-60 ilçe olmak 
üzere sayısız personelle devlet oradaydı. 
Helikopteriyle, uçağıyla, itfaiyecisiyle herkes 
elinden gelen her şeyi yaptı. Edirne'den Kars'a 
kadar bütün ekiplerimiz oradaydı” diye konuştu.

“Alevlerin arasında kaldık”
İtfaiyeciler olarak odak noktalarının alevler 

olduğunu anlatan Aydın, şunları söyledi: “Biz 
alev nerdeyse direk oraya, alevlere aracınızı süre-
rek gittik. Adıyaman, Samsun, Antalya, Ankara 
itfaiyelerinden de su takviyesi geldi. Biz alevlerin 
arasında kaldık. Gittiğimiz alanda ters rüzgarın 
da esmesiyle tehlikenin içerisine düştük. Orman 
İşletme ekiplerinin araçlarının yanma durumu 
vardı. Onu söndürürken bir anda kendi ara-
cımız poyrazın da etkisiyle alevlerin arasında 
kaldı. Orada Murat Bal arkadaşımız büyük 
bir cesaret örneği göstererek hemen arabayı 
oradan uzaklaştırdı. Hem Allah’ın yardımıyla 

hem bizlerin mücadelesiyle oradaki köyü ve 
kendimizi alevlerin arasından kurtarmış olduk.”

“Yöre halkı bir dakika olsun 
bizi yalnız bırakmadı”

Kendilerini en çok etkileyen olaylardan 
birisinin bölge halkı olduğunu kaydeden Aydın, 
“Kadırhan köyü ve Çorak köylerinin kurtarılma-
sında baş rol oynadık diyebiliriz. Sonra Kızıldağ 
köyüne çıktığımızda bizim arabayı gören vatan-
daşlar, köylüler geldiler. Bize “Burada durun, siz 
bir yere gitmeyin, ekmeğiniz, suyunuz, çorbanız 
neye ihtiyacınız varsa biz getirelim. Yeter ki bu-
rada durun” dediler. O mücadelemizi gördüler. 
Oradaki insanlarda, diğer itfaiyeci arkadaşlar da 
gördü. 4 kişi gittik ama orada bize katılanlarla 
40 kişilik bir ekip olduk. Bizim oraya gittiğimiz 
beşinci gün itibariyle yangınlar tamamen kontrol 
altına alınmıştı. Soğutma çalışması yapıyorduk. 
Manavgat'a yağmur yağıp rahatlayınca 
oradan da Muğla tarafına geçtik. Yine olsa 
hiç düşünmeden gideriz. Diğer arkadaşlarımız 
da bizi de alsaydınız, bizde gelseydik dedi. 
Gümüşhane'nin insanı altın kalpli insanlar. Ben 
bir parantez de yörük halkını açmak istiyorum. 
Harika bir topluluk harika bir millet. Bir dakika 
olsun bizi yalnız bırakmadılar köylüler, vatan-
daşlar. Ekmeğinden, suyundan, yemeğinden, iç 
çamaşırından, ayranından, sodasından ne varsa 
getirdiler. Biz ılık su içmedik. Bırakın sıcak suyu 
ılık su içmedik. Sürekli araba geliyor, bagajını 
açıyor, yeter bizim var olmayan arkadaşlara 
götürüyoruz ama onlar hala arabanın içerisin-
den atmaya, bize zorla elimize tutuşturmaya 
çalıştılar. Allah razı olsun. Müdahale ettik, 
hortum toplatmadılar onlar topladılar. Bizimle 
ormanın içerisine, alevlerin arasına kadar gelip 
arkamızda yani ne yapabiliriz bizi yönlendirin 
diyecek kadar asil bir toplum” şeklinde konuştu.

“Ateşin içine girip ölümle burun buruna 
geldiğinizde ilk aklınıza gelen neydi?” sorusunu 
cevaplandıran Aydın, “Bizim orada yangını 
söndürmek, o köyü kurtarmaktan başka 
aklımıza hiçbir şey gelmedi. Biz gerçekten 
oradaki insanları bir an önce burayı nasıl 
söndürürüz, bu köyü nasıl kurtarırızı düşündük. 
Bizim aklımızda her zaman o vardı. İtfaiye 
olarak odak noktamız direk alevler olduğu 
için biz alev gördüğümüz yerde burada bir 
tane daha ağacı nasıl kurtarabilirizin hesabını 
yaptık. Onlar bizim ak ciğerlerimiz, oradaki 
insanların akciğerleri. Biz köylerden de ormanın 
içerisine girerek birkaç tane daha ağaç kurta-
rabilirsek ne mutlu bize mantığıyla ilerledik 
ve çok şükür orada elimizden gelen her şeyi 
yaptık” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Yangınlar nedeniyle gökyüzünün 
kızıl renge büründüğü, gündüzlerin geceye 
döndüğü bölgeye Gümüşhane İl Özel İdaresi 
tarafından 1 dozer, 1 su tankeri, 1 tır ve 1 
öncü araç ile toplam 4 personel, Gümüşhane 
Belediyesi İtfaiye müdürlüğünden ise bir araç, 
2 şoför ve 2 itfaiye eri görevlendirilmişti.

İHA
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BİR HAFTALIK KAZANCINI 
YANGIN BÖLGESİNDEKİ O YAŞLI ÇİFTE YOLLADI
Gümüşhane’de çay ocağı işleterek geçimini sağlayan ve 24 yıl önce de kendi evleri yanan Sezgin Er-
gün, bir haftalık gelirini yangını takip ederken televizyonda gördüğü evleri yanan yaşlı çifte gönderdi.

Gümüşhane kent merkezindeki Karaer 
Mahallesi, Zafer Caddesi üzerinde “15 
Temmuz Demokrasi Çay Evi” adlı cay ocağını 
işleten ve 20 yıldır bu işi yapan Sezgin Ergün, 
geçtiğimiz günlerde Antalya ve Muğla’da 
gerçekleşen ve günlerce süren yangınlar 
nedeniyle bir haftalık kazancını o bölgedeki 
ihtiyaç sahiplerine göndermeye karar vermişti.

Kampanyasının duyulmasının ardından 
“Altın kalpli insanların şehri” olarak 
nitelendirilen Gümüşhane’de çok 
sayıda vatandaş Ergün’ün 
işletmesine giderek bir 
çay içip para üstü 
almadı, çay içmeden 
yardım parası verdi.

İşletmesinin 
kapısına astığı ya-
zıyla kampanyasını 
duyuran Ergün, bir 
haftalık sürenin 
ardından elde ettiği 
geliri Gümüşhane 
Valisi Kamuran Taş-
bilek’i ziyaret ederek 
Antalya’nın Manavgat 
ilçesinde evleri yanan yaşlı 
çifte ulaştırmak üzere teslim etti.

“Milletimizin iyiliksever, yar-
dımsever ve kadirşinas davranış 
örneğinin tezahürüsünüz”

Ergün’ü kabul ederek bu kadirşinaslığı 
ve güzel davranışından dolayı teşekkür 
eden Vali Taşbilek, “Milletimizin iyiliksever, 
yardımsever ve kadirşinas davranış örneğinin 
tezahürüsünüz. Sezgin kardeşimiz televizyon-
da gördüğü evleri yanan yaşlı çiftin ihtiyacına 
derman olmak istemiş. Bu vesileyle de bir 
haftalık kazancını onlara ulaştırmak üzere 
bugün bize teslim etti. Bizim misafirimiz 
oldular. Kendisine gerek Gümüşhane halkı 
adına gerek Türk milleti adına bu güzel dav-
ranışından, yardımseverliğinden, kardeşlik 

duygumuzun ne kadar yüksek olduğunu 
göstermesinden, onun bir nişanesi olmasından 
dolayı şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür 
ediyorum, Allah razı olsun diyorum” dedi.

Türk milletinin kadirşinaslığına dikkati 
çeken Vali Taşbilek, “Türk milletinin evlat-
larının nerede, kim, nasıl bir sıkıntı yaşarsa 
bunun doğusu, batısı, kuzeyi, güneyinin hiç 
fark etmediğini bugün arkadaşımız burada 

bizlere gösterdi. Bundan dolayı bu 
yardımsever davranışından ve 

hassas, ince düşüncesinden 
dolayı kendisine teşekkür 

ediyorum. Kendisinin 
bize ilettiği yardımı 
yangından etkilenen 
Sezgin Ergün’ün 
işaret ettiği ailemize, 
büyüklerimize 
iletmek üzere 
kendisinden teslim 

aldık. Pazartesi günü 
itibariyle de biz onu 

Manavgat ilçemizde 
yangından etkilenen 

büyüklerimize ulaştırılması 
noktasında gerekli girişimle-

rimizi yapacağız” diye konuştu.
“Gümüşhane insanı bu 

konularda duyarlı olduğunu 
bir kez daha ispat etti”

Kampanyasının sonucunda elde ettiği 
geliri bir zarfın içerisine koyarak imzalanan 
tutanak karşılığında Gümüşhane Valiliğine 
teslim eden hayırsever işletmeci Sezgin Ergün 
ise “Bir haftalık kazancımızı Manavgat 
bölgesine göndereceğimizi söyledi. Bu haber 
yayınlanıp yazıyı kapıya astıktan sonra 
Gümüşhane insanımız duyarlı. Gelen bir 
çay içti para verdi üzerini almadı, geçerken 
yazıyı okuyup para verdi. Güzel bir kampanya 
yaptığımızı düşünüyoruz. Elde ettiğimiz 

geliri Valimize ilettik. Gümüşhane insanı 
bu konularda duyarlı olduğunu bir kez daha 
ispat etti. Birilerine vesile olduğumuz için, 
yardım yapabildiğimiz için kendimizle gurur 
duyuyoruz. İnşallah başkaları da böyle 
kampanya yapar” ifadelerini kullandı.

“İhtiyaç sahipleri bile kam-
panyaya destek verdi”

Kampanya boyunca yaşlı ve ihtiyaç sahibi 
olduğu dış görünüşünden belli olan birisinin 
kendisini çok duygulandırdığını aktaran 
Ergün, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Yaşlı 
bir amca bastonuyla yürürken kapıdaki yazıyı 
gördü. Çay içmediği halde bir miktar para 
verdi. Durumu da iyi değil ama yardım etti.”

“24 yıl önce bizim de evimiz 
yandı, onları en iyi ben anlarım”

Manavgat’ta televizyon ekranlarından gör-
düğü bir yaşlı çiftin kendisini çok etkilediğini, 
kendi evlerinin de 1997 yılında yanması nede-
niyle onları en iyi anlayacak insanlardan birisi 
olduğunu dile getiren Ergün, “Orada mağdur 
durumda olduklarını gördüm. Nasıl evi 
alacağını, geri getireceğine dair feryadı vardı 
ekranlarda. Onu görünce duygulandık. 1997 
yılında bizim de evimiz yanmıştı. Oradaki 
insanların ne kadar zor durumda olduğunu 
en iyi ben bilirim. O dönemde bize de yardım 
edildiğinde biraz rahatlıyorduk. İnşallah Allah 
niyetlerimizi kabul eder” şeklinde konuştu.

BU TABELALAR HANGİ KÖYLERİ GÖSTERİYOR? 
Gümüşhane’nin önemli turizm merkezlerinden 
olan Sarıçiçek köy odalarına gidiş için vatandaş-
ların kullandığı grup yolunda bulunan köy yolu 
tabelaları silindiği için vatandaşlar sıkıntı çekiyor. 
 Akhisar, Sarıçiçek, Demirören ve Ardıç köylerini 
gösteren ana karayolu kavşağında bulunan tabe-
laların yazılarının silinmiş olması nedeniyle çok 
sayıda vatandaş yolları karıştırıyor. 
Tabelaların tamamen silik olması nedeniyle yol 
ayrımlarında sıkıntı yaşayan sürücüler, “Gümüş-
hane’nin önemli turizm merkezlerinden olduğunu 
düşündüğümüz Sarıçiçek köy odalarını ziyaret 
etmek için Sarıçiçek Köyüne gidiyorduk. Yolun 
çatal yaptığı Sarıçiçek yol ayrımına geldiğimizde 
tabelaların silik olması nedeniyle farklı bir yola 
girdik. Yolda durduğumuz bir araca Sarıçiçek 
Köyü’nü sorduk. Yanlış yola girdiğimizi bize 
söylediler. Tekrar geri döndük ve diğer yola girerek 
Sarıçiçek köyüne ulaştık. Bu mevsimde gurbetçinin 
çok olduğu bir zamanda yol tabelalarının kontrol 
edilerek yenilenmesi gerekiyor diye düşünüyoruz” 
dediler. Abuzer Yapar
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400 Ton Elenmiş Yıkanmış ve Torbalanmış Taş Kömürü mal alımı 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, 
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN       : 2021/464967
1-İdarenin
a) Adı       : CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ AÇIK-KAPALI
           ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi      : Arzular Beldesi Atatürk Caddesi No :5 29000 GÜ-
         MÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE
c) Telefon ve faks numarası    : 4562522156 - 4562522155
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                   : 400 Ton Elenmiş Yıkanmış ve Torbalanmış Taş 
         Kömürü
b) Niteliği, türü ve miktarı    : 400-Ton (100-150 mm boyutunda) Elenmiş Yıkan-
         mış ve Torbalanmış Taş Kömürü Ayrıntılı bilgiye  
                     EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
         idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : E-Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Kalorifer  
         Kazan Dairesi
ç) Süresi/teslim tarihi     : Sözleşmenin imzalandıktan sonra 5 iş günü içeri-
         sinde İdarenin belirleyeceği takvime ve teknik şart-
         nameye uygun olacak şekilde peyder pey teslimat  
         yapılacaktır
d) İşe başlama tarihi     : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) gün içeri-
                     sinde peyder pey alınır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.09.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)    : E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Genel  
         Bütçe Ambarı Arzular Beldesi Atatürk caddesi 
         NO:5 / 29000 - Merkez / GÜMÜŞHANE
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uy-
gulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri 
ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 
gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1. İthal katı yakıt (kömürler) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Kontrol / 
Uygunluk Belgesi
2. Yerli katı yakıtların (kömür) satışa sunulabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığın-
dan alınmış Uygunluk İzin Belgesi
3. Dağıtıcılar için herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Dağı-
tıcı Kayıt Belgesi
4. Herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Katı Yakıt Satıcısı 
Kayıt Belgesi  
İstekliler, yukarıda istenen belgelerden  kendi durumuna uygun olan belge veya belge-
leri sunmak zorundadır.
Ayrıca; teklife konu olan kömürlerin 2021 yılı içerisinde mal/ithal edilmiş olması ve 
üretici/ithalatçı adına ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen uy-
gunluk belgesi ile analiz raporunun birlikte teklif zarfı içerisinde sunulması gerekir.

Teklif edilen kömürlerin ithalatçısı ya da üreticisi adına Gümüşhane Çevre Şehircilik 
İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''Satış İzin Belgesi'' teklif zarfında sunulacaktır. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküle-
rine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Tica-
ret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması 
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir 
pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel ki-
şiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya 
noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 
son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kri-
terler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamam-
lanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim 
belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü Kömür Alımı işi benzer iş 
olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imza-
lanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 
gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şek-
linde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörü-
len açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

400 TON ELENMİŞ YIKANMIŞ VE TORBALANMIŞ TAŞ KÖMÜRÜ
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ AÇIK-KAPALI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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İLKSAN VE GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 
YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Sandığı) ve Gümüşhane Üniver-
sitesi arasında Yüksek Lisans Eğitimi protokolü 
imzalandı. 
Düzenlenen törende Gümüşhane Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek  ve İK-
SAN Gümüşhane temsilcisi Ercan Küçüköner 
protokolü imzaladılar. 
İLKSAN Gümüşhane temsilcisi Ercan Küçü-
köner imza törene sonrası yaptığı açıklamada, 
“Üyelerimizin  uygun koşullarda Yüksek Lisans 
Eğitiminden yararlanmalarını temin maksadıy-
la Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü ile eği-
tim işbirliği protokolü imzalandı. Söz konusu 
protokol kapsamında; Gümüşhane’de bulunan 
sandığımız üyesi eğitim çalışanlarımız, Gü-
müşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ensti-
tüsünde yürütülen Siyaset Bilimi ve Kamu yö-
netimi Anabilim Dalı’nda örgün eğitim yoluyla 
Tezsiz Yüksek Lisans programından yüzde 25 
indirimli olarak yararlanacaktır. Üyelerimize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
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Çok yorulmuştu. Kana kana su içmek 

istiyordu ama çeşmeye kadar gidip su alacak 
takat kalmamıştı dizlerinde. Belki yoldan 
biri geçer diye bekledi. Köylülerin erkekleri 
salı pazarına, kadınlar ve genç kızlar ise 
Çamur Dağına toprağa gitmişti. Bir umutla 
yola bir kez daha baktı. Gogoçların Salih’i 
önünde iki buzağı ile geçerken gördü.

-Salih, diye seslendi.
-Buyur Kadrinur ana.
-Yavrum şu ibriği çeşmeden 

su doldurup getirir misin?
-Tabi ana, ver bana. Ben de danaları 

su içirmeye götürüyordum.
Birazdan Salih su dolu ibrikle geldi. Önce 

elini yüzünü buz gibi suyla yıkadı. İbriğin 
lülesini ağzına götürdü, kana kana içti.

-Su gibi aziz olasın evladım.
-Sağol Kadrinur ana, var mı başka isteğin.
-Yok yavrum, Allah anana 

babana bağışlasın seni.
İçi ferahlamış yorgunluğu biraz olsun 

gitmişti. Toprak torbasını her zamanki yerine 
boşalttı. İyice silkeledi. Katladı. Çamur 
Dağına doğru baktı. Bu kez öteki yamacına 
gidecekti. Yorucu bir yolculuğa daha çıkacak-
tı dağın yamacına. Kapının önünde yan yana 
dizilmiş iki metre uzunluğunda ve üzerine 
eski bir kilim serilmiş peykenin üzerine uzan-
dı. Biraz uyursa yorgunluğu iyice gidecekti. 
Hayat çok zordu. Bir kızı bir de kendisi. 
Gudu yapmasa geçinecek bir şeyleri yoktu. 

Köyde herkes gudu yapıyor. Atalarımız-
dan kalma bu işi her ne hikmetse hep kadın-
lar yapıyor. Kadınlar eziyeti çekiyor. Hem bağ 
bahçe işi hem hayvan ahır işi. Allah aşkına 
ne yapar bu erkekler? Ha benim erkeğim genç 
yaşta göçtü gitti, rahmetli oldu, ya yaşayan 
köyün erkekleri. Kadınlar, kızlar yapacaklar 
guduları erkekler satıp parayı onlar alacaklar. 

Ne yaptı Zeynep kızım? Satabildi mi 
guduları? O da benim gibi perişan. Kendini 
bildi bileli çalışıyor, Ehli namus bir kısmeti 
çıksa da evlense belki kurtulur bu çileden. 
Ama nasıl dayanacaktı ondan ayrılığa? 
Tek başına kalacaktı evde. Zor olacaktı 
onsuz yaşamak. Ama bir gün kuş gibi uçup 
gidecekti. Hayırlı bir evlada nasip olsa bari. 

Uykusu kaçtı. Doğruldu. Bir kez daha 
Çamur Dağına doğru baktı. Öteki yamaç 
daha rahattı ama yolu daha uzaktı. Aynı 
yamaçtan alınan toprakla gudu yapılmıyor, 
yapılsa da hemen kırılıyordu. İki yamacın 
toprağını birbirine katıp öyle çamur yapmak 
lazımdı. Analarımız, analarımızın anaları 
hep öyle yaptılar, biz de öyle öğrendik. 
Çok meziyetli iş ama kazanç da sağlıyor. 

Kalktı. Toprak torbası ile ipi 
sabah yaptığı gibi beline doladı. Hay-
vanlarını çevirmeden çıkardı. Önüne 
kattı. Çamur Dağına doğru yol aldı. 

***
Zeynep, guduların hepsini satmanın 

mutluluğu ile acıktığını hissetti. Eşeğine ve 

sandıklara baktıktan sonra pazar yerinden 
ayrılıp Ünlü Mustafa’nın fırınından lavaş, 
Bakkal Hüseyin’den de yüz gram helva alarak 
tekrar pazar yerine geldi. Sandıklardan birini 
ters çevirerek lavaşın sarılı olduğu kağıdı 
açtı, sandığın üzerine koydu. Kopardığı 
lavaş parçasını ayırdı, içine helvadan bir 
miktar koydu, ağız tadıyla yemeye başladı. 
Mutluydu. Pazar yerinde satış yapmak için 
bağıranların sesleri müzik gibi geliyordu 
kulağına. Karakoçan adını verdiği eşeği 
başında torbası ile başını salladı. Zeynep 
torbayı çıkardı, kopardığı lavaş parçasından 
bir miktar da Karakoçan’a verdi. 

İkindi ezanı okunuyordu. Muhtar 
İsmail namaz sonrası mutlaka gelecekti. 
Helva ve lavaşı iştahla bitirdi. Aceleyle 
kasap Resul’ün dükkanına geldi. 

-Hoş geldin Zeynep kızım, 
çoktandır uğramıyordun.

-Hoş bulduk Resul emmi, doğru 
haklısın gelme imkanımız olmadı.

-Sana para soran mı oldu kızım. 
Seni çok iyi tanırım, borcuna çok 
sadıksın. Buyur kızım ne vereyim.

-Yarım kilo et istiyorum Resul Emmi.
-Az değil mi?
-Yok emmi bir anam var bir de ben.
-Peki kızım.
Kasap Resul’den aldığı yarım kilo et ile 

eşeğinin yanına geldi. Boş sandıkları eşeğine 
yeniden yükledi. Anasının verdiği siparişleri 
yeniden gözden geçirdi. Noksan yoktu, hatta 
fazlalık vardı o da yarım kilo etti. Muhtar 
İsmail namaz sonrası yanına geldi. 

-Hazır mısın kızım.
-Hazırım muhtar emmi.
-Maşallah, hep satmışsın guduları.
-Evet emmi, bir bey bir 

kerede on tane aldı.
-Allah Allah ne yapacak ki on taneyi?
-Bilmem emmi, akrabala-

rıma vereceğim dedi.
-Neyse, çıkalım mı yola.
-Çıkalım emmi.
Çarşı çıkışından köy yoluna saptılar. 

Onlar gibi köylerine dönen insanlar vardı yol-
larda. Kimi eşeği, kimi katırı kimisi de at ile 
gelmişti salı pazarına. Muhtar atına çoktan 
binmişti. Zeynep’in ise eşeğinin yularını se-
merinin kaşına bağlamış, kendisi de arkadan 
geliyordu. Muhtar durumun farkına varınca:

-Kızım neden yürüyor-
sun, binsene eşeğine.

-Yok emmi böyle daha iyi.
Kadın kısmının hayvana binmesi 

yöre halkı tarafından hoş karşılanmaz 
“ayıp” sayılırdı. Zeynep de bunu çok 
iyi bildiği için eşeğe binmemişti. 

-Bin kızım bin, sabah yürüdün geldin, 
şimdi de yürüyorsun, yorulacaksın.

-Olsun muhtar emmi.
-Ah şu töre Zeynep kızım. Erkekler 

insan da kadın kısmı insan değil mi? Neden 

ayıplarlar kadınların hayvanlara binmesini?
-Ben bilmem emmi. Töre ne ise o.
Akşam karanlığında köydeydi muhtar 

İsmail ile Zeynep. Kadrinur ana ise kızını 
merak etmişti, bu hafta geç dönmesini bir 
türlü anlayamadığı için sormadan duramadı:

-Merak ettim kızım, her zaman erken 
gelirdiniz bu hafta niye geç kaldınız?

-Muhtar emmi ikindi namazını kılıp öyle 
yola çıkalım dedi ana, ben de bekledim onu.

-Ne yaptın, kaç tane satabildin?
-Guduların hepsini sattım ana.
-Hepsini mi?
-He.
-Nasıl oldu kızım her hafta 

birkaç tane ile geri dönerdin?
-Bir emmi on tane aldı.
-Siparişleri eksiksiz almışsındır?
-Aldım ana, bir fazlası ile.
-O ne demek?
-Yarım kilo da et aldım.
-Deme?
-He, sen güzel patates yahnisi yaparsın.
-Yaparım, yarın öyle bir yahni 

yapacağım ki parmaklarını yiyeceksin.
-Sen her yemeği güzel 

yaparsın benim anam.
Sandıkları eşeğin sırtından çözerek her 

zamanki yerine koydular. Kadrinur ana, 
sandığın içindeki siparişleri içeri taşırken, 
Zeynep de eşeği ahıra çekip, semerini 
indirdi. Yemliğine saman ve bir avuç arpa 
koyduktan sonra, taş ocağının üzerinde 
duran ibrikle elini yüzünü yıkadı.

-Sen ne yaptın ana?
-Ben de Çamur dağından 

iki torba toprak getirdim.
-Ben sana getirme demedim mi ana?
-Dedin de kızım her işi 

sen yapacak değilsin.
-Ana belim ağrıyor diyorsun, hala sırtında 

yük taşıyorsun, bundan sonra sırtından bir 
daha yük taşımayacaksın vallahi karışmam.

-Tamam tamam bir daha taşımam. 
Çarşı ekmeği de almışsın.

-Aldım ana.
-İyi ettin. Peki ne yedin?
-Aldığım lavaşın içine koydum helvayı 

bir güzelce ağız tadıyla yedim ana.
-İyi ettin. Ben acıktım, sen?
-Ben de ana. Ne pişirdin?
-Patates haşladım, soydum, ezdim. 

Patates kavurması yapacağım, yoğurtla yeriz.
-Yap ana şimdiden ağzım 

sulanmaya başladı.
-Tamam benim güzel kızım.
Tereyağında kavrulan ezilmiş patateslerin 

mabeyinden yayılan kokusu Zeynep’in iştahı-
nı daha da artırıyordu. Sofrayı kurdu. Ağaç 
külekten aldığı yoğurdu kalaylanmış bakır 
tasına koydu. Çarşıdan aldığı çarşı ekmeğini 
ince dilimler halinde kesti. İki ağaç kaşığı 

ile su dolu bakır 
maşrapayı sofraya 
koydu. Kadrinur ana 
kavurduğu patates-
leri tava ile sofranın 
ortasına koydu. 

-Çoktandır 
çarşı ekmeği de yememiştik.

-Evet ana, senin için aldım.
-İyi ettin kızım. Paranı fuzuli 

yere harcama, çeyizine para ayır.
-Aman ana ne yapacağım çeyizi, 

ben seni bırakıp bir yerlere gitmem.
-Öyle büyük konuşma kızım. Gerçi 

gitsen gitsen köy içine gideceksin. Töremiz 
var, köy dışına kız vermiyoruz.

-Nasıl töre bu ana, ben şimdi 
başka köyden birini sevsem beni 
oraya vermeyecek misin?

-He kızım vermeyeceğim.
-Nedenmiş o ana?
-Ben de bilmiyorum. Karşı 

köyden bir oğlanı sevmiştim de 
babam beni ona vermemişti.

-Bak sen?
-Ya.
Hem konuştular hem de kavrulmuş pata-

tesi yoğurtla birlikte iştahla yediler. Zeynep 
sofrayı topladı. Biriken bulaşıkları ocakta 
ısınmış su ile yıkadı. Sıra yatmaya gelmişti.

-Yatalım mı ana? Hem sen hem 
de ben bugün oldukça yorulduk.

-Öyle oldu, yatalım kızım, yarın 
sabah erkenden Çamur Dağının bir 
yamacından ben diğer yamacından da sen 
toprak getirmemiz lazım. Yeni guduları 
yapalım ki salı pazarına götüresin.

-Evet ana.
Ana kız, mabeynin bitişiğindeki odada 

tahtadan yapılmış iki peykenin üzerine 
yataklarını serdiler. Birinde Kadrinur ana di-
ğerinde Zeynep huzur içinde yatağa girdiler.

Başka köyden birini sevsem beni o 
köye vermeyecekler. Olur mu böyle bir şey. 
Bu köydeki gençlerden biriyle evlenmek 
zorunda mıyım? Aha da birini sevmedim 
bu köyden. Olur mu böyle bir şey? 
Guduyu alan Cemal de yakışıklı oğlandı. 
Acaba önümüzdeki salı da gelir mi? 

-Başka köye kız vermeyecek 
bu köy değil mi ana?

-Evet.
-Ya başka köyden birini seversem?
-Sevmeyeceksin. Bu köydeki 

gençlerden birini seveceksin.
-Ben bu köydeki gençlerden 

hiçbirini sevmeyeceğim.
-O zaman hep benimle kalacaksın.
-Zaten öyle düşünüyorum.
-Haydi şimdi yat uyu. Bunları 

daha sonra konuşuruz.
-İyi geceler ana.
-İyi geceler güzel kızım.

KÜRTÜN’DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde traktörle ha-

fif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Güvende yaylasından 

ilçe merkezine ilerleyen Erkan Şen yönetimindeki 
01 SG 984 traktör karşı yönden gelen Sezer 
Özkan yönetimindeki 29 AR 844 plakalı hafif 
ticari araçla Yeşilköy köyü mevkiinde çarpıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara 

almadan atlatırken traktör sürücüsü Erkan Şen 
ve hafif ticari araçta bulunan Fatma Özkan 
yaralandı. Çarpma sonucu kontrolden 
çıkan traktör ise dereye yuvarlandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis 
ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kürtün 
Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken 
sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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SATILIK
Bağlarbaşı Mah. Osman Aktürk Konağı Yanı 

311 metrekare Bahçeli Kargir Ev

ILETİŞİM: 0506 669 9963

KORUMA-KULLANMA DENGESİ AÇISINDAN CAMİ BOĞAZI YAYLASI VE 
ÇAKIRGÖL ÇEVRESİNİN TURİSTİK POTANSİYELİNE COĞRAFİ BİR YAKLAŞIM 1
İnsanların yer değiştirmesinden kaynaklanan bir 
aktiviteler bütünü şeklinde değerlendirilen turizm, 
günümüz dünyasının en önemli olgularından 
birisidir. Nitekim küreselleşmeyi toplumsal ve 
ekonomik açılardan en çok kolaylaştıran faaliyetin 
turizm olduğu artık kabul edilmiştir. Gelir getiren 
ve istihdam sağlayan bir sektör olarak turizm, 
özellikle kalkınmakta olan ülke ekonomileri için 
büyük bir kaynak durumundadır. Bu açıdan bakıl-
dığında, coğrafi çevrenin turistik amaçlı kullanım 
alanları da gittikçe genişlemektedir. Buna karşın 
turistik etkinlikler, bir ülkenin doğal ve kültürel 
coğrafyasının sahip olduğu olanak ve kısıtlamalar-
la yakından ilgilidir. 
Türkiye gerek doğal ve gerekse de kültürel turistik 
kaynaklar bakımından zengin bir potansiyele sa-
hiptir. Böyle olmakla birlikte, mevcut potansiyelin 
yeterince ve planlı bir şekilde harekete geçirildiğini 
söylemek kuşkusuz mümkün değildir. Ülkemizde 
uzun yıllardır turizm, büyük ölçüde kitle turizmi 
şeklinde deniz kıyılarında gerçekleştirilmektedir. 
Ancak zamanla bu yaklaşımın değişmeye başla-
dığı, turizm çeşitliliğinin arttığı ve bozulmamış 
doğal alanlara bir yöneliş olduğu gözlenmektedir. 
Nitekim günümüz dünyasında turizmde aşama 
yapmış ülkelerde kıyı, ören ve kültürel kaynak-
lara dayalı turizm hareketlerinin yanı sıra, sahip 
oldukları yayla-dağ turizmi olanaklarından da 
etkin bir şekilde yararlanmaya başlamışlardır. 
Böylece turizm mevsimi uzatılarak elde edilen gelir 
artmakta ve turistlerin de farklı beklentileri az çok 
karşılanabilmektedir.  
Deniz kıyılarından sonra ülkemizde, rekreasyonel 
etkinlikler için, kullanılan alanların başında dağlar 
gelmektedir. Hassas ekosistemler olan dağlar, 
dünyanın karasal kısmının % 24’ünü oluşturmakta 
ve dünya nüfusunun da % 10’u dağlık bölgelerde 
yaşadığı tahmin edilmektedir (Somuncu, 2003: 
65-66). Ekonomik ve ekolojik potansiyeller, dağlara 
yönelen ve giderek artan bu ilginin temel nedeni 
olarak belirtilebilir. Çünkü dağlık alanlar atmosfer 
sirkülasyonu, su ve besin döngüsü, maden, tarım, 
orman, enerji, turizm ve biyolojik çeşitlilik üzerinde 
önemli işlevlere sahiptir. Pek çok dağlık alandaki 
ekonomik koşullar son derece yetersizdir. Topoğra-
fik şartlar ile iklim etmenleri, özellikle ekip-biçme 
faaliyetlerini sınırlandıran doğal faktörler olarak 
başta gelir. Bununla birlikte ülkemizde dağlık 
alanlar, geçmişten günümüze, daha çok hayvancı-
lık amaçlı olarak kullanılmaktaydı. Daha açık bir 
ifade ile üst zon, alt zonun yardımcı bir ekonomik 
sahası durumundaydı. Böylece yararlanma sahala-
rının sınırlarının genişlemesi yanında, üst zonu da 
alt zona benzetme çabaları hız kazanmıştır. Doğal 
ortam özellikleri nedeniyle bu zorlamanın çeşitli 
olumsuzluklara neden olduğu açıkça görülmeye 
başlanmıştır. Ancak son yıllarda, bazı dağlık alan-
larımızda, sürdürülen tarımsal faaliyetler özellikle 
de hayvancılık, turizm sektörü karşısında ikinci 
dereceye düşmüştür. 
Türkiye kuzeyde Karadeniz Dağları, güneyde 
Toros Dağları ve iç kesimlerde Ağrı, Süphan 
ve Erciyes gibi yüksek volkanik dağların varlığı 
nedeniyle dağcılık ve dağ turizmi açısından önemli 
bir potansiyele sahiptir. Dağ turizmi çok geniş 
kapsamlı olup, kış ve yaz mevsiminde çeşitli tu-
ristik olanaklar sağlar. Bu bağlamda dağ turizmi; 
kış turizmi, alpinizm, yayla turizmi, eko turizm, 
kırsal turizm, klimatizm gibi turizm çeşitlerini ve 
kampçılık, piknik, yürüyüş, doğa araştırmaları, 

manzara seyri, fotoğraf çekme 
gibi rekreasyon faaliyetlerini 
kapsar. Böyle olmakla birlikte, 
halen dağlardan turizmde en 
yaygın yararlanma şeklini kış 
sporları oluşturur. Kış sporları 
arasında en yaygın olan kayak 
sporu, bazı dağların kış turizm 
merkezlerine dönüşmesine 
zemin hazırlamıştır. 
Ülkemiz turizminde ilgi gören 
dağlık alanlardan birisini de 
Doğu Karadeniz Kıyı Dağla-
rı oluşturur. Bu dağların üst 
kesimlerindeki düzlük alanlar, 
eskiden beri, yaylacılık faaliyet 
sahası olarak kullanılmaktadır. 
Özellikle büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği en önemli 
ekonomik uğraşı durumundadır. 
Ancak ülkemizde yaşanmakta 
olan sosyo-ekonomik değişim 
süreci, yaylacılığı da yakından 
etkilemiştir. Nitekim günü-
müzde yaylaya çıkışta, eğlence 
ve dinlenceye yönelik rekreatif 
etkinliklerin bazı yaylalarda 
önem kazandığı gözlenmekte-
dir. Özellikle hafta sonlarında 
yoğunlaşan piknik yapma ve kampçılık, başlıca 
aktiviteler olarak dikkati çekmektedir. Ayrıca yaz 
mevsiminde düzenlenen yayla şenlikleri, iç turizm 
hareketini teşvik etmektedir. 
Ülkemizde rekreasyonel amaçlı yaylacılık veya 
yayla turizmi daha çok Akdeniz Bölgesi’nde, kıyı 
bölgesi ile Toroslar arasında gelişmiştir. Buna 
karşın Karadeniz Bölgesi’nde de yayla turizmi 
hızla gelişmektedir. Doğu Karadeniz Kıyı Dağla-
rı’nın orta bölümünü oluşturan Kalkanlı Dağları 
da yaz turizminin yoğunlaştığı alanlara tipik bir 
örnektir. Çünkü söz konusu sahadaki birçok yayla 
yerleşmesinin işlev değişikliği yaşadığı söylenebilir. 
Kuşkusuz bu değişim sürecinin yöre hayvancılığını 
da olumsuz yönde etkilediği açıkça görülmektedir. 
Köy kültürünü ya da köysel sempatiyi zayıflatan bu 
sürece daha sonra değinilecektir. 
İncelememize konu olan Cami boğazı yaylası ve 
Çakırgöl çevresi, Kalkanlı Dağları’nın yüksek 
kesimlerindeki platolarda bulunmaktadır. Bu saha, 
hem yaz ve hem de kış turizmi açısından birçok 
olanaklar sunar.  Yaklaşık olarak 2200-3000 m 
yükselti kuşağı, kış turizmi, yayla turizmi, eko 
turizm, göl turizmi, alpinizm ve klimatizm gibi tu-
rizm çeşitleri ile kampçılık, piknik, yürüyüş, man-
zara seyri gibi rekreasyon faaliyetleri için önemli 
bir potansiyele sahiptir. Buna karşın belirtilen 
saha, daha ziyade yaz mevsiminde özellikle hafta 
sonlarında gelen ziyaretçiler tarafından piknik ve 
kampçılık gibi etkinlikler için kullanılmaktadır. 
Bu devrede yoğun bir yararlanma dikkati çeker-
ken; kış mevsiminde, herhangi bir aktivite yoktur. 
Söz konusu alan, turizm potansiyelinin daha 
fazla harekete geçirilmesi için, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 12.10.2005 tarih ve 25964 
sayılı Resmi Gazete’ de Çakırgöl Kış Turizm 
Merkezi olarak ilân edilmiştir. Bu dağlık alanın, 
tarihî Zigana Geçidi çevresinde Gümüşkayak 
tesisleri de bulunmaktadır. Ancak tesis yetersizliği 
ve işletme sorunları, pistlerin kısa ve eğimlerinin 
yetersiz oluşu gibi olumsuzluklar, iç turizmdeki 

gelişmesini bile engellemiştir. Çakırgöl Kış Turizm 
Merkezi’nde, yaklaşık olarak 22502700 m arasında 
tesis edilecek pistler bölgesinde, karın yerde kalma 
süresi (Ekim-Nisan), kar kalınlığı (3-4 m) ve kar 
kalitesi oldukça uygundur. Uzun ve farklı eğimlere 
sahip pist yapılabilme imkânları, diğer avantajlar 
olarak belirtilebilir. Trabzon havalimanına 65 km 
mesafede bulunan kayak alanı için, Sümela Ma-
nastırı’na kadar olan 13 km uzunluğundaki yolun 
iyileştirilmesi ve kış mevsiminde de açık tutul-
ması için çalışmalar devam etmektedir. Bu yolun 
tamamlanması durumunda Trabzon’dan kayak 
sahasına kısa sürede ve rahatlıkla ulaşılabilecektir. 
Kış turizmi için teknik incelemelerin devam ettiği 
bu dağlık sahanın gerek yerli ve gerekse de yabancı 
turistlerin tüm yıl boyunca uğrayabilecekleri bir 
çekim merkezi haline getirilmesi plânlanmaktadır. 
Sahanın yaz ve kış turizmine açılacak şekilde de-
ğerlendirilmesi, yararlanma yoğunluğunu arttıra-
cağından, bir takım olumsuz sonuçlara yol açacağı 
kuşkusuzdur. Bu bağlamda detaylı bir araştırma 
ve plânlama yapılması kaçınılmaz olmalıdır. İşte 
bu noktada koruma-kullanma dengesi gözetilmesi 
gerekirken; maalesef ülkemizde bunlarla ilgili bir 
ikilem ortaya çıkmaktadır.
Bilindiği üzere turizm coğrafyası, bir mekândaki 
çeşitli coğrafi kaynakların turizm açısından belir-
lenmesi ve değerlendirilmesine katkıda bulunur. 
Doğal ve kültürel varlıkların turizme açılmasında 
koruma-kullanma dengesi gözetilerek fiziksel 
plânlamalara büyük gereksinim vardır. Turizm po-
tansiyelinin belirlenmesi noktasında, alanı turizm 
dışında kullanan diğer sektörlerin olanakları ve ka-
pasiteleri gözden geçirilmelidir. Buna bağlı olarak 
zayıf ve güçlü yönler ortaya konulmalıdır. Günü-
müzde denetimsiz dağ turizmi, pek çok dağlık ala-
nın doğal ve kültürel değerlerinin bozulmasına ne-
den olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Dağlık 
alanların yönetiminde turistlerin istekleri, yerel 
halkın ihtiyaçları ve doğal/kültürel kaynakların 
korunması arasında özenli bir denge sağlanmalı-
dır. Çünkü sürdürülebilir dağ turizmi, yoksulluğun 

azaltılması, doğal/kültürel çevrenin korunması ve 
ziyaretçi tatminini içeren kapsamlı bir plânlamayı 
gerektirir. Böyle bir yaklaşım, uzun vadeli turizm 

hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Bu açıdan 
bakıldığında, henüz ilgili uzmanları tarafından 
inceleme sahası ile ilgili ayrıntılı bir plânlama 
çalışmasının yapılmadığını belirtmek gerekir. 
Ayrıca yerel halkın ve yerel ekonominin turizmle 
nasıl bütünleştirileceği de belirsizliğini korumakta-
dır. Bu sorunun plânlamaların istenilen sonuçlara 
ulaşmasında önemli bir engel oluşturduğu söylene-
bilir. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere 
Çakırgöl Kış Turizm Merkezi, koruma ilkelerine 
hemen hiç dikkat edilmeden, yararlanmanın ön 
plâna çıkarıldığı bir saha durumundadır. Yakın 
çevredeki ailelerin ihtiyaçları ve turistlerin bek-
lentilerinin de göz önüne alınmadığı bir plânla-
ma, standart bir kitle turizmi olan paket turları 
ortaya çıkarabilir. Ayrıca hatırlamak gerekir ki bu 
yaklaşım, günümüz dünyasında yaşanan post-mo-
dernist eğilimle de açıkça çelişmektedir. Çünkü 
bu bakış açısıyla birlikte alansal farklılığa tekrar 
geri dönülmüş, yerel bilginin ve çoklu çözümlerin 
önemine ağırlık verilmeye başlanmıştır. O halde 
Çakırgöl ve çevresini diğer kış turizm merkezlerin-
den ayıran özellikler üzerine temellendirilecek bir 
plânlama kaçınılmaz olmalıdır. Ayrıca, dünyadaki 
bazı önemli dağ turizm merkezleri etüt edilmeli, 
buralardaki gelişim aşamaları ve sorunlar incelen-
meli ve turist beklentileri de tespit edilmelidir. Yerel 
nüfusu da yakından ilgilendiren böyle bir plânla-
ma, kendine özgü ilkeleriyle ve daha az sorunuyla 
bir turistik gelişimi ortaya koyabilir.
Sözü edilen yaklaşım doğrultusunda bu araştır-
manın amacını, Cami boğazı yaylası ve Çakırgöl 
çevresinin turistik potansiyelini koruma-kullanma 
dengesi açısından ortaya koymaktır. Bu amaçla, 
öncelikle sahanın konumu ve doğal çevre özel-
liklerine ana hatlarıyla değinilmiştir. Daha sonra 
alanın dağ turizm olanakları ortaya konulmaya 
çalışılmış ve bu potansiyel, doğal/kültürel çevre 
özellikleri ile yerel nüfus ve yerel ekonomi açısın-
dan tartışılarak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.   
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