
Ankara’daki Trabzon

Perşembe saat 11.00 ... 
İçişleri Bakanı 
‘Trabzonlu" Süleyman 

Soylu ile birlikte Atatürk 
Kültür Merkezi’ne gittik.

'Trabzon Günlerf'nin 
açılışına.

Yolda bir ara söz 
‘Güvenlikten... 
Operasyonlardan” açılın
ca... Bakan Soylu dedi ki:

■ G ece bir “Hacker

grubuna” operasyon yapıldı.
■ “ 10 kişilik” grup... 

Aylardır peşindeydik.
■ İşleri güçleri “Ortalığı 

karıştırmaktı... Manipülasyondu.”
■  10 kişinin “9 ’u yakalan

dı."
Konuşa konuşa AKM ’ye var

dık.
Gözümüze ilk çarpan “Bir 

afiş” oldu:
- Bize her yer Trabzon.

“Her şeyin başı huzur”
Trabzonlular, Trabzon'u Ankara’ya 

taşımışlar.
Tonyalılar “Tereyağı” getirmişler. 
Vakfıkebirliler “Ekmek.”
Sürmeneliler “Bıçak.”
Akçaabat Yomra, Beşikdüzü, Of, 

Maçka, Şalpazarı... “Yerel giysiler... 
Yöresel ürünler... Trabzon'a ait bütün

renkler.”
“Kalabalığın arasına” girdik.
Kimse “Kişisel” ya da “Yerel” sorun

lardan söz etmedi.
Herkesin söylediği şu:
- Her şeyin başı huzur... Huzur 

olsun, diğer sorunlar nasıl olsa çözü
lür... Terör sona ersin, Türkiye uçar.

Sergi
Trabzon Tanıtım 

GünlerFnde
bir “Sergi" vardı... 
“Karikatür sergisi. ' 

Karikatürler, TAKA 
Gazetesi’nin Yazı İşleri 
Müdürlüğü nü de yapan

Harun Yavruoğlu na ait.
Karikatürlerin tama

mı “Demokrasi” üzeri
ne... “Darbe girişimine 
tepki” üzerine.

Serginin büyük ilgi gör
düğünü söylemeliyiz.

Trabzonspor
Açılış töreninde İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu bize bir 
“Trabzonspor fuları” uzattı.

Aldık, teşekkür ettik... Cebimize koy
mak istedik... Fakat...

Eski Trabzon Milletvekili Kemalettin 
Göktaş “Trabzonspor fulan cebe 
konulmaz” dedi... Elimizden aldı, boynu
muza bağladı.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman ın,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun,
Maliye Bakanı Naci Ağbahn, Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın...
Törendeki herkesin boynunda 
“Trabzonspor fuları” vardı.

Trabzonspor... ^Trabzon’un en 
büyük markası.”

Ankara-Hakkâri kardeşliği
• •

Önceki akşam bir “Sergiye” gittik... 
Kilim sergisine.

Hakkârili kadınların “El hüneri, göz 
nuru.”

Allı güllü... Birbirinden güzel kilimler.
■ Sergi, Ankara Sanayi O dası’nın 

salonundaydı... ASO  Başkanı 
Nurettin Özdebir, eşiyle birlikte ser
gideydi.

■  Servet Taş... Hakkâri Ticaret Odası

Başkanı... Sergiye o  da gelmişti.
Servet Taş a “Hakkâri’yi sorduk.”
Dedi ki:
- Her şey güzel... Hakkâri huzur

lu... Organize Sanayi Bölgesi kuru
yoruz... Fabrikalar açılacak... 
G eleceğe umutla bakıyoruz.

Unutmadan... Ankara ile 
Hakkâri’nin “Kardeş şehir” olduğunu 
biliyor muydunuz?

Enerji tüketimi-•• 
“Sanayide’ önem-
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duk' 330 işletmenin
bulun

duğu... 30 bin 
kişinin çalıştığı-- Birinci ^

yll öncesine gore \uzde 

altn20ll basından bugüne kadar olan
artış i s e - “Yüzde 8.


