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BAŞKAN BALTA, ORDU VALİSİNİ AĞIRLADI

TONYA MYO'YA 197 KONTENJAN VERiLDi

ÖZEL EÐÝTÝM MESLEK OKULU

> Sadık Aydın 3'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

> Vedat Furuncu 3'de

> Abdulkadir Aynaci 2'de

“MUSTAFA TURUPÇU”
TABELASI HAYIRLI OLSUN

“

“
Vakfıkebir Gençlik Merkezi'nin yeni tabelası “VAKFIKEBİR 
MUSTAFA TURUPÇU GENÇLİK MERKEZİ” olarak değiştirildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Tonya MYO'ya 197 kontenjan verildi.

Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında; “Vakfıkebir Özel Eğitim 
Meslek Okulu” adıyla bağımsız gündüz eğitim verecek olan yeni okul eğitime başlıyor.

Okulumuz  Özel Eğitim Meslek Okulu 

olarak (III. K
ademe ) lise düzeyinde 

özel gereksinimi olan çocuklarımızın 

eğitimi için önemli bir yatırımdır.

“III. KADEME” EÐÝTÝME HAZIR
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“MUSTAFA TURUPÇU” TABELASI HAYIRLI OLSUN
Vakfıkebir Gençlik Merkezi 

Müdürü merhum Mustafa 
Turupçu'nun adının yaşatılması ile 
ilgili devreye giren TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 
görüşerek isim değişikliği ile ilgili 
onayı almış ve müjdeyi ilçe halkı ile 
paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl Haziran 
ayında geçirdiği kalp krizi sonucunda 
yaşamını kaybeden Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi Müdürü merhum 
Mustafa Turupçu'nun adının 
yaşatılması için yapılacak olan isim 
değişikliği ile ilgili kamuoyundaki 
beklenti bu müjdeli haberle ile son 
bulmuştu. Ayrıca merhum Mustafa 
Turupçu'nun ölümünden sonra 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta da devreye girerek 
Turupçu'nun ölümünden hemen 
sonra Trabzon Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğüne isim değişikliği teklieri 
doğrultusunda Vakfıkebir Gençlik 
Merkezi'nin adının Vakfıkebir 
“Mustafa Turupçu” Gençlik Merkezi 
olarak değiştirilmesini talep etmişti.  

Ayrıca merhum Mustafa Turupçu'nun 
ölümünden sonra Büyükliman 
Postası Gazetesi olarak üzerimize 
düşen görev sorumluluğu bilinciyle 
gündemde tuttuğumuz isim 
değişikliği haberlerimiz sonrasında 
sürece katkı sağlayarak gençlik 
merkezinin isminin değiştirilmesinde 
etkin bir rol üstlenmiş olduk. 
Geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2019 

tarihinde kalp krizi sonucu yaşamını 
kaybeden Gençliğin ağabeysi, 7 den 
70 herkes tarafından sevilen gönül 
dostu Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Müdürü merhum Mustafa Turupçu 
için düzenlenen cenaze töreninde 
adının Gençlik Merkezine verilerek 
yaşatılması konusunda TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Muhammet 

Balta söz vermişti. Vekil Muhammet 
Balta verdiği sözü tutarak isim 
değişikliği ile ilgili imzayı Bakan 
Kasapoğlu'na imzalatmıştı. İsim 
değişikliği yazısının onaylanma-
sından sonra gençlik merkezinin 
tabelaları değiştirildi.  İsim 
değişikliliği ile ilgili olarak merhum 
Turupçu'nun ailesi emeği geçen 
herkese teşekkür ediyoruz dediler.

Yavaş yavaş artış göstermeye başladı…
Vakfıkebir ve diğer ilçelerde olduğu gibi 
virüs, tekrardan artış göstermeye başladı. 
Günlük vaka sayıları 1000'li rakamlara 
ulaştı ve artmaya da devam ediyor…
İnsanlar dikkat etmiyorlar…
Trabzon ve ilçelerinde vaka sayısının 1000 
çıvarı olduğu söyleniyor…
Bu sayı, her geçen gün artmaya devam 
ediyor…
Sosyal mesafe…
Maske takmak…
Kalbin üzerine elinizi koyup selamlaşmak, 
artık kaçınılmaz oldu…
Bunları yapmamız gerekiyor…
Yok, yapmıyorum dendiğinde bu vaka 
sayıları daha da artmaya devam edecek…
Neden bizler inat ediyoruz…
Yasak mı? Yasak...
Bu yasaksa herkes buna uyacak…
Polislerimiz ve jandarmamız bu kurala 
uymayanlara cezai işlem yapıyor…
Aslında bu cezai işlem daha sıkı olmak 
zorunda gibi geliyor bana…
İnsanlarımızı daha fazla bu kurallara riayet 
etmesi için çok gerekli…
Sürekli ceza mı yazılacak, yazılsın. Sürekli 
uyarı mı yapılacak, yapılsın ki, insanlar 
daha fazla önem gösterecek…
Aslında bilinçli insan, her şeyin farkında 
olan insandır…
Bilinçli insanlarımız sosyal mesafeye, 
maske takma kuralını bir il yapıyor…
Çünkü bilinçli insan…
Herkes kendi sağlığı için uğraşıyor…
Sağlıklı olmak için uğraş göstermeliyiz…
Sağlıksız olup ta ailemize neden 
bulaştırmış olalım ki…
Dikkat, dikkat, dikkat etmeliyiz…
Vakfıkebir'de pandemi süreci iyi takip 
ediliyor…
Vakfıkebir Toplum Sağlığı Merkezi, risk 
grubu olanları arayıp buluyor. Eğer bir 
yakınında virüs olabilir şüphesi 
doğduğunda, kimlerle temas edildiği sorup, 
diğer kişileri de takibe alıyor…
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 2 kat 
kapatılmış durumda, hastane çalışanları 
canla başla çalışıyorlar. En büyük risk 
gurubunda çalışanlar ise, sağlık 
çalışanlarımız…
Vakfıkebir Devlet Hastanesi Başhekimi 
Aydın Kant'ın branşı Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı, bu pandemi sürecini en iyi 
yönetenlerden biri…
Çünkü kendi branşının hastalığı bu illet 
virüs…
Sürekli olarak Covit-19 virüsünü araştırıyor 
iş, ev fark etmiyor…
Müdürler ve müdür yardımcılarını da 
unutmamak gerekiyor. Onlar temizlik ve 
yönetmek konusunda üstün gayret 
gösteriyorlar…
Her işin başı sağlık diyorlar…
Çok doğru bir söz aslında…
Sağlıksız olsak elimizden hiçbir şey gelmez 
ama sağlıklı isek her şeyi yapabilecek 
durumdayız…
Kendimizi ve ailemizi düşünmek zorundayız 
diyorum…
İşimiz olmadıkça evlerden çıkmamak, 
maske takmak ve sosyal mesafeyi 
korumak…
Her şey bu kadar basit…
Yaz aynın gelmesi ve hava sıcaklığının 
yükselmesi ile denizlere ve sahillere 
insanlar akın ediyorlar…
Denizlerimiz ve sahillerimiz çok ama çok 
kalabalık, insanlar dikkatli olmak zorunda. 
Denizde bize bulaşmaz dememeliyiz. 
Sosyal medyada ve TV'lerde birçok kez 
denizde ve sahildeki insanların 
fotoğraarını paylaşıyorlar. Hiç kimse bu 
kurallara riayet etmiyor.  
Kurallara uyup, sağlıklı olmak zorundayız…

iyaret sırasına Belediye Başkan ZVekili Özer Aktaş ve İstek Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiftçi'de 
hazır bulundu. Kısa bir süre önce 
Ordu Valisi Tuncay Sonel'i Ordu'da 
ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerini ileten Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta Vali 
Sonel'in yapığı iadeyi ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
teşekkür etti. Başkan Muhammet 
Balta, Ordu Valisi Tuncay Sonel'e 
Osmanlı Belgeleri'nde Vakfıkebir ve 
Hicranlı Yıllarında Büyükliman isimli 
kitapları hediye etti.

BAŞKAN BALTA, ORDU VALİSİNİ AĞIRLADI

arımsal Üretimde TSürdürülebilirliğin Sağlanması ve 
Güvenilir Gıda Üretimi için 
üreticilerimizle Tarlada, Bahçede, 
Serada Birlikteyiz açıklamasında 
bulunuldu. Vakfıkebir İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğü tarafından 
ilaçlama, haşerelerle mücadele ve 
üretimi artırıcı bilgilendirmeler 
üreticilere aktarılarak 
bilgilendiriliyorlar. Ayrıca bölgede 
yapılan ziyaretler ile üreticiler 

bilgilendirilmekte. Üreticilerin verilen 
ilan tarihlerine uyarak bölge 
genelinde hep birlikte ruhsatlı ürünler 
ile ilaçlama yapmaları mücadelenin 
etkinliğini arttırmakta. Vakfıkebir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğünden 

yapılan açıklamada; Bahçelerinde 
zararlılarla mücadele eden 
çiftçilerimizin, bol ve kaliteli ürün elde 
edebilmeleri için üreticilerin verilen 
ilaçlama ilanlarına göre mücadele 
etmeleri tavsiyesinde bulunuldu. 

HASTALIK VE ZARARLILARA YÖNELİK
KONTROL ÇALIŞMALARI DEVAM EDiYOR
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Vakfıkebir'in 
tüm bölgesinde hastalık ve zararlılara yönelik kontrol çalışmaları devam ediyor.

Ruhsatlı ürünler ile ilaçlama yapmaları
mücadelenin etkinliğini arttırmakta.



Büyükliman
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æ“Vakfıkebir Özel Eğitim 
Meslek Okulu” adıyla 
bağımsız gündüz 

eğitim verecek olan yeni okul 
eğitime başlıyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 31.03.2020 tarih 
ve 54547810-105.01-
E.6027529 sayılı yazıları ile 
Vakfıkebir ilçesinde Genel 
Müdürlüğe bağlı olarak, 
Vakfıkebir Özel Eğitim Meslek 
Okulu adı ile okul açılmasına 
dair " Onay " Bakanlık yazısı 
doğrultusunda ilgili işlemlerin 
yapılması istenmişti.
“DÖNÜŞÜM TAMAMLANDI”
Kurucu Okul Müdürü Sezgin 

Özdin yaptığı açıklamada; 
Trabzon Valiliği İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün ilgili yazı ekinde 
gönderilen Vakfıkebir ilçesinde 
özel eğitim meslek okulu açılış 
dosyasının incelenmesi 
sonucunda, kademeli olarak 
kapatılacak olan Vakfıkebir 
İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi binasının 4 katlı 
20 derslikli olduğu, derslik 
dışında 11 adet odasının 
olduğu, 9 özel eğitim sınıfında 
toplam 41 özel eğitim öğrencisi 
bulunduğu, 19 öğrencinin haf 
düzey zihinsel engelli olduğu 
söz konusu binanın özel eğitim 
meslek okulu açılması için 
gerekli şartları taşıdığı müfettiş 

raporundan anlaşılmış olduğun-
dan, Vakfıkebir İlçesindeki 
bulunan Vakfıkebir İMKB Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi 
binasında “Vakfıkebir Özel 
Eğitim Meslek Okulu” adıyla 
bağımsız gündüzlü okul 
açılmıştır. Dedi.
“SINIFLARIMIZ 
YENİ EĞİTİME HAZIR”
Kurucu Müdür Özdin; 
Bölgemizde beş 
ilçeye(Vakfıkebir, Beşikdüzü, 
Çarşıbaşı, Şalpazarı, Tonya) 
hizmet verecek okulun Özel 
Eğitim Meslek Okulu olarak (III. 
Kademe ) lise düzeyinde özel 
gereksinimi olan çocuklarımızın 
eğitimi için önemli bir yatırımdır. 

Okulumuzda eğitim öğretim ile 
ilgili olarak sınıarımızdaki 
hazırlıklar tamamlanmıştır. 
2020-2021 Eğitim Öğretim 
yılında özel öğrencilerimize en 
iyi eğitimi vermek için okuldaki 
eğitim kadrolarımızla birlikte 
hazırlıklarımızı tamamladık. 
Yapılan çalışmalar sonucunda 
okulun donatım ve dönüştürme 

işlemleri bitmiş olup özel eğitim 
okuluna uygun olarak yenileme 
çalışmaları bitirilmiş ve yeni 
eğitim öğretim yılına hazırlan-
mıştır. Okul bünyesinde Vakfı-
kebir Ziraat Odası tarafından 
“Sera” kurulumu yapılmış olup 
tarım alanı da açılarak 
çalışmalara başlanmıştır. Ziraat 
odası başkanlığımıza teşekkür 

ediyoruz. Okulumuzun açılı-
şında emeği geçen ilçe Kayma-
kamımız Mesut Yakuta'ya, 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Samim 
Aksoy'a teşekkür ediyoruz. Yeni 
açılan okulun ilçemiz ve bölge-
miz için hayırlı olsun dilekleri-
mizi sunuyoruz.

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU 
(III. KADEME) EĞİTİME HAZIR

TONYA MYO'YA 197 KONTENJAN VERiLDi
ükseköğretim Kurumları 

YSınavı (YKS) tercih kılavuzu 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi (ÖSYM) tarafından 
yayımlandı. Yayımlanan tercih 
kılavuzunda, Trabzon Üniversitesi 
Tonya meslek Yüksekokulu'na 4 
programa toplam 197 kontenjan 
verildiği görüldü. Konu ile alakalı 
konuşan Tonya Yüksekokul Müdürü 
Öğretim Görevlisi İlyas Ün, 4 
programa 7 tanesi okul birincisi 
olmak üzere 197 kontenjan 

verildiğini ifade etti. Adayların 
tercihlerini yapmadan önce mutlaka 
kılavuzu dikkatlice incelemeleri 
gerektiğine de vurgu yapan Ün, 
adayların ÖSYM'den yapılan 
duyuruları da takip etmeleri 
gerektiğini söyledi. Adayların 
tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri 
arasında http://ais.osym.gov.tr 
adresinden yapacaklarını hatırlatan 
Ün, “Sevgili öğrenciler, uzun, stresli 
ve yorucu geçen üniversite sınavına 
hazırlık süreci sonunda, geleceğinizi 

belirlemeye yönelik en önemli kararı 
vereceğiniz tercih döneminde 
Trabzon Üniversitesi-Tonya Meslek 
Yüksekokulu, sizler için önemli bir 
tercih noktası olacaktır. Bu vesileyle 
yeşilin tüm tonlarını barındıran doğal 
yapısı, temiz havası, serin yaylaları, 
şenlikleri, sıcak ve misarperver 
insanı ile adından sıkça söz ettiren 
güzel ilçemiz Tonya'ya ülkemizin 
dört bir tarafından siz değerli 
öğrencilerimizi bekliyoruz.” diye 
konuştu.

KAYMAKAM'DAN ŞEHiT AiLELERiNE BAYRAM ZiYARETi
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İlçe Kaymakamı Yakuta æve beraberindekiler 
Yalıköy Mahallesinden Şehit 
İlyas Çolakoğlu ile Küçükdere 
Mahallesinden Şehit Gökhan 
Dal'ın ailelerini ziyaret ederek 
bayramlarını kutladılar.
“BİZLER HER ZAMAN 
ŞEHİT AİLELERİMİZİN 
YANINDAYIZ”
Yalıköy Mahallesi ile 
Küçükdere Mahallesinde 
ikamet eden şehit ailelerini 
ziyaret eden Kaymakam 

Mesut Yakuta, "Şehitlerimizin 
aileleri ile sıcak, samimi ve 
içten sohbetiyle naçizane bir 
evlatları olarak onların 
acılarını elimizden geldiği 
kadarıyla haetmeye çalışı-
yoruz. Şehitlerimizin aileleri 
bizlere emanettir, bizler de 
onların manevi evlatlarıyız. 
Vatanımızın bölünmez 
bütünlüğü, milletimizin huzur 
ve refahı için canlarını veren 
Şehitlerimizin hakları 
ödenemez. Şehitlerimizden 

geriye kalan ailelerimiz 
Şehitlerimizin kıymetli 
emanetleridir. Bu emanete 
sahip çıkmak devlet ve 
milletimiz olarak boynumuzun 
borcudur. Bizler her zaman 
şehit ailelerimizin yanındayız" 
dedi. Şehit ailelerini ziyarette 
İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta'ya, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Merthan 
Çelikdağ ve Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral'da eşlik etti.

KOZLU VAKFIKEBİR KARDEŞLİĞİ
BMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK 

TParti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Hemşehrimiz Kozlu Belediye 

Başkanı Ali Bektaş ve Hemşehrimiz Kozlu 
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Sadık 
Şirin, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında ziyaret ettiler.  Kozlu 
Belediye Başkanı Ali Bektaş, Başkan Balta'ya; 
ilçesinden getirdiği baston ve kömürcü maketini 
verdi. Başkan Muhammet Balta ise Kozlu 
Belediye Başkanı Ali Bektaş'a, Osmanlı 
Belgelerinde Vakfıkebir ve Hicranlı Yıllarında 
Büyükliman isimli kitapları hediye etti. Ziyarete 
AK Parti Çarşıbaşı Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi Üyesi Hüsnü Akkan'da katıldı.
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VAKFIKEBiR'Li HEMŞEHRiLERiMiZiN
KURBAN BAYRAMINI KUTLUYORUM

K
aymakam Yakuta 
mesajında;  " İnsanları 
sevgi, saygı ve kardeşlik 

duygularıyla kaynaştıran, birlik 
ve beraberlik ruhunu geliştiren, 
toplumsal dayanışma ve 
yardımlaşma hislerinin yoğun 
olarak yaşandığı bir Kurban 
Bayramı'na daha kavuşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban 
bayramları cömertliğin, 
rahmetin ve bereketin bol 
olduğu, dargınlık ve 
kırgınlıkların unutulup, milletin 
birbirine her zamankinden daha 
fazla kenetlendiği, gönül birliği 
oluşturduğu günlerden biridir. 
Bu bayram sevincini ailemizle, 
dostlarımızla, komşularımızla, 
kapısının çalınmasını bekleyen 
kimsesiz vatandaşlarımızla, 
şehit aileleri ve gazilerimizle 
yaşamanın, birlik ve beraberlik 
duygularımızı arttıracağına 

inanıyorum. Hep beraber 
dünyaca zor günlerden 

geçtiğimiz pandemi sürecini 
unutmadan sosyal mesafeyi 
koruyarak, hijyen kurallarına 
gereken özveriyi, kendimizin ve 
ailemizin sağlığı için 
gösterelim. İlçemizde 
vatandaşlarımızın Kurban 
Bayramını huzur içinde 
geçirebilmeleri için gerekli her 
türlü tedbir alınmıştır. 
Bayramda görev başında olan 
tüm güvenlik görevlilerimize, 
sağlık personellerimize, mesai 
yapacak olan bütün çalışma 
arkadaşlarıma kolaylıklar 
dilerim. Bu düşüncelerle 
Vakfıkebir'li hemşehrilerimizin, 
Kurban Bayramını kutluyor, 
sevgi ve kardeşlik duygularının 
baki olduğu bu günlerin 
milletimize, İslam alemine ve 
tüm insanlığa barış, huzur, 
sağlık ve esenlik getirmesini 
diliyorum." dedi.

V
akfıkebir İlçesi Tarlacık 
Mahallesi Kamiloğlu 
sülalesi mensuplarından 

olan merhum Gökhan Kayhan, 
görev yaptığı yerlerde ve 
çevresinde sevilen, sayılan 
değerli ve önemli bir şahsiyetti. 
39 yaşında hayata veda eden 
imam hatibin ani ölümü ilçeyi 
yasa boğdu. Emekli PTT 

memuru İhsan Kayhan'ın oğlu, 
Reşit ve Ersan Kayhan'ın 
kardeşi olan Gökhan Kayhan, 
yaylada bulunduğu sırada kalp 
krizi geçirdiği öğrenildi. Gökhan 
Kayhan'ın cenazesi 02 Ağustos 
2020 tarihinde önce görev 
yaptığı Çavuşlu mahallesine 
götürülerek cami cemaati ve 
mahalle sakinlerinden helallik 

alındı. Ardından Tarlacık 
Mahallesi Aşağı Camiinde 
kılınan cenaze namazının 
ardından aynı yerdeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Evli ve 3 çocuk babası olan 
merhum Gökhan Kayhan'a 
Yüce Allah'tan rahmet ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz.

İMAM HATİP GÖKHAN KAYHAN KALBİNE YENİLDİ

Osman KOYUNCU

u anda Türkiye tek adam rejimi ile Şidare ediliyor görünümündedir. Bu 

görünüm, Cumhurbaşkanı S.R.T. 

Erdoğan'ın ne şahsınındır ne de milletten 

aldığı güç veya partisinden aldığı bir 

destektir. Sanıyorum, Türkiye'ye farklı bir 

elbise giydirmek isteyen, derin güç 

merkezinin etkileridir. Bu derin güç nedir 

tam anlayamadım fakat bu gücün AKP'ye 

tam destek verdiği görünüyor.  Bazıları 

Atatürkçülük elden gidiyor falan diyorlar. 

Hayır, AKP, yeşil Kemalizm'in temsilcisidir, 

bu ideolojinin mantık dışı şeylerini 

kaldırarak (andımız gibi) kendine göre 

Kemalizm'i bilimsel bir zemine oturttu.  

Her şeyin bir ömrü vardır belki toplumsal 

baskılarla veya bu derin güç merkezinin 

etkisi ile artık Kemalizm'e ihtiyaç kalmadı 

denirse Kemalizm kalkabilir fakat AKP'nin 

isteği ile değil.  Eskiden bazı yazarlar, 

MİT, ABD'nin gizli teşkilatlarının Ankara 

şubesidir derlerdi şu andaki konumu 

nedir, ne kadar milli ve bağımsızdır veya 

eskiden yazılanların ne kadarı doğrudur 

bilemiyorum.  Bu derin güç TSK mi? MİT 

mi?  Polis teşkilatı mı veya bunların 

karması mı?  Veya milletler muharebesi 

tüm insanlık muharebesine dönüşüyor, 

dünya devleti veya devletleri meydana 

çıkmaya başladı bu durumda Türkiye'ye 

yeni bir rol biçiliyor, bunu dış derin güçler 

mi yapmak istiyor? Yoksa iç derin güçler 

mi, ilerde meydana çıkacak.  Bazıları AKP 

hilafeti getirmek istiyor diyorlar, partiden 

kuvvet alan diktatörlük hevesi veya 

Osmanlı özleminde olan, demokrasiyi 

bilmeyen ve anlamayanların veya bir 

halife ile koca İslam âlemini kontrol etmek 

isteyenlerin sözleridir. Sayın R.T. Erdoğan 

ben BOP eş başkanıyım, gerekirse papaz 

elbisesini de giyerim demişti. Diyorlar ki 

AKP dini rejim getiriyor, fakat AKP'nin 

dini yıktığını görmüyorlar.  Cami, imam 

hatip, kuran kursları, imam sayısında % 

400lük artmaya mukabil namaz 

kılanlarda %2000 den fazla azalma, 

ahlaksızlık, yolsuzluk, boşanmalar, 

cinayetlerde vesselam bütün 

olumsuzluklarda % 2000 fazla artma var.  

Zina, AKP zamanında suç olmaktan çıktı. 

Milletten oy almak için camiler, okullar, 

kuran kursları, milli ve manevi her şeyi 

şova dönüştürüp kullanılıyor, toplumu 

sevgi ile kucaklanacağı yerde bölerek kin 

ve nefret tohumları ekiliyor millet dinden 

soğutuluyor, aramızdaki birlik ve sevgiye 

çok ihtiyacımız vardır. Gençlerden, dinden 

çıkanların sayısı arttı, gençler din, 

AKP'nin yaptığı gibi ise bize din lazım 

değil diyorlar. Bence AKP bilmeden çok 

önemli şeyler yapılıyor, ileride din namına 

bir parti kurmak isteyenler çok büyük 

tepki çekecek, halk bunların yüzünü 

bakmayacak, dini siyasette kullanmak 

isteyenlere bu millet asla bir daha yetki 

vermeyecektir. Şu anda AKP iktidarda 

kalmaya çok muhtaç bunu kendileri de 

istiyor, çünkü yapılan yolsuzluklar 

meydana çıktı, tuz koktu bu yolsuzlukların 

üste kapanmalı meydana çıkmamalı hem 

de derin güç merkezi AKP'nin iktidarda 

kalmasını istiyor çünkü yaptıracak çok 

önemli şeyleri olabilir.  AKP hükümeti 

nerede ise bütün İslam ülkeleri ile kavgalı 

belki bilerek veya bilmeden İslam 

birliğinin önü kesiliyor.  Bu durumda 

hangi İslam ülkesi Türkiye'nin 

önderliğinde bir İslam birliğinin 

kurulmasına razı olur ki.  Veya dünyayı 

perde arkasından idare etmek isteyen ve 

sermayeyi elinde bulunduran güçler, 

halkların demokratik taleplerine yer verip 

geniş kitlelerle uğraşmaktansa, medya 

yolu ve sermaye vererek bir kişiyi şişirip 

büyük gösterip, onlarla küçük ülkeleri bir 

vali gibi idare etmek istiyor olabilirler. 

Maalesef halk işlerin tam farkında değil 

gerekli güçlü bir muhalefette yoktur. 

CHP'nin geçmişte yaptığı büyük hataları 

Sayın K. Kılıçdaroğlu silmeye çalışıyor. 

Milletin değerlerini görmezlikten 

gelmenin doğru olmadığını anlatıyor. 

CHP, mazideki hatalar %5lik kesişme 

vererek parti selamete çıkarılmalı, gerçek 

sosyal demokrat parti olmalı.  İçindeki 

Kemalist çelikten muhalefeti ikna ederek 

milletle tam barışık bir CHP meydana 

çıkarabilecek mi yoksa hemşerimiz 

İmamoğlu'na mı bu iş kalacak ileride 

göreceğiz, her ne olursa olsun bu olumlu 

gidişte Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük 

katkısı vardır, zaman çok şeylere gebe.

TÜRK SİYASİ TARİHİNDE AKP'NİN YERİ 

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Sayın Mesut Yakuta, Kurban Bayramı sebebiyle mesaj yayınladı. 

Vakfıkebir İlçesi Tarlacık Mahallesi Kamiloğlu sülalesinden Çavuşlu Mahallesi Camii 
İmam Hatibi Gökhan Kayhan (39) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

B
ir mübarek Kurban 
Bayramını daha milletçe 
idrak etmeye 

hazırlanıyoruz. Saygıdeğer 
Vakfıkebir halkının, aziz 
milletimizin ve tüm İslam 
Alemi'nin mübarek Kurban 
Bayramı”nı en içten dileklerimle 
kutluyor, tüm vatandaşlarımıza 
kazasız-belasız, hayırlı, huzurlu 
ve refahlı bayramlar diliyorum. 
Kurban Bayramı günleri aynı 
zamanda bütün müminlerin 
İbrahimî bir arayışla Rabbimizin 
kendilerine lütfettiği nimetlere 
şükranlarının bir ifadesi olarak 

Kurban ibadetini eda ettikleri 
mübarek vakitlerdir. Bu 
bayrama adını veren Kurban; 
Hz. İbrahim ve Hz. İsmail 
örneğinde olduğu gibi ilâhî 
emirlere kayıtsız teslimiyet 
göstergesi, hak yolunda 
fedakârlığın bir nişanesi, 
Allah'ın bize lütfettiklerinden 
onun hoşnutluğu için 
verebilmenin hâl ile ifadesidir. 
Kurban, sahip olduklarımızı 
fakir ve ihtiyaç sahipleriyle 
paylaşmanın tadına varma 
fırsatı, katılaşan kalplere, 
hayatın ve varoluşun gerçek 

anlamını unutan zihinlere öze 
dönüş çağrısı içeren bir 
hikmetler bütünüdür. 
Yaşadığımız  zor günleri hep 
birlikte  sosyal mesafe kuralına 
uygun olarak birlik ve bera-
berlik içerisinde nice bayram-
lara ulaşmayı, yaşanabilir bir 
Türkiye ve yeni bir dünyanın 
kurulması için çalışmayı Yüce 
ALLAH'tan dilerim. Yeniden 
Refah Partisi Vakfıkebir ilçe 
başkanlığı olarak alemi İslam'ın 
Kurban Bayramını bir kez daha 
kutluyor hayırlara vesile 
olmasını dilerim.

YENiDEN REFAH PARTiSi iLÇE BAŞKANI
ÇiÇEK'TEN BAYRAM MESAJI
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir ilçe Başkanı Sadettin Çiçek'in Kurban Bayramı mesajı yayınladı.Web Sitemizden

Takip Edebilirsiniz.
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MÜFTÜ ŞAHAN: 
VAKFIKEBİR, İYİLİK 
KERVANINA 171 HİSSE 
KURBAN İLE KATILDI
Türkiye Diyanet Vakfı'nın, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
birlikte yürüttüğü '2020 Yılı 
Vekalet Yoluyla Kurban Kesim 
Organizasyonu'nu 
değerlendiren Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Recep Şahan, İyilik 
Kervanına bu yıl Vakfıkebir 
ilçesinden 171 hisse kurban 
vekaleti alındığını söyledi. İlçe 
Müftülüğü ve Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) Vakfıkebir Şubesi 
aracılığıyla bu yıl verilen 
kurban hisselerinde bir önceki 
yıla göre önemli oranda artış 
olduğunu belirten İlçe Müftüsü 
Şahan şunları söyledi:
"Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı-

mızca “Kurbanını Paylaş, 
Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla 
yürüttüğümüz "2020 Yılı Veka-
let Yoluyla Kurban Kesim Prog-
ramı" kapsamında milletimiz 
bize 557 bin 311 hisse kurbanı 
emanet etti. Biz de emanet 
aldığımız bu kurbanları 
keserek organizasyonumuz 
gönüllüsü kardeşlerimiz 
vasıtasıyla ülkemiz ve yurt 

dışındaki ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdık. Hamdolsun necip 
milletimizin bizlere emanet 
ettiği 557 bin 311 hisse kurbanı 
yurt içinde 430 il ve ilçe 
merkezinde, yurt dışında ise 74 
ülkenin 308 bölgesinde 
kestirerek 4 milyon 625 bin 
aileye, bir başka ifadeyle 23 
milyon 128 bin ihtiyaç sahibi 
insana ulaştırdık. Bu iyilik 
kervanına  Vakfıkebir ilçemiz 
bu sene 171 hisse kurban 
vererek katıldı. Bir önceki sene 
115 hisse vekalet aldığımız 
ilçemizde bu sene  halkımızın 
teveccühü daha fazla oldu. 
Buradan “Teşekkürler 
Vakfıkebir” diyorum. Rabbim 
kestiğimiz ve kestirdiğimiz 
kurbanlarımızı kabul etsin."
#TeşekkürlerTürkiye
#TeşekkürlerVakfıkebir

BAŞKAN BALTA'YI ZiYARET ETTiLER 

iyaret sırasında 

ZBelediye Başkan Vekili 
Özer Aktaş'ta hazır 

bulundu. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 

Yerel Yönetimler Genel 
Müdürü Turan Konak ve 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Rek Kurukız'a Osmanlı 
Belgelerinde Vakfıkebir isimli 
kitabı hediye etti. Yerel 
Yönetimler Genel Müdürü 

Turan Konak ve Şalpazarı 
Belediye Başkanı Rek 
Kurukız ise kendilerine 
gösterilen ilgiden dolayı 
teşekkür ederek Başkan 
Muhammet Balta'ya 
çalışmalarında başarılar 

Yerel Yönetimler Genel Müdürü Şalpazarlı Hemşehrimiz Turan Konak, 
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile birlikte, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler. 

ESRA İLE BURAK'IN EN MUTLU GÜNÜ

Vakfıkebir İlçesi 
Büyükliman 
Mahallesinden ilçenin 

sevilen, sayılan değerli 

simalarından Ayşe ve Hakkı 
Kılıç'ın Rize Devlet Hastane-
sinde Hemşire olarak görev 
yapan biricik kızları Esra ile 

Gümüşhane eşraarından 
Gülhanım ve Ayhan Arslan'ın 
mühendis olan oğulları Burak 
bir ömür beraberliğe evet 
dediler. Vakfıkebir Altın Köşk 
Düğün Salonunda yapılan 
muhteşem düğün törenine 
genç çiftlerin eş, dost, akraba 
ve arkadaşlarının yanı sıra 
çok sayıda davetli katıldı. 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta da düğün törenine katı-
larak genç çiftlere mutluluklar 
diledi. Düğün törenine katılan 
davetliler genç çiftlerin mutlu-
luklarına tanıklık yaptılar. 
Bizlerde Esra ile Burak çiftine 
evlilikle noktaladıkları bu 
mutlu beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 

1300 KİŞİYE YÜZME ÖĞRETTİ 
Büyükliman Yöresinde yüzmenin profesörü olarak tanınan 
Yüzme Eğitmeni Şahin Bektaş tarafından açılan yaz dönemi 
yüzme kursu Vakfıkebir İskelesinde yapılan belge ve 
madalya töreni ile sona erdi. Törene öğrenci velileri katıldı.

ursun kapanış 

Kkonuşmasını yapan 
Eğitmen Şahin Bektaş,  

“30 tane yeni kayıt ve 20 
tanede önce ki kurslarımdan 
katılan öğrencilerim ile hiçbir 
sorun yasamadan kursumu 
bugün bitiriyorum. Bu 50 kişi 
ile birlikte ilçemde her yaş 
grubundan 1300 kişiye yüz-
me öğretmenin mutluluğunu 
yaşıyorum. Bu sayıyı 1500 
kişiye ulaştırmayı hedeiyo-
rum.  İnşallah ilçemize yaz 
kıs yüzeceğimiz bir kapalı 

havuz yapılır ve bu kursları-
mızı orada düzenleriz” dedi. 
“İLÇEMİZDE YÜZME 
BİLMEYEN KALMAYACAK”
Vakfıkebir İlçemizde yüzme 
öğrettiğimiz 1300 kişinin 
haricinde önümüzdeki 
süreçlerde yüzme bilmeyen 
daha çok kişiye ulaşarak 
yüzme bilen sayımızı artır-
mak istiyoruz. 2 bin kişinin 
üzerinde kursiyere yüzme 
öğretmeyi hedeiyoruz. Şu-
ana kadar yüzme öğrettiğimiz 
kursiyer sayısı 1300 kişi. 

Belki de bu gelen kursiyerler 
arasında hiç denizi göreme-
yecek durumda olanlar bu 
sayede yüzmeyi öğreniyorlar. 
İlköğretim ve Ortaöğretim 
öğrencilerine yüzmeyi 
öğrettikten sonra inşallah 
daha büyük yaşlara da bu tür 
kurslar açarak yüzme öğret-
meyi uygulayacağız. Annele-
re, babalara. Vakfıkebir'de 
yüzme bilmeyen kalmasın 
istiyoruz ve bunu elimizden 
geldiği kadar tamamlamaya 
çalışacağız" dedi.

VAKFIKEBİR'DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NA

 171 HiSSE KURBAN
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
Vekalet Yolu ile Kurban Kesim Organizasyonuna, Vakfıkebir 
ilçesinden bu yıl 171 hisse kurban vekaleti alındığını söyledi.

TONYA'YI SEViNDiREN HABERi
“VEKiL CORA” VERDi

æAk Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora, 

Tonya halkının beklediği haberi 
verdi. Bayram için memleketi 
Tonya'ya gelen Ak Parti 

Trabzon Milletvekili Salih Cora, 
burada esnaf ve vatandaşlarla 
bayramlaşırken, Kadıralak 
Göleti projesinin ihaleye 
çıkacağını müjdeledi. Kadıralak 

Yaylasında yapılması 
planlanan göletin ikinci bir 
Uzungöl havası yaratması, 
Tonya'yı Turizm destinas-
yon merkezi haline getir-
mesi bekleniyor. Önümüz-
deki günlerde ihaleye 
çıkacak projenin Tonya'ya 
büyük katkı sağlayacağını 
ifade eden Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, 
"Kadıralak Göletinin 
inşasıyla Kadıralak 
Yaylamız ikinci bir uzungöl 
olacak ve eşsiz doğası, 

tabiat parkı , gölü ile birlikte bir 
bütün olarak ilimizin en önemli 
Turizm destinasyon merkezi 
haline gelecektir." dedi.

Bir süreden beri ne zaman yapılacağı merek konusu olan ve Tonya'yı 
sevindiren haberi AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora verdi.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ
İyi Parti Tonya İlçe yönetiminde şoke eden ayrılık yaşandı.  Rasim 
Köksal, İyi Partiden istifa ettikten sonra AK Parti Parti'ye geçti.

Tonya Belediyesi'nden 
emekli olduktan sonra İyi 

Parti'de siyasete başlayan 
Rasim Köksal, partisinden istifa 
ederek AK Parti'ye geçti. 
Köksal, istifası ile ilgili herhangi 
bir açıklama yapmazken, 
"Yuvama döndüğüm için 
mutluyum, huzurluyum." 
demekle yetindi.Öte yandan 
Köksal'ın bu kararı İyi Parti 
cephesinde de şaşkınlık 
yarattı. İlçe yönetimi, Köksal'ın 
istifası ile ilgili herhangi bir 
açıklama yapmadı.
Köksal kimdir?
8 Haziran 1967'de dünyaya 
gelen Rasim Köksal, 31 Mart 
2019'da yapılan yerel seçim-

lerde Millet İttifakından 3. sıra 
Belediye Meclis Üyesi adayı 
olmuştu. Ancak yapılan 
seçimde Millet İttifakı sadece 
iki Belediye Meclis Üyesi 
çıkartabilmiş, Köksal 3. sıradan 

Belediye Meclisi'ne gireme-
mişti. Bir süre önce partisinden 
istifa eden Köksal'ın Ak Parti 
Tonya İlçe Başkanlığı'na üyelik 
başvurusunda bulunarak Ak 
Parti'ye geçtiği öğrenildi.

Göreleli sporcu Çağla 
Nur Uzundurukan'ın 

ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Belediye Başkanı Tolga 
Erener, sporcuyu 
başarısından dolayı 
kutladı. 2020-2021 
Kadınlar Basketbol 
sezonunda Süper Lig 
ekibi İzmit Belediyesinde 
forma giyecek olan Çağla 
Nur Uzundurukan'ın 
Engelliler Dünya Basketbol 

Şampiyonası 4.'lüğü, İşitme 
Engelliler Milli Takım Olimpiyat 

5.'liğinin yanı sıra 2013 
Basketbol Performans 
kupası sayı kraliçesi 
ödülü, 2016 İşitme 
Engelliler Türkiye 
Şampiyonası Best Five 
ödülü, 2017 U20 Avrupa 
Şampiyonluğu ve Best ve 
ödülü, 2018 İşitme 
Engelliler Türkiye 
Şampiyonluğu Mvp ve 
sayı kraliçesi ödülü, 2018 
U21 Dünyanın en iyi beş 

ödülü bulunuyor. 

GÖRELE'NİN GURURU 
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyesinde forma giyecek olan ödüllü sporcu 
Çağla Nur Uzundurukan, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener'i makamında ziyaret etti. 
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BÜYÜKŞEHİR KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK
TİSKİ Genel Müdürlüğü Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisi bünyesinde hayata geçirilecek HES Projesi çalışmalarını inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “17 gigawatt elektrik üretecek tesisimizle birlikte yıllık 6 milyon TL kaynak sağlayacağız.” dedi.

T
rabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, TİSKİ Genel 

Müdürlüğüne bağlı Esiroğlu 
İçmesuyu ve Arıtma Tesisinde 

incelemelerde bulundu. 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Ahmet Adanur, TİSKİ 
Genel Müdürü Ali Tekataş, 
Büyükşehir Belediyesi 2'inci 
Başkan vekili Mehmet Karaoğlu 
ve daire başkanlarının da yer 
aldığı ziyarette Başkan Zorlu-

oğlu, tesis bünyesinde hayata 
geçirilecek Hidroelektrik 
Santra-li inşaat alanını da 
denetledi. Yetkililerden HES 
projesi hak-kında detaylı bilgiler 

alan Zorluoğlu, daha sonra 
tesis genelinde incelemelerde 
bulundu.
ÇEVRE DOSTU VE ÖDÜLLÜ 
HES PROJESİ 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Merkezi Finans Birimi ve Enerji 

Bakanlığının ortaklaşa yürüttü-
ğü “Belediyeler İçin 
Yenilenebilir Enerji ve Enerji 
Verimliliğine Yönelik Tedarik” 
adlı Avrupa Birliği programının 

sıfır karbon salınımlı ve 
yat/performans oranı en iyi 
projesi seçilen Esiroğlu HES 
Projesi'nin şehir adına büyük 
bir kazanım olaca-ğının altını 
çizdi. Doğa dostu olacak 
tesisin, karbondioksit salınımını 
yıllık 9500 ton azalta-cağını ve 

yapımında su rejimi ve yatağı 
değişikliği, tünel, vb. çevreye 
zarar verecek imalatlara da yer 
verilmeyeceğine vurgu yapan 
Başkan Zorluoğlu şöyle devam 

etti:  
 YILLIK 6 MİLYON TL 
KAYNAK SAĞLAYACAK
“Arıtma tesisimize gelen sudan 
faydalanarak burada elektrik 
üreteceğiz inşallah. İşin ihalesi 
yapıldı. Bir AB hibe programı 
olan projemizin 2,5 milyon Avro 

gibi bir maliyeti var. Yüzde 
85'ini Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızdan hibe olarak 
alıyoruz, yüzde 15'ini de kendi 
öz kaynaklarımızdan 

karşılıyoruz. Çok önemli bir 
proje ve daha büyük bir 
projenin de öncüsü aslında. 
Çünkü biz Atasu Barajı'nda da 
daha büyük miktarlarda elektrik 
üretme arzusundayız. İnşallah 
2021 yılının ilkbaharına kadar 
tamamlayacağımız bu proje 

sayesinde yıllık yaklaşık 
6 milyon TL gibi bir kaynak 
sağlamış olacağız. Yılda 
17 gigawatt gibi ciddi bir elekt-
rik üretimi gerçekleştireceğiz. 

Ayrıca ısı sistemlerinin 
değiştirilmesi ile de 700 bin TL 
tasarruf sağlamış olacağız. 
İnşallah tamamlandığında 
Trabzon'da bir ilk olma özelli-
ğini de elinde barındıracak. 
Şehrimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum.”

BAYRAMDA DA İŞ BAŞINDAYDIK

V
atandaşların huzurlu ve 
güven içerisinde bir 
bayram geçirebilmeleri 

için TİSKİ olarak gerekli tüm 
tedbirleri aldık. Genel Müdür Ali 
Tekataş, bayram süresince 
kesintisiz su temini için 
Trabzon'un hizmetinde 
olduklarını söyledi. “Kurban 

Bayramı'nın şehrimize, milleti-
mize, İslam Alemine ve tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini 
niyaz ediyorum” diyen Tekataş 
şöyle devam etti “Bayramların 
özünde dayanışma, hoşgörü ve 
yardımlaşma vardır. Bayramlar 
dostluğu, sevgiyi paylaşmaktır 
ancak insanlık olarak içinden 

geçtiğimiz zorlu salgın süreci, 
yaşamımızda birçok 
alışkanlığımızın değişmesine ve 
özellikle bayramlarda alışık 
olduğumuz ziyaretlerin bu süre 
zarfında sosyal mesafe kuralları 
ile hijyen kurallarına uyularak 
yapılmasını elzem hale gelmiştir. 
Bu bayramı da gönüllerimiz bir 

oldukça, tedbirlere riayet 
ettiğimiz müddetçe mesafelerin 
bir önemi olmadığı bilinciyle 
geçireceğiz. Bu duygu ve 
düşüncelerle başta şehit 
ailelerimiz olmak üzere bütün 
hemşehrilerimin Kurban 
Bayramı'nı en içten dileklerimle 
tebrik ediyorum.”

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Ali 
Tekataş, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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TRABZON'DA COVID-19 
VAKA SAYISI D�KKAT CEK�YOR

ürkiye genelinde yeni tip Tkoronavirüs vakalarında düşüş 
görülmesine rağmen, Trabzon'da 
pozitif vaka sayıları arttı. Normalleşme 
sürecinden önce İl genelinde azalmaya 
başlayan pozitif vakalar 20'lere kadar 
gerilemişti. Haziran ayından itibaren 
vaka sayısı yeniden artmaya başladı. 
Kentte pozitif vaka sayıları 200'ü geçti. 
Günden güne artan yeni vakalar 
nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Haçkalı Baba Devlet 
Hastanesi ve Yavuz Selim Kemik 
Hastalıkları ve Rehabilitasyon 
Hastanesi doldu. Tespit edilen yeni 
Covid-19 vakaları ise yakın ilçelerdeki 
hastanelere yönlendiriliyor.

TRABZON'UN 6 İLÇESİ'NDE 
YOĞUNLUK KIRMIZIYA DAYANDI
Trabzon'un bazı ilçelerinin korona 
haritası temiz görülürken, bazı 
ilçelerde ise yoğunluk kırmızı ile 
işaretlendi. Sürmene, Akçaabat, 
Vakfıkebir, Beşikdüzü, Şalpazarı ve Of 
ilçelerinde yoğunluk göze çarparken, 
diğer ilçelerde ise haritanın mavi veya 
tamamen olmadığı görüldü. Kendi 
sağlığımız ve çocuklarımızın sağlığı 
için tedbirlere uyalım. Uymayanları 
uyaralım. 
“SOSYAL MESAFE KURALLARINA 
UYMUYORUZ”
Açık ve kapalı alanlar ile toplumun 
yoğun olduğu yerlerde maske 

kullanımı zorunlu olduğu halde, 
vatandaşlarımızın kontrollü 
normalleşmeyi gevşeterek, maske ve 
sosyal mesafe konusuna dikkat 
edilmediği gözlemleniyor. Korona 
virüsün hayatımızdan çıkana kadar 
maske, mesafe ve temizlik ilkelerine 
uyulması gerektiği her defasında 
yetkililer tarafından hatırlatılıyor. Ayrıca 
havaların sıcak olması münasebetiyle 
yaylalara çıkan vatandaşların sosyal 
mesafe kurallarına ve maske 
uygulamasına dikkat etmedikleri 
gözleniyor. Lütfen kendi sağlığınız için 
Covit-19 tedbirlerine uyalım. Aksi halde 
bu hastalıktan kurtulma şansımız 
olmayacak. 

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. 200'den fazla kişinin 
hastanelerde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilirken, pandemi hastanelerinde 
yaşanan yoğunluk üzerine yeni vakalar, ilçe hastanelerine yönlendiriliyor.

K
ültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy da 
Ayasofya Camii ve 

Sümela Manastırı'nın açılışı için 
Trabzon'a geldi. Açılışta ayrıca 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Bakan 
Yardımcıları Ahmet Misbah 
Demircan ve Nadir Alparslan, 
AK Parti İl Başkanı Haydar 
Revi, ilçe belediye başkanları, 
partililer ve vatandaşlar da 
hazır bulundu.
ELEŞTİRENLERİN 
DİKKATİNE SUNUYORUZ
Açılış törenine video konferans 
yöntemi ile iştirak eden 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Ayasofya Camii ve 
Sümela Manastırı'nın önemin-
den bahsetti. Trabzonlulara 
sevgilerini ve selamlarını ileten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sü-
mela Manastırı ülkemizin tanıtı-
mının önemli sembollerinden 
biridir. Bin 600 yıllık mazisi olan 
bu eser, bugüne gelmiştir. Bu 
eser en parlak dönemlerini 
19'uncu yüzyılda yaşamış, Rus 
işgalinin ardında boşaltılarak 
mahzun kalmıştır. Bu güzel ya-
pıdaki eserlerin bir kısmı Yuna-
nistan'a götürülmüştür. Bu ese-
re de biz sahip çıktık. Altındere 
Vadisi'nin gerdanlığı olarak 
nitelenen bu eseri dünya kültür 
mirasına kazandırmak için uzun 
yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. 
Daha önce çevresini, 
kullanılabilir hale biz getirmiştik. 
Türkiye'nin toprakları üzerindeki 
her türlü medeniyet mirasına 
nasıl sahip çıktığının ve korudu-
ğunun somut örneği olan bu 
çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin 
dikkatine sunuyoruz” dedi.
BİZE SÖZ SÖYLEME 
HAKLARI YOK
Tüm inançlara saygılı 

olduklarını da dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan “Biz diğer 
inançların sembollerini hedef 
alan millet olsaydık, 5 asırdır 
milletimizin elinde olan bu ma-
nastırın yerinde yeller eserdi. 
Biz hiç bir zaman yıkmanın, im-
hanın, yok etmenin peşinde ol-
madık. Tam tersine, yaşatmanın 
peşinde koştuk. Osmanlı'nın 
çekildiği coğrafyalarda ise tam 
anlamıyla bir kültürel soykırım 
yaşandı. Balkanlarda bir asır 
önce 300 camiyle bıraktığımız 
bir şehirde, bugün her nasılsa 
ayakta kalmış tek bir caminin 
kalmış olması kimin nerede 
durduğunun ispatıdır. Tarihi 
eserleri koruma noktasında 
batılı hiçbir devletin bize söz 
söyleme hakkı yoktur” 
ifadelerini kullandı.
TEŞEKKÜRÜ HAK EDİYORUZ
Ayasofya'nın cami olarak 
yeniden hizmete açılmasının 
rahatsızlık sebebi olmaması 
gerektiğini de vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tam 
tersine bu mabede sahip 
çıktığımız, koruduğumuz, 
yaşattığımız için teşekkürü hak 
ettiğimize inanıyoruz. Bugün 
Ortahisar Ayasofya Camii için 
de aynı durum geçerli. 750 yıllık 
bu eser, ecdadın elinde daha 
da güzelleşerek günümüze 
ulaştı. Ortahisar Ayasofya 
Camii de, Rus işgali sırasında 

depo haline getirilerek mabet 
vasfına aykırı şekilde 
kullanıldı. Yalnızca bu örnekler 
bile kimlerin mabetlere, tarihi 
eserlere saygılı, kimlerin 
hoyrat davrandığını göstermesi 
açısından kadir” diye konuştu.
MİLLETİMİZ KİMİN NEREDE 
DURDUĞUNU İYİ BİLİYOR
“İstanbul'daki Ayasofya 
Camii'nin açılışı, ülkemiz ve 
dünyada hakka ve hukuka 
saygılı olanlar ile zihni ve kalbi 
kararmış olanları ayıran bir 
turnusol kağıdı işlemi görmüş-
tür” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Milletimizin 
Anadolu'daki bin yıllık bağlarını 
kabul edemeyenler, Ayasofya 
bahanesiyle kinlerini kustular. 
Milletimizin değerlerine, 
kültürüne husumet duyanlar 
yine Ayasofya üzerinden gerçek 
niyetlerini ortaya koydular. Bu 
kesimlerin Sümela Manastırı ve 
Ortahisar Ayasofya Camii 
konusunda diyecekleri belidir. 
Bunlar için ne tarihin ne 
kültürün bir kıymeti vardır. Türk 
milletine düşmanlığı açıkça dile 
getiremedikleri için bu tür 
konulardan kendilerini 
konumlandırıyorlar. Milletimiz 
kimin nerede durduğunu gayet 
iyi biliyor” şeklinde konuştu.
GÖZLERİNİN İÇİNE BAKA 
BAKA SÖYLÜYORUZ
Hakikatleri Birleşmiş Milletler 
kürsüsünden dünyadaki 200'e 
yakın ülkenin temsilcilerinin 
gözlerinin içine baka baka her 
zaman söylediklerini de belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“Özellikle batılı ülkelerin, 
dünyanın kalanının kanı, 
gözyaşı, acısı, sömürüsü 
üzerine kurulu refah düzeninin 
sonunun geldiğini açıkça ifade 
ediyoruz. Bölgemizde ve 
dünyada yaşanan değişim 
sancılarını yeni ve kutlu bir 
doğumun habercisi olarak 
gördüğümüzü belirtiyoruz. 
Salgın dönemindeki 
gelişmelerin bu gerçeği inkarı 
ve dönüşü mümkün olmayan 

şekilde ortaya koyduğuna 
inanıyoruz. Karşımızdakilerden 
de bu kadar açık, bu kadar 
berrak, bu kadar delikanlıca bir 
duruş bekliyoruz. Maalesef 
sürekli bel altı vurarak, kazanım 
elde etmeye alışmış olanlar, 
içeride ve dışarıda aynı 
sinsilikte yollarına devam 
ediyorlar. İnsanlara iftira atarak, 
vatandaşlarımızı kışkırtarak, 
milletin değerlerine olan 
düşmanlıklarını gizlemeye 
çalışıyorlar. Ama ne yaparsa 
yapsınlar, artık yolun sonu 
görünüyor. Mağdurların ve 
mazlumların feryadı arşı 
kaplamışken artık kimse 
hakikatin üzerini sahte 
gülücükler ve içi boş 
kavramlarla kapatamaz” dedi.
İLERİ TAŞIMAKTA 
KARARLIYIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasının devamında şu 
ifadeleri kullandı. “Türkiye 
olarak medeniyetimizden, 
tarihimizden aldığımız ilhamla, 
hak, hakikat, adalet ve barış 
uğrunda verdiğimiz mücadeleyi 
sürekli daha ileri taşımakta 
kararlıyız. Müdahil olduğumuz 
her meselede işte bu 
perspektie hareket ediyoruz. 
Suriye'de nasıl mazlumların 
feryatlarına bigane 
kalmadıysak, Libya'da da 
ülkenin meşru yönetiminin iş 
birliği çağrısını cevapsız 
bırakmadık. Azerbaycanlı 

kardeşlerimizin işgal altındaki 
topraklarını kurtarma ve vatan-
larını savunma çabalarına da 
aynı anlayışla destek veriyoruz. 
Kendileri 1000 yıl, 500 yıl önce-
ki hesapları bir türlü kapatama-
yıp, bizden 100 yıl önceki hak-
sızlıkları daha öteye taşımaya 
çabalarına sessiz kalmamızı 
bekleyenlere verecek 
cevabımız elbette olacaktır.”
BU ÜLKEYE DİZ 
ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ
“Her mücadele istenildiği gibi 
sonuçlanmayabilir ama 
mücadele etmeyen zaten 
baştan teslim olmuştur, 
kaybetmiştir. Mensubu 
olmaktan şeref duyduğumuz 
milletimiz ise tarihinin hiçbir 
döneminde mücadeleden 
kaçmamıştır. Bugün de 
kendimiz ve dostlarımız için 
siyasi ekonomik askeri 
diplomatik hangi alanda ne tür 
bir mücadele gerekiyorsa onu 
vermekten en küçük bir 
tereddüdümüz olmaz, taviz de 
vermeyiz. Hep dediğimiz gibi 
başaramayacaksınız. Bu ülkeye 
diz çöktüremeyeceksiniz, bu 
milleti teslim alamayacaksınız. 
Şehit kanları ile yoğrulmuş bu 
vatanın tek karış toprağını bile 
karanlık emellerinizle 
kirletemeyeceksiniz. Karşınızda 
eski zayıf ve ürkek ülke değil 
büyük ve güçlü Türkiye, hede 
yolunda son ferdine kadar canı 
dahil tüm varlığını ortaya 

koyarak yürüyen bir devlet var.”
15 AĞUSTOS'TA MERYEM 
ANA AYİNİ YAPILACAK
“Bu duygularla 
restorasyonlarının açılışını 
yaptığımız Sümela Manastırı ve 
Ortahisar Ayasofya Camimizin 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
eserlerin ihyasında emeği 
geçenleri tekrar tekrar tebrik 
ediyor, sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum. Ayrıca bu sene 
15 Ağustos'ta Ortodoks 
vatandaşlarımızın Sümela 
Manastırı'nda restorasyon 
döneminde ara verilen 'Meryem 
Ana Ayini'ni gerçekleştirebile-
ceklerini de bu vesileyle 
duyurmak istiyorum.”
HEP BİRLİKTE KURDELE 
KESTİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
konuşmalarının ardından önce 
Sümela Manastırı, ardından ise 
Ayasofya Camii'nin açılışı 
yapıldı. Sümela Manastırı'nın 
açılışını; Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürü Gökhan Yazgı, Trabzon 
İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Mustafa Asan, Ankara İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu 
birlikte yaptılar. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Bakan Yardımcıları 
Ahmet Misbah Demircan ve 
Nadir Alparslan, Trabzon Vali 
Yardımcısı Bünyamin Yıldız, 
Büyükşehir Belediye Meclis 
Başkan Vekili Atilla Ataman, AK 
Parti Trabzon İl Başkanı Haydar 
Revi, Vakıar Genel Müdürü 
Burhan Ersoy, Kültür ve Turizm 
İl Müdür Yardımcısı Seyhan 
Kurnaz ise Ayasofya Camii'nin 
açılışını gerçekleştirdi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, açılışı ger-
çekleştiren isimlere “Makaslar 
ve kurdeleler bugünün anısına 
sizlere hediyedir” dedi.

AYASOFYA CAMİİ VE SÜMELA MANASTIRI'NIN AÇILIŞI YAPILDI
Restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
video konferans iştiraki ile turizme açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonlulara selamlarını iletti.
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu
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Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR

GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1991'den günümüze kadar

Trabzon - Giresun - Ordu İl ve İlçeleri arasında satış ve pazarlama 

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

FINDIK
ALIM-SATIMI

Çarşı Mahallesi Sedef Sokak No: 2/A  Vakfıkebir / TRABZON 0462 841 57 46 0462 841 24 42 www.uluduz.com.tr


