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VAKFIKEBiR HUZURLU
VE GÜVENLÝ BÝR ÝLÇE
Vakfıkebir İlçemizin Polis bölgesindeki huzurun ve güvenin sağlanması için çalışan Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdür Vekili
Merthan Çelikdağ, Gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile ilçe gündemi üzerine sohbet etti.

YIL : 19
Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.
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FINDIK TABAN FiYATI
4 DOLARA ENDEKSLENMELÝDÝR!

Vakfıkebir Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve beraberinde Ziraat Mühendisi
İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Turt ile birlikte fındık taban ﬁyatı hakkında açıklamada bulundular.
> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

“

FINDIK
TABAN FİYATI
4 DOLAR KARŞILIĞI
TÜRK LİRASINA
DENK
GELMELİDİR

HAYAT BOYU ÖÐRENME
KOMÝSYONU TOPLANTISI YAPILDI
2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Vakfıkebir İlçesi “Hayat Boyu Öğrenme”
Komisyonu toplantısı Kaymakamlık Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

“

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

BU YILDA ÜLKEMÝZE VE DÜNYAYA ÇOK
GÜZEL VAKFIKEBÝR ÇAY'I ÝÇÝRECEÐÝZ

Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan beraberinde Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve İlçe Tarım Müdürü
Remziye Kuleyin ile birlikte Ballı Mahallesine giderek yeni başlayan ikinci dönem çay hasadında üreticilerle birlikte çay topladılar.
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> Sadık AYDIN 3'de

VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

ü Tur Organizasyonları ü Lüx Odalar
ü Toplantı Salonu
ü Süit Odalar
Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar
Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

Vakfıkebir Uygulama Oteli
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HAYAT BOYU ÖĞRENME
KOMİSYONU
TOPLANTISI
YAPILDI
2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Vakfıkebir İlçesi “Hayat Boyu Öğrenme” Komisyonu toplantısı Kaymakamlık Toplantı salonunda gerçekleştirildi.
V
akfıkebir İlçesi
Hayat Boyu
Öğrenme, Halk
Eğitimi Planlama ve İş
Birliği Komisyonu
Toplantısı İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan
başkanlığında,
kaymakamlık toplantı
salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya İlçe
Kaymakamı Dr. Hacı
Arslan Uzan'ın yanı sıra
Belediye Başkanı
Muhammet Balta, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet
Altın, STK Temsilcileri ile
ilgili daire müdürleri
katıldı. İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Altın ilçe
Hayat Boyu Öğrenme,
Halk Eğitim Planlama ve
iş birliği komisyonu
hakkında bilgi verdi.
“4 BİN 654
KURSİYERDEN 3 BİN
255'İ BELGE ALMAYA
HAK KAZANDI”

2021–2022 eğitim öğretim
yılı ilçe genelinde açılan
kurslar hakkında bilgi için
Vakfıkebir Halk Eğitimi
Merkezi Müdür vekili
Mustafa Daloğlu sunum
eşliğinde bilgiler
vermesiyle başlayan
toplantıda okuma yazma
kursları, iş birliği ile açılan
kurslar hakkında
katılımcılar bilgilendirildi.
Müdür Vekili Daloğlu,
Kurumlarda açılan Mesleki
ve Teknik, Sosyal,
Kültürel, Sportif, Okuma
Yazma kurslarının iki
bölümden oluştuğunu
ifade ettiği sunumunda
Eğitim Öğretim
döneminde toplam 273
kurs açıldığı, 4 bin 654
kursiyerden 3 bin 255'inin
belge almaya hak
kazandığı belirtti. Daloğlu
sunumunda; 18-65 yaş
arası tüm yabancılara
SUYE (Sosyal Uyum ve

Yaşam Eğitimi) kursuna
13 kursiyer katılarak 11
kişinin sertika almaya
hak kazandığını,
“Unutulmaya Yüz Tutmuş
Eserlerin”
değerlendirilmesiyle ilgili
kurslarımızın 1 kişiyle bile
devam ettiğini, Protokola
dayalı 16 kurs açıldığını
ve 261 kişi katıldığını
belirtti. Daloğlu,
Destekleme ve Yetiştirme
kurslarının Ağustos ayında
öğrenci kaydına
başlanacağına, Engelli
Vatandaşlara yönelik
kursların devamının
sağlanması ve tüm kurs
taleplerini şartların
oluşması halinde
açılabileceğini söyledi.
Toplantı, iş birliği yapılan
kurumların temsilcilerinin
görüş ve önerileri, dilek ve
temennilerinin gündeme
alınmasının ardından
sona erdi.

BU YILDA ÜLKEMİZE VE DÜNYAYA ÇOK
GÜZEL VAKFIKEBİR ÇAY'I İÇİRECEĞİZ

Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan beraberinde Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve İlçe Tarım Müdürü
Remziye Kuleyin ile birlikte Ballı Mahallesine giderek yeni başlayan ikinci dönem çay hasadında üreticilerle birlikte çay topladılar.

16 Mayıs'ta açılan 1. sürgün yaş
çay kampanyası 30 Haziran
2022 tarihine kadar çay alımı
gerçekleştirdi. ÇAYKUR

tamamlanan birinci sürgün
kampanya döneminde ÇAYKUR
fabrikalarının hiçbirinde
kontenjan uygulanmadan

üreticiden 212 bin ton yaş çay
alımı yapmıştı. ÇAYKUR'un
kontenjan uygulamasına geçiş
yapmaması ve çayın da ağır

geçen kış nedeniyle
rekoltesinin düşük olması
nedeniyle özel sektör çay
rmaları alışılmışın aksine
zaman zaman açıklanan taban
yatın üzerinde yat vererek
çay müstahsilinden çay aldı. 5
Temmuz 2022 tarihinde
ÇAYKUR'un 2 sürgün alımlarını
başlatmasını duyurmasıyla
üreticiler çay bahçelerine akın
etti. Bütün fabrikalarda yaş çay
alımı öncesi hazırlıkların
tamamlandığı ifade edilen
açıklamada, dekara 550
kilogram alım kotası
uygulanacağı aktarıldı.
“İKİNCİ DÖNEM ÇAY HASADI
BAŞLADI”
Vakfıkebir ilçesinde de ikinci
sürgün çay alımlarının
başlaması ile birlikte Vakfıkebir
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan beraberinde Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet
Balta, İlçe Tarım Müdürü
Remziye Kuleyin ve Ballı
Mahallesi Muhtarı Fazlı Yolcu ile
birlikte Ballı Mahallesine giderek

yeni başlayan ikinci dönem çay
hasadında üreticilerle birlikte
çay topladılar. Çay üreticisine
bol bereketli kazanç dileklerinde
bulundular.
“BU YILDA ÜLKEMİZE VE
DÜNYAYA ÇOK GÜZEL
VAKFIKEBİR ÇAY'I
İÇİRECEĞİZ”
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta, özel sektörün
bölge için değerli olduğunu
ifade ederek, "Umarım özel
sektör Çaykur'un taban yatı
üzerinden alımlarını yapar ve
kota ve kontenjan sorununun
ortadan kalkmasını sağlar.
Sizlerinde bildiği gibi çay
hasadında en yüksek işçilik
ücretini ödüyoruz. İşçilik
ücretinin cebimizde kalması için
çayı kendimiz toplamamız
gerekli. Çayın kampanyadaki
sürecini 5-10 günde değil, 30
günlere yayabilirsek kontenjan
ve kota problemlerini ortadan
kaldırmış olacağız. Bu yılda
ülkemize ve dünyaya çok güzel
Vakfıkebir Çay'ı içireceğiz” diye

konuştu.
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan ise, geçen yıl
Çaykur'un 860 bin tonun
üzerinde yaş çay alımıyla tarihi
rekor kırdığına dikkati çekerek
"Bizler devlet olarak üreticimizin
yanındayız. Üreticilerin yaş çay
toplamaları ve kaliteyi
artırabilmeleri için erkenden
bahçeye girmesini istiyoruz.
Bahçeye erken girmekte fayda
var. Devletimiz üretilen yaş
çayın tamamını almak için çaba
harcıyor. Çayın 3-4 günde bitme
şansı yok. Çaykur'un 47, özel
sektörün 150'ye yakın fabrikası
3 günle çalışmaz. Ne kadar taze
toplarsak o kadar kaliteli çay
üreteceğiz. Çay sektöründe tüm
Türkiye'ye olduğu gibi 110
ülkeye ihracat yapıyoruz.
İhracatı gerçekleştirirken çay'ın
kalitesi ne kadar yüksek ise
almak istiyorlar. Devlet olarak
hedemiz ülkemizde olduğu gibi
tüm dünyaya sağlıklı daha fazla
çay içirebilmek" şeklinde
konuştu.

SİVRİ TEPESİNDE ŞEHİTLER ANITI
K
Şehitlerimiz anısına Sivri Tepesi'nde, Üsküdar Belediyesi'nin katkılarıyla yaptırılan 'Şehitler Anıtı' düzenlenen törenle açıldı.
uranı Kerim tilaveti ile
başlayan törende
açılış konuşmasını
Tonya Belediye Başkanı
Osman Beşel yaptı. Beşel
konuşmasında; “Tüm Tonyalı
şehitlerimize vefa
borcumuzu ödemek ve
onları unutmadığımızı
göstermek adına bir anıt
inşa etmeye düşündük.
Üsküdar Belediye
Başkanımız Sayın Hilmi
Türkmen'in sayesinde bugün
şehitler anıtımızın açılışını
gerçekleştiriyoruz. Sayın
Başkanımıza ilçemiz adına
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e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com
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Alper Özkan KARAGÖL
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Mehmet KAMBUROĞLU
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Gökhan ŞAHİN
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buyuklimanpostasi@gmail.com
0533 495 07 20

çok teşekkür ediyorum. Allah
kendisinden razı olsun” dedi.
Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen
konuşmasında, “Bu eserler
bütün Türk Milleti'nin
eseridir, zenginliklerimizdir.
Manevi değerlerimizdir.
Açılışa katılan bütün
hemşerilerimize teşekkür
ediyorum” dedi.Şehitlerimiz,
gazilerimiz bizim her zaman
baş tacımızdır diyen AK Parti
Trabzon Milletvekili Salih
Cora konuşmasına şöyle
devam etti: “Onların bizlere
bırakmış olduğu bu vatan

topraklarını en güzel şekilde
sahip çıkmak bizim en
önemli ve en birinci
vazifemizdir.” Törende son
konuşmayı Trabzon Valisi
İsmail Ustaoğlu yaptı.
Ustaoğlu: “Bugün burada
çok anlamlı bir açılışı hep
beraber gerçekleştireceğiz.
Bu vatan, bu millet, bu
bayrak için canlarını feda
eden şehitlerimiz için ne
yapsak azdır” şeklinde
konuştu. Yapılan
konuşmaların ardından
şehitler anıtının açılışı
gerçekleştirildi. Ardından

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
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Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON
Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

anıtın yapımına emeği
geçenlere plaket verildi.
Törene ayrıca Tonya
Kaymakamı Muhammet İkis,
Trabzon İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay
Adem Şen, Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet
Metin Genç, Vakfıkebir
Belediye Başkanı
Muhammet Balta, AK Parti
Trabzon İl Başkanı Sezgin
Mumcu, Trabzon
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Emin Aşıkkutlu, daire
amirleri, muhtarlar ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
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FINDIK TABAN FİYATI 4 DOLARA ENDEKSLENMELİDİR!

Vakfıkebir Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve beraberinde Ziraat Mühendisi İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Turt ile birlikte fındık taban ﬁyatı hakkında açıklamada bulundular.

V

akfıkebir Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) İlçe Başkanı Mehmet
Keskin ve Ziraat Mühendisi İlçe
Başkan Yardımcısı Gökhan Turt yaptıkları
ortak açıklamada, Nasıl zenginlerin
dolarlarına “Kur
Garantisi”
veriliyorsa
fındık
taban

yatını da 4 dolara endeksleyin dediler.
“FINDIK TABAN FİYATI 4 DOLAR
KARŞILIĞI TÜRK LİRASINA DENK
GELMELİDİR”
Keskin ve Turt yaptıkları açıklamada şu
ifadelere yer verdiler; “Fındık bankalara
borçlandırılan, icralık olan halkımızın
emeğidir, alın teridir, umududur. Fındık
çocuklarımızın sofradaki ekmeğidir,
okuludur. Son aylarda
yaşadığımız ekonomik
buhranla, zamlarla beli
bükülen, artık geçinemeyen
fındık üreticisi büyük bir
dikkatle ve umutla açıklanacak
taban yatı bekliyor. Eğer
TÜİK'in açıkladığı % 73
enasyon oranında fındığa
zam yapılırsa üretici perişan olur.

Çünkü fındıkçının ölçütlerine göre
enasyon en az % 300 arttı. Motorin %
385, ot biçme % 300, ışkın alma %300,
gübre % 350 arttı. Fındık üreticimiz
yabancı şirketlerin yat politikasına,
onların insafına terk edilmemelidir. Taban
yat açıklanırken üreticilerimizin yabancı
tekeller karşısında mağdur olmaması için
fındık yatının dolar olarak açıklanması
gerekmektedir. Hayat pahalılığının bu
kadar yüksek olduğu bir ortamda, bütün
yatların 3- 4 katına çıktığı yerde
hükümetin geçen yılki taban yatı 27 TL'yi
bile temel alsak en az 3 kat artış 4 dolar
karşılığı Türk Lirasına denk gelmektedir.
CHP olarak önerimiz şudur: Nasıl
zenginlerin dolarlarına “Kur Garantisi”
veriyorsanız fındık taban yatını da 4
dolara endeksleyin dediler.

VAKFIKEBİR HUZURLU VE GÜVENLİ BİR İLÇE

Vakfıkebir İlçemizin Polis bölgesindeki huzurun ve güvenin sağlanması için çalışan Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdür Vekili
Merthan Çelikdağ, Gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile ilçe gündemi üzerine sohbet etti.

lçenin Polis bölgesindeki
huzurun ve güvenin
sağlanması için 24 saat
çalıştıklarını dile getiren
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdür
Vekili Merthan Çelikdağ,
Gazetemizi ziyaret ederek Yazı
İşleri Müdürümüz Ahmet
Kamburoğlu ile ilçe gündemi
üzerine sohbet etti. Vakfıkebir'in
huzurlu ve güvenli bir ilçe
olduğunu söyleyen Çelikdağ
sözlerine şöyle devam etti.
“BASIN OLARAK SİZLER
GÖREVİNİZİ LAYIKIYLA
YERİNE GETİRİYORSUNUZ”
Toplumun doğru habere
ulaşmasında basının önemli bir
işlevi bulunduğunu belirten
Emniyet Müdür Vekili Merthan
Çelikdağ, 24 Temmuz
Gazeteciler ve Basın
Bayramınızı kutluyorum dedi.
Çelikdağ, Teşkilat olarak
gazetecilerin görevlerini yerine
getirirken her türlü kolaylık

İ

yaptığı yatırımlar ilçenin
gelişmesi açısından son derece
kıymetlidir. Yeni emniyet
müdürlüğü binası bunlardan
sadece bir tanesidir. Buda
ilçenin adının duyurulması adına
son derece önemlidir. Emniyet
müdürlüğü binamızın yapılıp
hizmete girmesinde emek
harcayan herkese teşekkür
ediyorum. Vakfıkebir dışarıda
artık huzur ve güvenin olduğu,
rahatça yaşanabilecek güvenli
bir liman ilçesi hüviyetine
sağlanıyor. Gazetecilerde bizler girmiştir. Bu konuda emeği
geçen teşkilatımızın her
gibi kamu görevlerini yerine
kademesinde çalışan mesai
getirmek için çaba harcıyorlar.
arkadaşlarıma teşekkür ediyor,
Büyükliman Postası Gazetesi
kutluyorum. Teşkilat olarak
olarak sizlerde bu görevi
mevcut sorunların çözümü
layıkıyla yerine getiriyorsunuz.
konusunda önemli mesafeler kat
Bölgenin en etkili ve güçlü
edildi. Bu ilçe için son derece
gazetesisiniz. Ses getiren
haberlere imza atıyorsunuz. Bu önemlidir.”
anlamda yerel basın çok önemli “VAKFIKEBİR HUZURLU VE
GÜVENLİ BİR İLÇEDİR”
ve bizler sizleri önemsiyoruz
İlçenin asayiş sorunlarını
dedi. Vakfıkebir ilçemiz son
yakinen takip ettiğini dile getiren
yıllarda büyüyen ve gelişen bir
Müdür Vekili Çelikdağ: ”
yapısıyla bölgenin merkezi
Devletimiz bize bu görevi verdi
konumundadır. Bu gelişme
doğrultusunda vatandaşın polis ve layıkıyla yerine getirmek için
gece gündüz tüm birimlerimizle
şefkatini ilçenin her kesiminde
çalışmaktayız. Bizim için
her zaman his etmesine çaba
halkımızın güvenliği, namusu ve
gösterdiklerini dile getiren
huzuru en başta gelir. Biz bunun
Çelidağ, şunları söyledi: “Yıllar
önce yaşanan olumsuz olaylarla için çalışmakta ve maaş
almaktayız. Kamuoyunu
sık sık gündeme gelen
yakından takip eden gazeteci
Vakfıkebir, artık ekonomik
arkadaşlarımızla her zaman
gelişme, yeni yatırım
irtibat halindeyiz. Halkımızın her
olanaklarıyla gündeme
gelmektedir. Devletimizin ilçede türlü şikayet ve önerilerine en

hızlı şekilde ve kararlılıkta cevap
veriyoruz. Vatandaşımız bizi
aramaktan çekinmesinler. 7′ den
70′ e tüm vatandaşımızın
huzuru için mesai harcıyoruz,
harcamaya da tüm gücümüzle
devam edeceğiz. İlçemiz yaz
döneminde gurbetçilerin
gelmesiyle birlikte nüfus olarak
kalabalık bir konuma ulaşıyor.
Buda bazı küçük sorunları
beraberinde getiriyor. En başta
trak sorunu olmak üzere küçük
çapta sorunlar. Bu sorunların
aşılması için elimizden geleni
yapıyoruz. Bayram süresi
içerisinde ve devam eden
günlerde trak kontrol
uygulaması yaptık. Yapmaya da
devam ediyoruz. İlçemizin huzur
ve güveni için bu kontrolleri
yapmak zorundayız. Ehliyetsiz
ve muayenesiz araç sürenler,
bağırtılı eksoz kullanan,
plakasın ve ruhsatsız motor
kullananlara yönelik
çalışmalarımız ilçenin huzur ve
güveni için devam edecek.
Amacımız kesinlikle ceza
yazmak değildir. Kurallara
uyulan bir ilçe oluşturmak.
Halkımızın ve sürücülerin de bu
süreç de kurallara uyarak bizlere
yardımcı olmasını istiyoruz.
Vakfıkebir huzurlu ve güvenli bir
ilçedir. Vatandaşlarımızın huzuru
için polis teşkilatı olarak 7/24
esası ile görevimizin başındayız.
Misar berberliğiniz için sizlere
teşekkür ediyorum dedi.”

MİLLETİMİZİN HUZUR VE
GÜVENLİĞİ İÇİN FEDAKARCA
HİZMET EDİYORSUNUZ
Sohbet ortamında
gerçekleştirilen ziyarette
Emniyet Teşkilatı'nın kurulduğu
günden bu yana 177 yıldır
milletimizin huzur ve güvenliğini
sağlamak üzere fedakarca
hizmet ettiğini ifade eden
Büyükliman Postası Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü Ahmet
Kamburoğlu, bu uğurda canını
ortaya koyarak görevini ifa eden
tüm polis teşkilatına gösterdikleri
azim ve kararlılıktan dolayı
teşekkür etti. Yazı İşleri Müdürü
Kamburoğlu, “Kamu düzenini,
ilçemizin asayişini ve kıymetli
vatandaşlarımızın güvenliğini
mesai mefhumu gözetmeksizin
her koşulda sağladığınız için
sizlere minnettarız. İlçemizde
suçu önlemeye yönelik

yürüttüğünüz tüm çalışmaların
yanı sıra görevinizi yerine
getirirken sergilediğiniz özverili
tutum için de sizlere teşekkür
ediyor, çalışmalarınızda
başarılar diliyorum. Bizlerde
sizler gibi kamu görevimizi en
güzel ve layıkıyla yerine
getirmek için caba harcıyoruz.
Vazifesi başındayken şehitlik ve
gazilik mertebesine ulaşan
güvenlik güçlerini saygı, rahmet
ve minnetle yâd eden
Kamburoğlu, asayiş anlamında
üzerlerine düşen görevi yerine
getirmeye hazır olduklarını
söyledi. Bu nazik ziyaretten
dolayı mutluluk duyduğunu ifade
eden Kamburoğlu, Emniyet
Müdür Vekili Çelikdağ'a
görevinde başarılar diledi.” Son
derece sıcak ve samimi bir
ortamda geçen ziyaret fotoğraf
çekiminin ardından sonlandı.

SANCAKTEPE'DEN VAKFIKEBİR'E DOSTLUK ELİ “ŞİDDETE HAYIR” İÇİN FEDERASYONA BAŞVURDULAR!
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Milliyetçi Hareket Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu
ve beraberindekilerle birlikte, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.

S

ancaktepe Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü,
AK Parti Sancaktepe İlçe
Başkanı Turgay Akpınar,
Milliyetçi Hareket Partisi
Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu
Karaalioğlu, Sancaktepe
Belediyesi Başkan Yardımcısı
Kemal Ayyıldız, Sacaktepe
Belediye Meclis Başkan Vekili
Haşim İskender ve
beraberindekilerle birlikte,
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta'yı makamında
ziyaret ettiler. Sancatepe'den
gelen misafirlerimizi
belediyemizde; Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet
Balta'nın yanı sıra AK Parti
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet
Uzun, Trabzon Büyükşehir
Belediye Meclisi Üyesi Enver

İskenderoğlu, AK Parti
Vakfıkebir Yerel Yönetimler
Başkanı Mehmet Bayraktar ve
İşadamı Recep Bayraktar
karşıladılar. Sıcak karşılama ve
gördüğü yakın ilgi dolayısıyla
duyduğu memnuniyeti dile
getiren Sancaktepe Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü
Başkan Balta'ya;
Sancatepe'den getirdiği

hediyeyi verdi. Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet
Balta ise, Sancaktepe Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü'yü ve
beraberindekileri Vakfıkebir'de
ağırlamaktan büyük mutluluk
duyduğunu ifade ederek ilçemiz
hakkında bilgiler verdi. Başkan
Muhammet Balta ayrıca
misafirlerimize çeşitli hediyeler
verdi.

Hekim Birliği Sendikası hekime yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Turkcell Süper Kupa maçında
futbolcuların sahaya bu yönde bir pankartla çıkmaları talebiyle Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

H

ekim Birliği Sendikası
Süper Kupa Maçı İçin
Federasyona Başvurdu.
Son günlerde artan sağlıkta
şiddet olaylarıyla ilgili farkındalık
oluşturmak amacıyla Hekim
Birliği Sendikası Türkiye Futbol
Federasyonu'na başvurarak,
Süper kupa maçında
futbolcuların sahaya “HEKİME
YÖNELİK ŞİDDETİ KINIYORUZ”

temalı pankartla çıkmaları
talebinde bulundu.
Hekim Birliği Sendikası,
önümüzdeki günlerde
oynanacak olan TürkCell Süper
Kupa Maçı'nda “Hekime Yönelik
Şiddeti Kınıyoruz”, “Dr. Ekrem
Karakaya'yı rahmetle anıyoruz”
vb. pankartlar ile maça çıkılması
ve maç öncesi bir dakikalık saygı
duruşu yapılmasına yönelik

Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanlığı'na başvurdu.
“SPOR'DA OLDUĞU GİBİ
SAĞLIK'TA DA ŞİDDETE
HAYIR”
Sosyal medya aracılığıyla
açıklamada bulunan Hekim
Birliği, “Spor'da Olduğu Gibi
Sağlıkta da ŞİDDETE HAYIR
Demek İçin; İlgi, Yardım ve
Desteğinizi İstiyoruz…” dedi.
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BÜYÜKLİMAN BÖLGESİNDE 350
ADET SÜLÜN DOĞAYA BIRAKILDI

Osman KOYUNCU

Vakfıkebir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şeﬂiğinin organizesinde Büyükliman Bölgesindeki 14 mahallede 350 adet sülün salımı yapıldı.

İSTİBDAT(KEYFİ İDARE) NEDİR? MEŞRUTİYET(DEMOKRASİ) NEDİR?

B

u yazıda, Said Nursi'nin 1900'lü
yılların başında 11. Abdülhamit ile
mücadelesinde, onun keyfi idare ve
baskılarına karşı yaptığı demokrasi
mücadelesi ve savunmasının bugünkü
Türkçeye çevirisidir. Said Nursi ile birlikte
M. Akif, müfessirler Elmalı ve Konyalı M.
Vehbi gibi şahsiyetlerde 11. Abdülhamit'in
baskılarına karşı çıkmışlardı.
“Keyfi idare tahakkümdür, kişinin kendi
keyfi ve isteğine göre yaptığı muameledir.
Güç ve kuvvete dayanarak zor kullanmak
ve tek kişinin görüşüdür. Her şeyi kötüye
kullanmaya müsait bir zemindir. Zulmün
temelidir, insanlığı mahvedendir. Sefaletin
en derin derelerine insanlığı yuvarlandıran,
İslam âlemini zillet ve sefalete sürükleyen,
toplumda garaz ve düşmanlık duygularını
uyandıran, İslam'ı zehirlendiren hatta her
şeye karışan, zehrini atan, o derece
bölünmüşlükleri Müslümanlar arasına
sokup, sapık mezhepleri doğuran keyfi
idaredir. Evet, taklidin babası, siyasi
baskının oğlu olan ilimdeki baskıdır ki (hoş
görülü olunmadığından)İslam'ı karıştıran
dalalet guruplarını doğurmuştur.”
İslam, asrısaadet'ten sonra Emevilerin
kontrolüne girince Allah'ın gerçek dini,
Kuran'ın gerçek yorumları ve Ehlibeytinin
din anlayışı kayboldu, süte bir damla ayran
karışınca onu bozması gibi İslam'ın tam
orijinalliği kayboldu. Bugünkü IŞID, Taliban
ve Selefiler gibi çok çeşitli fırkaların
doğmasına neden oldu. İlmisiz bunlar
anlaşılmazlar. Bu zihniyet, dine bütün
olarak bakamıyor. Dini, dünyevi ve uhrevi
diye ayırıyorlar, Allah bir olduğuna göre
bütün ilimler onundur. Fen ilimleri Allah'ın
isimleridir bunları bilmeden Kuran
anlaşılmaz, 2000'e yakın müteşabih
ayetler bir hurafe olarak algılanır. Bu
guruplar kendi kültür, gelenek ve

kıyafetlerini gerçek din sayıyorlar. T.C.
yaklaşık 100 yıldır İslam'a soğuk bakıyor,
yanlış anlaşılmasından rahatsız olmuyor.
Şimdi bu bozuk guruplar devletin
temellerine dinamit koyuyor, inanan ve
inanmayan her insan bundan rahatsızdır.
Ülkeyi bu zihniyetlerden temizlemek, hem
zamana hem de çok paraya mal olacak.
Çaresi bu ki devleti idare edenler, hem
kendileri hem ülke hem de insanlık için
dine olumlu bakmalı, kendi inanmasa bile
dinin gerçeklerini ehil insanlarca
öğretmeliler. Şu ana kadar devlet
mekanizmalarının bazıları, belediye ve
diğer kuruluşlar eli ile bu bozuk zihniyetleri
manen ve maddeden desteklediler. Dindar
kesimin büyük ekseriyeti demokrasiye
taraftarız dese bile bunda samimi değiller
çünkü uygulamaları bunu gösteriyor.
1876 yılında Meşrutiyet(demokrasi) ilan
edildi. İpleri eline geçiren 11. Abdülhamit
bir yıl sonra meclisi kapattı 33 yıl karanlık
bir dönmem yaşandı, 1908'de yeniden
demokrasi ilan edildi. Bir kişinin keyfi
idaresi sona erdi fakat yaklaşık yüz yıl
sonra bu millet, ben bilmen ağam bilir
mantığı ile idareyi bir kişinin kontrolüne
vererek topal olan demokrasimizden
kısmen vazgeçti. Bu kardeşinize verin
yetkiyi görün hukuk ve ekonomi nasıl idare
olunur dendi, şimdi hepimiz tek kişinin
idaresi altında Türkiye'nin durumunu
izliyoruz. Demokrasinin temeli, Ali İmran
159 “Yönetim konusunda onlarla meşveret
et…” Şura 38 “Onların yönetim biçimi
aralarında, istişare etmek şeklindedir.”
İstişare milletle yani Millet Meclisi ile olur;
gizli kapılar arkasındaki adamlarla değil.
Solcular, gerçek sosyal demokrat,
dindarlarda demokrasiye gerçek manada
taraftar olursa ve kuvvetler ayrılığı
uygulanırsa demokrasimiz yoluna girdi
demektir.

ANIZ YANGINI TARIMSAL ÜRETİMİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ YOK EDER
Vakfıkebir Ziraat Odaları Başkanı (VZOB) Muhammet Kılıç, “Hiçbir zaman tarımsal bir uygulama hüviyeti olmayan, toprak verimliliğine
uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma, tarım arazilerinde sürdürülebilir verimliliğin kaybolmasına neden oluyor” dedi.
düşük ve erozyona çok açık
olan topraklarda anız
yakılmamalı, sürülerek veya
parçalanarak toprağa yeniden
kazandırılmalıdır. Hasat sonrası
tarla yüzeyinde kalan bitkisel
artıklar toprağı tavında tutmakta
ve meyilli arazilerde verimli
toprağın su ve rüzgâr
erozyonuyla kaybolmasına
engel olmaktadır. Çünkü anız,
yağışların şiddetle toprağa
zararları göz ardı etmeyelim.
ZOB Muhammet Kılıç,
düşmesini engeller, yüzey akış
Tarımsal üretimin
yaptığı açıklamada;
hızını azaltır, toprağa sızmasını
sürdürülebilirliğini tehlikeye
kontrolden çıkan anız
sağlar. Anızın yakılmasına bağlı
atmayalım. Tarımsal üretimde
yangınlarının çiftçilerin 1 yıllık
olarak, toprağın organik
maliyetlerin oldukça arttığı ve
emeğinin yok olmasına neden
maddesi yok oluyor ve toprağın
gıdaya olan ihtiyacımızın her
olduğunu belirtti. Başkan Kılıç,
zamankinden daha fazla olduğu önemli biyolojik, fiziksel ve
açıklamasını şöyle
sürdürdü:“Bütün bir yıl boyunca günümüzde tarımsal üretimi ve kimyasal özellikleri zarar
görüyor. Anız yangınları
bunun yanında doğal
gözü gibi bakıp büyüttüğü
sırasında 0-5 cm derinlikte 250
kaynaklarımızı tehlikeye atma
ürününü hasat etmek isteyen
üreticilerimizin bütün emekleri ve lüksümüz yoktur. Bu bilinçle hem ⁰C'ye ulaşan sıcaklıklar
vatandaşlarımız hem çiftçilerimiz meydana gelir ve verimlilik için
parası bir anız yangınıyla kül
daha duyarlı olmak zorundadır.” en önemli unsurlardan biri olan
oluyor. Anız yakılması havayı
kirlettiği gibi orman yangınlarına ANIZ YAKMANIN SEBEPLERİ organik madde yok olur. Anız
VE ZARARLARI
da sebep olabiliyor. Orman
yakmanın doğrudan ve dolaylı
Başkan Kılıç: “Üreticilerimiz
Genel Müdürlüğü kayıtlarına
etkileri bulunmakla beraber,
göre, Ülkemizde 2021 yılında 2 hasat sonrası aynı araziye diğer toprakla birlikte birçok canlının
bir ürünün ekimini yapacak
bin 793 adet orman yangını
önemli derecede zarar görmesi
olduğunda mibzerin istenilen bir bu bilinçsiz olayın en önemli
gerçekleşti. Bu yangınların
yüzde 5,9'u yani 165 âdeti anız şekilde ekim yapmasını
sonuçlarının başında geliyor.
sağlamak, yakıt tasarrufu
yakılması sonucu çıktı. 2021
Oysa toprakta bulunup gözle
sağlamak ve daha iyi tohum
yılında yanan 139 bin 503
görülmeyen bu canlıların
yatağı hazırlamak adına anız
hektar orman alanının 377
faaliyetleri sonucunda organik
yakıyor. Bu yanlış uygulama
hektarlık kısmı maalesef anız
madde parçalanır, ayrışır ve
yabancı ot ve haşereleri yok
yangını nedeniyle gerçekleşti.
humus dediğimiz şekle dönüşür.
etmenin yanında anız sapları ile Bu da tarımsal üretimde
Tarımsal üretimde bulunmak,
mibzer gözlerinin tıkanmasını
insanımızı doyurmak için her
verimliliğin artmasını sağlayan
engellemek amacıyla da
fedakârlığı yapan eli öpülesi
toprak yapılarındandır. Özellikle
üreticilerimiz tarafından tercih
çiftçilerimize seslenmek
nadasa bırakılacak tarlalarda
istiyorum. Orman yangınlarının ediliyor. Üreticilerimizin anız
anızı yakmanın hiçbir gereği
yakmayı tercih etmelerinin
yoğunlaştığı bu sıcak yaz
yoktur. Çünkü bir sonraki ekime
günlerinde anızları yakmayalım. sağlayacağı fayda, toprağa ve
kadar geçen sürede anız sapları
çevreye vereceği zararın
Tarımsal üretimin ana unsuru
zaten kendiliğinden çürüyerek
olan toprağımızı koruyalım. Anız yanında çok küçük kalıyor.
toprağa karışacaktır.”ifadelerini
Özellikle organik maddesi çok
yakmanın çevreye vereceği
kullandı.

V

V

akfıkebir Doğa Koruma ve
Milli Parklar Şefliğinin
organizesinde
Büyükliman Bölgesindeki 14
mahallede 350 adet sülün
kuşları doğal yaşam alanlarına
bıraktı. Büyükliman Bölgesinde
toplam 350 sülün, popülasyonu
yok olan eski yaşam alanlarına
tekrar kazandırılması
amaçlanıyor. Vakfıkebir Doğa
Koruma ve Milli Parklar
Şefliğinde görevli Şef Osman
İhtiyar ve beraberinde
Büyükliman Mahallesi Muhtarı
Sadık Aydın, Körez Mahallesi
Muhtarı Hasan Ömür ve
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı
Abdul Vahit Aksoy ile birlikte
doğal yaşam alanlarını sülün
saldılar.
“BUNLARIN DOĞADA
ÇOĞALMASI BİZE ÇOK ŞEY

KAZANDIRIR”
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğünden yapılan
açıklamda; “Vakfıkebir Doğa
Koruma ve Milli Parklar
Şefliğinin sorumluluk alanı
içerisindeki ilçeler içerisinde
toplam 14 mahallemize sülün
salımı yaptık. Doğa Koruma Milli
Parklar Bölge Müdürlüğümüz
Parkında yetiştirilen sülünleri
doğaya saldık. Biliyorsunuz
sülün bölgemizin karakteristik
kuşlarından birisi ve cinsi yok
olmak üzere olan bir kuş türü.
Bölge Müdürlüğümüzde bundan
sonra da sürekli olarak üreterek
doğaya salacağız. Bugün 350
adetini saldık, üretim işi devam
edecek. Türleri yok olmak üzere
olan bu kuşları biz doğaya
salıyoruz ama bir yandan da
maalesef avcılar tarafından

öldürülüyor. Avcı arkadaşlardan
ricamız kuşlara yaşama şansı
versinler. Çünkü bu kuşlar
doğanın önemli bir parçasıdır.
Bu sülünler doğada insanlar için
çok yararlı, başta kene olmak
üzere bütün zararlı böcekleri
yiyerek besleniyorlar. Yalnız bu
sülünler şuan küçük olduğu için
avcılarımızdan ve yöre
halkından özellikle şunu rica
ediyoruz. Bu hayvanları
kollayalım, gözetelim,
vurmayalım, avlamayalım yani
buradan alacağımız 100 gram
200 gram et bize hiçbir şey
kazandırmaz. Fakat bunların
doğada çoğalması bize çok şey
kazandırır. Yöre halkı olarak bu
hayvanlara sahip çıkalım.
Yaptığımız çalışmalarımız bu
şekilde devam etmektedir
denildi.”

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN
KABRİNE GİDEN YOL BETONLANDI
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit düşen Sedat Kaplan'ın Oymalı Mahallesi'nde bulunan kabrine giden yol,
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından betonlandı. Uzun yıllar stabilize şekilde kalan yolun betonlanması talimatını
veren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından son durumu yerinde gördü.

T

rabzon Büyükşehir
Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu, Yomra ilçesine
bağlı Oymalı Mahallesi Muhtarı
Veysel Arslan'ın talebi üzerine,
15 Temmuz hain darbe girişimi
gecesi şehit düşen Sedat
Kaplan'ın kabrine giden yolun
betonlanması talimatını vermişti.
Uzun yıllar stabilize şekilde
kalan yolun betonlama
çalışması, Başkan
Zorluoğlu'nun talimatının
ardından kısa sürede
tamamlandı. Başkan Zorluoğlu,
yolun son durumunu yerinde
görmek için bugün Oymalı
Mahallesi'ni ziyaret etti.
Çalışmalardan memnun kalan
Başkan Zorluoğlu'na
incelemeleri sırasında Yomra
Kaymakamı Muhammet
Öztabak, AK Parti Yomra İlçe
Başkanı Abdulkadir Özdemir,
Oymalı Mahallesi Muhtarı
Veysel Arslan ve ilgili daire
başkanları eşlik etti.
ŞEHİT KAPLAN'IN KABRİNİ
ZİYARET ETTİ
İncelemelerinin ardından 15
Temmuz şehidi Sedat Kaplan'ın
kabrini ziyaret ederek dua

okuyan Başkan Zorluoğlu,
“Kutsal vatanımız için gözlerini
kırpmadan canlarını feda eden
şehitlerimizi rahmet ve minnetle
anıyoruz” dedi.
MUHTARDAN BAŞKAN
ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Oymalı Mahallesi Muhtarı
Veysel Arslan, taleplerinin
ardından yolun çok kısa sürede
tamamlandığını belirterek,
“Trabzon'a dışarıdan da gelen
çok sayıda misafirimiz, 15
Temmuz şehidi Sedat Kaplan'ın
kabrini ziyaret etmek
istemektedir. Yapılan beton
çalışmasının ardından ulaşım
daha kolay hale geldi. Bu yol,
aynı zamanda dört mahalleye
de hizmet vermektedir. Göreve
geldiği günden itibaren il, ilçe ve
mahalle ayrımı yapmaksızın
Trabzon'umuza nadide

hizmetlerde bulunan Trabzon
Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Murat
Zorluoğlu'na şahsım ve temsil
ettiğim Oymalı Mahallesi
sakinleri adına yürekten
teşekkür ediyorum” dedi.
MAHALLE SAKİNLERİ
MEMNUNİYETLERİNİ DİLE
GETİRDİ
İncelemeler sırasında Başkan
Zorluoğlu ile sohbet eden
mahalle sakinleri de, “Yıllardır
stabilize olan yolun talimatlarınız
sonucu betonlanmasından
memnuniyet duymaktayız.
Betonlanan yolun son halini
görmek için mahallemize
gelmeniz de bizleri ziyadesiyle
mutlu etti. Gösterdiğiniz yakın
ilgi nedeniyle size ve ekibinize
çok teşekkür ederiz” ifadelerini
kullandılar.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TRABZON HALKI MİSAFİRPERVERDİR
TEMMUZ AYI İLK TOPLANTISI YAPILDI
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı ilk toplantısı,
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu,
şehrin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl'ü ziyaret etti. Son
günlerde özellikle Arap turistlere yönelik bazı çevrelerce oluşturulmak istenen olumsuz
algıya tepki gösteren Başkan Zorluoğlu, “Şehrimizin böyle bir gündemi bulunmamaktadır.
Trabzon ve Trabzonlular, vatan sevgileri ve misaﬁrperverlikleriyle tanınırlar” dedi.

T

T

rabzon Büyükşehir
Belediye Meclisi temmuz
ayı toplantıları başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu, salonda
bulunan Meclis üyeleri, ilçe
belediye başkanları, Büyükşehir
Belediyesi ve TİSKİ Genel
Müdürlüğünün üst yöneticileri
ve basın mensuplarını
selamlayarak Meclis
toplantısının açılışını
gerçekleştirdi.
DARBEYİ KINADI
Toplantıya geçmiş kurban
bayramını tebrik ederek
başlayan Büyükşehir Belediye
Başkanı Murat Zorluoğlu, şu
ifadeleri kullandı, “Geçtiğimiz
günlerde 15 temmuz hain darbe
girişiminin 6. senei devriyesini
idrak ettik. Bu vesileyle hem
darbeci alçakları buradan bir
kere daha lanetliyorum. İnşallah
Allah'tan niyazımız ülkemiz bir
daha bu türden acı hadiselerle
karşılaşmasın.
ULUSAL DÜZEYDE SES
GETİRDİ
“Geçtiğimiz ayda Trabzon'da
gerçekleştirdiğimiz bazı
çalışmalarımızla ilgili sizleri
bilgilendirmek istiyorum. Yoğun
bir katılımla Kahraman Maraş
Caddesi yayalaştırılıp hizmete
girdi. Gerçekten hem görünüm
itibariyle hem icra ettiği
fonksiyon itibariyle şehrimize
çok yakıştı, çok ilgi topladı.
Ulusal düzeyde de ses getiren
bir çalışma oldu. Büyükşehir
Belediyemizin bütün işleri
büyükşehir belediyemizin
desteğiyle yapılıyor. Sizlerin
ortak çalışmalarıdır dolayısıyla
bu güzel çalışma da sizlerin
eseridir. Tekrar şehrimize hayırlı
olsun. Şimdi sıra bu yapıların
burada ki binaların cephe
sağlıklaştırmasına geldi. Turizm
sezon sonunda da buna
başlayacağız”.
KTÜ FARABİ YOLU AÇILDI
“Bir başka kritik dokunuş
geçtiğimiz günlerde hizmete
girdi. Malumunuz KTÜ Farabi
bağlantı yolu. Nihayet
tamamlandı ve hizmete girdi.
Bu aynı zamanda hastaneye

acil durumda çok rahatlıkla
kullanılabilecek güzel bir yol
oldu. Eğer devam ettirebilirsek
yukarıya doğru gidecek”.
SANTRALLER
TAMAMLANIYOR
Araklı da bir tane beton santrali
kuruyoruz. İnşallah yakında
üretime başlayacağız. Test
üretimi de tamamlandı. Diğeri
ise Vakfıkebir de kuruluyor.
Bunlar tamamlandığında beton
ihtiyacını çok daha rahat
karşılayacağız”.
“Avni Aker Millet bahçesinin batı
kısmında cephe sağlıklaştırma
yapıyoruz. Tamamlandığında
çok güzel bir iş ortaya çıkmış
olacak”.
ALTYAPI PROJESİ DEVAM
EDİYOR
“Ortahisar ilçemizde altyapı
projesi devam ediyor. 2024
yılının sonlarında bitireceğiz.
Önemli olan merkezi bitirdik.
Şuana kadar, 388 km içme
suyu hattı, 22 km yağmur suyu
hattı, 65 km kanalizasyon hattı,
15 adet yeni depo yapımı, 155
km fiberoptik hattı, 16 km
doğalgaz hattı yapımı
tamamlandı. Şuana kadar 6961
adet binanın canlı bağlantısı
yapılarak 40425 aboneye yeni
hattan su verilmeye başlanıldı”.
BU SENE YOL SENESİ
“Bu sene yol senesi diye bir
çalışma başlattık. Bu kapsamda
çok sayıda mahallemize
asfaltlama çalışması
gerçekleştirdik. İnşallah senenin
sonunda çalışmalarımız büyük
oranda tamamlanmış olacak.
İlçelerimizde de yoğun bir
şekilde kırsal alanlarımızda da
asfaltlama ve betonlama
çalışmalarına başladık”
ifadelerini kullandı. İlçelerde
gerçekleştirilen asfalt serimleri
şu şekilde.
ORTAHİSAR 7206 TON; 1
Nolu Beşirli Mahallesi Kınalıtaş
sokak 828, 2 Nolu Beşirli
Mahakkesş Eşref Bitlis Caddesi
1.000, 2 Nolu Beşirli Mahallesi
906 Nolu Sokak 1.384,
Karşiyaka Mahallesi 906 ve 24
şubat sokak 800, Konaklar
Mahallesi öğretmen Ömer Çebi

sokak 948, Konaklar Mahallesi
Hakimiyet sokak 547, Konaklar
Mahallesi Gazi Mustafa Kemal
sokak 241, Pazarkapi Mahallesi
otopark içi 324, Pelitli Mahallesi
Mimar Sinan Caddesi 684,
Konaklar Mahallesi Taflan
Sokak 285, Konaklar Mahallesi
Gülçin Sokak 165 ton olmak
üzeri toplamda 7 bin 206 ton
asfalt serimi yapıldı.
AKÇAABAT 2875 TON;
Akçaabat İlçesi Sarıca
Mahallesi 437, Mersin
Mahallesi 763, Yeniköy
Mahallesi 419, Salacık
Mahallesi 416, Çamlıdere
Mahallesi 750 olmak üzere
toplamda 2 bin 875 ton asfalt
serimi gerçekleştirildi.
ARAKLI 1990 TON; Araklı
İlçesi Turnalı Mahallesi 792,
Hasköy Mahallesi 402, Yoncalı
Mahallesi 500, Kaymaklı
Mahallesi 296 ton olmak üzere
toplamda bin 990 ton asfalt
serimi gerçekleştirildi.
ARSİN 574 TON; Arsin İlçesi
Yeşilyalı Mahallesi 123, Çiçekli
Mahallesi 451 ton olmak üzere
toplamda 574 ton asfalt serimi
gerçekleştirildi.
BEŞİKDÜZÜ 1587 TON;
Beşikdüzü İlçesi Aksaklı
Mahallesi 730, Resullü
Mahallesi 688, Nefsişarlı
Mahallesi 169 ton olmak üzere
toplamda bin 587 ton asfalt
serimi gerçekleştirildi.
ŞALPAZARI 1118 TON;
Şalpazarı İlçesi Geyikli
Mahallesi 610 ton, Üzümöz
Mahallesi 508 ton olmak ğzere
toplamda bin 118 ton asfalt
serimi gerçekleştirildi.
VAKFIKEBİR 1000 TON;
Vakfıkebir İlçesi Sinanlı-İsaklı
Grup Yolu'na bin ton asfalt
serimi gerçekleştirildi.
GÜNDEM MADDELERİ
GÖRÜŞÜLDÜ
Başkan Zorluoğlu'nun
açıklamalarının ardından
gündem maddelerinin
müzakeresine geçildi. Meclis
toplantısı,42 gündem
maddesinin görüşülüp ilgili
komisyonlara havale
edilmesinin ardından sona erdi.

GÜLSEVİM İLE BERKAN EVLENDİLER
N

evin ile Ali Güleç'in
kızları Gülsevim ile
Beşikdüzü ilçesinin
sevilen, sayılan, değerli
simalarından ilçede Tokullar
Alışveriş Mağazası
sahiplerinden Murat ve Süheyla
Tokul'un oğulları Berkan, bir
ömür beraberliğe evet dediler.
Aşiyan Düğün Salonun da
yapılan muhteşem düğün töreni
ile dünya evine girdiler.
Gülsevim ile Berkan'ın düğün
törenine eş, dost, akraba ve
arkadaşlarının yanı sıra çok
sayıda davetli katıldı. Bizlerle
Gülsevim ile Berkan'ın evlilikle
noktaladıkları bu mutlu
beraberliklerinin kendilerine ve
ailelerine sağlık, mutluluk ve
başarı getirmesini diliyoruz.

rabzon Valisi İsmail
Ustaoğlu ve Trabzon
Büyükşehir Belediye
Başkanı Murat Zorluoğlu,
sadece Trabzon'un değil
Türkiye'nin en önemli turizm
destinasyonları arasında
gösterilen Uzungöl'e ziyarette
bulundu. Vali Ustaoğlu ve
Başkan Zorluoğlu'na ziyareti
sırasında Trabzon İl Jandarma
Komutanı Albay Adem Şen,
Çaykara Kaymakamı
Muhammet Güzel, Çaykara
Belediye Başkanı Hanefi Tok,
Trabzon İl Emniyet Müdürü
Kenan Aydoğan, TİSKİ Genel
Müdürü Ali Tekataş ve kamu
kurumlarının amirleri eşlik etti.
MEMNUNİYET DUYUYORUZ
Valisi Ustaoğlu ve Başkan
Zorluoğlu, ziyaret sırasında
bölgede bulunan yerli ve
yabancı turistlerle bir süre
sohbet etti. Arap turistlerle ilgili
oluşturulmak istenen olumsuz
algıya tepki gösteren Başkan
Zorluoğlu, “Bu sene Trabzon
tarihinde turizm anlamında zirve
yapılan günleri yaşıyoruz. Ve
doğrusu Trabzon halkı, Trabzon
esnafı ve Trabzon kamu kurum
kuruluşları olarak bu durumdan
memnuniyet duyuyoruz.
Trabzon, tam bir turizm şehri
olma yolunda emin adımlarla
yürüyor. Önümüzdeki yıllarda
inşallah hem burası hem de
yeni destinasyonlarımızla
beraber turizme hizmet edecek
bir şehir haline geleceğiz” dedi.
TURİZM YOĞUNLUĞU BAZI
ÇEVRELERİ RAHATSIZ
EDİYOR
Trabzon'un turizm
yoğunluğunun bazı çevreleri
rahatsız ettiğini dile getiren
Başkan Zorluoğlu, “Sosyal
medyada Trabzon'un gündem
olmadığı neredeyse hiçbir gün
yok. Burada bir kaç tane
Arapça tabela üzerinden
başlatılan, nihayetince ırkçılığa
ve özellikle de Arap ırkçılığına
varan bir söylemle karşı
karşıyayız. Bu konuda bütün
kurum ve kuruluşlar olarak
gerekli tedbirleri alıyoruz.
Herkes kendi zaviyesinden
konuyu değerlendiriyor. Ben de
şöyle değerlendiriyorum.
Trabzon sadece bugün değil
geçmişten itibaren önemli bir
liman, turizm ve ticaret şehri.
Biz çok uzun yıllardır dışarıdan,
içeriden çok sayıda ziyaretçiye
ev sahipliği yapıyoruz. Trabzon

ve Trabzonlular vatan sevgisi
ile bilinir. Ama aynı zamanda
Trabzonlular misafirperverlikleri
ile çok öne çıkan bir halktır”
diye konuştu.
UZUNGÖL'Ü HARİTADA
GÖSTEREMEZLER
Trabzon'da ve Uzungöl'de
hiçbir sorun yaşanmadığını da
vurgulayan Başkan Zorluoğlu,
“Vatandaşlar mutlu, turistler
mutlu, esnaf mutlu, herkes
mutlu ama Trabzon' a
hayatında hiç gelmeyen,
Uzungöl'ü harita gösterin
dediğimizde gösteremeyecek
olan bazı çevreler, özellikle
sosyal medya üzerinden bir
Trabzon ve Arap düşmanlığı
çalışması içerisinde. Buna
şiddetle karşıyız. Bu şekilde
ırkçılığı şiddetle reddediyoruz.
Gerek Valiliğimiz, gerek
Büyükşehir Belediyemiz,
gerekse de tüm kurumlarımızla
birlikte bu konuda mücadeleye
devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı.
HOŞGÖRÜ ORTAMI HÂKİ
Trabzon'da böyle bir gündem
olmadığını da ifade eden
Başkan Zorluoğlu, “Trabzon'a
gelen insanlar kendi işinde
gücünde, eğlenmesine
dinlenmesine bakıyor. Biz de
onların eğlenmeleri,
dinlenmelerine en iyi şekilde
olanak sağlayacak tedbirler
alıyoruz. Bütün Trabzonlu
hemşehrilerimin de
misafirperverliklerini devam
ettireceğine yürekten
inanıyorum. Bu mahfillerin
söylediklerine inat, Trabzon'da
tam bir hoşgörü ortamı
olduğunu buradan bütün
Türkiye'ye ve dünyaya
haykırıyoruz” şeklinde konuştu.
BAŞIMIZIN ÜZERİNDE
YERLERİ VAR
Sosyal medyadaki olumsuz
paylaşımlara Arap ülkelerinden
de tepkiler geldiğini belirten
Başkan Zorluoğlu, “Biz onlara
da buradan sesleniyoruz.
Trabzon sizler için hakikaten
çok rahat edebileceğiniz,
turizm anlamında
beklentilerinizi bütünüyle
karşılayacak bir altyapıya,
üstyapıya; halkının da
hoşgörüye ve misafirperverliğe
sahip olduğunu söylemek
istiyorum. Dolayısıyla en ufak
bir endişeleri olmasın.
Trabzon'da bugüne kadar hiçbir
asayişe müessir hadise

gerçekleşmedi. Şehrimize
gelen yerli yabancı
misafirlerimizin başımızın
üzerinde yeri var. Lütfen
buyursunlar gelsinler, gelmeye
devam etsinler. Biz bundan çok
büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Trabzon aleyhine bir takım
çabalar içinde olan kişilere ve
sosyal medya
organizasyonlarına karşı da
halkımızın esnafımızı tekrar
uyaralım. Herkes dikkatli olsun.
Bilhassa yerel basının da daha
sorumlu davranması gerektiğini
düşünüyorum” dedi.
USTAOĞLU:
KÜLTÜRÜMÜZDE
MİSAFİRLER BAŞ TACIDIR
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu
da yaptığı açıklamada,
Uzungöl'e ortalama günlük 10
binin üzerinde araç girişi
yapıldığını belirterek “Yatak
kapasitesi 10 binin üzerinde.
Ağustos sonuna kadar doluluk
oranı yüzde yüze yakın bir
dönem geçiyor. 2022 yılı
Temmuz ayı şu ana kadar 575
binin üzerinde araç girişi oldu.
Gerçekten bölgemizin en
önemli cazibe merkezi olan
Uzungöl'ün bu anlamda
geçirdiği dönem hem esnaf
hem de bölge için önem arz
ediyor. Buradaki turizm
yoğunluğundan rahatsız olanlar
var. Ülkemizde oluşturulmaya
çalışılan yabancı düşmanlığı ile
ilgili algı, Arap düşmanlığına
dönüştürülmeye çalışılıyor.
Kadim geçmişimizde, bu
topraklar kardeşliğin, birliğin
hoşgörü ikliminin merkezi oldu.
Bizim inancımızda
kültürümüzde misafirler baş
tacıdır. Buraya Körfez
Ülkelerinden gelen turistler baş
tacımızdır” şeklinde konuştu.
USTAOĞLU: TRABZON
TARİHİ GÜNLERİNİ YAŞIYOR
Trabzon'a dış hatlardan günlük
ortalama 25 uçak geldiğinin
bilgisini veren Vali Ustaoğlu, “3
bin 500'ün üzerinde dış
hatlardan turist girişi var. 10
farklı körfez ülkesinden ilimize
gelen turistleri kapsıyor.
Bugünkü tarih itibarıyla sadece
dış hatlardan gelen turist sayısı
160 bini geçti. Bunun dışında
İstanbul aktarmalı 20 uçak
geliyor. Trabzon, pandemiden
sonra en önemli tarihi günlerini
yaşıyor. Esnafımız,
vatandaşımız, turistlerimiz
ziyadesiyle memnun. İlimizde
oluşturulmaya çalışılan algıyı
şiddetle kınıyoruz. Bunun
kabul edilebilir bir yanı yok. Ne
oluyor da Trabzon üzerinden bu
algı oluşturulmaya çalışılıyor.
Tabelalar hepsi yönetime uygun
en ufak bir sıkıntı yok. Bunun
kabul edilebilir yanı yok. Bölge
insanı da esnafımız da sivil
toplum kuruluşlarımız da bu
konuda gereken cevabı veriyor.
Bu konuda en ufak sıkıntımız
yok” ifadelerini kullandı.

NİMET İLE YAVUZ BİR ÖMÜR MUTLULUĞA EVET DEDİLER

V

akfıkebir İlçemizin önemli
değerlerinden olan ve
Karadeniz Bölgesinin
değerli işadamlarından Garipler
AŞ.'nin kurucusu merhum İlyas
Garip'in kızı ayrıca Vakfıkebir
İlçemizin sevilen, sayılan, değerli
İşadamı Hayrullah Garip'in kız
kardeşi olan Nimet Garip hayatını
Giresun İli eşraflarından
Gülbeyaz ve merhum Ali Sınır'ın
oğlu Yavuz ile birleştirdi.
Beşikdüzü Aşiyan Bahçe Düğün
Salonunda yapılan muhteşem
düğün törenine Nimet ile Yavuz'un
eş, dost, akraba ve arkadaşlarının
yanı sıra siyaset ve iş
dünyasından çok sayıda davetli
katıldı. Bizlerde Nimet ile Yavuz'a
evlilikle noktaladıkları bu mutlu
beraberliklerinin sağlık, mutluluk
ve başarı getirmesini diliyoruz.
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TRABZON
HORON
FESTİVALİ
İLE
COŞACAK
DR. KAMİLOĞLU UYARDI: “COVİD
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde '61 Ülke El Ele Hayde Horona' sloganıyla 'Uluslararası Horon Festivali'
düzenlenecek. 28-31 Temmuz tarihleri arasında 2.'si gerçekleştirilecek festivale katılanlar horona ve eğlenceye doyacak.

19 BİTMEDİ, 6. DALGA KAPIDA”
Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu, Covid-19'un tamamen
bittiği düşünülerek tedbirlerin bırakıldığını fakat 6'ıncı dalganın kapıda olduğunu
belirterek kişisel korunma önlemlerinin gevşetilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

T

rabzon Büyükşehir
Belediyesi ev
sahipliğinde, Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile Trabzon
Valiliğinin destekleriyle 28-31
Temmuz tarihlerinde
'Uluslararası Horon Festivali'
düzenlenecek. Hüseyin Avni
Aker Millet Bahçesi'nde bu yıl
2.'si gerçekleştirilecek festival
ile Trabzon'un ve Türkiye'nin
dünyaya tanıtılması
hedefleniyor. 4 gün boyunca
saat 18.00'de başlayacak
festival etkinlikleri gece 00.00'a
kadar devam edecek.
DÖRT BİR YANDAN HORON
EKİPLERİ KATILACAK
Hüseyin Avni Aker Millet
Bahçesi'nde gerçekleştirilecek
Uluslararası Horon Festivali'ne
Türkiye'nin yanı sıra;
Azerbaycan, KKTC, Gürcistan,
İran, Ürdün, Cezayir, Moldova,
Filistin, Endonezya, Fas,
Arnavutluk, Senegal, Kamerun,
Irak, Osetya, Gambiya,
Hindistan, Suudi Arabistan,
Etiyopya, Pakistan, Afganistan,
Madagaskar, Çad, Moğolistan,
Nepal, Demokratik Kongo,
Çeçenistan, Uganda, Burundi,
Mali, Cibuti, Burkina Faso,
Sierra Leone, Mısır, Moritanya,

Gine, Bangladeş, Rusya,
Polonya, Kosova ve
Yunanistan'dan horon ekipleri
katılacak.
FARKLI KÜLTÜRLER
BULUŞACAK
Trabzon Büyükşehir
Belediyesinden konuyla ilgili
yapılan açıklamada şu ifadeler
kullanıldı; “Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Murat
Zorluoğlu'nun 'Sıkıcı Şehirler
Gelişemez' anlayışı
doğrultusunda kültür sanat
etkinliklerimizi birbiri ardına
hayata geçirmeye devam
etmekteyiz. Bu kapsamda
Büyükşehir Belediyemizin
organizasyonunda, Kültür ve
Turizm Bakanlığımız ve
Valiliğimizin destekleriyle, 28-31
Temmuz tarihlerinde
Trabzon'umuza yakışır bir
festival tertiplemek için yoğun
gayret gösteriyoruz.
Festivalimizde horon
kültürümüzü ve horonun yöresel
bir danstan çok, insanları coşku
ve eğlence çemberinde
buluşturup birleştiren yönünü
ülkemize ve dünyaya bir kez
daha anlatmayı amaçlıyoruz. Bu
yıl 2.'sini düzenlediğimiz
Uluslararası Trabzon Horon

Festivali, binden fazla yabancı,
250'den fazla Türk katılımcı ile
gerçekleştirilecektir. Festivalin
sadece Trabzon için değil, aynı
zamanda Karadeniz, Türkiye ve
Dünya için de çok olumlu bir
adım olduğuna inanıyoruz.
Organizasyon sürecinde
bizlerden desteğini
esirgemeyen tüm
paydaşlarımıza ve festivalimize
katılacak ekiplere şimdiden
teşekkür ediyoruz.
Trabzon'umuzda yapacağımız
Uluslararası Horon Festivali'nde
farklı kültürleri sizlerle
buluşturmak ve tanıştırmak için
sabırsızlanıyoruz.”
FESTİVALDE KİMLER SAHNE
ALACAK?
28 Temmuz Perşembe: Hızır
Dinçer-Saat 21.00, Ekin
Uzunlar-Saat 22.00
29 Temmuz Cuma: Seren
Uzun-Saat 21.00, Onay ŞahinSaat 22.00
30 Temmuz Cumartesi: Cemal
Kaygusuz-Saat 19.00,
Trabzonspor-Sivasspor maçı20.45, Hakan Kurbetli/Aslan Kar
DJ Performansı-Saat 22.45
31 Temmuz Pazar: Adem
Ekiz/Cemile Kara-Saat 21.00,
İsmail Türüt-Saat 22.00

KARADENİZ'DE YAT RALLİSİ
Karadeniz'de Denizciliği, Yelkenli Yat ve Yayla turizmini geliştirmek için denize
açılan 24 yelkenli yat ve 50 denizci Çeşmeönü Limanında iki gün demirledi.

B

eşikdüzü Yelken ve Doğa
Sporları Kulübünün
paydaşı olduğu
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler
Derneği (DADD) tarafınca
Karadeniz Yelken Yat Rallisi 01
Temmuzda İstanbul'dan yola
çıkan 24 Yelkenli yat ve 50
Denizci ile Karadeniz'de
Denizciliği, Yelkenli Yat ve
Yayla turizmini geliştirmek için
Gürcistan'ın Poti şehrine kadar
seyir yapacaklar. Trabzon
sınırları içerisinde 22-23
Temmuzda Beşikdüzü
Çeşmeönü Limanında,24-25
Temmuz Faroz limanında, 5
Ağustos'ta Sürmene Yeniçam
limanında demirleyip bölgenin
kültürel ve doğal yerlerini
inceleyecekler.
“24 GÜN SÜREN YOLCUĞUN
ARDINDAN 22 YAT
TRABZON´A GELDİ”
Karadeniz Yat Rallisi
kapsamında, İstanbul´dan
yelken açan Denizlerdeyiz
Amatör Denizciler Derneği
(DADD) üyesi denizciler, 24
gün süren yolcuğun ardından
22 yat ile Trabzon´a geldi. Mola
veren denizciler, Gürcistan'ın
Poti şehrine de giderek
dönecekleri İstanbul'da ralli
etkinliklerini tamamlayacak.
2018 yılında yapılmaya
başlanan ancak pandemi
nedeniyle ara verilen Karadeniz
Yat Rallisi, 1 Temmuz Kabotaj
Bayramı'yla birlikte yeniden
başladı. Etkinlik kapsamında

`yelkenli yat ve yayla turizmini´
geliştirmeyi amaçlayan
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler
Derneği (DADD) üyesi
aralarında 5´i yabancı 46
amatör denizci, 22 yat ile
Gürcistan'ın Poti şehrine gitmek
için İstanbul´dan yelken açtı.
Denizciler, Karadeniz kıyısı
boyunca koy ve bazı limanları
da ziyaret etme imkanı da
buldu. Denizciler, 24 gün süren
yolcuğun ardından geldikleri
Trabzon´un Faroz Limanı´na
demir attı. Burada mola veren
denizciler, Gürcistan'a giderek
geri dönecekleri İstanbul'da ralli
etkinliklerini tamamlayacak.
“3 HAFTADA TRABZON´A
KADAR GELDİK”
DADD Ralli Karadeniz 2022
planlayıcısı İsmail Zühtü Tümer,
"1 Temmuz´da İstanbul´dan
çıkış yaptık. Şile, Keşken,
Ereğli, Amasra gibi birçok
limana uğrayarak en son
Beşikdüzü´ndeydik 3 haftada

Trabzon´a kadar geldik.
Buradan da Rize´yi ziyaret
edeceğiz. Hopa Artvin
ziyaretimiz olacak. Ondan
sonrada Dışişleri
Bakanlığımızla yaptığımız bir
çalışmayla da Gürcistan´ın Poti
Limanı'na gideceğiz.
Dönüşümüz de büyük bir
çoğunluğu uğramadığımız
limanlara uğrayacağız. Biz
bunları yaparken teknelerimizi
bir araç ve ev olarak
kullanıyoruz. Teknelerde her
türlü imkân var. Bunların
dışında durakladığımız
limanlardan insanları çıkararak
gelenek ve göreneklerimizi
anlatıyoruz. Yakın çevrelere
kara gezi programları
düzenliyoruz. Eylül´ün başı gibi
dönüşümüzü planladık" dedi.
“BİRİMİZİ KOLLAYARAK
SEYİR YAPIYORUZ”
Tek başına seyir yaptığını
belirten denizci Ömre Artemiz
Engin de, "Bizde bu sene
Karadeniz Rallisine katıldık.
Karadeniz bizim bilmediğimiz
bölgeler olduğu için ön
yargılıydık ama geldiğimizde
korkulacak bir şey olmadığını
gördük. 22 yat ile Karadeniz'de
birçok limana uğradık. Bütün
seyir 29 liman olacak. Birimizi
kollayarak seyir yapıyoruz.
Tecrübeyle ve eğitimle birlikte
oluyor. Kolay değil tek başınıza
seyir yapmak. Paylaşım
olmadığı için bütün yük tek
kişiye biniyor. Grup olduğumuz
için sıkıntı olmuyor" diye
konuştu.

D

r. Zafer Kamiloğlu,
Omicron varyantının
BA.4 ve BA.5 alt
varyantlarının tetiklediği salgın
nedeniyle bugün itibarıyla
İngiltere'de 1,7 milyon kişinin
korona virüs testinin pozitif
çıktığı belirtiliyor. Ulusal İstatistik
Kurumu verilerine göre bu
rakam bir hafta öncesine göre
İngiltere'de yüzde 21, İskoçya'da
ise yüzde 42'lik bir artış
anlamına geliyor” dedi.
“VAKALAR AVRUPA'DA 100
BİNLERİ AŞTI”
Omicron'un topluma zararsız bir
mutant olarak girdiğini ve bu
nedenle insanların rahatlayarak
önlemleri bıraktığını vurgulayan
Dr. Kamiloğlu, “BA.1-2-3-4 gibi
birçok varyant, dünyada 6.
dalgayı başlattı. Covid-19
zamanla çok değişikliğe uğradı
ve şu anda dünyada omicron
varyantının BA 4 ve 5 alt
varyantları yaygın olmaya
başladı. Yeni alt varyantlar
salgın olarak bulaşmaya ve
hasta etmeye devam ediyor.
Vakalar Almanya, Kuzey
Amerika, İngiltere dâhil birçok
ülkede çok ciddi sayılara ulaştı
ve 100 binlerin üzerine çıktı”
diye konuştu.
“ÖNLEM ALINMAZSA
SONBAHARA KÖTÜ BİR
BAŞLANGIÇ OLABİLİR”
Can kayıplarının da artışta
olduğuna dikkat çeken Dr. Zafer
Kamiloğlu, şöyle konuştu: “Ne
yazık ki can kayıpları da artıyor.
Ülke bazında bakarsak örneğin;
Almanya'da 100'ün üzerinde,
Amerika Birleşik Devletleri'nde
300'ün üzerinde. Bu yüzden
bunun bir toplumsal halk sağlığı
sorunu olduğu bilinciyle
davranılmaya devam edilmesi
gerekiyor. Sağlık otoritesinin bu
işin sorumluluğunu tekrar
bireylerden alıp kendisinin
önlemlerle yürütmesi gerekiyor.

Eğer tedbirler bırakılmaya
devam edilirse, ne yazık ki
sonbahara çok daha kötü bir
giriş yapacağız. Açık alanların
risksiz olduğu doğru, yaz
dönemi hepimiz birbirimizden
daha uzak mesafelerde açık
alanlarda bulunabiliyoruz ama
bir alışveriş merkezine
girdiğimizde, bir kapalı alana
girdiğimizde, toplu taşıma
kullanmak zorunda kaldığımızda
kişilerin mutlaka ve mutlaka
maske takılması gerekir."
“TATİL DOLAYISI İLE
TEDBİRLERİ HİÇ
UMURSAMIYORUZ”
Covid-19 rakamlarının eskiye
kıyasla çok azaldığını fakat
bunun hastalığın bittiği anlamına
gelmediğini söyleyen Dr.
Kamiloğlu, “Bu süreç bitti
diyemeyiz, dünya genelinde
yaşanan artışla birlikte
ülkemizde de birkaç ay sonra
tehlike kapıda olacak.
Normalleşme süreci ile birlikte
toplumumuz tedbirlerde
tamamen esnedi. Bu yüzden
yaz tatili dolayısı ile gurbetten
gelen misafirlerimizle olan
diyaloglarımıza, onları ziyaret
etmeye ve gezmelerde, yine de
tedbiri elden bırakmamalıyız.
“RAHATSIZLIK HİSSEDEN
VATANDAŞLARIMIZ
MUTLAKA KAPALI
ALANLARDAN UZAK
DURSUN”
Dr. Zafer Kamiloğlu ayrıca
vatandaşların hatırlatma dozunu
mutlaka yaptırması gerektiğini
belirterek, kendisini hasta
hissedenlerin de kapalı
alanlardan uzak durması çağrısı
yaptı. Dr. Kamiloğlu, “Hatırlatma
dozumuzu bakanımızda
vurgulamıştı. Bizler de ilçemizde
bayram tatili ile birlikte sağlık
tesislerimizde hatırlatma
dozlarının yapımına başlamıştık.
Korona virüse karşı bilinen en

etkili silah olan hatırlatma
dozlarını mutlaka sağlık
tesislerimizde yapmak için
vatandaşlarımızı bekliyoruz.
Bunun dışında kabalalık
alanlarda maske ve mesafeye
özellikle 50 yaş üzerindeki
kronik rahatsızlığı olan
vatandaşlarımızın dikkat
etmesini istiyoruz. Kendisinde;
nezle, grip, hapşırma, öksürme
ve kırgınlık gibi birtakım
rahatsızlıklar hisseden
vatandaşlarımızın da mümkün
olduğu kadar kapalı alanlardan
uzak durmalarını, kendilerini
belli bir süre izole etmelerini,
sağlık testlerine müracaat
etmelerini özellikle istirham
ediyoruz” diye konuştu.
“BU DALGALANMAYI DA HEP
BİRLİKTE ATLATABİLİRİZ”
Virüste yaşanan daha önceki
dalgalanmalara da değinen Dr.
Kamiloğlu, “Daha önceki virüsün
varyantlarındaki
dalgalanmalarında da
yaşamıştık. Şimdi de aynısını
yaşıyoruz. Burada korunarak
virüsü yenebiliriz. O yüzden
kendi sağlığımıza,
sevdiklerimizin sağlığına özen
göstermeliyiz. Hep beraber bu
dalgalanmayı da el birliği ile
atlamayı diliyorum. Aşılarımızda
herhangi bir sıkıntı yok.
Aşılarımız, hastanemizde
mevcut. Aile hekimliklerimize,
hastanemize ve sağlıklı hayat
aşı merkezlerimize;
vatandaşlarımız randevularını
alıp gelmelerini, hatırlatma
dozlarını yaptırmalarını önemle
rica ediyoruz. Hep beraber
korunarak, hatırlatma
dozlarımızı yaptırarak bu
dalgalanmayı da başarılı bir
şekilde atlatacağımıza
inanıyorum” ifadelerine yer
verdi.
"GRİP OLDUM" YERİNİ
"KOVİD OLDUM"A
BIRAKIYOR
"Grip oldum" yerini "Kovid
oldum"a bırakıyor. Açık büfe
tehlikesi! Tatilde kilo almamak
için bunlara dikkat. Hasta
bireyler aile büyüklerine
yaklaşmamalı, hastalık taşıyıcı
risk grubunda olan çocuklarımız
diğer çocuklarla yakın temas
etmemelidir. Covid-19'un henüz
bitmediğini ve misafir
ziyaretleriyle birlikte
artabileceğini göz önünde
bulundurarak, dikkatli bir yaz
tatilini geride bırakmalıyız”
şeklinde konuştu.

MÜDÜRLER SEMİNERE ALINDI
Vakfıkebir MTAL'deki seminere Vakfıkebir, Beşikdüzü, Şalpazarı ve Tonya İlçesindeki okul müdürleri katılıyor.

M

illi Eğitim Bakanlığı
Türkiye genelinde bütün
okul müdürlerine belirli
Aralıklarla 4 haftalık eğitim
seminerine aldı. Vakfıkebir 'de
MTAL 'de yapılan seminere
Beşikdüzü, Tonya ve
Vakfıkebir'deki okul müdürleri
katılıyor. Seminerde: Mevzuat,
Tahkikat, Projeler, Öfke

Yönetimi, Eğitimin Sorunları
konularında bilgi aktarımı ve
deneyim paylaşımı yapılıyor.
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Altın seminer ile
ilgili yaptığı açıklamada:
”Seminerin ilçemizde yapılmış
olması bizi gururlandırdı.
İlçemizin gözde okulu MTAL
seminere ev sahipliğini en iyi

şekilde yapıyor. Olumlu geri
dönüşler alıyoruz. Ayrıca
seminer zamanlama
bakımından mükemmeldi.
Müdürlerimizin bilgileri
tazeleniyor. Bakanlığımızın yeni
gelişmelerle ilgili çalışmaları
aktarılıyor. Eğitimimizin sorunları
değerlendiriliyor. Yeni hedefler
belirleniyor.” Dedi.
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TRABZONSPOR İLE SİVASSPOR ARASINDAKİ 2022 TURKCELL
SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK
Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası galibi Sivasspor karşı karşıya gelecek.

S

por Toto Süper Lig
şampiyonu ile Ziraat
Türkiye Kupası galibi
arasında oynanacak Süper
Kupa'nın yeri ve zamanı belli
oldu. Süper Kupa maçında
oynamaya hak kazanan
takımlar Süper Lig şampiyonu
Trabzonspor ile Türkiye Kupası
galibi Sivasspor oldu. İki
takımın Süper Kupa mücadelesi

30 Temmuz'da Atatürk
Olimpiyat Stadyumu'nda
oynanacak.
NE SÖYLENDİ?
Türkiye Futbol
Federasyonu'ndan yapılan
açıklamada konu ile ilgili şu
ifadelere yer verildi. "Türkiye
Futbol Federasyonu Yönetim
Kurulu yaptığı değerlendirme
sonucunda Trabzonspor ile

Demir Grup Sivasspor
arasındaki Turkcell Süper Kupa
maçının, 10 Haziran 2023
tarihinde İstanbul'un ev sahipliği
yapacağı UEFA Şampiyonlar
Ligi Finali hazırlıkları
kapsamında Atatürk Olimpiyat
Stadı'nda oynanmasına karar
verdi. "2021-2022 Sezonu Spor
Toto Süper Lig Şampiyonu
Trabzonspor ile Ziraat Türkiye

Kupası Şampiyonu Demir Grup
Sivasspor'un karşı karşıya
geleceği ve Şampiyonlar Ligi
finalinin provası niteliğindeki
karşılaşma, 30 Temmuz
Cumartesi günü yapılacak.
Maçın başlama saati ise 20.45
olarak belirlendi. "Turkcell
Süper Kupa müsabakasını
UEFA yetkilileri gözlemci olarak
izleyecek. "UEFA, geçtiğimiz yıl

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi
Finali'nin Cumhuriyetimizin 100.
kuruluş yıl dönümü olan 2023
yılında İstanbul Atatürk
Olimpiyat Stadyumu'nun ev
sahipliğinde yapılmasını
kararlaştırmıştı.
SÜPER KUPA YOLU
Trabzonspor, Süper Kupa maçı
için hak kazanırken Süper Lig
şampiyonluğuna uzandı. Bordo

mavili ekip oldukça rahat
götürdüğü lig sezonunda en
yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9
puan fark attı. Öte yandan
tarihinde ilk kez kupa sevinci
yaşayan Rıza Çalımbay ve
öğrencileri, yine Atatürk
Olimpiyat Stayumu'nda
oynanan maçta Kayserispor'u
uzatmalarda yenmiş ve Türkiye
Kupası şampiyonu olmuştu.

KGF GENEL KURULU YAPILDI TRABZONSPOR'DA XEKA BOMBASI!
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) 4'üncü Olağan Genel Kurulu ve 9. Başkanlar Kurulu toplantısı Ordu´da gerçekleştirildi.

Lille Kulübü'yle sözleşmesi sona eren Xeka, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. 27 yaşındaki Portekizli
orta sahanın adı daha önce Galatasaray'la da anılırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre adım atılacak.

A
S

eçime tek liste ile giren
Erdoğan Erişen, yeniden
başkanlığa seçilirken,
yönetiminde Trabzon
Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
Başkanı Ersen Küçük de yer
aldı. KGC Onursal Başkanı
Hüsnü Acar ise KGF'nin onur
kurulunda yer aldı. Trabzon
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Ersen Küçük Genel Başkan
Vekili oldu. Demirören Haber
Ajansı Karadeniz Bölge Şefi
Muhammet Kaçar Genel
Koordinatörlüğe getirildi. Taka
Gazetesi Genel Yayın Müdürü
Yusuf Turgut Onur Kurulu'na,
Haluk Ayyıldız Denetleme
Kurulu'na Murat Taşkın ve
Ergun Ata da Türkiye
Gazeteciler Konfederasyonu
delegeliğine seçildiler.
2013 yılının Mart ayında
Karadeniz'deki Gazeteciler
Cemiyetleri ve dernekleri
tarafından kurulan Karadeniz
Gazeteciler Federasyonu'nda
seçim heyecanı yaşandı. Ordu
Kültür Sanat Merkezi'nde
gerçekleştirilen seçim açılış
konuşmalarıyla başladı. Divan
Kurulu Başkanlığını Türkiye
Gazeteciler Konfederasyonu
Genel Başkan Yardımcısı Sefa
Özdemir yaparken,
yardımcılıklarını ise Türkiye
Spor Yazarları Derneği Genel
Başkan Yardımcısı Murat
Taşkın, Giresun Gazeteciler
Cemiyeti Başkan Yardımcısı
Mustafa Öztürk yaptı.
Seçimlerde Ersen Küçük,
Karadeniz Gazeteciler
Federasyonu'nun yönetimine
girerken, KGC Onursal Başkanı
Hüsnü Acar ise KGF'nin onur
kurulunda yer aldı.
Konuşmaların ardından yapılan
seçimlerde Karadeniz
Gazeteciler Federasyonu Genel
Başkanlığına, Ordu 19 Eylül
Gazeteciler Derneği Başkanı
Erdoğan Erişen tekrar seçildi.
ERİŞEN: “BİRLİKTE İYİ

ŞEYLER YAPACAĞIZ”
Kendisine ve yönetimine 3 yıl
daha görev veren ve güven
duyan delegelere teşekkür eden
Erişen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önümüzde zor bir süreç var.
Hem içinde bulunduğumuz
sektörün hem de ülkemizin
ekonomik sıkıntıları içerisinde
zor bir süreç geçireceğimizi
görüyoruz. Diliyoruz ki
pandeminin etkisinden tam
çıktığımız bir dönemde
sektörümüz hem yasal hem de
ekonomik anlamda yeni krizler
yaşamaz. Bu süre içerisinde
Konfederasyonumuzun
önderliğinde sizlerle birlikte her
türlü çalışmayı yerine getirmeye
söz veriyoruz. Son dönem
pandemiyle geçti.
Federasyonumuzun
kuruluşunda emeği olan
herkese teşekkür ediyorum.
Bizleri yalnız bırakmadınız. Bu
3 yılın sonunda inşallah
sorunlarımızın birçoğu
çözülmüş olur. Birlikte iyi şeyler
yapacağız.” Konuşmaların
ardından Karadeniz Gazeteciler
Federasyonu Genel Başkanı

Erdoğan Erişen tarafından
emeği geçenlere teşekkür
plaketi takdim edildi.
Erdoğan Erişen
başkanlığındaki Karadeniz
Gazeteciler Federasyonu
yönetimi şu isimlerden
oluştu: Cengiz Demirel, Cihan
Okur, Ersen Küçük, İhsan
Uluözü, Metin Kaya, Murat
Okumuş, M. Erkan Yılmaz,
Mustafa Bayrak, Sezai Köprülü,
Zeki Alkan.
Genel Koordinatör:
Muhammet Kaçar. Denetleme
Kurulu: Tolga Gül, Halil Ayyıldız,
Durmuş Karaağaç. Onur
Kurulu: Bekir Bayram, Hacı
Bulut, Hüsnü Acar, Mustafa
Emen, Şevket Erzen, Yusuf
Turgut.
Üst Kurul Delegeleri: Bekir
Bayram, Bülent Velioğlu,
Cengiz Demirel, Cihan Okur,
Erdoğan Erişen, Ergün Ata,
Ersen Küçük, Hacı Bulut, İhsan
Uluözlü, Metin Kaya, Murat
Okumuş, Murat Taşkın, M.
Erkan Yılmaz, Mustafa Bayrak,
Mustafa Emen, Sezai Köprülü.
Şevket Erzen, Zeki Alkan.

na transfer planlamasına göre
sadece sağ stoper bölgesi eksik
kalan Fırtına, savunmaya
yapacağı takviyenin ardından diğer
bölgelerde fırsat transferi kovalayacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı da
Avusturya kampı sonrası bu konuya
dikkat çekerken, “Orta saha ve forvet
için ilerleyen süreçte gelişmeler olabilir.
Kulübün maddi şartlarına uygun isim
çıkarsa, bakacağız” demişti. Menajerler
tarafından Fırtına'ya sürpriz bir isim
önerildi: Xeka... Lille ile sözleşmesi
biten Portekizli orta saha, Trabzonspor
'a teklif edildi. Daha önce Galatasaray
'la da adı ciddi şekilde anılan 27
yaşındaki futbolcu konusunda kararı
Abdullah Avcı verecek.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ile Hak-İş Konfederasyonu Hizmet - İş Sendikası yetkilileri ile yapılan görüşmeler mutlu sonla bitti.

V

akfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet
Balta ile Hak-İş
Konfederasyonu Hizmet - İş
Sendikası yetkilileri ile yapılan
görüşmeler mutlu sonla bitti.
Vakfıkebir Belediyesi Personel
Limited Şirketinde çalışan 46
işçi için 1 yıllık toplu iş
sözleşmesi imzalandı. Toplu iş
sözleşmesini Vakfıkebir
Belediye Başkanımız
Muhammet Balta, Hak-İş
Konfederasyonu Hizmet - İş
Sendikası Trabzon Şube
Başkanı İsmail Hakkı Kaplan,
Şube Başkan Yardımcısı
Şevket Çelik, Vakfıkebir
Belediyesi Personel Limited
Şirketi Müdürü Ali
Mollaahmetoğlu ve sendika
temsilcisi Erdal Bilgin

imzaladılar. İmza töreninden
sonra konuşan Belediye
Başkanımız Muhammet Balta,
“Çalışma hayatım boyunca
çalışanları her zaman kurumun
paydaşları olarak gördüm.
Gerek işçi arkadaşlarımızın
gerek memur arkadaşlarımızın
geçmişten gelen sorunları ile
ilgili çok caba sarf ettim. Tüm
çalışma arkadaşlarımın bu
kurumu sahiplenmelerini arzu
ediyorum. Bu kurum onlarındır.
Sevecekler, sahiplenecekler ve
onun için dertlenecekler. Biz
hizmet sektöründeyiz,
halkımızın hizmetkarıyız.
Ücretin azlığı veya çokluğu
kurumumuza bakışınızı asla
değiştirmemelidir. Bu
sözleşmesinin hayırlara vesile
olmasını diliyorum” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet
- İş Sendikası Trabzon Şube
Başkanı İsmail Hakkı Kaplan
ise, “Vakfıkebir Belediyesi
Personel Limited Şirketinde
çalışan 46 arkadaşımız ile ilgili
yürütmekte olduğumuz toplu iş
sözleşmesinde imzaları attık.
Başkanımız işçi arkadaşlarımızı
enflasyona ezdirmemiştir. İşçi
dostu, değerli Vakfıkebir
Belediye Başkanımız Sayın
Muhammet Balta'ya 46
arkadaşımız adına minnet
duygularımla çok teşekkür
ediyorum. Arkadaşlarımız bu ay
zamlı maaşları ile buluşacak.
Arkadaşlarımızın zamlı
maaşlarını iyi günlerde
kullanmalarını temenni
ediyorum. Hayırlı olsun”
şeklinde konuştu.

Z İÇİN
UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINI
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0 462 841 5 724

CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

G

Araç Kiralamada

Güvenilir Adres

iSTER

METROPOL TRABZON KART

Bireysel
Kurumsal

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI

Türsab
A-10787

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724

G

G

G

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

goldturizmcarrental
goldturizmcarrental

goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

ERH Turizm İnşaat
Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı Karşısı
Adacık - Beşikdüzü / TRABZON
Erhan Kekeç
0533 714 11 30

erhinsaat@gmail.com
www.erhinsaat.com

EVLE
NECEK
LERE

İNŞAAT
Gökhan BANKOĞLU

MÜJDE

BAYILSA

DAVETİYEDE

BAYILSA

KAMPANYA
bayilsainsaat@hotmail.com

K L İM A N P O

No:7/C Vakfıkebir / TRABZON

0 462 841 28 01

ASI GAZET
ST

YÜ

www.bayilsainsaat.com

BM

BÜ

0 542 773 61 61

1978

İ v e M AT B A

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad.

I

DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.

ES

Anahtar tesl m betonarme nşaat yapım,
bakım-onarım şler .
Ahşap ve doğal taş konut yapımı şler .
Her türlü kazı, dolgu, hafr yat nakl ,
yen yol açma, yol bakım ve onarım şler .
Her türlü sanat yapıları (karg r taş
st nat duvarı, betonarme st nat
duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)
Konut bahçes çevre düzenleme,
bağ-bahçe düzenleme şler .
M mar , Stat k, Elektr k, tes sat proje şler .
Anahtar tesl m ruhsat ve yapı
kullanma danışmanlık h zmetler .

AS

BAYILSA

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

0 462 841 56 00
0 533 419 53 15

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SATILIK LÜX DAİRELER

ADADÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON
emin@uluduz.com.tr

0462 841 2442

DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON
0542 263 2688

www.uluduz.com.tr

