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BAŞKAN KESKiN'DEN 23 HAZiRAN
SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

TViT ve VEP'DEN 
BiRLiK BERABERLiK BULUŞMASI 

> Sadık AYDIN 2'de

VAKFIKEBiR OSB YOLU
iHALEYE ÇIKTI 

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

CHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet 
Keskin, 23 Haziranda 
yapılan İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçim 
sonuçları ile ilgili 
olarak değerlendir-
mede bulundu. 

Vakfıkebir Belediyesi tarafından yaptırılan 
Vakfıkebir Belediyesi Plajına yapılan saldırılar 
kamuoyunda büyük bir tepki ile karşılandı. 

> 4'de
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'ne 

ulaşımı sağlayacak olan yeni bağlantı 

yolunun ihalesi 17.07.2019 tarihinde 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın-

dan yapılacak. 

4,5 kilometre uzunluğundaki
yeni bağlantı yolu 

25 metre genişliğinde Olacak.
> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

Vakfıkebir OSB'ye ulaşımı 
sağlayacak olan 4,5 kilometre 

uzunluğundaki yeni bağlantı 
yoluVakfıkebir Belediyesi tarafından 
hazırlanan imar planlarına; 25 metre 
genişliğinde çift gidiş, çift geliş 
olarak işlenmiş, geçtiğimiz Aralık 
ayında da karayolları ağına 
alınmıştı. Vakfıkebir Organize 
Sanayi İl Yolu; toprak işleri, sanat 
yapıları ve üstyapı (BSK) işlerinin 
yapılması işine ait ihale 17.07.2019 

tarihinde Karayolları 10. Bölge 
Müdürlüğünde yapılacak. 
Sözleşmenin imzalanmasının 
ardından 10 gün içerisinde yer 
teslimi yapılarak ve çalışmalar en 
geç 850 gün içerisinde 
tamamlanacak. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, “Böyle 
önemli bir yatırımın ilçemize 
gelmesini sağlayan Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet 
Cahit Turhan'a ve TBMM Çevre 

Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya şükranlarımızı 
sunuyoruz. İlçemizin yılladır hasretle 
beklediği ve bir hayal olarak görülen 
Organize Sanayi Bölgemiz de bugün 
bacalar tütmeye hazırlanıyor.  

OSB'miz için geçmişten günümüze 
emek veren tüm Bakanlarımıza, Va-
lilerimize, Milletvekillerimize, Kayma-
kamlarımıza, Belediye Başkanları-
mıza, siyasetçilerimize ve katkısı 
olan herkese şahsım ve ilçem adına 
da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. 

Yapılanlara hiç saygımız yok…

Milli servet diyoruz; olmuyor…

Yapılana biraz saygı diyoruz; olmuyor…

Vakfıkebir'de bir şeyler yapılmaya 

çalışılıyor ama insanımız değer 

bilmiyor…

Gerçi bunu yapanlar Vakfıkebir'li mi 

bilinmiyor…

Geçmiş haftalarda sosyal medya 

hesabımdan bir video paylaşımında 

bulunmuştum…

Geçen yıl yapımı tamamlanan Vakfıkebir 

Plajı ile alakalı…

Her yer pislik içinde, her yer çöp, her yer 

çekirdek kabukları…

Hatta bununla alakalı ise geçen 

haftalarda, bir yazı kaleme almıştım…

Şimdi ise bakın görün ki, Vakfıkebir 

plajındaki rezaleti…

Duş alınan fıskiyeler kırık, tuvalet kapıları 

kırık, klozetler kırık…

Nasıl bir Vakfıkebir'li bunları yapar…

Yazık günah değil mi?

Yapılana neden saygı göstermiyoruz?

Yapılanı neden korumuyoruz?

Yapılana neden değer vermiyoruz?

İnsanlarımız plaja gittiğinde nerede duş 

alacak, nerede tuvalete gidecek…

Yapılana saygınız yoksa insanımıza 

saygınız olsun…

Gerçekten bunu yapanlar insan değil…

Başka da yazacak bir şey bulamadım…

Bu kadar pisliği temizlemekte Belediye 

Başkanı Muhammet Balta'ya düştü. Bu 

hafta Vakfıkebir Plajında temizlik 

çalışması başlattı. Ter temiz oldu. 

İnsanların oturma yerini temizleyen 

Başkan Muhammet Balta'ya, insanlar 

adına teşekkür ediyorum…

*******************

Ara sıra yazılarımda birlik-beraberliğe 

önem gösteriyorum.

Geçen hafta ilçede, yeni bir sürü market 

açıldığını yazmıştım…

İyi yönde çok güzel tepkiler geldi…

Vatandaşlarımızın bu düşüncede olması, 

benim gerçekten hoşuma gidiyor…

El birliği ile her şeyin üstesinden 

geleceğimizi de düşüyorum…

Birlik-beraberlik diyoruz…

Vakfıkebir'li, Vakfıkebir'in arkasına 

duracak ve savunacak.

Dışarıdan birileri Vakfıkebir'i kötülüyorsa, 

dimdik karşısında durmasını bileceğiz…

Her köşe başında dedikodu yapılırsa, 

Vakfıkebir'in arkasında durmuş 

değilsiniz…

Kendi insanımızı, esnafımızı 

desteklemedikten sonra birlik-beraberlik 

olmaz.

******************

Artık Vakfıkebir'de veda yemeklerine son 

verilmesi düşünüyorum…

Vakfıkebir'de hoş geldin yemekleri ön 

planda olması, ilçeye herhangi birisi 

geldiğinde ona hoş geldin yemeği verilse, 

ilk geldiğinde herkesle tanışma fırsatı 

elde eder gibi düşünüyorum…

Hiçbir yere yabancı kalınmamış olur…

Herkeste üzerine düşen görevleri yapmış 

olur böylelikle…

VAKFIKEBiR OSB YOLU iHALEYE ÇIKTI 

“YAZIKLAR
OLSUN”

TViT ve VEP'DEN BiRLiK BERABERLiK BULUŞMASI 

Kendi işlerinde başarılı olmuş ve 
halen daha başarılı çalışmalara 

imza atan Vakfıkebirli işadamlarının 
ve esnaflarının bir araya gelerek 
oluşturdukları TVİT ve VEP grupları, 
birlik beraberlik oluşturmak adına 
VEP üyeleri bu güne kadar sosyal 
faaliyet anlamında çeşitli 
aktivitelerde bulunan TVİT üyelerini 
davet ettiler. Düzenlenen davette 
birlik, beraberlik ve sohbet 
organizasyonu ile bir araya gelme 
fırsatı yakaladılar. İki grup üyeleri de 
bu günden sonra daha sık bir araya 

gelerek hem ilçe için hem de sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında 
neler yapabilecekleri konusunda fikir 
alışverişinde bulundular. Her iki grup 
da bu güne kadar yaptıkları sosyal 
çalışmalar hakkında paylaşımda 
bulunarak önemli mesajlar verdiler. 
“İLÇEMİZİN DOĞRULARINDA 
HEP BİR ARAYA GELMELİYİZ”
İşadamlarından ve esnaflardan 
oluşan TVİT ve VEP gruplarının 
ortak yayınladıkları mesajda ise; 
“Görüşlerimiz farklı olabilir, 
düşüncelerimiz ve siyasi fikirlerimiz 

de. Hiç önemli değil. Lakin ilçemizin 
doğrularında hep bir araya gelme-
liyiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış 
diyebilmeliyiz. Etle tırnak gibi olma-
lıyız. Bu anlamda partisel farklılık 
gözetmeksizin, ilçede katma değer 
yaratan birbirinden değerli iş insan-
larının bir araya gelerek oluşturduğu 
bu güzel birlikteliklerin örnek alınma-
sı, sahip çıkılması ve fikirlerinin so-
rulması gerektiğinin altı çizildi. Ayrı-
ca, Ay yıldızlı bayrağın altında mutlu 
olan, ülkesini ve ilçesini seven, ilçe-
sine sahip çıkan tüm arkadaş-

larımızla bizler bir ve beraberiz. 
Birlikte bu güzel vatanımıza ve bu 
güzel ilçemizdeki aziz milletimize 
hizmet etmeyi amaçlıyoruz. İnşallah 
bu güzellikler bu birlikteliğin 
etrafında daha da büyür. Tabi ki her 
bir arkadaşımız kendi alanında çok 
başarılı arkadaşlarımız. Bu 
arkadaşlarımızın edindiği tecrübeler 
var, bu tecrübeleri de paylaşarak 
birbirimize bu bağlamda da katkı 
sunacağız. Bizler Vakfıkebirli olarak 
ellerimizi açabildiğimiz kadar açaca-
ğız. Elimizin uzandığı herkese fay-
dalı olmak için gayret göstereceğiz. 
Bizler ilçemizde istihdam sağlaya-
rak ülkemize katma değer katıyo-
ruz. Bu ilçeyi seviyoruz ve bu ilçede 
yaşamaya devam edeceğiz. Güzel 
düşünüp güzel hayaller kurup, gele-
ceğimizin teminatı olan çocukları-
mıza güzel ve yaşanabilir bir ilçe 
bırakmak istiyoruz. Bu birlikteliğin 
ilçe bütününde de sağlanarak 
devam etmesini diliyoruz dediler.” 
VEP (Vakfıkebir Esnaf Platformu) 
üyeleri; Zekeriya Sevim, Yakup 
Koyun, Yusuf Sağlam, Ersen Kara-
nis, Fatih Birincioğlu, Fatih Garip, 
Bedrettin Sevinç, Gökhan Aydın'dan 
oluşan grup yaptırdıkları kalemleri 
gecenin anısına TVİT (Trabzon 
Vakfıkebir İşadamları Topluluğu) 
üyeleri, Yaşar İslam, Ahmet Uzun, 
Recep Bayraktar, Gürbüz 
Kamburoğlu, Bilal İslam, Yasin 
Karadeniz, Hayrullah Garip, Ahmet 
Kamburoğlu, Alper Gürdal, Yaşar 
Alış, Cemil Albayrak'a hediye ettiler.  

iNSANIMIZDAN MiLLi SERVETE SAYGI YOK
Birkaç hafta önce Büyükliman 

Postası Gazetesi sosyal medya 
hesabından yayınlamış olduğumuz 
paylaşımların ardından, konu ile ilgili 
olarak Vakfıkebir Belediyesi'nin de 
sosyal medya hesaplarından yapılan 
paylaşımlara yorum yazan çok sayıda 
vatandaş yapılan saldırılara büyük tepki 
gösterdiler. Kamu malına zarar verme-
nin 2 ile 4 yıl arasında hapis cezası 
bulunuyor. Vakfıkebir Belediyesi'nde 
yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi; Belediyemiz tarafından yaptırıla-
rak sizlerin hizmetine sunulan bölgenin 
en güzel plajlarından birisi olan 

Vakfıkebir Plajında halkımızın kullanımı-
na sunduğumuz mallara zarar verilmeye 
devam ediliyor. Plajımızdaki fıskiyeler 
ve kapılar kırılıyor, içerisine araçlarla 
girilerek lastik çekiliyor, yaptığımız 
düzenli temizliklere rağmen içerisi ve 
yürüyüş yolu kirletilmeye devam 
ediliyor. Lütfen hepimizin malı olan bu 
değerlere zarar vermeyelim. Lütfen 
kırmayalım. Lütfen araçları içeriye 
sokarak lastik çekmeyelim. Lütfen 
kirletmeyelim. Halkımızın mallarına 
zarar verenler güvenlik kameralarıyla 
tespit edilerek kamu malına zarar 
vermekten dava açılacaktır.



Büyükliman
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JANDARMA'DAN KAYMAKAM YAKUTA'YA 
NEZAKET ZiYARETi

BASKAN KESKiN'DEN 
23 HAZÝRAN SECÝM DEÐERLENDÝREMESÝ

CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin ikinci kez 

tekrarlanan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı seçim-
leri ile ilgili olarak yaptığı de-
ğerlendirmede şunları söyledi.
“HALKIMIZ DEMOKRASİYE 
SAHİP ÇIKTI”
Başkan Keskin; “23 Haziran 
seçimleri göstermiştir ki; Bu 
seçim sadece İstanbul seçimi 
olmamıştır. İktidarın icraatla-
rının ve ortağının sorgulandığı 
bir seçim olmuştur. Halkımız 
tek adam rejiminden memnun 
olmadığını, Dışlayıcı, 
ötekileştirici, bölücü dili, öfke 
ve nefret söylemlerini 
istemediğini, kibirliliği, küçük 
görme anlayışını, yalan ve 
iftira yöntemlerini 

benimsemediğini, Hak, 
hukuk, adalet istedi-
ğini, ekonomik zorluk-
lar içinde olmasına 
karşın israfın, haksız 
kazancın ve 
kayırmacılığın yaygın 
hale gelmesine isyan 

ettiğini ifade etmiştir. YSK'nın 
seçimin tekrarlanması kara-
rının iktidar ve bizzat Saray 
zorlaması ile alındığını, halkın 
iradesine darbe yapıldığını, 
İmamoğlunun hakkı olan 
mazbatasının elinden alın-
dığına, mağdur edildiğine 
inanarak hak yerini bulsun 
istedi. Demokrasiye sahip 
çıktı. Tepkisini, oy farkını, itiraz 
ve tartışmaya yer bırakmaya-
cak şekilde, aradaki farkı 
yüzde 9'a çıkararak gösterdi. 
İmamoğlu'nu "mağdur" olarak 
görüp, tartışmasız bir sonuçla 
belediye başkanlığına taşıdı. 
23 Haziran seçimi öncesi 
içişleri bakanının, 
Cumhurbaşkanının, Numan 

Kurtulmuş'un, Bahçeli'nin 
tutum ve davranışları, 
söylemleri, halkımız tarafından 
benimsenmemiştir. Son hamle 
olarak bebek katili Öcalan'ın 
paçavra niteliğindeki mektubu-
nun Cumhurbaşkanı ve Bah-
çeli tarafından dikkate alınarak 
üzerinde yorum yapılması 
HDP seçmenini etkilemeye 
yönelik bir hamle olarak algı-
landı. Cumhur İttifakındaki 
“Beka”dan Öcalan mektubun-
dan medet ummaya evrilen, bu 
siyasi yanlışlıkların, eylem ve 
söylem tutarsızlıklarının gele-
cekte MHP ve AKP içerisinde 
yansımaları mutlaka olacaktır. 
AKP'nin ağır bir yenilgi alması, 
partide bir iç tartışma ve öze-
leştiri sürecini başlatacaktır. 
Parti içinden bir muhalif hare-
ketin doğması yeni parti kurma 
girişimlerini hızlandıracaktır.”
“AYRIŞTIRAN KAYBETTİ, 
BİRLEŞTİREN, 
KUCAKLAYAN KAZANDI”
Başkan Keskin; Millet 

ittifakının adayı Ekrem 
İmamoğlu ise İstanbul'u nasıl 
yöneteceğine ilişkin projeleri, 
birlikte yönetme anlayışı, 
partizanlığı değil liyakatı öne 
çıkarması, israfı, kent yoksull-
*uğunu önlemeye yönelik 

söylemleri, gençliği, 
çalışkanlığı seçmende karşılık 
buldu.  Kibir kaybetti, samimi-
yet, mütevazilik kazandı. Öfke 
kaybetti, sevgi kazandı. Ayrıştı-
ran kaybetti, birleştiren, kucak-
layan kazandı. Gençler kazan-

dı, umut kazandı. Kadınlar 
kazandı, vicdan kazandı. 
Kötülük kaybetti, iyilik kazandı. 
Demokrasi kazandı. İstanbul 
kazandı, Türkiye kazandı... 
Şimdi Türkiye'de yeni bir 
dönem başladığını söyledi.

Ziyaretlerinden dolayı İlçe 
Jandarma Komutanı Bekir 

Gündüz ve beraberindeki İlçe 
Jandarma personeline 
teşekkür eden Kaymakam 
Mesut Yakuta, Jandarma 
Teşkilatının 180. Kuruluş yıl 
dönümünü kutlayarak, " 
Jandarma Teşkilatı ülkemizin 
ve milletimizin huzuru ve güve-
ni için canı pahasına büyük bir 
fedakârlık ve üstün bir görev 
anlayışıyla vatandaşlara 

hizmet etmektedir. Vatan sa-
vunmasında, bölünmez bütün-
lüğümüzün korunmasında, 
ülkede huzur ve güvenliğin 
sağlanmasında üstün bir 
hizmet anlayışıyla görev yapan 
Jandarma Teşkilatımızın 
bundan sonra da üstlendiği 
zorlu görevi başarıyla sürdü-
receğine yürekten inanıyorum. 
Mukaddes vatan görevini 
büyük bir özveri, cesaret ve 
kahramanca yerine getirirken, 

şehit olan askerlerimiz, 
milletimizin gönlünde ebediyen 
yaşayacaktır. Görevleri 
başında hayatını kaybeden 
kahraman şehitlerimizi rahmet 
ve saygıyla, gazilerimizi 
minnetle anıyor, halen görevde 
olan Jandarma Teşkilatı 
mensuplarına, İlçe Jandarma 
Komutanlığı personelimize 
görevlerinde başarılar, sağlıklı, 
huzurlu uzun ömürler 
diliyorum.”

“İlçe Jandarma 
Komutanlığımız da Büyük 
bir Fedakârlıkla ve Gayretle 
Vazife İcra Etmektedir”
Kaymakam Yakuta, “ Emniyet 
teşkilatıyla birlikte toplumun 
huzur ve güvenliğinin 
sağlanmasındaki en temel 
unsurlardan olan Jandarma 
Teşkilatının kuruluşunun 180. 
yılını kutlamanın onur ve 
gururunu yaşıyoruz. Jandarma 

Teşkilatımız, kuruluşundan 
bugüne yüce milletimizin engin 
sevgi ve güvenine mazhar 
olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
bölünmez bütünlüğünün 
korunması, milletimizin huzur 
ve güvenliğinin sağlanması 
yönündeki hizmetleri ile 
milletimizin takdirini kazan-
mıştır. Her geçen gün kendisini 
geliştirerek ülkemizde huzur ve 
güvenliğin temininde çok takdir 

edilecek bir yere ulaşmıştır. 
İlçe Jandarma Komutanlığımız 
da büyük bir fedakârlıkla ve 
gayretle vazife icra etmektedir. 
Ülkemizde, modern 
teknolojinin tüm imkânlarına 
sahip olan Jandarma Teşkilatı; 
büyük bir sorumluluk duygusu 
içerisinde en üst düzeyde 
verimliliği alabilecek şekilde 
çalışmaktadır. Bu vesileyle, bir 
kez daha görevleri başında 
hayatını kaybeden kahraman 
şehitlerimizi rahmet ve 
saygıyla, gazilerimizi minnetle 
anıyor, halen görevde olan 
Jandarma Teşkilatı men-
suplarına, İlçe Jandarma 
Komutanlığı personelimize 
görevlerinde başarılar, sağlıklı, 
huzurlu uzun ömürler diliyo-
rum. “ ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 
2019 yılı Ramazan ayı 

teması olarak belirlenen 
"Ramazan ve İnfak" konusu 
çerçevesinde, Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü tarafından ortaokul 
öğrencileri arasında resim ve 
kompozisyon yarışması 
düzenlendi. Yarışmaya katılan 
Vakfıkebir Hikmet Kaan İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencilerinden 
Ecesu Güven resim dalında 
1'inci olurken, Atatürk Ortaokulu 
Öğrencisi Gül Sima Özgül ise 
kompozisyon dalında 1'inci 
seçildi. Tonya İlçe Müftüsü Haki 
Özgül ve eşi Kur'an Kursu 
Öğreticisi Ayten Özgül'ün kızı 
olan Gül Sima Özgül, İlçe 
birincileri arasında düzenlenen 
yarışmada da aynı dalda 
Trabzon İl birincisi oldu. 
Yarışmada dereceye giren ve 

yarışmaya katılan öğrenciler için 
Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulunda (aylık mutat din 
görevlileri toplantısı öncesi) mini 
bir tören düzenlendi. Burada 
kısa bir konuşma yapan İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
"Ramazan ayı vesilesiyle 
öğrencilerimizde farkındalık 
oluşturmak; ramazan ayı, oruç 
ve infak konularında 
öğrencilerimizi bilinçlendirmek 
amacıyla ortaokullarımız 
arasında "Ramazan ve İnfak" 
temalı resim ve kompozisyon 
yarışması tertip ettik. Bu 
yarışmaya, Hikmet Kaan İmam 
Hatip Ortaokulumuzdan beş 
öğrenci, Atatürk 
Ortaokulumuzdan da bir 
öğrencimiz katıldı. Yarışmaya 
katılan öğrencilerimizi ve onları 
yarışmaya katılmaya teşvik 

eden okul müdürümüzü ve 
öğretmenlerimizi tebrik ediyor 
kendilerine teşekkür ediyorum." 
dedi. Daha sonra resim dalında 
birinci olan Hikmet Kaan İmam 
Hatip Ortaokulu Öğrencisi 
Ecesu Güven'in ödülünü İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal 
(öğrencinin Samsun'da olması 
nedeniyle) Okul Müdürü Ahmet 
Bulut'a verirken, yarışmaya 
katılan aynı okulun öğrencileri 
Melek Uzun, Edanur Erdem, Elif 
Ertürk ve Reyhan Baltürk'e de 
yarışmaya katılmış olmaları 
nedeniyle ilçe müftülüğü adına, 
öğrencilerin ödülünü Okul 
Müdürü Ahmet Bulut verdi. 
Kompozisyon dalında birinci 
olan Atatürk Ortaokulu 
Öğrencisi Gül Sima Özgül'e ise 
ödülü, annesi Ayten Özgül 
tarafından verildi.

MÜFTÜLÜK ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

 “HALKIN İRADESİNE DARBE YAPILDI”
BAŞKAN 
KESKİN; 

“1839 yılından bu yana vatandaşların huzur ve güvenliğini 
sağlayan Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü 
Nedeniyle Kaymakam Mesut Yakuta'ya Nezaket Ziyareti”

"Ramazan ve İnfak" konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren ve yarışmaya katılan öğrencileri ödüllendirdi.
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Osman KOYUNCU

stanbul seçimleri Türkiye demokrasi İtarihinde bir dönüm noktasıdır. 

Yaklaşık on yedi yıldır Türkiye'yi idare 

eden AKP ve ona destek veren MHP için 

büyük bir hezimet oldu. Ülkeyi idare 

edenler için halk tabakası bir babanın 

evlatları mevkiindedir. Baba, çocuklarının 

kavgasından rahatsız olur, aralarında 

problem olursa barıştırmaya çalışır. AKP 

döneminde devamlı kendine oy 

vermeyenleri dışlandı, bu insanlara hain,  

PKK yandaşı, düşmanla işbirlikçi dendi 

toplun nefret tohumları ile ayrıştırıldı. 

AKP insanların kutuplaştırılmasından oy 

topladı, vatan elden gidiyor, Türkiye'nin 

beka soruna var falan dendi. Sonra kendi 

beka sorunu olduğu anlaşıldı.  Elbette bu 

dönemde bir şeyler yapıldı fakat 

cumhuriyet hükümetlerinin yaklaşık 75 

yılda yaptığı borçlanmanın birkaç katını 

bu 17 yıllık dönemde yaptılar, hem de 

yapılanların maliyetleri dünya 

ortalamalarının üstünde. Bu borçları 

bizin torunlarımız ödeyecek. Bazen şerden 

hayır, bazen hayırdan da şer çıkar derler. 

Bu seçim inşallah büyük hayırlara neden 

olacak. Burada kazanan Sayın E. 

İmamoğlu değil Türkiye kazandı. CHP 

demokrasi tarihinde hiç bu kadar oy 

almadı, CHP her kesimden oy aldı bu oylar 

emanettir, elbette O da görevini tam 

yapmazsa bu oylar geri alınacaktır. Bu 

seçimin Türkiye'ye açısından meydana 

gelen sonuçları şöyle özetlenebilir.

1) Halk tabakası barış istiyor, huzur 

istiyor, toplumun kin ve nefretle 

kutuplaşmasından rahatsız oluyor.  

Muhalefete PKK, bebek katili işbirlikçisi 

dendi sonra Öcalan'ın mektubundan 

medet umuldu. 

2) Kitleler sevgi ile hukukla adaletle 

birbirine bağlanır, H.Z. Ali devletin dini 

adalettir der. Maalesef bu AKP 

dönemimde hukuk ve adalet büyük yara 

aldı, hukuk ve adaleti kendine oy 

verenlere mahsus kaldı ve kuvvetler tek 

elde toplamdı, kuvvetler ayrılığı ihlal 

edildi. 

3) Bu AKP döneminde cami, din 

adamı, kuran kurları sayıları arttı fakat 

gençlerde ahlak bitti, oruç ve namaz 

kılanların sayısında azalma oldu, 

boşanmalar zirve yaptı, aileler yıkıldı. Bu 

dönemde dindarlık değil de kindarlık 

arttı. Kitleler birbirinden nefret etmeye 

başladı.

4)  Bu dönemde AKP'ye oy veren 

muhafazakâr vakıflara ve kurumlara 

tüysüz yetimin hakları aktarılarak, oy 

topladı.  Bu olaylar Sayıştay raporlarında 

vardır. Dini hizmetler Allah rızası için 

olur, oy veya para rızası için olursa 

toplunda dindarlık artmaz aksine 

kindarlık artar. 

5) Yalan insanın itibarını sarsar, 

insan elli Yılda kazandığı itibarını bir 

anda yıkar ve bir daha kazanamaz. AKP 

devamlı oylar çalındı, hırsızlık yapıldı 

görüntüleri var dendi fakat hiçbir 

görüntü verilmedi ve YSK da 250 sayfalık 

raporunda AKP'ye oy veren hâkimler dahi 

bir defa çalıntı kelimesi geçmedi, oy 

hırsızları yakalanıp cezalandırılmadı, 

belediye bütçesi ve arabaları AKP 

mitingleri için kullanıldı.

6) AKP ve MHP'ye oy vermeyenlere 

FETO suçlaması yapıldı ve FETO ile her 

konuda mücadele edildi dendi fakat siyasi 

ayağa dokunulmadı veya siyasi ayak 

meydana çıkarılmadı. Sayın 

Cumhurbaşkanı ne isterilerde vermedik 

dedi, makam ve para gibi şeyler hak 

edenlere verilir, oy aldığın veya sizin 

istediğinin cemaatlere değil. Niçin 

makamlar, hak etmeyenlere verildi. 

7) Toplum kutuplaştırıldı. Bu 

insanlar birbirinin kardeşidir. Bizim sevgi 

ve saygı ile kenetlenmemiz lazım, toplum 

senden benden, vatan hainleri 

vatanseverler gibi kısımlara ayrıldı. Halk 

bu seçimde kutuplaşmadan bıktı tek adam 

rejimi görüntüsü istemedi. Bu noktalar 

AKP ve MHP'yi yıktı milleti sevgi ile 

kucaklaştıran E. İmamoğlu kazandı. 

Bundan sonra sevgi ile yola çıkan, dürüst 

olanlar kazanacaktır. 

İSTANBUL SEÇİMLERİNİN DİLİ

akfıkebir İlçesi Kıranköy Mahallesinden VMerhume Zehra ve Merhum Osman 
Albayrak'ın Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezinde Hemşire olarak çalışan kızları 
Havva (Derya) ile Kirazlık Mahallesinden 
Sevim ve Merhum Başa Emiral'ın Doğa 
Gıda şirketinde çalışan oğulları Yener, 
mutlu beraberliklerini evlilikle noktaladılar. 
Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür Merkezi 
Düğün Salonunda yapılan muhteşem 
düğün törenine genç çiftlerin eş, dost, 
akraba ve arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerde Havva 
(Derya) ile Yener'e evlilikle noktaladıkları bu 
mutlu beraberliklerinin sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz.

ZAYİ İLANI
Babam Mehmet Küçükarslan'a ait istiklal madalyası ve istiklal madalyası belgesi (Beratı) 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Mehmet oğlu Osman Küçükarslan Caferli Mah. VAKFIKEBİR

''OCAK'' ADLI OYUN BEĞENİ İLE İZLENDİ

Halk Eğitimi Merkezi 
bünyesinde 6 aylık çalışma 

sonunda ortaya koyduğu 
oyunda bir aile hikayesi 
anlatılmıştır. Her işe umutla, 
heyecanla başlayan bir 
babanın işin sonuna 
varamadan yaşadığı hayal 
kırıklıkları, aileyi ayakta tutma 
çabası uğruna yapılan 
fedakarlıklar anlatıldı. Oyunda 
baba karakterinin vermiş 
olduğu mücadelenin yanında 
dört kardeşin farklı özellikleri, 
aile içinde çatışmaları ve sonuç 
olarak ailenin ayakta kalması 
sade bir dille ortaya konuldu. 
Evin en büyüğü büyükanne ise 
kendini asil bir aileden gelmiş 
paşa ile evli olduğunu sanarak 
yer yer gülmece unsurların 
oluşmasına neden oldu. 
İzleyiciler tarafından beğeni ile 

izlenen oyun hem düşündürdü 
hem güldürdü.  Yedi kişiden 
oluşan oyunda rol alan 
oyuncular ilçemiz KYK 
öğrencileri Mehmet Usta, 
Gökhan Kaya, usta 
Öğreticilerimiz Leyla 

İskenderoğlu, Lale 
İskenderoğlu, emekli usta 
öğreticimiz Ayşe Bankoğlu, 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
öğrencimiz Arif Akın Sağlam, 
Beşikdüzü Anadolu Lisesi 
Öğrencisi Yunun Emre Cis. 
Oyunun yönetmenliğini Lale 
İskenderoğlu yaptı.  300 kişinin 
izlediği oyun Vakfıkebir Fen 
Lisesi Salonunda oynandı. 
Oyunu ilçe kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye Başkan vekili 
Ahmet Salih Birincioğlu, AK 
Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Alp, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkan 
Yardımcısı Cemil Albayrak, 
Daire Amirleri, Okul müdürleri, 
Öğretmenler, usta öğreticiler ve 
vatandaşlar izledi.

VAKFIKEBİR 3. LİG'E YÜKSELDİ
Tokal İli Ali Yücel Spor 

Salonu'nda düzenlenen 
müsabakaların seremonisine 
Tokat Valisi Ozan Balcı, Türkiye 
Masa Tenisi Federasyonu 
Başkanı Fatih Karaca, Türkiye 
Masa Tenisi Federasyonu 

Başkan Vekili Şerif Yılmaz, 
Emniyet Müdürü Göksel 
Topaloğlu, Gençlik Hizmetleri 
Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve 
sporcular katıldı. Türkiye Masa 
Tenisi Federasyonu Başkanı 
Fatih Karaca, "Bugün burada 
tefi ligini yapıyoruz. Burada ki 
müsabakalara 30 erkek, 14 
bayan takımımız katılıyor. 
Terfide ilk 3 giren takımlar 3'ncü 
ligde yarışma hakkı 
kazanıyorlar dedi. Tokat İlinde 
düzenlenen müsabakalarda 
büyük bir başarıya imza atan 
Vakfıkebir İlçesinin takımı 
“VAKFIKEBİR 14 ŞUBAT 
SPOR KULÜBÜ” 3. Lige 

yükselme başarısı göstererek 
Hem Trabzon ilimize hem de 
Vakfıkebir İlçemize büyük bir 
gurur yaşattılar. 
“BU GURUR İLÇEMİZİN 
GURURUDUR”
Vakfıkebir 14 Şubat Spor 

Kulübü Başkanı Yavuz Çalış 
ise yaptığı açıklamada, 
“Yıllardır mücadelesini 
verdiğimiz masa tenisi dalında 
gerek okul sporlarında gerek 
Türkiye şampiyonalarında elde 
ettiğimiz başarılardan sonra 
kurumsal yapıya geçerek 
kurmuş olduğumuz 
'VAKFIKEBİR 14 ŞUBAT SPOR 
KULÜBÜ' ilçemiz adına ilk kez 
liglerde mücadele edecek takım 
Unvanı'nı elde etmiştir. Tokat 
ilinde düzenlenen terfi ligi 
müsabakalarına katılmamızda 
bizlere maddi manevi destekleri 
olan ilçe kaymakamımız sayın 
Mesut Yakuta'ya, Belediye 

Başkanımız sayın Muhammet 
Balta'ya, Kebir-Süt ailesine ve 
genç iş adamımız Yakup 
Karadeniz 'e, İslamoğlu Süt 
Ürünleri Murat İslam'a, 
ilçemizdeki sivil toplum 
kuruluşlarına, kurum amirlerine, 

esnaflarımıza ve ayrıca Tokat 
ilinde bizleri ağırlayan Mevlana 
Taş Fırın sahipleri Osman 
Baltürk ve kardeşlerine son 
olarak ise İran'dan transfer 
ettiğimiz milli oyuncumuzun 
ilçemizde konaklamasını 
sağlayan Vakfıkebir uygulama 
oteli müdürü Mehmet 
Kahveci'ye teşekkür ediyoruz. 
Bu gurur ilçemizin gururudur. 
Bu gururu ilimize, ilçemize ve 
bizlere yaşatan sporcularımı 
kutluyorum. Artık Vakfıkebir 
ilçemizin de 3. Ligde bir takımı 
var. Hep birlikte sahip çıkarak 
takımımızı bir üst lige 
çıkaracağız dedi. 

siye ve Hüsnü 

ABirinci'nin kızları 
Ceren ile İfakat 

ve Ahmet Bayraktar'ın 
oğlu Hakan bir ömür 
mutluluğa evet dediler. 
Vakfıkebir Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi 
Düğün Salonunda 
yapılan görkemli 
düğün törenine genç 
çiftlerin eş, dost, 
akraba ve arkadaş-
larının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. 
Bizlerde Ceren ile 
Hakan'a evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

CEREN iLE HAKAN EVLENDiLER

HAVVA (DERYA) iLE YENER'iN
EN MUTLU GÜNÜ
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

 HABER

Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
gençlik liderleri ve üyeleri, 

gönülle gençlerle birlikte son 
derece önemli işlere imza 
atıyor. Onlarca özel işlere imza 
atan gençlerin son adresi, 
Vakfıkebir Sahili oldu. Vakfıkebir 

de her gün onlarca kişinin uğra-
dığı Vakfıkebir Sahil kayalıkların 
arasından gelen kokuları fark 
eden Vakfıkebir Gençlik Merke-
zi üyeleri ve bir grup gönüllü 

öğrenci, çöp poşetlerini alarak 
çalışmaya başladı. Bir saat bo-
yuncu bölgeyi didik didik eden 
gençler, büyük boy poşetler 
dolusu çöp topladı. Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi Gençlik 
Liderleri, “Temiz bir gelecek, 

doğaya ve çevreye duyarlı bir 
gençlikle mümkündür. Bir 
kesimin çevreyi kirletirken 
duyduğu rahatlık bizi üzse de, 
duyarlı gençlerimizin sayısının 

bunlardan kat kat fazla olması 
umudumuzu artırmaktadır” diye 
konuştular. Daha temiz bir 
çevrede yaşamanın herkesin 
sorumluluğunda olduğu bilin-
ciyle, gönüllü gençlerle birlikte 
sahilde temizlik yaptıklarını 

kaydeden Gençlik Liderleri, bu 
tür etkinliklerin devam edeceğini 
söylerken, farkındalık oluştu-
racak yeni projelerinin olduğunu 
kaydettiler.

Şalpazarı Meslek Yüksek Okulu 
Müdürlüğüne Fatih Eğitim Fakültesi 
Öğretim üyelerinden Öğretim Görevlisi 
Dr. Harun Kahveci 2547 sayılı kanunun 

20. maddesinin (b)  fıkrası ile Üniversitelerde 
Akademik Teşkilat yönetmenliğinin 12. 
Maddesinin  (b) fıkrası uyarınca rektörlük 
tarafından üç yıl süre ile Şalpazarı Meslek 
Yüksek Okuluna Müdür olarak atandı. 
Şalpazarı Meslek Yüksek Okuluna 3 yıl 
süresince Müdür olarak atanan Öğretim 
Görevlisi Dr. Harun Kahveci Şalpazarı İlçe 
Kaymakamı Murat Beşikci'yi 
makamında ziyaret ederek yeni 
görev yerine başladı. Akabinde 
de görev yapacağı Okulun 
bulunduğu birime giderek 
buradaki binada incelemelerde 
bulundu.
KURUKIZ HAYALİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik 
Kurukız'ın 2014 mahalli idareler 

seçim çalışması yaptığı 
zaman diliminde tek hayalim 
Şalpazarı'na bir Meslek 
Yüksek Okulu kazandırmak 
diye üstüne basa basa 
söylediği ve akabinde de 
2014 mahalli idareler 
seçimlerinde Şalpazarı 
Belediye Başkanı olmuştu. 
Kendine ait arsasını 
Şalpazarı Kültür Merkezi için 
bağışlamasının ardından da 
Şalpazarı Meslek Yüksek 
Okulu müjdesi verilmesinin 
akabinde binanın yapımı 
Şalpazarının evladı 
Şehzadeler şehri İstanbul'un 
Üsküdar Belediye Başkanı Av. 
Hilmi Türkmen'in katkılarıyla 
yapılan binaya Başkan 
Kurukız'ın Hilmi Türkmen 
yerleşkesi olarak belirtmişti. 

019 yılında hac farizasını yerine 

2getirmek üzere kutsal topraklara 
gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş 

bilgileri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 
2019 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal 

topraklara gidecek hacı adaylarına ait kafile, 
kafile başkanı, din görevlisi, gidiş ve dönüş 
bilgileri hac.diyanet.gov.tr adresinden 
erişime açıldı. Bilgilere ulaşmak için linke 
tıklayınız...https://hacumre.diyanet.gov.tr/

VAKFIKEBiR GENÇLiK
MERKEZİNDEN ÖRNEK ÇALIŞMA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
yetkilileri yayladaki inek 

ölümleri ile ilgili henüz net bir 
bilgileri olmadığını ifade 
ederken, ölen hayvanlardan 
alınan parçaların Samsun'daki 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
Laboratuvarı'na tahlil için 
gönderildiğini ifade ettiler. 
Yetkililer, Yanıkara 
Hastalığı'ndan şüpheleniyor
BU YAYLADA İLK KEZ 
GÖRÜLÜYOR
Yayla sakinlerinden Fehmi 
Civelek, yaptığı açıklamada 
“Buraya hayvanların geleli bir 
hafta oldu. 3 tane hayvan ölümü 
yaşandı. Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ekipleri ölümler 
üzerine bölgede hayvanlara 
ilaçlama çalışması başlattı. 
Hayvan ölümlerinin neden 
kaynaklandığı belli değil. Çok 
koyun geliyor buralara. Bu 
koyunların büyük baş 
hayvanların bulunduğu yere 
gelmesi yasaktır. Hastalığın bu 
koyun sürülerinden geldiğini 
düşünüyoruz” derken, 1 
yaşındaki sığırı ölen 78 

yaşındaki Hatice Civelek 
“Benim 1 yaşında bir ineğim 
öldü. Hayvan önce topallamaya 
başladı. Sonrasında da sabaha 
hiç görülmedik bir şekilde 
ayakları kütük gibi oldu, öldü. 
Bu yaşıma kadar hiç böyle bir 
şey başımıza gelmedi. Neden 
öldüğünü anlayamadım. 
Benden sonra bir kadının daha 
büyük bir ineği öldü. 
Yaylamızda şuana kadar 3 tane 
inek öldü. Diğer hayvanlarda bir 
sıkıntı yok ama korkuyorum. 
Devletimizden yardım 
bekliyorum” şeklinde konuştu.

ÖLÜMLERİN KESİN NEDENİ 
YAPILACAK TAHLİLLER 
SONRASI BELLİ OLACAK
Yayladaki ölümlerin ardından 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
ekipleri tarafından yayladaki 
inekler tek tek aşılanırken, 
ölümlerin yaylada bulunan 
hayvanların yediği bir ottan 
olabileceği tahmin ediliyor. 
Yanıkara Hastalığı'ndan 
şüphelenen yetkililer, ölümlerin 
kesin nedeninin yapılacak 
tahlillerden sonra belli olacağını 
ifade ediyor.
YANIKARA HASTALIĞI
Sığırlarda Yanıkara hastalığı 
ölümcül bir hastalık olup 
sığırların otlandığı alanlarda 
toprakta yaşayan bazı bakteriler 
aracılığı ile sığırlara bulaşıp 
sığırların kaslarında şişlikler 
oluşturarak sığırların hareket 
etmesine engel oluyor. Eğer ki 
hastalık fark edilmez ise 
bakteriler hayvanın vücudunda 
sürekli artış sağlıyor ve 
vücudun tüm bölümlerine 
yayılıyor. Bunun sonucunda 
sığırlar hayatlarını 
kaybedebiliyor.

İNEK ÖLÜMLERİ 
YAYLA SAKiNLERiNi KORKUTUYOR

HASANDÜZÜ YAYLA CAMİİ'NDE
YAZ KUR'AN KURSU 

Vakfıkebir Hasandüzü Yayla Camii'nde 
açılan Yaz Kur'an Kursunda, hafta içi 

her gün öğleden önce 2 saat Kur'an-ı Kerim 
ve 1 saat Dini Bilgiler dersi veriliyor. 
Teknolojik imkanların da kullanıldığı kursta, 
ders konularının bilgisayar ve projeksiyon 
yardımıyla perdeye aktırılarak öğrencilere 
sunulması, derslerin daha etkin ve verimli 
geçmesine imkan sağlıyor. Yaz Kur'an 
Kursundaki günlük ders programı ,öğle 
namazının öğrencilerle birlikte 
(cemaatle)kılınmasıyla sona eriyor.
ÖĞRENCİLER İÇİN MİNİ KİTAPLIK

Hasandüzü Yayla Camii'nde 
öğrenciler ve yetişkinler için 
oluşturulan mini kitaplık, Yaz Kur'an 
Kursuna gelen öğrencilerin ilgisini 
çekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 
yayınlarının yer aldığı 
kütüphaneden öğrenciler istedikleri 
kitapları alarak evlerinde okuma 
imkanı buluyorlar.

KURUKIZ HAYALiNE KAVUŞUYOR

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hasandüzü Yayla Camii'nde, Yaz Kur'an Kursu devam ediyor.

Şalpazarı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi 
Öğretim üyelerinden Öğretim Görevlisi Dr. Harun Kahveci atandı.

HACI ADAYLARININ UÇUŞ BiLGiLERi AÇIKLANDI
Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal 
topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Vakfıkebir Gençlik Merkezinde görev yapan gençlik lideri ve gönüllü 
gençler, birbirinden anlamlı sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya 
devam ediyorlar. Bir çok sosyal sorumluluk projeleri ve ücretsiz 
kurslardan kamplara kadar birçok örnek etkinlik yaparak gönülleri 
fetheden gençler, son olarak sahil temizliği yaparak dikkat çektiler.

Düzköy ilçesi Honefter Yaylası'nda son bir haftada henüz bilinmeyen 
bir nedenle 3 ineğin ölmesi yayla halkını tedirgin ediyor.
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DR. KAMİLOĞLU; 
“KENE VAKALARINA DiKKAT ”

Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi Aile Hekimi Dr. 

Zafer Kamiloğlu konu ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada; 
Kene ısırmaları sonucunda 
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
(KKKA) ile Lyme hastalığının 
ortaya çıkabildiğine dikkat 
çekti. Hastalıklar açısından 
tarım ve hayvancılıkla 
uğraşanlar, veteriner, kasap, 
mezbaha, sağlık çalışanları ile 
açık alanda kamp ve piknik 
yapanlarla korumasız olarak 
yeşil alanlarda bulunanların 
risk grubu oluşturduğuna dikkat 
çekiyor. Özellikle havaların 
ısınması ile birlikte kene 
sayısında da artış görüldüğünü 
belirterek, “Bu durum kene 
ısırıkları ile daha sık 
karşılaşmamıza neden olur. 
Keneler; otlaklar, çalılıklar ve 
kırsal alanlarda daha sıklıkla 
yaşayan küçük oval şekil 
böceklerdir. Hayvan ve 
insanların kanlarını emerek 
beslenirler ve beslenmeleri 
sırasında çeşitli hastalıkları 
insanlara bulaştırabilirler. Bu 
hastalıklardan en sık bilineni 
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
olsa da Lyme hastalığı da 
kenelerle bulaşmaktadır” dedi. 
Kene ısırıklarından korunmak 
için alınması gereken 
önlemlerin başında kenelerin 
sık bulunduğu alanlardan 
kaçınmak olduğunu ifade eden 
Dr. Zafer Kamiloğlu, “Kenelerin 
yoğun bulunabilecekleri yerlere 
gitmek zorunda olduğumuz 
durumlarda ise koyu renkli 
kıyafetler giymeliyiz. Yüksek 
otların bulunduğu yerlerde 
paça aralıklarından girebilecek 
kenelere karşı çizme giyilmeli 
veya pantolon paçaları çorap 
içine sokulmalıdır. Riskli 
alanlardan dönüşte mutlaka 
vücut ve kıyafetler dikkatle 

incelenmelidir” uyarılarında 
bulundu. Olası bir kene 
ısırığından sonra keneyi 
çıkartmak için çıplak elle 
dokunulmaması gerektiğinin 
altını çizen Dr. Kamiloğlu, 
“Vücuda tutunan keneyi 
çıkartmak için kesinlikle ezme, 
yakma, üzerine kolonya gibi 
kimyasal dökme gibi işlemler 
yapılmamalıdır. Bu gibi işlemler 
kenenin kusmasına sebep 
olarak hastalığın bulaşma 
ihtimalini arttırmaktadır. Kene 
ezilmeden bir naylon, kumaş 
gibi madde veya kene çıkartma 
kartı ile çıkarılmaya çalışılmalı, 
eğer bu şekilde çıkarılamıyorsa 
en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurulmalıdır” diye konuştu. 
Ani başlayan; ateş, baş 
ağrısı, yaygın vücut ağrısı, 
eklem ağrısı, halsizlik, ishal 
ve kanama bulgularından en 
az ikisinin varlığı 
durumunda Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi olabileceğini 
söyleyen Dr. Zafer 
Kamiloğlu, daha çok kene 
ısırması sonrasında rastla-
nılan Lyme hastalığında ise 
kene ısırığının olduğu bölgede 
kızarıklık, eklemde şişlik, ağrı 
ve hareket kısıtlılığı 
yaşanabildiğine dikkat çekti.
KENEDEN NASIL 
KORUNULABİLİR?
Hastalıktan korunmak için bir 
dizi önlem alınmalıdır. Bunlar 
şu şekilde özetlenebilir:
* Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi'nden korunmak öncelikle 
hastalığa neden olan virüsü 
taşıyan kenelerden uzak 
durmak ile mümkündür. Kene 
yönünden şüpheli ve tehlikeli 
olan bölgelerden uzak 
durulmalıdır.
* Hayvan barınakları veya 
kenelerin yaşayabileceği 
alanlarda, çıplak ayakla 
dolaşılmamalı, kısa giysiler 

giyilmemeli, mümkünse açık 
renkli (Kenelerin kolaylıkla fark 
edilebilmeleri açısından), uzun 
kollu ve uzun paçalı giysiler 
giyilmelidir.
* Vücuda yapışan keneler 
kesinlikle ezilmeden ve 
kenenin ağız kısmı 
koparılmadan (Bir pensle sağa 
sola oynatarak, çivi çıkarır gibi) 
alınmalıdır.
* Kenelerin üstüne kimyasal 
dökülmesi, kibrit ile yakılması 
gibi işlemler kenelerin hastalık 
etkenlerini aktarma riskini 
artırabilir. Bu tarz 
uygulamalardan kaçınılmalıdır.
* Ormanlarda çalışan işçilerin 
ve ava çıkanların lastik çizme 
giymeleri veya pantolonlarının 

paçalarını çorap içine 
sokmaları kenelerden koruyucu 
olabilmektedir.
* Gerek insanları gerekse 
hayvanları kenelerden 
korumak için böcek kaçıran 
ilaçlar dikkatli bir şekilde 
kullanılmalıdır.
* Hayvan barınakları kenelerin 
yaşamasına imkan 
vermeyecek şekilde yapılmalı, 
çatlaklar ve yarıklar tamir 
edilerek badana yapılmalıdır.
* Kene bulunan hayvan 
barınakları ilaçlanmalıdır.
* Hastalarla temastan 
kaçınılmalı, zorunlu olarak 
temas edenler ise mutlaka 
gerekli tedbirleri almalıdırlar. 
* Hasta kimselere ait eşyalar 
uygun şekilde dezenfekte 
edilmelidir.

YAYLA GÖÇLERİ BAŞLADI

Her yıl olduğu gibi haziran 
ayının ortalarında 

başlayan ve başta Karadağ 
Yaylası olmak üzere Taşboğazı, 
Taşlıyatak, Hırsafa, Kadıralak, 
Erikbeli, Zere, Sazalan, Sisdağı 
ve Kadırga ve diğer yaylalara 
yapılan göç Temmuz ayının ilk 
haftasında tamamlanır. 
Hayvanlarını yıkayıp, süsleyen 
ve yöresel kıyafetlerini giyen 
yaylacılar bu yolculuğu daha 
eğlenceli hale getirirler. 

Geçmişte tamamen yaya 
olarak yaylalara çıkan 
vatandaşlar, gelişen çağın 
nimetlerinden yararlanarak 
yolculuklarını artık araçlarla 
gerçekleştiriyor.
DÖNÜŞ EYLÜL AYINDA
Yaz mevsimi boyunca yaylada 
kalacak vatandaşlar, 
hayvanlarını otlatacak ve 
üretecekleri tereyağ, süt, 
peynir,ve diğer ürünleri de 
satarak kazanç elde edecekler. 

Muhteşem doğa ve rengârenk 
yaylalarda bulutların üzerinde 
kalacak yaylacılar, Eylül ayı 
sonuna doğru artık yaylalardan 
köylere inmeye başlar ve bu 
yolculuk da yaylalar kara 
bürünene kadar devam eder. 
Yayla süreci boyunca Honefter, 
Kadırga, Sisdağı olmak üzere 
birçok yaylada çeşitli şenlikler 
düzenlenir. Bu şenliklere 
Trabzon'dan ve il dışından 
birçok kişi iştirak eder.
BİZİM İÇİN 
BİR YAŞAM BİÇİMİ
Yayla göçü yapanlar, yıllardır 
sürdürdükleri bu geleneğin 
kendileri için bir yaşam biçimi 
olduğunu ifade ederek, “Atala-
rımızın başlattığı bu geleneği 
biz devam ettiriyoruz. Eskiden 
arabalar, yollar yoktu. Yürüye-
rek hayvanlarımızla, yüklerimiz 
sırtımızda gelirdik. Yolda bir ge-
ce yatardık. Yolları aşar yayla-
ya gelirdik. Toplu gelirdik yayla-
lara. Bu bizim için bir yaşam 
biçimi. Hayvanımız olmasa bile 
geliriz. Yaylada kalmak bizim 
için büyük mutluluk” dediler.

Havaların ısınması ve doğanın canlanması ile birlikte pek çok insan park ve 
bahçelerde güzel havanın tadını çıkarmaya başladı. Ancak önlem almadan 
yeşillik alanlara çıkanlar, kötü sürprizlerle karşılaşabiliyor. Çünkü bu aylarda 
kene ısırmalarına bağlı “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi” vakaları artış gösteriyor. 
Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu, kene 
ısırmalarından korunma yöntemleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

T
onya İlçesi Sayraç Mahallesi'nde 
doğan, ilkokul ve Ortaokulu 
Sayraç'ta liseyi Vakfıkebir Lisesinde 

okuyan, 1996 yılında Gazi Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 
mezun olan Ahmet Esmer, 22 yıl özel 
sektörde öğretmen ve yönetici olarak 
görev yaptı. Bir dönem AK Parti Tonya ilçe 
başkan yardımcılığı görevini de yapan 
Esmer, 31 Mart Yerel seçimler öncesinde 
bu görevinden istifa ederek AK Parti'den 
Tonya Belediye Meclis Üyesi adayı oldu. 
Seçimlerde Tonya Belediyesi meclis üyesi 
olarak seçilen Evli ve 3 çocuk babası olan 
Ahmet Esmer orta derecede İngilizce 
bilmektedir. Kendisine yeni görevinde 
başarılar diliyor, bugüne kadar aldığı her 
görevde olduğu gibi Trabzon'umuza ve 
Büyükliman bölgemize başarılı 
hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz.

AHMET ESMER

CORA'NIN DANIŞMANI OLDU
Trabzon İli Tonya İlçesi Belediye Meclis Üyesi Ahmet Esmer, AK 
Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora'nın danışmanı oldu.

Mevsim sıcaklıklarının artması ve okulların tatil olmasıyla birlikte 
yeşile bürünen yaylara Trabzon'un bütün ilçelerinden göçler başladı.

 ASiYE iLE CAFER EVLENDiLER

Şalpazarı İlçesine bağlı 
Üzümözü mahallesi 
sakinlerinden Şalpazarı İlçe 

esnaflarından Şalpazarı Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet  
Kooparatifi Başkanı Hacı  
Murat Yılmaz'ın  kendisi gibi 
İlçenin sevilen esnafı küçük 
oğlu Cafer Yılmaz Atatürk 
Okulu bahçesinde yapılan 
düğün merasimiyle Asiye  ile 
evliliğe adım attılar.
ŞALPAZARI'NIN GÜLEN 
YÜZLÜ ESNAFI CAFER 
YILMAZ EVLENDİ
Şalpazarı Esnaf ve Sanatkarlar 

Kredi ve Kefalet Kooparatifi 
Başkanı Hacı Murat & Gülüşan 
Yılmaz çiftinin küçük oğulları 

Cafer Yılmaz yine İlçenin Kuzu-
luk mahallesi sakini merhum 
Hasan & Nazmiye Yavuz 
çiftinin biricik kızı Asiye Yavuz 
evliliğe giden mutluluk yolunda 
Yılmaz ve Yavuz Ailelerinin 
birlikte almış olduğu bu mutlu 
kararın ardından Şalpazarı 
Atatürk Okulu bahçesinde 22 
Haziran 2019 Cuma günü 
yapılan muhteşem bir düğün 
töreniyle, seçkin davetli 
misafirlerin katılımlarıyla düğün 
merasimi yapıldılar. Genç 
çiftlere bizlerde ömür boyu 
mutluluk ve sağlıklar diliyoruz. 
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YSK İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 

seçiminin yenilenmesine ilişkin 
kararının ardından 23 Haziran 
2019 Pazar günü İstanbul'daki 
10 milyon 570 bin 222 seçmen 
yeniden sandık başına gitti. 8 
milyon 925 bin 056 oy kullanıldı. 
Sandıkların yüzde 100'ü açıldı. 
Son sonuçlara göre CHP adayı 
Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 
54,21'ünü aldı. AK Parti adayı 

Binali Yıldırım ise yüzde 
44,99'unu aldı.
Binali Yıldırım bu oyların 
3.935.444'ünü alırken 
İmamoğlu, 4.741.870 oy aldı.
23 Haziran Pazar günü İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimlerinin tekrarlanmasına 
karar verildi. 31 Mart 2019 yerel 
seçimlerinde CHP adayı Ekrem 
İmamoğlu oyların %48.80'ini, AK 
Parti adayı Binali Yıldırım ise 

oyların %48.55'ini almıştı. 
Seçim sonuçlarına yapılan 
itirazın ardından Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) İBB seçim tekrarı 
kararı almıştı. Yenilenen seçim-
de İstanbul'un 39 ilçesinden 

28'inde İmamoğlu, 11'inde 
Yıldırım seçimi önde tamamladı. 
31 Mart'ta Binali Yıldırım 24 
ilçede seçimi önde bitirirken, bu 
seçimde 13 ilçede üstünlük 
Ekrem İmamoğlu'na geçti.

Trabzon'da bir otelde 
gerçekleştirilen birliğin 2019 

Yılı Olağan 1. Meclis Toplantısı, 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunması sonrası, 
kurumun yapısı ve faaliyetle-
rinin üyelere aktarıldığı tanıtım 
filminin izlenmesiyle başladı. 
Meclis gündem maddeleri, 
oluşturulan geçici başkanlık 
divanınca görüşmeye açılırken, 
birlik başkanı seçimi aşamasın-
da, başkan adaylığına meclis 
üyelerinin önergesiyle Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu gösterildi. 
Üyelerin kullandığı 101 oyun 
96'sını alan Zorluoğlu, Doğu 
Karadeniz Belediyelere 
Birliğinin yeni başkanı seçildi. 
Başkan seçildikten sonra 
divandaki yerini alan Zorluoğlu, 
birlik meclisi 1. başkan vekilliği 
görevine Rize Belediye Başka-
nı Rahmi Metin, 2. başkan 
vekilliği görevine ise Artvin 
Belediye Başkanı Demirhan 
Elçin'in seçilmesini takiben 
kâtip üyelerin ve encümen 

üyelerinin seçimi sonrasında 
meclise hitap etti. Sözlerine; 
Araklı'da yaşanan afette haya-
tını kaybeden 8 vatandaşımıza 
Allah'tan rahmet dileyerek 
başlayan Zorluoğlu, Türkiye'de 
2004-2005 yıllarında uygulama-
ya geçen yeni yerel yönetimler 
mevzuatıyla birlikte, belediye-
leri temsilen ulusal ölçekte 
Türkiye Belediyeler Birliğinin 
kurulduğunu söyledi. Bölgesel 
düzeyde ise bölge belediye 
birliklerinin oluşturulduğunu 
kaydeden Başkan Zorluoğlu, 
Doğu Karadeniz Belediyeler 
Birliğinin de bu doğrultuda yeni 

bir kimlik kazandığını belirtti. 
Doğu Karadeniz Belediyeler 
Birliğinin, belediyeler için 
önemli faaliyetlere imza attığını 
aktaran Zorluoğlu şöyle devam 
etti: “Birliğimiz, belediyelerimiz 
hakkında bilhassa eğitim ve 
proje desteği gibi önemli faa-
liyetlere imza attı. İnşallah bi-
zim dönemimizde Doğu Kara-
deniz Belediyeler Birliğine yeni 
bir ivme kazandırmayı arzu 
ediyoruz. Bu nedenle birliğimi-
zin önce kurumsal kapasitesini 
beraberce bir gözden 
geçireceğiz ve bu kapasiteyi 
geliştirme yoluna gideceğiz. 

Gerek personel, gerek araç 
gereç, gerekse diğer konularda 
mutlaka eksik taraflarımız 
vardır. Onları tamamlayacağız 
ki; Doğu Karadeniz Belediyeler 
Birliği üye belediyelerimize 
gerçek anlamda destek 
olabilsin. Bu anlamda proje 
desteği çok önemlidir ve proje 
hazırlama kapasitesinin 
geliştirilmesi gerekir diye 
düşünüyorum.” Birliğin, ulusal 
ve uluslararası konularla alakalı 
olarak da kapasite oluşturmaya 
ihtiyacı bulunduğuna işaret 
eden Zorluoğlu, “Önümüzdeki 
dönemde en önemli meselemiz 
kaynak temini olacak. O 
bakımdan sadece merkezî 
bütçeden gelen gelirlerin veya 
sadece öz gelirlerimizin, önemli 
yatırımlar için yeterli olamaya-
bileceğini değerlendiriyorum. 
Ulusal ve uluslararası 
kaynaklardan hibe ya da uzun 
vadeli düşük faizli krediler 
noktasında, birliğimizin aktif bir 
rol oynaması ve belediyeleri-
mizi bu konuda bilgilendirmesi, 

yönlendirilmesi ve yol 
göstermesi faydalı olacaktır” 
diye konuştu. Belediyelerde 
kurumsal kapasite eksikliği ve 
eğitim ihtiyacı olduğuna yönelik 
değerlendirmelerde bulunan 
Zorluoğlu, “Geçmişte çok sa-
yıda, etkili ve faydalı eğitimler 
yapıldı. Önümüzdeki dönemde 
de yine belediyelerimizin 
ihtiyaçlarına göre tüm belediye 
personelimize yönelik eğitimler 
yapılmasında ciddi fayda gö-
rüyorum. İnşallah başkanlı-
ğımız döneminde siz değerli 
meclis üyelerimiz ve encümen 
üyelerimizle birlikte, Doğu 
Karadeniz Belediye Birliğinin 
yeni bir heyecanla ve yeni bir 
gayretle, tüm üye belediyele-
rimize daha etkin ve verimli hiz-
met vermesi için ben de elim-
den gelen gayreti gösterece-
ğim” ifadelerini kullandı. 2019 
Yılı Olağan 1. Meclis Toplantısı, 
plan ve bütçe komisyonu 
üyelerinin seçimi, denetim 

komisyonunun seçimi, 2018 yılı 
faaliyet raporu ve kesin 
hesabının görüşülmesi, yetki 
verilmesi, üyelikten ayrılma ve 
tüzük değişikliği gündem 
maddelerinin görüşülmesiyle 
sürdü. Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi dışında, Rize, Artvin, 
Giresun, Gümüşhane, Bayburt 
ve Ordu illerinden belediyelerin 
üyesi olduğu birliğin yeni 
yönetimin hayırlara vesile 
olmasını dileyen Başkan Murat 
Zorluoğlu, toplantı sonunda 
görüş ve önerilerini aktarmak 
isteyen meclis üyelerine söz 
verdi. Doğu Karadeniz Bele-
diyeler Birliği Meclis Toplantısı 
bu şekilde tamamlanırken, 
verilen öğle arasının ardından 
Murat Zorluoğlu başkanlığında 
toplanan meclis encümeni de 
birliğin faaliyetlerini 
değerlendirmek ve sonraki 
encümen toplantısının tarihini 
belirlemek üzere bir toplantı 
gerçekleştirdi.

ZORLUOĞLU, DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI SEÇİLDİ

İSTANBUL SEÇMENİ İKİNCİ KEZ
EKREM İMAMOĞLU DEDİ! 
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, adayların 31 Mart'ta aldığı oy oranıyla 23 Haziran seçimindeki 
oy oranı arasında önemli değişiklikler oldu. İmamoğlu yüzde 54,21, Binali Yıldırım yüzde 44,99 oy aldı. Sandıkların yüzde 
100'ü açılırken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tüm ilçelerde oy oranını artırırken, AK 
Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy oranı tüm ilçelerde düştü.

BÜYÜKLİMAN
iÇiN EL ELE

V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta ilk döneminde 

kendi ilçesine yaptığı tarihin 
en büyük hizmetlerinin yanı 
sıra çevre ilçelere de çok 
önemli hizmetler yaparak 
büyük bir takdir kazanmıştı. 
Başkan Muhammet Balta, 
yöredeki ilçelere gittiğinde 
buralarda yaşayan insanlar 
tarafından her zaman büyük 
bir sevgi ve ilgi ile karşılanır. 

Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun'da bir dönem 
önce Beşikdüzü Belediye 
Başkanlığı görevinde bulun-
muş ve yörenin kaynaşması 
ve işbirliği içerisinde 
çalışması için büyük gayret 
göstermişti. Ramis 
Başkan'da tıpkı Muhammet 
Başkan gibi sadece 
Beşikdüzü'nde değil yöredeki 
tüm ilçelerde çok sevilen ve 
ilgi gösterilen değerli bir isim. 

Yörenin bu iki sevilen 
Başkanı Vakfıkebir'de 
biraraya geldiler. Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis 
Uzun, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ederek 
bir süre sohbet etti. Sohbet 
sırasında her iki başkanda 
yörenin birlikteliğinin ve 
kardeşliğinin önemine vurgu 
yaparak örnek olmaya 
devam ettiler.

Büyükliman Yöresindeki ilçelerin birlikteliği ve kardeşliği her zaman örnek olmuştur. 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında 
ilk kez toplanan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Meclisi'nde birlik başkanlığına seçildi.
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ŞOK KAMPANYA

> 4'de> Sadık AYDIN 4'de

> Vedat FURUNCU 3'de

Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Vakfıkebir İlçe 
Jandarma Komutanı Bekir Gündüz öncülüğündeki heyet, Kaymakam Mesut 
Yakuta'yı makamında nezaket ziyaretinde bulunarak, çiçek takdim etti. 

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü, "Ramazan ve İnfak" konulu resim ve kompozisyon 
yarışmasında dereceye giren ve yarışmaya katılan öğrencileri ödüllendirdi.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezinin yılsonu faaliyetleri kapsamında 
oynanan “Ocak” adlı oyun izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. 

Tokat İli Ali Yücel 
Spor Salonu'nda 24 
ilden 30 erkek, 14 
kadın takım olmak 
üzere yaklaşık 350 
sporcunun katılım-
ları ile 2 gün süren 
"Masa Tenisi Terfi 
Ligi" müsabakaları 
sonunda 
“VAKFIKEBİR 14 
ŞUBAT SPOR 
KULÜBÜ” büyük bir 
başarıya imza ata-
rak 3. Lige yükseldi.

> Sadık AYDIN 3'de


