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B
üyükliman Postası Gazetesi 
Haber Müdürü Sadık Aydın ile 
Vakfıkebir ilçesinin tarihi 

geçmişi ve kurtuluşun 102. Yıl 
dönümü münasebeti ile ilgili bir 

söyleşi gerçekleştiren TBMM 
Başkanlık Emekli Müşaviri, 
Araştırmacı-Yazar ve Tarihçi İsmail 
Hacıfettahoğlu çarpıcı açıklamalarda 
bulundu. 

Yoğun Kar yağışı sonrası 
yapılan çalışmalar 
hakkında Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu'na 
açıklamada bulundu. 

Yoğun Kar yağışı sonrası 
yapılan çalışmalar 
hakkında Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu'na 
açıklamada bulundu. 

> Sadık AYDIN 5'de

Vakfıkebir Mevlana Taş Fırını İşletmesi sahipleri Osman 
ve Yusuf Baltürk Kardeşler Bedensel Engelliler Masa 
Tenisi Milli Takımını Vakfıkebir'de ağırladı.

> Ahmet Kamburoğlu 2'de 

> Vedat Furuncu 2'de

MUHTEŞEM KARŞILAMA
Hava muhalefetinden dolayı karayoluyla 

Trabzon'a dönen Trabzonspor'u Vakfıkebir 
taraftarlar derneği Vakfıkebir de durdurarak 

sevgi gösterisinde bulundular.

> Abdulkadir Aynaci 7'de

TBMM Başkanlık Emekli Müşaviri, 
Araştırmacı-Yazar ve Tarihçi İsmail 
Hacıfettahoğlu ile kurtuluşunun 102. 
Yılında Vakfıkebir'in tarihini konuştuk. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

“BU HAFTA'DA

BÖYLE OLDU”

BAŞKAN BALTA; ÖNCELİĞİMİZ CENAZE ve HASTALAR OLMUŞTUR 
V

akfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta yaptığı 
açıklamada; “İlçemizde çok 

ciddi anlamda kar yağışı meydana 
gelmiştir. İlçe merkezimizde 60 cm. 
ile 1 metreye kadar varan kar 
yığıntısının yanı sıra köy 
mahallelerimizde ise 2 metreyi aşan 
kar yığıntıları oluşmuştur. Hafta 
boyunca kar yağışının olacağına 
dair yaptığımız uyarılara rağmen, bir 
şey olmaz deyip ihmalkar davranan 
vatandaşlarımızda oldu. Haliyle bu 
tür ihmalkârlıklar bizlerin 
çalışmalarını aksatıyor. Çitti 
anlamda ilçenin tüm genelinde aynı 
oranda yoğun bir kar yağışından 
dolayı yol güzergâhlarının 
açılmasında zorluklar yaşadık. Buna 
rağmen biz Vakfıkebir Belediyesi 
olarak 10 aracımızla ve Büyükşehir 
Belediyesi'nin de 3 aracı ile birlikte 
toplam 13 araçla kar yağışı ile 
birlikte sahada konuşlanmış 
durumdaydık. Yoğun kar yağışı 
devam ettiği durumlarda bizlerin 

önceliği her zaman cenaze, hastalar 
ve mahsur kalan vatandaşlarımızdır. 
Ayrıca küçük ve büyük baş 
hayvanlarında kurtarılması için 
öncelik verdiğimiz konulardır. 
Özellikle diyaliz hastalarının, 
randevulu hastaların ve yaşlılarında 
alınıp hastanelere yetiştirilmesi için 
onlara da öncelik verdik. Özellikle 
çalışmalarımızı kar yağışının 

durduğu andan itibaren daha çok 
yoğunlaştırdık. Kar yağışının devam 
ettiği anlarda şehir merkezindeki 
ulaşımın rahat olmasına ve 
hastanemizin giriş ve çıkışlarının 
açık olmasına önem gösterdik. 
Hayatı fonksiyonları sağlayacak 
çalışmaları ön planda tutmaya 
çalıştık. Vatandaşlarımız haliyle hep 
şu beklenti içerisinde oluyorlar.  Kar 

yağsın zevkini çıkaralım, hem de hiç 
yağmamış gibi hayatımızı devam 
ettirelim. Bu tabii ki kolay olmuyor. 
Bizim hedefimiz öncelikle ana yollar, 
sonra mahalle yolları, daha sonra 
tali yolların açık tutulması. Haliyle 
köylerle birlikte 1200 kilometre gibi 
çok geniş bir yol ağamız var. Tabi ki 
bu yol ağının hepsini bir kerede 
açmak fiziken mümkün değil. 13 
araç ve 40 personelimizle birlikte 
sahada halkımıza hizmet etmek için 
çaba harcadık. Çok kıymetli ilçe 
halkımızın bizlere karşı göstermiş 
oldukları hassasiyetten ve sabırdan 
dolayı kendilerine teşekkür 
ediyorum. Ayrıca yolu açık olmayan 
hastaların evlerinden alınmasında 
bizlere yardımcı olan Offroadcı 
arkadaşlarımıza, 112 sağlık 
ekiplerimize ve sahada özverili bir 
şekilde çalışan belediye 
personelimize ilçem adına teşekkür 
ediyorum.  Çok şükür hiç bir mal ve 
can kaybı yaşanmadan bu yoğun 
kar sıkıntısını atlattık dedi.” 

Geçen hafta Vakfıkebir'e müthiş bir kar 
yağdı…
Şehir merkezinde 50-60 cm kar varken 
köy/mahallelerimizde 1,5-2 metre'ye 
ulaştı…
Her yönüyle takipteydik, Vakfıkebir 
Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden 
sabahlara kadar çalıştılar…
O kadar kar yağdı ki, temizlemek bile 
mümkün olmadı…
Bu haftadır, hem kapanan yollar açılıyor 
hemde şehir merkezindeki yol ağı ile 
çalışmalar devam ediyor…
Tabi burada park edilmiş araçlar yüzünden, 
birçok yerde çalışmalar çok sağlıklı 
ilerlemedi…
Öğrenciler karın tadını çıkarttılar…
Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri okullar 
Valilik talimatı ile tatil edildi…
Perşembe günü öğrenciler için ders zili 
çalmış oldu…
Belediye Başkanı Muhammet Balta ile bir 
söyleşi yaptık, öncelikleri arasında cenaze 
ve hastalarımız vardı…
İlk etapta onların yolları önemliydi ve 
herkese bu yönde cevap vermeye çalıştı…
10 araç Vakfıkebir Belediyesi, 3 araçta 
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 
toplamda 13 araç ile hizmet etmeye devam 
ettiler…
O kadar çağrı yapılması rağmen, bazı 
insanlar çok ciddiye almadılar ve sürekli 
yolumuzu açın diye yardım talebinde 
bulundular…
İnsanoğlu işte, sürekli her yerden bu kadar 
haber ve anonslar yapıldı, kendi mahalle 
ve köylerini terk edemediler…
Bir teşekkürü hak edenlerde Vakfıkebir'de 
bulunan arazi aracı sahiplerine, hasta veya 
mahsur kalanların imdadına yetiştiler. 
Araçları kara saplanmış olanları 
kurtardılar…
Hiçbir ücret talep etmeden yaptılar…
Helal olsun size…
Vakfıkebir'deki yoğun kar yağışı ile beraber 
temizleme çalışmalarında, kimi insanlar 
belediye sınıfta kaldığını söylerken 
kimileride takdir etti...
O kadar kar yağdı ki, belediye ekipleri 
nereleri açacaklarını şaşırdılar…
Herkesi memnun etmek kolay bir iş değil. 
Birileri memnun olurken kimileride 
olmayacak…
Hayırlısı olsun…
****************
Vakfıkebir'de bizler ve bizim gibi 
düşünenler, birlik-beraberlik olsun diye 
uğraşıyor…
Bir elin nesi var, iki elin sesi var…
Bu atasözü anlamı nedir;
İnsanın gücü sınırlıdır. Kişi, her işi tek 
başına halledemez, tek başına halletmeye 
kalktığında mutlaka başaramayacağı işler 
olacaktır. Bu durumda, işleri başarabilmek 
için başkalarıyla işbirliğine, dayanışmaya 
girer…
Anlamı bu…
Biz Vakfıkebir'de birlik olursak, çoğu işlerin 
üstesinden de geliriz…
İnat uğruna da birlik olunmazsa, yine aynı 
yerimizde saymaya devam ederiz…
Her şeyi birilerinden bekleyemeyiz, 
bizlerde Vakfıkebir için uğraşmalıyız…
Her şey yaşadığımız yer Vakfıkebir içinse, 
herkes elini taşın altına koyacak ve 
uğraşacak…
Her şey Vakfıkebir için olduğunu 
benimseyecek…

AK PARTİ Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Ahmet UZUN

İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıldönümünü 
Kutlar, Tüm İlçe Halkına Saygı ve Sevgilerimi Sunarım.

2
020 Tokyo 
Olimpiyatlarına 
Trabzon'da hazırlanan 

Bedensel Engelliler Masa 
Tenisi Milli Takımımız, 
bugün öğle yemeğinde 
Mevlana Taş Fırını tarafın-
dan Vakfıkebir'de ağırlandı.  
Katkısız sıcak Vakfıkebir 
Mevlana Taş Fırın Ekmeği 
lezzetini kaşar ve taze tere-
yağ ile birleşitirip kendilerine 
ikram edilen sporcular olim-
piyatlar öncesi güç depola-
dılar. Her zaman farkındalık 
yaratarak bölge gündemine 
oturan Vakfıkebir Mevlana 
Taş Fırın işletmecileri 
Osman ve Yusuf Baltürk 

kardeşler yaptıkları açıkla-
mada; bizler için özel olan 
sporcularımızın moral ve 
motivasyonlarını arttırmak 
için düzenlediğimiz minik bir 
organizasyondu. Davetimizi 
bizleri kırmayarak onurlan-

dıran milli takım sporcuları-
mız ve idarecilerimize 
teşekkür ediyoruz. Eminiz ki 
ülkemizi olimpiyatlarda en iyi 
bir şekilde temsil ederek 
şanlı bayrağımızı göklere 
dikeçekler dediler.

MEVLANA TAŞ FIRINI'NDAN ÖRNEK DAVRANIŞ



Büyükliman
Postası 3 14.02.2020KUTLAMA

Muhammet BALTA
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili

İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun
102. Yıldönümünü Kutlar, 

Tüm İlçe Halkına Saygı ve Selamlarımı Sunarım.



Büyükliman
Postası KUTLAMA4 14.02.2020

Muhammet BALTA
VAKFIKEBİR  BELEDİYE BAŞKANI

İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun
102. Yıldönümünü Kutlar, 

Tüm İlçe Halkına Saygı ve Selamlarımı Sunarım.



Büyükliman
Postası 5 14.02.2020RÖPORTAJ

VAKFIKEBiR'iN 
TARiHi GERÇEKLERi
A

raştırmacı- Yazar ve 
Tarihçi İsmail 
Hacıfettahoğlu, 

“Kurtuluşunun 102. Yıldönümü 
vesilesiyle Vakfıkebir'in tarihine, 
Gülbahar Hatun ve Hatuniye 
Vakfı ile münasebetine dair 
sorunuz önemli. Bu soruya 
cevap olarak, çok kısa ve özet 
olarak şöyle söylenebilir: 
1461'de Fatih Sultan Mehmed 
tarafından Trabzon fethedilince 
Yoroz ve Yobol burunları 
arasında yer alan yöremiz de 
Osmanlı İmparatorluğu 
hudutlarına dahil oldu.  Bu 
havza; deniziyle, dağıyla, 
yaylasıyla dünyanın en güzel, 
en cazip yörelerindendir. 
Yörenin fetihten önceki kadim 
tarihine baktığımızda buralarda 
değişik kavimlerin yaşadığını 
söylemek mümkün. Tarihi İpek 
yolunun denize açılan kapısı 

Trabzon'un bir parçası olan 
Büyükliman'dan ilk söz eden 
yazılı kaynak M.Ö. 400 
yıllarında yazılan Ksenefon'un 
Anabasis veya Onbinlerin Ricatı 
adlı eseridir. Bu eserden 
Keraşon'un büyük bir şehir 
olduğunu öğreniyor, bölgede 
yaşayan halklar hakkında kısa 
da olsa bilgiler ediniyoruz. 
Sonraki dönemlerde bölgeye 
Türk göçleri başlıyor. Özellikle 
Karadeniz'in kuzeyinden gelen 
Kumanların izlerini 
Kumandere/Komandara, 
Komana/Kamena, Balaban gibi 
köy adlarında görmek mümkün. 
Daha sonra Oğuzların yoğun 
göçleri yaşanıyor. Dede Korkud 
destanlarının bir bölümü bu 
yörede geçer.Tabii Batıdan da 
çoğunlukla ticarî amaçlı gelenler 
oluyor. Yunanlılar, Cenevizliler, 
Venedikliler, Romalılar… 
Onların da izlerini görmek 
mümkün. Tarihi boyunca 
malların ve kültürlerin mübadele 
edildiği, adeta harmanlandığı bir 
medeniyet merkezi olan 
Trabzon fetihten sonra 
Osmanlının şehzade şehri 
olmuştu. Manisa ve Amasya 
gibi. Bu dönemde iki şehzade 
anası Trabzon'da iz bırakır. 
Birisi ilk atanan şehzade 
Abdullah'ın anası Şirin 
Hatun'dur. Onun adını taşıyan 
Ortahisar'da bir mahalle ve 
yaptırdığı bir mescit ve medrese 
vardı. Şirin Hatun Mescidi 
günümüze kadar geldi.Açılan 
yeni yol güzergâhında 
kaldığından artık yok. İkincisi ise 
Şehzade Yavuz'un anası Ayşe 
Gülbahar Hatun. Gülbahar 
Hatun Trabzon Valiliği yapan 
oğlu Şehzade Yavuz ile 
Trabzon'a gelir ve burada 
Hatuniye Vakfı'nı, Hatuniye 
külliyesini kurar. Yeri gelmişken 
ecdadımızın kurduğu 
medeniyetin bir vakıf 
medeniyeti, bir hayır medeniyeti 
olduğunu da belirtmek gerekir. 
Yani bizim medeniyetimize ait 
olan kurumlar, binalar, okullar, 
kütüphaneler, hastaneler, 
kervansaraylar, aşhaneler, 
köprüler, çeşmelerher ne varsa 
hepsi vakıftı.İnsana yönelik 
hizmetler vakıflar tarafından 

yapılırdı. Her bir vakfa da, vakfı 
ilânihaye devam ettirecek gelir 
tahsis edilirdi. Bu bağlamda 
İstanbul'daki Süleymaniye 
Külliyesi ne ise, Trabzon'daki 
Hatuniye Külliyesi de aynı 
öneme haiz idi ve şu anda 
Atapark mevkiinde bulunuyordu. 
Külliyeden Gülbahar Hatun 
Türbesi ve Camii ayakta 
kalmıştır. Eskiden orada 
Hatuniye Medresesi, Hatuniye 
Şifahanesi, fakir-fukaranın 
karnını doyurduğu Hatuniye 
imarethanesi, hamamı vardı. 
Trabzon'daki o medreseden çok 
sayıda ilim adamı yetişti. Bu 
külliyenin Vakfıkebir ile alâkası 
Gülbahar Hatun'un Büyükliman 
yöresini buraya vakfetmesiyle 
başlar. Külliyenin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Ordu'dan 
Rize'ye kadar bir çok birçok 
yerden gelir tahsis edilmişti. 

Ancak bunların içinde yöremiz 
büyük vakıf olarak adlandırılan 
Vakfıkebir ile Trabzon'un 
doğusu ile bugünkü Yomra 
havalisini içine alan ve küçük 
vakıf olarak adlandırılan 
Vakfısagir ayrı bir yere sahipti.
“HATUNİYE 
MEDRESESİ'NDEN ÖNEMLİ 
BİLİM ADAMLARI YETİŞTİ”
“Hatuniye Vakfı'nın en büyük 
kuruluşu Hatuniye 
Medresesi'dir. Bu medresede 
dini bilimlerin yanı sıra 
astronomi, fizik, coğrafya gibi 
ilimler öğrenilirdi.  Mesela 
Mehmet Aşki, Seyahatname'nin 
yazarı Evliya Çelebi'den 30 yıl 
önce Menazir'ül Avalim'i yazdı. 
Mehmet Aşki, Hatuniye Medre-
sesi'nden Şahadetname almış 
bir Trabzon evladıdır. Mena-
zir'ülAvalim bizdeki ilk seyahat-
name olarak kabul edilir. Evliya 
Çelebi de görmediği yerleri 
Mehmet Aşki'nin kitabından 
kaynak vererek aktarır”. 
“GÜLBAHAR HATUN'UN 
VAKFIKEBİR'E ÇIKIŞI 
KÜLLİYE'NİN AÇILMASINA 
VESİLE OLMUŞTUR”
“Gülbahar Hatun'un Vakfıkebir'e 
çıkmış olması bu Külliyenin 
açılmasına vesile olmuş 
diyebiliriz. Bizim o zamanki 
ecdadın çoluk- çocuğuna miras 
bırakma endişesi yoktu. 
İnsanımız hayırlı iş yapma, 
hayırla yad edilme, ilanihaye 
hayır yapmak için elindeki 
imkan ne ise onu bir hayır 
müessesesine dönüştürmek 
isterdi. Bu bir medeniyetti. Bu 
günkü gibi bankada mevduat 
biriktirmek, tapular yığmak, 
çoluk çocuğun başına bir şey 
gelirse kullansın gibi seküler bir 
bakış açısı yoktu. Elinde ne 
varsa bir hayır kurumuna dö-
nüştürür, insanlar başta olmak 
üzere bütün canlılara bağışlardı. 
Bunu erkekler de kadınlar da 
yaparlardı, padişah da yapardı, 
sıradan halk da yapardı. 
Gülbahar Hatun da eline imkan 
geçtiğinde bunu yaptı. O zaman 
gelenek böyleydi”. 
“VAKIFLARDAKİ 
BATILILAŞMA SİSTEMİ İKİ 
YAKAMIZI BİR ARAYA 
GETİRMEDİ”

“Vakfedilen arazileri vakfiyede 
belirtilen esaslar çerçevesinde 
birileri kullanırdı. Kullanan 
kişiler, yaylacılık yapan, sürüsü 
olan, eken-biçin kişiler, Hatuniye 
imarethanesine ayni veya nakdi 
bedelini öderlerdi.  Daha sonra, 
1829'da bu sistem bozuldu. 
Batıdan ithal sistem benimsendi 
ve vakfeden kişinin iradesiyle 
oluşan Vakfiye şartlarına 
uymayan uygulamalar başladı. 
Hatuniye vakıfının arazileri bu 
arazileri kullananların üzerine 
tapu edildi. Yeni uygulamayla 
İmaret Vakfı da denilen 
Hatuniye Vakfı, Evkaf ve Şeri'ye 
Nezareti'ne bağlandı. 
Merkezden yönetilmeye 
başlandı.  Vakfiyeler önemli 
hukuki belgelerdir. Vakfın 
faaliyetlerini, yönetimini, gelir-
gider hususlarını detaylı bir 
şekilde belirleyen bu belgelerde 

dua ve beddua bölümleri 
de yer alır. Burada vakıf 
malına zarar veren, 
tarafına geçiren kişilere 
çok ağır beddualar yer 
alır. Bu uygulamayla 
Vakfıkebir'in ve halkının 
bu beddualara muhatap 
olduğu naçiz kanaatimdir. 
Ailece bu sıkıntıyı bizzat 
yaşayanlardanım. 
Hatuniye Vakfı'nın 
arazilerinden mensup 
olduğum aileye, bizlere 
de intikal etti. Ancak, her 
nedense bundan sonra iki 
yakamız da bir araya 
gelmedi. Bu durum 

Vakfıkebir için de sanırım farklı 
değil. Sebebi vakıf senedindeki 
beddua olsa gerek.  Peki çözüm 
ne? Şahsi düşüncem odur ki; 
vakıf arazilerini kullananlar bu 
durumdan, arazilerinden elde 
ettikleri gelirin bir kısmını, 
İmaret Vakfı'nın gördüğü 
hizmetlere, mesela eğitim 
hizmetine tahsis ederek belki 
kurtarabilirler”.
“VAKFIKEBİR'İN TARİHİ 
GÜLBAHAR HATUN'LA 
BAŞLAMIYOR”
“Büyük vakıf olan Vakfıkebir'in 
tarihi tabii ki buradan 
başlamıyor. Vakfıkebir'in çok 
eski bir yerleşim yeri olduğu 
biliniyor. Bu coğrafyadan 
bahseden ilk yazılı kaynak, 
Yunanlı paralı askerlerin 
komutanı Xsenefon'a aittir. 
Yunanlı paralı askerlerden 
oluşan onbin kişilik bir ordu 
İran'a savaşmaya Anadolu'nun 
içinden gidiyorlar, dönüşte ise 
Trabzon üzerinden dönüyorlar. 
Bir kısmı da deniz yolunu 
kullanıyor. Trabzon adının ilk 
kez MÖ 400 yılında yazılı 
kaynağa geçmesi bu şekilde 
oluyor. Xenefon'un komuta ettiği 
ordu Trabzon'dan batı'ya doğru 
gelirken Kerasus, yani Kereşon 
diye tabir ettiğimiz şu anki 
Kirazlık Köyü'ne geldiklerinde 
orduyu orada sayıyorlar. Çünkü 
'Kerasus', Kilida Kalesi ile 
birlikte büyük bir şehir. Orada 
sayıyorlar ve on bin kişilik 
ordudan 8 bin kişinin 
dönebildiğini görüyorlar. 
Buralarda da yüksek bir nüfus 
var. Tibarenler, Musnikler, 
Halibler gibi değişik kavimlerin 
yaşadığı bir yer.  Ben Doğu 
Karadenizi, Balkanlar'la 
Kafkaslar'ı birbirine benzetirim. 
Çünkü buralarda çok zengin bir 
flora, bitki çeşidi olduğu gibi 
insan çeşitliliği de fazladır. 
Xenefon, bizim buradaki 
kavimlerin ağaç direkler üzerine 
yaptıkları barınaklarda 
yaşadıklarını ve çok savaşçı 
olduklarını, cevizle 
beslendiklerini yazar. Çünkü 
Batı, o dönemde fındığı 
tanımadığı için ceviz ifadesini 
kullanıyor. Evleri de, tarifinden 
anlaşıldığı gibi günümüzün 

serenderlerine benziyor.  Tarihin 
o dönemlerinden günümüze pek 
bir şey kalmadı. Bazı eserlerin 
isimleri kaldı. Kılita Kalesi, 
Akhisar Kalesi gibi. Kılita Kalesi 
gençliğimde, Ziya Bey daha iyi 
bilir, tarihi özelliklerini koruyan 
bir kale idi. Şu anki tamir görüş 
hali farklı. Burada tarihi 
eserlerimizi tamir ederken 
zaman zaman tahrip ettiğimizi 
maalesef söylemek 
durumundayım. Akhisar ise 
halkımızın ağzında Ağasar'a 
dönüşmüş ve Şalpazarı vadisi-
ne adla anılır olmuş. 1920'lerin 
başında Şarlı'ya ad olmuşsa da 
kısa sürdü.Diğer Akhisar'larla 
karışması nedeniyle yerini 
Beşikdüzü'ne bıraktı”.
“YABANCILAR NE DERSE 
KABULLENMEK ZORUNDA 
KALIYORUZ”
“Arkeolojik kazılar, araştırmalar 
yapılmadığı ve tarihi belgelere 
de sahip olmadığımız için 
burada yaşanan tarihi 
bilmiyoruz; bilmeyince de 
yabancılar ne derse 
kabullenmek zorunda kalıyoruz. 
Halbuki bu coğrafya bizim 
vatanımız; ecdat bedelini 
kanlarıyla ödeyerek bize bu 
coğrafyayı vatan olarak bıraktı. 
Doğrusunu öğrensek, bilsek, 
sahiplensek; sahipli yere bir 
başkası sahiplik edemez. 
'Sahipsiz olan vatanın batması 
haktır, sen sahip çıkarsan bu 
vatan batmayacaktır' diyor ya 
şair; buraya sahip çıkacak 
insanlara ihtiyacımız var. 
Tarihine, gününe, ekonomisine, 
sosyal hayatına, kültürel 
hayatına eğer biz sahip 
çıkarsak,  başkası bura 
üzerinde hak iddia edemez. 
Ama boş bırakınca mutlaka 
birileri çıkıp o boşluğu 
dolduruyor.  Antony Brayer diye 
bir ingiliz kalkıyor, 'Pontus 
Madenleri' diye uzunca bir 
makale yazıyor.'Keraşon'da 
siyah bir kum çıkıyor, o kumu 
yüksek ateşte eritiyorlar, 
ayrıştırıyorlar ve ondan demir 
elde ediyorlar, daha sonra bunu 
çelik haline getiriyorlar, şu 
ediyorlar, bu ediyorlar' diye 
anlatıyor. Şimdi bu Antony 
Brayer'in yazdığını, Keroşan'da, 
Alenoz'da siyah kum çıktığını, 
bundan demir elde edildiğini 
bizden kimse bilmez. Ama bir 
bakıyorsunuz; demircilikle iştigal 
eden bir çok köy var. Klida'da 
bir Demirci Köyü var; Akise'si 
var, Kefli'si var, Düzlük var, 
İshaklı var, Tonya'nın köyleri var. 
Batılı bunu araştırıyor. Biz 
araştırmadığımız, sahip 
çıkmadığımız için folklorümüze 
de sahip çıkıyorlar, 'Kemençe 
benimdir', 'horon bizimdir'  
diyorlar. Dolayısıyla biz sahip 
çıkmayınca başkaları 
sahipleniyor. Ruslar tarafından 
1916'da Trabzon işgal edilince 
Trabzon'daki Rus Yönetimi 
uluslararası şöhrete sahip bir 
Rus Arkeoloğu Trabzon'a 
getiriyor. Çünkü Trabzon hem 
bir kültür şehri, hem de tarih 
boyunca medeniyetlerin harman 
olduğu bir şehir. Dünyanın 
gözünün üzerinde olduğu 
medeniyet merkezlerinden biri…
Ouspenski adındaki bu arkeolog 
Trabzon'da kazılar yaptı, 
Trabzon'la alakalı bir çok tarihi 
materyali, kitabı, belgeyi 
sandıklara doldurarak Rusya'ya 
götürdü.  Kazı yaptığı yerlerden 
biri de Gülbahar Hatun'un 
Türbesi ve Hatuniye Külliyesi 
idi. Ouspenski burada bulunan 
Hatuniye Vakfı'na ait vakfiye 
dahil dokümanların hepsini de 
toplayıp Rusya'ya götürdüğü 
bilgisini kaynaklardan 
öğreniyoruz. Yine de Trabzon 
Hatuniye Vakfı'na ait çok 
miktarda belge Osmanlı 

Arşivlerinde ve 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 
arşivlerinde 
mevcuttur. Bu 
doküman 
üzerinde 
yapılacak 
çalışmaların 
Vakfıkebir 
tarihine de ışık 
tutacağı 
muhakkaktır”. 
“DERDİMİ SÖYLEMEM 
DERTSİZ İNSANA!”
“Ben, bu topraklarda doğdum, 
bu topraklar üzerinde yaşadım, 
suyunu içtim, havasını teneffüs 
ettim, O'nun üzerinde yetişenle 
karnımı doyurdum ama; burayla 
alakası olmayan insanlar kadar 
burayı bilmiyorum. Bu, benim 
çok büyük bir eksikliğim. Bu 
eksiklikleri görmemiz lazım. 
İnsan hafızası unutur. Bu 
bölgenin en hicranlı yılları 
muhaceret yıllarıdır, işgal 
dönemidir. Bundan kurtuluş da 
14 Şubat 1918'dir. Elbet de 
insan hafızası bu geçmişi 
samimi bir şekilde unutur. 
Eskilerimiz, 'Hafıza-i beşer 
nisyan ile malûldur' derler. 
İnsanoğlu, bu unutma 
hastalığını ancak tekrarla tedavi 
eder. Önemli tarihi olaylar sene-i 
devriyelerinde bütün dünyada 
yad edilir. Yıl dönümleri vesile 
edilerek yaşanan o acı veya tatlı 
olaylar tekrar hatırlanır, 
onlardan güne ve geleceğe dair 
dersler çıkartılır.  Biz toplum 
olarak, kurumlarımızla birlikte 
maalesef hafızamızı kaybettik. 
Bunun şuurunda olmamız, 
onunla dertlenmemiz ve 
kaybettiğimiz hafızayı kişi, 
toplum ve kurumlarımız olarak 
yeniden oluşturmamız 
gerekiyor. “Derdimi söylemem 
dertsiz insana,dert çekmeyen 
dert kadrini bilemez” diye bir 
türkümüz var. Yani derdin de bir 
kadri var. Şimdi bize dertli, 
muztarip insanlar lazım. Bu 
ızdırabı hisseden insanlar, bu 
insanların sevk ve idaresinde 
olan kurumlar gereğini yapacak 
ve kaybedilen hafızaları yeniden 
kazanacağız”. 
“VAKFIKEBİR OLARAK BİZE 
YAKIŞMAYAN BİR 
SEVİYEDEYİZ”
“Bir kaç yıl önce burada karma 
bir resim sergisi açıldı, Metin 
Karanisoğlu ve bölgemizden 
bazı ressamlar tarafından. 
Kurtuluşun 100. Yılı nedeniyle 
açılmıştı ve çok da isabetli oldu. 
Sergide çok güzel eserler vardı. 
Özellikle Osmanlı Padişahları 
Tablosu son derece başarılı bir 
çalışmaydı. Rica ettim, 
yalvardım, bir kaç tablo satın 
alın dedim. Ama olmadı. Ben 
isterdim ki; en azından o tablo 
Vakfıkebir'de kalsın, 
Vakfıkebir'in bir evladının,  
sanatçısının fırçasından çıkmış 
bu güzel eser Vakfıkebir'de bir 
salonu, bir makam odasını, bir 
iş adamının ofisini süslesin; biz 
de onunla iftihar edelim. Ama 
hiç kimse elini cebine sokmadı.  
Marifet iltifata tabidir. Biz marifet 
ehline iltifat etmedikten sonra 
giderek böyle yalnızlaşıyoruz, 
burayı seven insanların sayısı 
da giderek azalıyor. Ancak, 
sizlerin buraya kadar gelerek 
araştırma ve yayın yapma 
teşebbüsünüz bir hayatiyet 
göstergesidir. Ümit ışığı 
oldunuz. Zararın neresinden 
dönülürse kardır. İnşallah bu 
yanlışlardan döneriz. Şu anda 
Vakfıkebir olarak bize 
yakışmayan bir seviyedeyiz. 
Buranın tarihine yakışmayan bir 
hale geldik ve deniz seviyesinde 
eşitledik insanlarımızı. Bu resim 
ilçemize yakışmıyor. Bunu 
düzeltmemiz ve hak ettiği yere 

getirmemiz lazım”. 
“14 ŞUBAT'TA KONUŞULA-
CAK KİŞİLERDEN BİRİ 
HÜSEYİN AVNİ AKER'DİR”
“Potansiyel olarak geçmişte 
yetişen insanlar kimlerdi? 
Mesela Hüseyin Avni Aker. 
Çavuşlu Köyü'nün bir evladı. 14 
Şubat'ta konuşulacak kişilerden 
birisi Hüseyin Avni Aker'dir. 
Birinci Dünya Harbi'nde 4 yıl 
savaşıyor, mütarekeden sonra 
terhis oluyor; ama ileri 
görüşlülüğü nedeniyle bu harbin 
bitmediğini düşünüyor. Yedek 
Mülazımlar Derneği'ni kurarak 
arkadaşlarıyla birlikte gençlere 
harp eğitimi veriyorlar. Milli 
mücadele başlayınca da eğittiği 
gençlerin başında gönüllü 
olarak harbe katılıyor.
Benim naçizane kanaatim, 
Osmanlı Veraset Savaşı olarak 
tarihe geçen 1. Dünya harbi 
dönemi buraların en hicranlı, en 
acılı yıllarıdır. Vakfıkebir sadece 
1916'daki işgal sırasında 
düşman zulmüne uğramıyor. 
1914'te 1. Dünya Harbi başlar 
başlamaz buralar denizden Rus 
Donanması tarafından 
bombalanmaya başlıyor, Ruslar 
buradaki üstünlüğü ele geçiriyor. 
Ama buna rağmen buraların 
insanları, müthiş 
kahramanlıklarla onlara karşı 
direndi; bir çok insanın da şehit 
olması pahasına, adeta insan 
üstü gayretle, Rusların denize 
döşedikleri mayınları sökerek 
takalara doldurup Çanakkale'ye 
yetiştirdiler.  Nusret Mayın 
Gemisi de müttefik donanma-
sına karşı Çanakkale Boğazı'na 
döşedi bu mayınları. Karadağ 
bölgesindeki muharebelerde ise 
dedelerimiz, bütün 
olumsuzluklara rağmen aylarca 
Rus ordusuna karşı destansı 
kahramanlıklar sergilediler. 
Ruslar bu muharebelerde 3 bin 
küsur asker kaybetti. Erzincan 
cephesini kaybedince 
birliklerimiz Karadağ'dan Harşit 
hattına çekildi”. 
“BİR MEMLEKET 
SEVENLERİNİN OMUZUNDA 
YÜKSELİR”
“Bir memleketin seveni yoksa o 
memleket gariptir. Ekonomik 
yönden, sosyal yönden, kültürel 
yönden yükselmesi mümkün 
değildir. Seveni olmayan 
memlekete dünyanın ekonomik 
imkanını da tahsis etseniz orası 
gariptir. Birinci şart, bu şehri 
mensubuyla, hemşerisiyle 
barıştırmaktır. Bir kere insan 
vatanını sevecek. Vatan sevgisi 
imandandır ve vatan, siyasi bir 
coğrafyadan ziyade insanın 
doğduğu, mensubiyet duyduğu 
yerdir. Bize nerelisiniz diye 
sorulduğunda gösterdiğimiz yer 
burası. Buraya mensup olan 
insan da buradan mesuldür, 
sorumludur. Ne kadar 
sorumludur? Gücü ne kadar 
yetiyorsa. Buraya mensup olan 
insanların buradan sorumluluk 
duyması lazım. Bu da sevgiyle 
olur, barışmayla olur. Herkes 
eteğindeki taşları dökecek. 
Farklı siyasi düşüncelere sahip 
olabilir ki; olması lazım, herkes 
kurşun asker gibi aynı şeyi 
düşünecek, aynı şeyden zevk 
alacak değil. İnsanlarımız 
arasındaki farklı düşünceleri bir 
zenginlik olarak görmemiz 
gerekir”. 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, Soğuksu Mahallesi Bektaşlı Mevkii 126 Ada, 8 Parsel. 
Satışa konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Hakim ürün fındıktır. %25-35 arasında 
meyillidir. Erozyon tehlikesi yoktur.
Adresi  : Soğuksu Mah. Bektaşlı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 2.284,72 m2  
Kıymeti  : 72.215,55 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2.fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 04/05/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir Soğuksu Mahallesi Bektaşlı Mevkii, 126 Ada, 10 Parsel. Satışa 
konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Hakim ürün fındıktır. %25-35 arasında meyillidir. 
Erozyon tehlikesi yoktur.
Adresi  : Soğuksu Mah. Bektaşlı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 3.386,88 m2  
Kıymeti  : 84.475,98 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 sayılı kanunun 22 maddesinin a bendi uygulamasına tabidir
1. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 04/05/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir Soğuksu Mahallesi İslamoğluyeri mevkii 126 Ada, 12 Parsel.  
Satışa konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Hakim ürün fındıktır. Halihazırda fındık üretimi 
yapılmaktadır. %25-35 meyillidir. Erozyon tehlikesi yoktur. Yol, su elektrik hizmetlerinden 
faydalanmaktadır. Parselin arazi değeri 340.705,72TL olaras hesaplanmıştır. Parsel üzerinde bir adet 
yapı bulunmakta olup yapı taş duvar örülerek taşıyıcı duvarlar oluşturulmuş, duvarların bir kısmı 
ahşap malzeme örülerek inşa edilmiştir. Yaklaşık 50-60 yıllık bir yapıdır. Çatısı sac kaplıdır. Kapı ve 
pencereleri eskimiş durumdadır. Taban alanı 50m² olarak ölçülmüştür. Yıpranma payı %80 olarak 
değerlendirilmiş olan bu yapının değeri 8000TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Soğuksu Mah. İslamğluyeri Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 17.825,77m2  
Kıymeti  : 348.705,72 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 sayılı yasanın 22 maddesinin a bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 04/05/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir, Çarşı Mahallesi Tonya yolu altı mevkii 288 Ada, 2 Parsel, 
Dördüncü kat 4 nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda çatı katlı mesken olarak kayıtlıdır. 
Vakfıkebir ilçesi pazaryeri mevkiinde bulunmakdır. Eski Tonya yoluna 60mt, yeni Tonya yoluna 170mt 
mesafededir. Vakfıkebir ilçe merkezine kaymakamlığa, belediyeye, pazara, resmi kurumlara ortalama 
250m mesafededir. Bağımsız bölümün bulunduğu bina zemin kat +4 normal kattan oluşmaktadır. 
Bağımsız bölüm 4. kattadır alanı 130m² olarak ölçülmüştür. 3 oda, 1 salon, 1 wc ve 1 banyodan 
oluşmaktadır. Batı yöne bakan balkonu bulunmaktadır. Islak mahaller ve mutfağın zemini seramik 
kaplıdır. Koridor kısımları mermer kaplıdır. Odalar laminat döşemedir. Mutfak dolası ve mermer tezgah 
mevcuttur. Pencereler PVC ısıcamlıdır. Kat kaloriferli katı yakıtlı kalorifer ile ısınmaktadır. Asansörü 
mevcuttur. Oda kapıları ahşaptır. Binanın iç merdivenleri henüz kaplanmamıştır. Tüm iç imalatlar 
yenilenmiştir. Dairenin yıpranma oranı %15 olarak takdir edilmiştir. Alınan ek bilirkişi raporunda satışa 
konu 4 nolu bağımsız bölümün içerisinde üst kata salondan çıkılabilmesi için merdiven çizimi 
yapıldığı, ancak binada böyle bir uygulama yapılmadığı tespit edilmiştir. 4 nolu bağımsız bölümün üst 
kısmında başka bir bağımsız bölüm oluşturulmuştur. Yeni bağımsız bölüm alt kattaki salon kısmının 
üstündedir. Yeni oluşturulan bağımsız bölüme bağımsız bölüm içinden erişim bulunmamaktadır. Diğer 
bağımsız bölümlere erişim olduğu gibi merdivene kapı açılmaktadır. Üst katta oluşturulan bağımsız 
bölümün yanında asansör kulesi ve teras bulunmaktadır. Bu bölüm 35m² olup toplamda satışa konu 
taşınmaz 158m² olarak hesaplanmıştır.
Adresi  : Çarşı Mah. Sedef Sokak No:15 Kat:4 Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 158m²( bilirkişi raporuna göre)
Arsa Payı : 16/64
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 232.737,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 4 nolu odunluk eklentisidir.
1. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 04/05/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları  : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/825 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

Çoruh Elektrik Dağıtım 
A.Ş. zorlu kış şartlarının 
etkili olduğu bölgemizde 
çalışmalarını aralıksız 

sürdürüyor.  Vakfıkebir merkez 
ve 46 mahalle bölgesinde 
elektrik dağıtım hizmeti veren 
Çoruh Elektrik, tüketicilerine 
kaliteli, kesintisiz ve sürekli 
enerji temini için 7/24 çalışıyor. 
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş, 
Kar yağışının etkili olmaya 
başladığı 7 Şubat tarihinden 
itibaren gelişmeleri anlık olarak 
takip ederek ilave personel, 
ekipman ve araçlarla 
desteklediği ekipleriyle bölge 
genelinde oluşabilecek 

arızalara karşı seferberlik 
halinde çalışmalarına devam 
ediyor. Çoruh Elektrik Dağıtım 
A.Ş. Belediye ile koordineli 
olarak yürüttüğü çalışmalarını, 
kapalı yolların açılma haberini 
takip ederek bölgenin dört bir 
yanında gece gündüz, dağ 
bayır demeden yoğun kar 
yağışı ve fırtınaya karşı 
aralıksız sürdürüyor. Öte 
yandan karın yoğun olduğu ve 
araçların ilerleyemediği 
bölgelere yaya olarak ulaşım 
sağlamaya çalışan Çoruh 
Elektrik Dağıtım A.Ş. Ekipleri, 
zorlu arazi şartları ve ağır hava 
koşullarında kesintisiz enerji 

için canla başla mücadele 
ediyor. Vakfıkebir İlçesinde 7 
Şubat gecesi başlayan ve 10 
Şubat akşamına kadar devam 
eden yoğun kar yağışına 
rağmen elektrik hatlarında 
oluşabilecek tüm arızalara 
anında müdahale eden Çoruh 
Elektrik Vakfıkebir İşletmesi 
çalışanlarını kutluyoruz. Zor 
şartlar altında sürdürdükleri 
hizmetlerini gece gündüz 
demeden anında arızalara 
müdahale ederek ilçe halkının 
elektrikle ilgili olarak sıkıntı 
yaşamasını önlüyorlar. İlçe 
Merkezinde kar kalınlığının 60 
cm. ile 1 metre arasında 
olmasına rağmen arızalara 
anında müdahale ederlerken, 
köy mahallelerinde 2 metreye 
varan kar kalınlığı dolayısı ile 
bazı arızalara ulaşamıyorlar. 
Köy mahallelerindeki yolların 
açılması ile bu arızalarında 
giderileceği belirtiliyor.  Çoruh 
Elektrik Dağıtım A.Ş. Yetkilileri, 
hava muhalefetine bağlı olarak 
bölge genelinde meydana ge-
lebilecek arızalara karşı tüke-
ticilerin 7/24 hizmet veren “186 
Arıza İhbar ve Çözüm Merkezi” 
aracılığıyla ya da bilgi@coru-
hedas.com.tr e-posta adresi 
üzerinden talep, öneri ve 
şikâyetlerini iletebileceklerini, 
tüm başvuruların anlık olarak 
takip edildiğini belirtti.

ÇORUH ELEKTRiK ÇALIŞANLARINI KUTLUYORUZ
Vakfıkebir İlçesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası yaşanabilecek elektrik 
kesintilerinin önüne geçebilmek için zor şartlara rağmen titizlikle çalışan Çoruh 
Elektrik Dağıtım A.Ş. Vakfıkebir İşletmesinin tüm personelini kutluyoruz. 

1
870 yılında Vakfıkebir 
İlçesi'ne bağlı Fevziye 
(Sebla) Köyü'nün Tonya 

eski Karayolu kenarında Hacı 
Memiş tarafından yaptırılan biri 
tek, iki tanesi de çifte kurnalı 
olarak yaptırılan tarihi 
çeşmelerden ayakta kalan son 
çeşme de kimliği belirsiz kişi ya 
da kişiler tarafından taşları ile 
birlikte çalındı.  Çeşmenin 
çalınması çevrede şaşkınlık 
yaratırken, Hacı Memiş'in 
torunlarından Tahsin Zaman şu 
açıklamalarda bulundu: “Sevgili 
Vakfıkebir'li dostlarımız her 
nedense insanlara sülalemizce 
hizmete sunulan bu 
çeşmelerden bir veya birkaç 
meczup rahatsız oluyor, ya 
kurnalarını kırıyor, ya da 
bugünkü gibi taşlarını çalıyor. 
Dedemin dedesi Rahmetli Hacı 
Memiş'in ( Tahrirat katibi, ilk 
Kaymakam -1 yıl ve 1904-1909 
Bel. Bşk ) 1870'li yıllarda Tonya 
eski yolu üzerinde Sebla'da 
bulunan 1 tanesi çifte kurnalı, 2 
tanesi tek kurnalı ve taş 
köprüden; köyümüzde bulunan 
çifte çeşmenin bir kurnası ve 

kitabesi 8 yıl önce kırıldı, 
yaptırdık. 3 yıl kadar önce yine 
yaptırdık ve şimdi eski yol 
üzerindeki tek kurnalı çeşme 
komple taşları alınarak çalındı” 
dedi.   “Buna ne diyelim şimdi? 
Sülale olarak çok üzgünüz. 
Bunlar birer tarihi eser ve artık 
bizlerden çıkıp halka mal 
olmuş. Yani bunları kırmakla ne 
elde ediyorsunuz? Tamam, 
kırılanı yaptırıyoruz da komple 

çeşmeyi çalınca bizler ne 
yapabiliriz? Bu rezaletin önüne 
nasıl geçeceğiz, bilemiyoruz. 
Bizim oralarda bu eserleri 
bekleme şansımız yok, lâkin bu 
işin önlemini nasıl alacağız 
bilemiyorum. Önlem almasını 
da biliriz ama bu hareketler 
bize yakışmaz. Kolluk kuvvet-
leri bu işin takipçisi olur ve İn-
şallah bulunur. Gerçekten, kim 
olduklarını merak ediyoruz”. 

VAKFIKEBiR'DE BiR TARiH ÇALINDI!
Vakfıkebir İlçesi'nin eski Tahrirat Katibi ve ilk Kaymakamı, 1904- 
1909 yılları arasında da Belediye Başkanlığı yapan Hacı Memiş'in 
1870 yılında yaptırdığı tarihi çeşmenin çalınması şaşkınlık yarattı. 

Bu gün yapmış olduğumuz haber şöyleydi;
“VAKFIKEBİR'DE BİR TARİH ÇALINDI”
1870 yılında Vakfıkebir İlçesi'ne bağlı 
Fevziye (Sebla) Köyü'nün Tonya eski 
Karayolu kenarında yaptırılan biri tek, iki 
tanesi de çifte kurnalı olarak yaptırılan tarihi 
çeşmelerden ayakta kalan son çeşme de 
kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 
taşları ile birlikte çalındı.  Bu haber üzerine 
Vakfıkebir İlçe Jandarma ekipleri, yoğun bir 
çalışma sonucu, ilçedeki o bölgeye ait tüm 
kameraları incelenmiş ve o tarihi eser çeş-
menin taşlarını Vakfıkebir'e bağlı Karatepe 
Mahallesindeki bulunmuştur. Olayla ilgili 
ayrıntılı soruşturma devam etmektedir.

ÇALINAN TAŞLAR BULUNDU
Vakfıkebir İlçesinde 1870 yılında yapılmış olan tarihi çeşmenin çalınan taşları bulundu.

Vakfıkebir Vergi Dairenin 58237463334 T.C. Numaralı mükellefiyim. Korhan Kuleyin adına yapılmış 
olan 6251-6300, 6301-6350, 6351-6400, 6401-6450 seri numaralı 4 cilt irsaliyeli faturalarımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. Korhan Kuleyin Çarşı Mah. VAKFIKEBİR

ZAYİ İLANI
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VAKFIKEBiR'DE 
TRABZONSPOR'A
MUHTEŞEM KARŞILAMA

T
rabzonsporlu taraftarlar 
Vakfıkebir ilçesinde 
saatlerce bekledikleri 

takımlarını coşkuyla karşıladı. 
Trabzonspor kafilesini 

karşılayan Vakfıkebirliler, 
şampiyonluk tezahüratları 
yaptı. Vakfıkebir ilçesinde kar 
yağışına aldırış etmeden 
bekleyen bordo-mavililer, 
futbolcularla birlikte galibiyeti 
kutladı. Trabzonspor 8 Şubat 
Cumartesi günü 
Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2 
- 0'lık net bir skorla mağlup 
ederken bordo-mavililerin 

Trabzon'a gelişi ise hava 
muhalefetine takıldı. Trabzon'a 
Cumartesi günden buyana 
yağan kar yağışı nedeniyle 
uçak seferleri iptal olunca, 

Trabzonspor kafilesi mecburen 
kara yolunu tercih etti. İlk 
olarak uçakla Samsun'a oradan 
da karayoluyla Trabzon'a 
gelmeyi planlayan kafile bu ilde 
de yaşanan hava muhalefeti 
nedeniyle Ankara'dan 
Trabzon'a mecburen takım 
otobüsüyle geldi. Trabzonspor 
kafilesi Trabzon'a gelirken, 
Vakfıkebir ilçesinde bordo-

mavili taraftarlar tarafından 
karşılandı. Kar yağışına aldırış 
etmeden şehir girişinde 
bekleyen Trabzonspor 
taraftarları, bordo-mavililerle 
birlikte galibiyet sevincini 
kutladı.
“BU SENE O SENE”
Vakfıkebir Trabzonsporlular 
Derneği Başkanı Hasan 
Bahadır yapılan karşılama ile 
ilgili yaptığı açıklamada; 
“Ankara'daki maç sonrasında 
uçakla Trabzon'a dönmek 
isteyen kafile hava muhalefeti 
nedeni ile Samsun'a indi. 
Trabzonspor Kafilesi Trabzon'a 
karayolu ile dönmek zorunda 
kaldı. Vakfıkebir 
Trabzonsporlular Derneği 
olarak 100 meşale 
organizasyonu yaparak 
yüzlerce kişi ile Vakfıkebir ilçesi 
iskele mevkiinde Trabzonspor 
otobüsünü durdurarak “BU 
SENE O SENE” tezahüratları 
yaparak şampiyon Trabzonspor 
tezahüratında bulunduk. Bu 
hafta sahamızda oynanacak 
olan Sivasspor maçında 40 bin 
seyirciyle oynamak istiyoruz. 
Taraftarlarımızı bu maça 
bekliyoruz. Trabzonspor 
şampiyonluğa oynuyor, takımı 
yalnız bırakmayalım. 
Centilmence takımımızı 
destekleyelim. Hep birlikte 
coşalım.  Şampiyonluk bu 
maçlardan geçiyor. Seyircimizi 
statta bekliyoruz. Herkese 
teşekkür ediyoruz.”

B
u gün; Vakfıkebir 
halkının Büyük 
Atatürk 

önderliğinde kadın, erkek, 
genç, yaşlı, her kesiminin 
canını dişine takarak kanıyla 
yazıp tarihe armağan ettiği 
eşsiz kahramanlık 
destanıdır.Başkan Mehmet 
Keskin mesajında; İlçemiz 20 
Temmuz 1916'da Rus işgaline 
uğradı. Ancak bu işgal uzun 
sürmedi ve 14 Şubat 1918 
tarihinde düşman işgalinden 
kurtarıldı. Bundan tam yüz iki 

yıl önce bu gün yürekleri vatan 
sevgisiyle dolu Vakfıkebir halkı 
ilçemizi ele geçirmek isteyen 
işgalci güçlere karşı kısıtlı 
imkânlarla, kanları canları 
pahasına savaşmışlar ve 
düşman kuvvetlerini bozguna 
uğratmışlardır. Bu gün; 
Vakfıkebir halkının Büyük 
Atatürk önderliğinde kadın, 
erkek, genç, yaşlı, her 

kesiminin canını dişine 
takarak kanıyla yazıp 
tarihe armağan ettiği eşsiz 
kahramanlık destanıdır. 
Elde ettiğimiz büyük 
zaferin 102. yıldönümünü 
kutlamanın büyük 
gururunu ve onurunu 
yaşıyoruz. Kazanılan 
Büyük Zaferle sadece 
Vatan toprakları 
kurtarılmamış, milletçe 
kazandığımız bu zafer 
aynı zamanda Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluş 
felsefesini oluşturma 
gücünü de kazandırmıştır. 
Halkımızın Kurtuluş 
Bayramını kutluyor, bu 

topraklarda hür ve kendi 
bayrağımız altında yaşamamızı 
kanları ve canları pahasına 
sağlayan başta 
Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere aziz şehitlerimizi 
ve kahraman gazilerimizi bir 
kere daha hürmet, minnet ve 
şükranla anıyorum.

BAŞKAN KESKİN, “VAKFIKEBİR HALKININ,
TARİHE ARMAĞAN ETTİĞİ EŞSİZ KAHRAMANLIK DESTANI”
Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin, Vakfıkebir İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 
102. Yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.  

B
aşkan Muhammet 
Balta mesajında 
şunları söyledi; 'Bu 

şehrin halkı, ülkemiz işgal 
altındayken namusunu, 
toprağını ve bayrağını 
savunmak için büyük bir 
direniş destanı yazarak, 
unutulmaz kahramanlıklara 
imza atmıştır. Dünya tarihinin 
en kanlı savaşlarının 
yaşandığı Birinci Dünya 
Savaşının başladığı 1914 
yılından itibaren Vakfıkebir 
ve Büyükliman yöresi harbin 
olumsuzluklarını derinden 
yaşamış bir vatan parçasıdır. 
Harbin başından itibaren 
düşman donanmasınca 
denizden bombalanan, denizine 
mayınlar döşenen, eli silâh 
tutan mensuplarını vatan 
savunmasına cephelere 
gönderen Vakfıkebir, bütün 
imkânsızlıklarına rağmen, Rus 
istilâsından kaçarak muhacir 
çıkanlara da bir sığınak olmuş, 
ekmeğini onlarla paylaşmış, 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışmıştı. Ancak, güneyimizde 
bulunan Bayburt, Gümüşhane 
ve Erzincan'ın işgal edilmesi 
birliklerimizin Sisdağı, Çavuşlu 
Deresi, Çanakçı hattına 
çekilmesine sebep olmuştur. 
Askerimizin çekilmesiyle de 
Vakfıkebirimiz 22 Temmuz 1916 
tarihinde işgal edildi. Muhacir 
çıkacak imkânları olan halkımız, 
yanlarına çok az eşya ve 

yiyecek alarak, hayvanlarını 
bağlarından çözüp salarak, 
düşman esaretinden canlarını, 
namuslarını kurtarmak için 
yollara düştüler. Gidecek imkânı 
olmayanlar da, çaresizlik içinde 
işgal zilletine katlanmak, boyun 
eğmek zorunda kaldılar. 
Katliamlara ve türlü eziyetlere 
uğradılar. Bundan 102 yıl önce, 
beldemizde yaşanan o acı 
günler sona erdi ve Erzincan 
Mütarekesi gereği ileri harekâta 
geçen askerlerimiz 14 Şubat 
1918 günü Vakfıkebir'i düşman 
işgalinden kurtardılar. Düşman 
işgalinden kurtulan Vakfıkebir 
halkımız ise hastalıklarla, açlık 
ve çaresizlik içinde 
kıvranmasına rağmen, ülke ve 
milletimize karşı kurulan 
kumpası boşa çıkartmak, top 
yekûn kurtuluşu sağlamak için 
seferber oldu ve aynı yıl kurulan 

Trabzon Muhafaza-i Hukuk 
Cemiyeti'nde halkıyla, 
belediye reisiyle birlikte yer 
aldı. Sevgili Vakfıkebirliler; 
gerek ilçemizde gerekse 
yurdumuzda birlik ve bera-
berliğe her zamankinden 
daha fazla ihtiyacımız vardır. 
 Millî şuurunu, benliğini 
kaybeden milletlerin, maddî 
sahada kalkınsalar dahi 
bağımsızlıklarını koruya-
madıkları tarihin kaydettiği 
gerçeklerdendir. Dünyanın 
gelişmiş ülkelerinde 
vatanının ve milletinin tarihini 
bilmek aydın olmanın 

vazgeçilmez şartlarındandır. Biz 
de insanımızı bu şekilde 
yetiştirmek durumundayız. 
Sevgili gençler;  kendi iradesi 
olmayan bir millet başka 
milletlerin oyuncağı olur. Milli ve 
manevi değerlerimize sahip 
çıkın. Tarihimizi ve kültürümüzü 
çok iyi bilin. Vakfıkebir'in düş-
man işgalinden kurtuluşunun 
102. yıldönümünü kutladığımız 
bu günde bütün dünyaya 
mesajımız, 'Barış, sevgi ve 
kardeşliktir' Bu vesile ile başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, kanlarıyla, 
canlarıyla bu güzel coğrafyayı 
bizlere vatan yapan tüm şehitle-
rimizi, gazilerimizi rahmetle, 
minnetle yâd ediyor, ülkemizin 
ve milletimizin o kara günleri bir 
daha yaşamamasını Cenab-ı 
Allah'tan niyaz ediyorum.

BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ
MUHAFAZA EDELiM 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir'in Düşman 
İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

V
akfıkebir ilçesinin eski 
esnaflarından Mustafa 
Uçar'ın eşi Zehra Uçar 

(87), yaşlılığa bağlı olarak bir 
süreden beri tedavi gördüğü 
hastanede yaşam mücadelesini 

kaybetti. Merhume Zehra 
teyzemizin cenaze namazı 
12 Şubat 2020 Çarşamba günü 
ikindi namazına müteakiben 
Vakfıkebir Merkez Yeni 
Camiinde kılınarak Sekmenli 
Mahallesi Eski Cami yanındaki 
aile kabristanlığında toprağa 
verildi. 5 çocuk annesi olan 
merhume Zehra teyzemizin 
cenaze namazını Oğlu İmam 
Hatip Ali Uçar kıldırdı. Emekli 
Albay Osman Uçar, Vakfıkebir 
Merkez Yeni Cami İmam Hatibi 
Ali Uçar ve İlçe Esnaflarından 
Adem Uçar'ın anneleri olan 
merhume Zehra Uçar 
teyzemize Cenabı Allah'tan 
rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

ZEHRA UÇAR VEFAT ETTi
Vakfıkebir İlçesi Sekmenli Mahallesi'nden ilçenin eski esnaflarından 
Mustafa Uçar'ın eşi Zehra Uçar'ı ebediyete uğurladık.  

akfıkebir ilçesi 

VYalıköy mevkiinde bu 
gece 02.40'da 

yaşanan trafik kazası ucuz 
atlatıldı. İlçe giri-şindeki 
viyadükte Giresun isti-
kametine ilerleyen H.S 
yöneti-mindeki 61 ABH 331 
plakalı boş akaryakıt 
tankeri, yoldaki buzlanma 
nedeniyle kontrolü kaybedip 

önce bariyerlere çarptı daha 
sonra alt yola düştü. Yoldan 
geçen araç olmaması olası 
bir faciayı önledi. Olay 
yerine gelen güvenlik 
güçleri olası bir patlama 
ihtimaline karşı yolu trafiğe 
kapatırken, tankerin 
bulunduğu yerden 
kaldırılmasını ardından yol 
yeniden trafiğe açıldı. 

VAKFIKEBİR'DE TANKER YOLA DÜŞTÜ!
Vakfıkebir Yalıköy'de viyadükten tanker alt yola düştü.



GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi No: 216/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)  

1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI 
1 ADET RULO 

299 TL

ŞOK KAMPANYA

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

Trabzonspor deplasmanda 

Gençlerbirliği'ni 2 - 0'lık 

net bir skorla mağlup etti. 

Bordo-Mavililer 

şampiyonluk yolunda emin 

adımlarla yoluna devam 

ediyor. Trabzonspor zorlu 

Gençlerbirliği 

deplasmanında 2-0 

kazanarak önemli bir 

3 puanın sahibi oldu. 

Bordo-mavililere galibiyeti 

getiren golleri Jose Sosa 

ve Nwakaeme kaydetti.

Trabzonspor 298 hafta sonra şansı yakaladı

Süper Lig'de hafta sonu ligin ilk sırasında yer alan Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek bordo-mavililer, 
rakibini yenmesi halinde 2010-2011 sezonunun 29. haftasından sonra ilk kez haftayı lider kapatmış olacak. 
Bordo mavili ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak.

0-2
Fotoğraf : Sadık AYDIN


