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AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ MUHAMMET BALTA: 
“YENİ KABİNEMİZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN”
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Yeni yönetim sistemi 
2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşan Türkiye için milat niteliğinde 
olduğunu belirterek “Yeni kabinenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. 

YENi YENi SiSTEMiN  KABiNESi
YEMİN EDEREK  BAŞLADIGÖREVE

MÜDÜR SARAL; “BİR AYDA 600 AİLE ZİYARET EDİLDİ”
Vakfıkebir de açılan Sosyal Hiz-
met Merkezi, alanındaki uzman 
kadrosuyla hem bölge genelin-
de hem de ilçe genelindeki deza-
vantajlı ailelere hizmet veriyor. 
Merkezin kısa sürede Büyükli-
man bölgesindeki 5 ilçede ger-
çekleştirdiği faaliyetler hakkın-
da Merkez Müdürü Yaşar Saral 
tarafından bilgilendirildik. > Vedat FURUNCU 3'de

VAKFIKEBİR'DE İLK RESMİ 
MÜFTÜ NİKAHI KIYILDI
Ayşenur Kukul ile Muhammet Karkaç, Müftü Hüseyin 
Köksal'ın kıydığı nikahla hayatlarını birleştirdiler.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI
MURAT KURUM

> Sadık AYDIN 4'de

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANI
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasının 

ardından, Cumhurbaşkanının açıkladığı yeni kabinenin 16 üyesi ve Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay da Meclis'te yemin ederek görevlerine başladı. 

CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN

ADALET BAKANI 
ABDÜLHAMİT GÜL

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI
FUAT OKTAY

GENÇLİK VE SPOR BAKANI
MEHMET KASAPOĞLU

İÇİŞLERİ BAKANI
SÜLEYMAN SOYLU

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
MEHMET ERSOY

MALİYE VE HAZİNE BAKANI
BERAT ALBAYRAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANI
ZİYA SELÇUK

DIŞİŞLERİ BAKANI
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
FATİH DÖNMEZ

MİLLİ SAVUNMA BAKANI
HULUSİ AKAR

SAĞLIK BAKANI
FAHRETTİN KOCA

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI
MUSTAFA VARANK

TARIM VE ORMAN BAKANI
BEKİR HAKDEMİRLİ

TİCARET BAKANI
RUHSAR PEKCAN

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI
MEHMET CAHİT TURAN

Y E N İ  S İ S T E M İ N  Y E N İ K A B İ N E Ü Y E L E R İ

>2'de> Ahmet KAMBUROĞLU  3'de
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Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
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"YENİ DÖNEM VE 
YENİ KABİNE"

YENi SiSTEMiN YENi KABiNESi 
YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Türkiye yeni yönetim sistemine 
resmen geçiş yaptı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan Meclisteki yemin töreninin 
ardından Anıtkabir'e hareket etti, 
Aslanlı Yol'da yürüdü. Anıtkabir'de 
mozole ziyaretinin ardından Mustafa 
Kemal Atatürk'ün hatıra defterine 
notlar yazan Cumhurbaşkanı, 
buradan külliyeye hareket etti. 
"RABBİME SONSUZ 
ŞÜKÜRLER OLSUN"
24 Haziran'da oylarıyla, dualarıyla, 
destekleriyle şahsımı bu göreve 
layık gören herkese teşekkür 
ediyorum. Bugün burada bizzat 
bulunarak ya da ekranlardan bizleri 
takip ederek sevincimizi paylaşan 
herkesi saygıyla selamlıyorum. 
Adaylığımı açıkladığım günkü gibi 
Rabbime yalvarıyorum. Sonsuz 
şükürler olsun. Rabbim göğsümüzü 
genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. 
Bugün Rammibize ve onun 
yarattıklarına yani halka hizmet için 
bir güzel yolculuğa hazırlanıyorum. 
Ya Ram bizi kibirden, haksızlıktan, 
adaletsizlikten ve zulümden beri 
eyle. Allah'ım bizi, ailemizi, tüm yol 
arkadaşlarımızı tuzaklardan koru. 
Sen ki her şeye gücü yetensin. 
Rabbim tüm hizmetlerimizde işimizi 
kolaylaştırsın.
"HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"
40 yılı aşkın süredir siyasetin 
içindeyim. Biz siyaseti hep millete 
hizmet için yaptık. Efendiliğe değil. 
Millete hizmet etmeye geldik. 
Hamdomlsun, milletimiz bizi yolda 
koymadı. 24 Haziran'da bir kez daha 
bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin 
değil 81 milyonun Cumhurbaşkanı 
olduğumuzun bilinciyle milletimize 
layık olmaya çalışacağız.
"BUGÜN BURADA YENİ BİR 
BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ"
Biz de Türkiye olarak, Türk milleti 
olarak bugün burada, yeni bir 
başlangıç yapıyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemiyle, demokrasi arayışımızın 
yaşadığımız denemelerin çok 
ötesinde yeni bir yönetim modeline 
geçiyoruz. Siyasi, sosyal ve 
ekonomik kaoslar nedeniyle 
ülkemize büyük bedeller ödeten 
sistemi geride bırakıyoruz. 
Bundan sonra milletin yetki 
verdiği ve hesap sorma hakkına 
sahip olduğu sistemi yasama ve 
yargı organlarıyla uyumlu bir 
şekilde yürüteceğiz.
"YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR 
SİSTEMİN DEĞİŞİMİNİ 
ZORUNLU HALE 
GETİRMİŞTİR"
Ülkemizi 3,5 kat büyütürken 
yaşadığımız sıkıntılar sistemin 
değişimini zorunlu hale 
getirmiştir. Türkiye kritik bir yol 
ayrımında milletimizin özgür 
iradesiyle gerçekleştirmiştir. Her 
mücadelede yanımızda olan 15 
Temmuz Darbe Girişiminde 
istiklallerine ve istikballerine sahip 
çıkan milletime şükranlarımı 

sunuyorum. Bu tarihi reforma destek 
veren milletime teşekkür ediyorum.
"GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ MECLİS 
VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN YOLA 
ÇIKIYORUZ"
Bugün burada 95 yıllık 
Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim 
anlayışıyla şahlandırmanın sözünü 
veriyorum. Milletimizin bize sağladığı 
bu imkanı kullanarak güçlü devlet, 
güçlü meclis ve güçlü Türkiye için 
yola çıkıyoruz.
"MİLLETİMİZ 24 HAZİRAN'DA 
GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ"
Milletimiz 24 Haziran'da bir kez daha 
görevini yerine getirdi. 
Medeniyetimizin inşası ve ihyası için 
bize düşen çok çalışmaktır. Vakit, 
hedeflerimize daha hızlı yürüme 
vaktirdir. Bugün bismillah diyerek 
adımını attığımız imtihanın hedefi 
2023'e ulaşmak olacaktır.

"TÜRKİYE HER ALANDA 
DAHA İLERİYE GİDECEKTİR"
Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun 
vasiye, mürebbiyeye, kurtarıcıya 
ihtiyacı olmadığına; adalet ve 

işbirliğine ihtiyaç olduğuna 
inanıyorum. Türkiye her alanda daha 
ileriye gidecektir. Elindeki imkanları 
kendi vatandaşlarıyla paylaşamaya 
devam edecektir.
"KILAVUZUM YİNE 
DEMOKRASİ, MİLLİ İRADENİN 
ÜSTÜNLÜĞÜ OLACAK"
Bu gece kabinemizi açıklayarak, 
icraatlarımıza başlıyoruz. Yarın 
devlet geleneğimize uygun şekilde 
önce Azerbaycan'a, sonra KKTC'ye 
ardından da NATO zirvesi için 
Brüksel'e gideceğiz. Cuma günü 
Cuma namazını Hacı Bayram'da 
kılacağız. Yenilenmenin adımlarını 
kabinemizle birlikte atacağız. 
İskeleletini oluşturup, çatısını 
çattığımız yeni yönetim sistemimizi 
geliştirerek ileriye taşıyacağız. 
Kılavuzum yine demokrasi, milli 
iradenin üstünlüğü olacak. Hak ve 

özgürlükler, köken, inanç, meşrep, 
bölge farkı olmaksızın 
vatandaşlarımızın tamamının 
yararlanmasını sağlayacağız. 
İnsanlarımızın ötekileştirildiği 

dönemler bir daha geri gelmemek 
üzere geride kalmıştır.
"HER ALANDA BÜYÜK 
HAMLELER YAPACAĞIZ"
Her alanda büyük hamleler 
yapacağız. Türkiye'yi büyütemenin 
çabası içinde olacağız. Yeni yönetim 
sistemimizin hayırlı olmasını 
diliyorum. Her birinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum."
"TÜM MİSAFİRLERİMİZE 
ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Cumhurbaşkanlığı görevine başlama 
törenimize iştirakiniz için her birinize 
ayrı ayrı şahsım, milletim adına 
teşekkür ediyorum. Bu güzel 
günümüzü paylaşmak üzere, yurt 
dışından gelen tüm misafirlerimize 
özellikle şükranlarımı sunuyorum.

Bu hafta yeni seçilen Milletvekilleri yemin 
etti...
Milletvekillerinin yemin töreni 
düzenlendikten sonra, Cumhurbaþkaný 
Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, yemin 
ederek görevine baþladý...
Kabinesini belirleyerek insanlarla 
tanýþtýrdý ve halkýn önüne çýkarttý...
Türkiye yeni Cumhurbaþkaný ve yeni 
Kabine ile tanýþtý...
Türkiye yeni sistem ile tanýþmýþ oldu...
Hayýrlýsý diyelim...
Trabzon'a tam 4 Bakanlýk...
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu iken 
tekrardan kabinesi alarak, Ýçiþleri 
Bakanlýðý görevini yürütmeye devam 
edecek...
Trabzon evladý olan Süleyman Soylu, her 
ne olursa olsun terör örgütlerine karþý dik 
durdu. Hiç bir þeye boyun eðmeyerek 
haksýzlarýn karþýsýnda oldu...
15 Temmuz süresince, halkýn yanýnda 
oldu...
Bu görevi tam olarak laiki ile yürütmeye 
devam edecek...
Ýþte yeni sistemin ilk kabinesinde yer alan 
Trabzon'lu isimler:
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu;
Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak;
Sanayi ve Teknoloji Bakaný Mustafa 
Varank;
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Mehmet 
Cahit Turhan;
Trabzon'umuza hayýrlý olsun...
24 Haziran 2018 günü Cumhurbaþkanlýðý 
ve Milletvekilliði seçimlerinde, AK Parti 
Trabzon'da 4 Milletvekilliði almýþtý. Þimdi 
ise Bakanlýkta da 4 Bakan Trabzon'lu...
4+4 oldu Trabzon...
Yeni sistem yeni düzen...
Birçok Bakanlýk birbirleriyle birleþti. Þimdi 
ise Türkiye'de 16 tane Bakanlýk mevcut...
Yeni dönem, yeni düzen Türkiye'mize 
hayýrlý olsun...
Önceki yýllarda Trabzon'da 1. Sýra 
Milletvekilliklerine, Bakan olacak gözüyle 
bakýlýyordu. Birçok kez de 1. Sýra 
Milletvekilleri Bakan olmuþtu. Bu 
dönemde 1. Sýra Milletvekilliklerine, 
Trabzon'da Bakanlýk verilmedi...
Aslýnda bir de þöyle bakýldýðýnda, 
Trabzon'da gösterilen Milletvekilliklerinde 
kimseye Bakanlýk verilmedi. Bakan olarak 
gösterilen Milletvekillerimiz, baþka baþka 
illerden Milletvekili oldular...
Aslen Trabzon'lu ve 4 Bakanlýk 
Trabzon'da...
Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn, 
Trabzon'umuzu önemsediði görülüyor. 
Eðer Trabzon'umuzu önemsemese bu 
kadar Bakanlýðý Trabzon'lu yapmazdý diye 
düþünenlerdenim...
Nede olsa Sayýn Cumhurbaþkanýmýz 
Karadeniz'li...
*********************
"VAKFIKEBÝR EKMEK FESTÝVALÝNE 
HAZIRLANIYOR"
Baþkan Muhammet Balta, ilk olarak 
belediye'ye ait sosyal medya sayfasýndan 
3-4-5 Aðustos 2018 tarihinde Vakfýkebir 
Ekmek Festivalini yapacaklarýný duyurdu. 
Vakfýkebir'de özlem duyulan, Ekmek 
Festivali sonunda yapýlacak...
Ýnsanlar festivale olan ilgilerini Vakfýkebir 
Belediyesine ait sosyal medya sayfasýnda 
830 beðeni, 80 yorum ve 120 paylaþým 
yapýldý...
Festival parasýz olmayacaðýndan, 
insanlarý hem LED tabelalara reklam 
vermeye hemde stant kiralamak için 
Vakfýkebir Belediyesi'ne sosyal medya 
sayfalarýndan davet ettiler...
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MİLLETVEKİLİ MUHAMMET 
BALTA'DAN YENİ KABİNEYE 
TEBRİK!
Türkiye, 24 Haziran'da 
'Cumhurbaşkanlığı Yönetim 
Sistemi ve Milletvekili' 
seçimlerini geride bırakırken, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, yeni sistemin ilk 
Cumhurbaşkanı olarak 
görevine törenle başlamasının 
ardından bakanlar kurulu 
kabinesini açıkladı. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi'nin ilk kabinesi 
hakkında değerlendirmelerde 
bulunan AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
“27. Dönem Milletvekilleri 
olarak hafta sonu TBMM'de 
yeminimizi yaptık. Yemin 
törenin ardından yeni dönemin 
ilk AK Parti Grup Toplantımızı 
da mecliste gerçekleştirdik. 
Dün de Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
TBMM'de yemin edip 
kabinemizi açıkladı. Yeni 
dönemin vatanımıza, 
milletimize, bayrağımıza, 
devletimize sadakatle bağlı, 

bölünmez bütünlüğümüze 
sahip çıkan ve inanan herkese 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
YENİ BİR SİSTEMLE YOLU-
MUZA DEVAM EDİYORUZ!
Milletvekili Balta açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: “Milletimiz, 24 

Haziran tarihinde yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
26 milyon 330 bin 823 geçerli 
oy ve yüzde 52,56 oy oranıyla 
en yakın rakibimizin 11 milyon 
üzerinde bir farkla 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 

Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'a büyük bir 
teveccüh göstermiş ve yeni 
hükümet sisteminin ilk Cumhur-
başkanı olarak seçmiştir. AK 
Parti olarak kurulduğumuz ilk 
günden bugüne kadar 
karşılaştığımız tüm badirelerin, 
tuzakların ve oyunların 
üstesinden milletimizin büyük 
desteği, Cumhurbaşkanımızın 
çok güçlü iradesi, AK Parti 
kadrolarının dayanışma ve 
mücadelesi ile geldik. Bu süre 
zarfında Milletimize çok iyi 
hizmetler getirdik. Şimdi yeni 
bir sistemle yolumuza devam 
ediyoruz.  Cumhurbaşkanı-
mızın yemin töreni ve ardından 
yeni kabinenin açıklanmasıyla 
ülkemiz yeni bir döneme adım 
atmıştır.
ÜLKEMİZ, TRABZON'UMUZ 
HEDEFLERİNE DAHA HIZLI 
KOŞACAKTIR!
Artık çok farklı bir yönetim, 
farklı bir Hükümet anlayışı ile 
yola devam edeceğiz.  
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile birlikte artık 
bürokratik işlemlerin hız 

kazanması, Hükümetimizin 
karar alma mekanizmalarının 
da daha hızlı ve etkin bir 
şekilde işlemesi en önemli 
avantajlar. Yeni yönetim ile Tüm 
Bakanlarımız ve Trabzon 
Milletvekillerimizle birlikte her 
alanda daha etkili ve hızlı 
icraatlara adım atacağız. Hep 
birlikte daha güçlü Türkiye için 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Türkiye'nin önünde her alanda 
yeni başarı hikâyelerini 
yazacağı bir dönem var. Yeni 
yönetim sistemi 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerine koşan Türkiye 
için milat niteliğinde olacaktır. 
Bu dönemde hayata geçirilecek 
reformlarla ülkemiz ve 
Trabzon'umuz hedeflerine daha 
hızlı koşacaktır. Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde çok 
daha güçlü bir Türkiye 
gerçekleşecek ve İnşallah 
Türkiye şahlanacaktır.
TRABZON GURURLANDI!
Yeni oluşan kabinenin Türkiye 
ve Trabzon'umuz için hayırlı 
olmasını diliyorum. 
Kabinemizdeki her bakan 

alanlarında çok önemli isim-
lerdir. Göreve gelen Bakan-
larımızın, hem hizmet hem de 
koordinasyon konusunda son 
derece başarılı olacaklarına 
yürekten inanıyorum. Ayrıca 
kabinede Trabzonlu isimlerin 
sayısının artması bizleri 
ziyadesiyle mutlu etmiş ve 
gururlandırmıştır. Yeni dönemin 
ilk kabinesinde görev alan 
İçişleri Bakanımız Sn. 
Süleyman Soylu'ya, Hazine ve 
Maliye Bakanımız Sn. Berat 
Albayrak'a, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanımız Sn. Mehmet 
Cahit Turan'a, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sn. 
Mustafa Varank'a ve tüm 
Bakanlarımıza görevlerinde 
muvaffakiyetler diliyorum. 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 
hükümetimizin değerli üyelerine 
bu kutlu yolculukta başarılar 
diliyorum. Bu yeni dönemin 
ülkemize, milletimize, 
mazlumlara, İslam âlemine ve 
insanlık ailesine hayırlı 
olmasını diliyorum. Rabbim 
hepimizi muvaffak eylesin.”

AK PARTi TRABZON MiLLETVEKiLi MUHAMMET BALTA: 
“YENİ KABİNEMİZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı tarafından 
Vakfıkebir'de 2017 yılında 
açılan Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü, Büyükliman 
bölgesindeki 5 ilçede ilçe 
Kaymakamlıkları ile birlikte 
yaptıkları faaliyetlerle 
dezavantajlı ailelere ulaşarak 
onların sesi, kulağı ve yaşama 
sevinci oldular. Yaptıkları 
hizmetlerle ilgili olarak 
görüşlerini aldığımız Merkez 
Müdürü Yaşar Saral şunları 
söyledi.
“BİR AYDA 600 AİLE 
ZİYARET EDİLDİ”
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral; 
“Büyükliman Bölgesinde yani 
Vakfıkebir, Beşikdüzü, 
Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya 
ilçelerinde Bakım ve yardıma 
muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının 
giderilmesinin yanı sıra çocuk 
istismarına karşı aileleri de 
bilinçlendirme yani rehberlik 

çalışmaları görevini 
yürütmekteyiz. Ayrıca 
okullarımızda da rehberlik 
çalışmaları ve 
konferanslarımıza alanlarında 
uzman eğitimcilerimizle devam 
ediyoruz. Bu ramazan ayı 
içerisinde 5 ilçede bir ay 
içerisinde Bakanlığımızdan 
hizmet alan Bakım ve Yardıma 
muhtaç 600 aileyi ziyaret ettik. 
Bunların yanı sıra Şehit ve 
Gazi ailelerini de ziyaret 
ederek isteklerini ve 
sorunlarını dinleyip çözüme 
kavuşturmak için gerekli 
girişimleri gerçekleştirdik. 
Ziyaret ettiğimiz ailelerden 
bakanlığımız hakkında 
düşüncelerini sorduk. Merkez 
olarak yapmamız gerekenler 
ve eksikliklerimiz hakkında fikir 
alışverişinde bulunduk. Ayrıca 
son dönemlerde bölgemizde 
yaşanan boğulma vakalarına 
karşı ailelere yönelik rehberlik 
çalışmaları yürütülmektedir. Bu 

doğrultuda ailelerin çocuklarıyla 
yakından ilgilenerek onların 
yalnız başlarına denize, yüzme 
havuzuna veya gölet gibi 
yerlere gitmelerine izin 
vermemelerini istiyoruz. 

“TOPLUMUN HER 
KESİMİNE YÖNELİK 
HİZMETLERİMİZ VAR”
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral, 
merkezin nasıl bir misyonla 

işlediğini şu sözlerle anlattı: 
“Hak temelli yaklaşımla hizmet 
veriyoruz. Çocuk, genç, kadın, 
erkek, engelli, yaşlı, bireyler ve 
ailelerine yönelik koruyucu, 
önleyici, destekleyici, geliştirici, 
güçlendirici ve danışmanlık 
odaklı sosyal hizmet 
uygulamaları yürütüyoruz. 
Merkezde toplumun her kesimi 
için sosyo-kültürel faaliyetler, 
eğitim faaliyetleri, psikolojik ve 
hukuki danışmanlık, 
yönlendirme, psiko-sosyal 
destek hizmetleri, farkındalık ve 
güçlendirme çalışmaları, 
etkileşim ve paylaşım grup 
çalışmaları yer alıyor.”
“SOSYAL HİZMET 
MERKEZİMİNİN GAYESİ”
Müdür Yaşar Saral Vakfıkebir 
Sosyal Hizmet Merkezi, 
Büyüliman bölgesinde 5 
ilçedeki ihtiyaç sahiplerini tespit 
ederek, sosyal hizmetlerden 
faydalanmasını sağlayacak.  
Sosyal Hizmet Merkezi'nde ve 

ilçe kaymakamlıklarının işbir-
liğinde yapılacak çalışmalar. 
Aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı, 
engelli, yetim, şehit yakınları ve 
gazilere yönelik hizmetlerin 
kolay ulaşılabilir olmasının 
sağlanması. Korunmaya, 
bakıma ve yardıma muhtaç 
birey ve ailelerin tespit edil-
mesi, desteklenmesi ve uygun 
hizmet modeline yönlendiril-
mesi. Psikososyal destek, eği-
tim, aile danışma ve rehberlik 
hizmetlerinin sunulması. 
Ailelere yönelik eğitim 
programlarının düzenlenmesi. 
Aile yapısı ve değerleri ile 
çocuk, engelli, kadın ve insan 
haklarının korunmasına yönelik 
çalışmaların yürütülmesi gibi 
faaliyetlerde toplumumuzun 
yanındayız. Hedefimiz hizmet 
alanımızda bulunan tüm 
bireyleri bakanlığımız 
hizmetlerinden yararlanmasını 
sağlamak ve “kimsesizim 
kimi” olmaktır dedi.

MÜDÜR SARAL; “BİR AYDA 600 AİLE ZİYARET EDİLDİ”

Festival hazırlıkları kapsamında 
Vakfıkebir Kaymakamlık 
toplantı salonunda bir toplantı 
düzenlendi. Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve festival tertip komitesi 
üyelerinin katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda 

festivalin son ayrıntıları 
görüşüldü. Toplantıda açılış 
konuşmasını yapan Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
festivalin amacının Vakfıkebir 
Ekmeğini ve Vakfıkebir'in 
Kültürünü tanıtmak olduğunu 
ifade ederek hep birlikte el ele 
vererek ilçemizin tanıtımını en 

iyi şekilde yapacağız dedi.
Daha sonra söz alan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “Festivalimizi daha 
önceki yıllarda da yapmayı 
planlıyorduk. Ülkemizde 
yaşanan terör hadiseleri ve 
gelen şehit haberleri dolayısıyla 
tüm hazırlıklarımızı yaptığımız 
festivalleri iptal ettik. Sosyal 
medyada festivali yapacağımızı 
duyurduğumuzda büyük bir 
heyecan oluşturdu. 4 yıldır 
belediye başkanıyım 
küçümsenmeyecek devasa 
hizmetlere imza attık. Bütün bu 
hizmetlerin yanı sıra festivale 
olan ilgi ve alakanın çok üst 

seviyede olduğunu gördük. 
Festivalimizle birlikte 
kültürümüzü ve ekmeğimizi tüm 
dünyaya tanıtmak istiyoruz. 
Organizasyon için büyük emek 
veriyoruz. Festivali Vakfıkebir 
olarak hep birlikte gerçekleş-
tireceğiz” dedi. Daha sonra 
festivalin içeriği ile ilgili bilgiler 
veren Başkan Muhammet 
Balta, “Festival alanımız 
otelimizin arka tarafında 
bulunan park alanıdır. Burada 
22 metre uzunluğunda ve 3 
tane dev ekranın bulunduğu 
sahne kuracağız. Bu ekranlara 
firmalarımızın reklamlarını 
alarak finansmanın bir kısmını 

karşılamayı düşünüyoruz. Yine 
festival alanımızda satış 
alanları oluşturarak buralardan 
da gelir elde edeceğiz.  Konser 
bölümünde 1. gün Sultan 
Bekçi, Zeynep Başkan, 
Yasemin Yıldız ve Cimilli İbo, 
2.gün festivalimizde sanatçıla-
rımızdan Ferhat Sağlam, Bizim 

Gönül, Adem Yılmaz ve Onay 
Şahin, 3. gün Serkan Buğra, 
Sinan Yılmaz ve İrem Derici 
sahne alacaklar. Festival 
kapsamında ayrıca kültürel 
etkinlikler ve sportif yarışmalar 
da yapılacak. Festivalimize tüm 
yöre halkımızı davet ediyoruz” 
diye konuştu. 

VAKFIKEBİR DE FESTİVAL HAZIRLIĞI BAŞLADI
Vakfıkebir ilçesinde bu yıl 3-4-5 Ağustos tarihlerinde 6. düzenlenecek olan Ekmek ve Kültür Festivali için hazırlıklar devam ediyor. 
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Müftülere nikah kıyma 
yetki-sinin verilmesinin 

ardından, evlenme isteğiyle 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne 
müracaat eden Muhammet 
Karkaç ve Ayşenur Kukul'un, 
resmi işlemlerinin tamamlan-
masının ardından nikahları 
şahitler huzurunda İlçe 
Müftülüğü'nde Müftü Hüseyin 
Köksal tarafından kıyıldı.

DÜNYA VE AHİRET 
SAADETİ 
DİLİYORUZ!
Vakfıkebir İlçesi İshaklı 
Mahallesi'nden İmam 
Hatip Çengiz ve eşi 
Nurgül Karkaç çiftinin 
oğlu Muhammet 
Karkaç ile Rıdvanlı 

Mahallesi'nden İsmail ve 
Fatma Kukul çiftinin kızı 
Ayşenur Kukul'un nikahları ile 
ilk resmi nikahını kıyan İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
kıyılan nikahın hayırlara vesile 
olması dileğiyle genç çiftlere 
dünya ve ahiret saadeti 
temennisinde bulundu.

Osman KOYUNCU

Demokrasinin olduðu ülkelerde kamu 

kurumlarýnda çalýþanlarý görevlerinden 

çýkarma, tutuklama, gazete, dernek ve 

televizyonlarý kapamak gibi olaylar hepsi 

mahkeme kararlarýnýn sonuçlarý ile olur. 

Bu tutuklananlar çok masum, kapanan 

gazete ve televizyonlarýn tamamen suçsuz 

olduðunu söylemiyorum. Fakat bu gibi 

durumlarda sevmesen veya karþý da olsan 

bile yaptýðýn iþi hukuk ve adalet kýlýfýna 

uygun yapmalýsýn. Yapýlanlarý halkýn bir 

kýsmýnýn alkýþlamasý bunlarýn doðru 

olduðu manasýna gelmez. 1950 den önce 

de pek çok olumsuzluklar yaþanmýþtý, 

bunlarý da alkýþlayanlar çýkmýþtý. 1980 

ihtilalýný halkýn büyük bir kesim 

alkýþlamýþtý. Dünyanýn çeþitli yerlerinde 

antidemokratik kurallarý alkýþlayanlar 

oluyor. Türkiye'de 140 bini yakýn kamu 

görevlisinin istihbarat raporlarýyla iþinden 

oldu, bine yakýný bebek, dört bini çocuk, on 

yedi bini kadýn 80 bin dolayýnda erkeðin 

çoðu iddianamesiz yargýsýz infazla aylarca 

hatta yýllarca içeride tutuluyor. Eski 

baþbakan, OHAL yetkilerinin devamý ile 

ilgili son bir KHK'nin çýkarýlacaðýný 

söylemiþti ve o þekilde de yapýldý fakat 

OHAL kaldýrýldýðý zaman bazý güvenlik 

önlemlerinde bir zafiyet olmamasý için 

OHAL'in KHK'lerinin yürürlükte kalmasý 

saðladý. Bu da örtülü bir OHAL manasýna 

gelir.  Demek ki OHAL'in kakmasý lafta 

kaldý. Seçim süresince OHAL kalkacak 

sözleri verilmiþti fakat giderayak yaklaþýk 

17 bin kýþý görevlerinden alýndý. Görünen o 

ki, hiçbir demokrasi ülkesinde ve hukuk 

devletinde bu þekilde istihbarat 

raporlarýyla ihraç olmadý. Emin deðilim 

fakat yazýlan, çizilen ve söylenenlere göre 

bu görevden atýlanlarýn bir kýsmý 

kanunsuz olarak göreve getirilmiþlerdi. 

Devlet Bahçeli'yi, bir televizyon 

programýnda dinledim aynen þunu söyledi 

bu ihtilal giriþimimim siyasi ayaðý 

meydana çýkarýlamadý. Yani asýl uçlular 

hala yargý önüne çýkarýlamadý ve hala bu 

siyasiler görevlerinin baþýndalar. Bunlarý 

meydana çýkartmak çok mu zormudur? Bir 

kiþi, bir guruba mensup oldu diye 

suçlanmamalý. Türkiye Müslüman bir 

ülke, burada bir putperest vatandaþýmýz 

yaþasa ve mensubiyetten dolayý 

Miyanmar'lýlarý sevse fakat kendisi suç 

iþlemese bu sevmeden dolayý suçlanýr mý? 

O zaman AB ve diðer gayrimüslim 

ülkelerde yaþayan Müslümanlara 

Müslüman olduklarý için her çeþit zulüm 

yapýlýr.  Bilmiyorum hangi hukuk 

devletinde, baþka hiçbir iþleme gerek 

kalmaksýzýn, her tarafa çekilebilen 

istismara açýk soruþturma raporlarý ile 

hiçbir yargý kararý olmadan, hiçbir delile 

dayanmayan sen þusun sen busun gibi 

mensubiyet iddialarýyla hukukun temel 

kurallarý hiçe sayýlsýn?  Hangi hukukta 

devletinde istihbarat raporlarýyla, sahte 

ihbarlarla yargýsýz infazlar yapýlýr. 

En vahimi, görünürde OHAL kaldýrýlýrken 

OHAL'in bu kez cumhurbaþkaný 

kararnameleriyle devam ettirilmek 

istenmesidir. Hukuk her zaman insanlara 

lazýmdýr adalet ve hukuk dýþýna 

çýkýlmamalý. H.Z.Ömer kendi katilini bildi 

fakat olay vuku bulmadýðý için katili 

cezalandýrmak istemedi eðer 

cezalandýrýrsa zalim olacaðýný biliyordu. 

Adalet mülkün temelidir, adaletin zýttý 

zülümdür. Þimdi sýra Adnan Oktar ve 

gurubunda bu gibi iþlerin çaresi ve ilacý 

daha çok hukuk daha çok demokrasi 

eðitimdir. Demokratik hukuk devletleri gibi 

eðitimde reformlar yapmak lazým, halk 

aydýnlanmalý, okuyup araþtýran insanlar 

doðruyu öðrenir sahte þeyh ve hocalara 

itibar azalýr, sadece askeri ve polisiye 

önlemlerle bu iþin önü alýnamaz.  

Demokrasi ve hukuk elbisesi çok dardýr 

geniþletmek lazýmdýr. 

DEMOKRASİ Mİ YOKSA ÖRTÜLÜ OHAL Mİ 

VAKFIKEBİR'DE İLK RESMİ MÜFTÜ NİKAHI KIYILDI

Akçaabat Remzi Düğün 
Salonunda yapılan düğün 
merasimine, TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Trabzon Valisi Yücel 
Yavuz, Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta,  AK Parti 
Trabzon eski Milletvekili Ayşe 
Sula Köseoğlu, ilçe belediye 
başkanları, TGC Başkanı Yusuf 
Turgut, il müdürleri, STK 

Başkanları, siyasi partilerin İl ve 
İlçe başkanları, daire amirleri, 
gazeteciler ve çok sayıda 
davetli katıldı. Birbirilerine 

oldukça yakıştıkları görülen ve 
mutlulukları gözlerinden okunan 
Kübra-Ali çiftini kutluyor, ömür 
boyu mutluluklar diliyoruz.

BALTA ve KOYUNOĞLU AİLELERİ'NİN EN MUTLU GÜNÜ
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'nın yeğeni, Leyla ve Adil Balta çiftinin 
oğlu Ali Balta hayatını, Emine ve Yaşar Koyun çiftinin kızı Kübra Koyun ile birleştirdi.

TBMM'de 27. Dönem 
yapılan oturum ile başladı. 
Yeni dönemin ilk AK Parti 
Grup Toplantısı da Genel 
Kurul'un öncesinde 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın katılımı 
ile gerçekleştirildi. 
Başbakan Binali Yıldırım'ın 
da veda konuşması yaptığı 
toplantıda Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yeni dönemin ilk 
mesajlarını verdi. Ardından 
milletvekilleri TBMM Genel 
Kurulu'ndaki yemin töreni 
ile görevlerine fiilen 
başladılar. Trabzon 
Milletvekili Avukat Salih 
Cora yemin töreninin 
hemen ardından yaptığı 
açıklamasında, “Milletimizin 
bizlere verdikleri bu mukaddes 
göreve yemin töreni ile fiilen 
başladık. Ülkemize ve aziz 
vatandaşlarımıza hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. 
Şimdi bizlere vekaletlerini 
vererek buraya gönderen 
milletimize verdiğimiz sözleri 
teker teker büyük bir özveri ile 
yerine getirme zamanıdır. 
Geçtiğimiz dönem bunu 
başarmıştık. Hemşehrilerimiz 
yaptığımız çalışmalara, 
gerçekleştirdiğimiz yatırımlara, 
ortaya koyduğumuz projelere 
onaylarını sandıktaki iradeleri 
ile gösterdiler. Bugün hizmet 
çıtasını yükselterek geçtiğimiz 
dönem kazandığımız tecrübe 

ile hem şehrimiz hem de ülke-
miz için yeniden çalışmaya 
başlıyoruz. Vatandaşlarımızın 
bizden tüm beklentilerini 
eksiksiz bir şekilde karşılamak 

için çok çalışacağız. 
Trabzon için yürümeyece-
ğiz, koşacağız. Biz mille-
timizin hizmetkarı olmayı 
kendisine ilke yapmış bir 
siyasi partinin mensubu-
yuz. Aşkla, muhabbetle 
çalışmaya Türkiye'yi ve 
Trabzon'u taşıdığımız 
noktanın çok daha ilerisine 
götürmeye devam ede-
ceğiz. Bize güvenen, hayır 
duaları ile gücümüze güç 
katan milletimiz ile beraber 
tüm bunları başaracağı-
mıza en kalbi duygularımla 
inanıyorum. Türkiye'nin 
büyük vizyonlarla çıktığı bu 
kutlu yolculuk vatanımıza, 

milletimize ve dünyanın çarpık 
düzeninin mağdur ettiği bütün 
mazlum coğrafyalara hayırlı 
uğurlu olsun.” dedi.

HİZMET ÇITASINI YÜKSELTECEĞİZ
AK Parti Trabzon Milletvekili Avukat Salih Cora, TBMM Genel Kurulu'nda düzen-
lenen yemi töreni ile 27. Dönem Trabzon Milletvekilliği görevine fiilen başladı.

Sadık AYDIN
Büyükliman Mahallesi Muhtar Adayı

Büyükliman’ı Seviyorum Desteğinizi Bekliyorum...
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S E B i L
Ali GÜRSEL

Toplumlarý çökerten soyal hastalýklarýn 

baþýnda rüþvet gelmektedir.Rüþvet alýp - 

verenler hiçbir kural tanýmadan din,ahlak ve 

hukuk kurallarýna aykýrý yollara baþ vurarak  

haksýz kazanç elde etmekte hiç bir sakýnca 

görmezler.Onlar için her þey mübahtýr.Haklýyý 

haksýz,haksýzý haklý çýkarmak karþýlýðýnda bir 

kimsenin görevini kötüye kullanmak ve 

nufuzuntan faydalanmak süretiyle elde ettiði 

haksýz kazançtýr.Bu özellikleri bakýmýndan 

toplumlarýn düzenlerinin yýkýlmasýnýn 

baþýnda gelmektedir.Rüþvet hak ve adaleti 

yok ettiði için toplum düzenini alt üst 

eder.Hak ve adaletin þahsý çýkarlar uðruna 

dejenere edilmesinde toplumda güvensizliði 

ortaya çýkarýr.

Ýnsan oðluna huzur ve mutluluk verecek þey 

helal yollardan elde edilen kazançlardýr.Bu da 

her türlü övgü ve saygýya layýktýr.Ýnsanlýk 

fýtratý da bunu böyle emretmektedir.

Rüþvet veren ve alan kiþiler ellerine fýrsat 

geçince en kutsal deðerlerini,vatan ve 

milletini satmakta hiçbir sakýnca 

görmezler.Elde ettikleri menfaatleri de güzel 

bir kazanç sayarlar.Rüþvetin karýþtýðý iþ 

çýðýrýndan çýkar.Kime bulaþýrsa onu ve 

toplumu mahveder.Neticede insanlar ve 

toplumlar birbirlerine amansýz düþman 

olurlar.

Rüþvet insanlar ve toplumlar için bulaþýcý 

hastalýklar gibidir.Toplum üzerinde meydana 

getirdiði olumsuz etkiler çok yýkýcý 

olduðundan toplum hayatýný çökertir.Ýnsanlýk 

tarihinde pek çok milletin tarih sahnesinden 

silinmesinin asýl sebebi topluma bulaþan 

rüþvet hastalýðýdýr.

Rüþvetin girdiði yerde adalet olmaz,emanetler 

ehline verilmez, devlet iþleri ehil olmayan 

kiþilerin eline düþer.Halk ve adalet ortadan 

kalkar.Zulümler,cinayetler,haksýz kazançlar 

toplumu sararak ortaya korkunç bir manzara 

çýkarýr.Yüce Allah Kur'an-ý Kerim'inde :

''Aranýzda birbirinizin mallarýný haksýz yere 

yemeyin ve insanlarýn mallarýndan bir 

kýsmýný bile bile,günaha girerek yemek için 

onlarý hakimlere (rüþvet olarak )vermeyin.(1)

Sýnýrlarýmýzý ve hudut kapýlarýmýzý bekleyen 

görevliler rüþvete tenezzül etseler 

casuslarýn,eþkýyalarýn,kaçakçýlarýn, anarþit ve 

teröristlerin ülkemize girmelerin elden bile 

deðildir.Her görevli bulunduðu görevi hak 

olduðu için icra ederse ülkelere,milletlere ve 

fertlere rüþvet ve zararlarý sirayet 

edemez.Vatana ve millete de kimse göz 

dikemez.Peygamberimiz(s.a.v) :

''Rüþvet alana da verene de aralarýna vasýta 

olana da Allah(c.c) lanet etsin.''

''Rüþvet alanda verende cehennemdedir.'' 

buyurmuþtur.

Göründüðü gibi dinimizce de rüþvet kesin 

olarak yasaklanmýþtýr.Devletin memuru 

görevini yaparken hediye bile kabul etmesi 

mümkün deðildir.Vazifelerini yapmaya 

mecbur olduklarý þeyleri yapmak onlarýn asýl 

görevleridir.Bu dünyamýzý ve ahiretimizi 

cehennem ateþine döndüren eþitlik 

duygularýný yýkan vicdanlarý karartan 

toplumlarý söndüren  hýrs ve tahammülleri 

körükleyen rüþvet hiç bir insana ve 

müslümana yakýþmaz .Özlenen þey 

müslüman toplumda rüþvetin adýnýn bile 

anýlmamasýdýr.Bu kötü hastalýða 

yakalananlar varsa Allah 'tan af dilemeli ve 

yaptýðý iþten vaz geçmelidir.Aksi takdirde son 

duraðýnýn cehennem olduðunu bilmelidir.  
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TONYA KAYMAKAMI VEDA ETTi
Yaklaşık olarak 8 ay önce, vekaleten Tonya'ya atanan Kaymakam Bayram Yıldız, Tonya'dan ayrıldı. 

Kaymakam Bayram Yıldız,  
“8 aylık zaman zarfında 

iyisi ile kötüsü ile bir zaman 
geçirdik. Tonya'da önceliğimiz 
şehitlerimiz, şehit ailelerimiz, 
gazilerimiz oldu. Kurumlar arası 
koordinasyonun sağlanmasın-
da arkadaşlar ile birlikte çalış-
tık. Eğitim alanında 

çalışmalarımız oldu. Arkadaş-
larımız kitap dostları adı altında 
proje yaptı. Fakat bu proje 
sadece öğrencilere yönelik bir 
çalışmaydı. Biz de buna velileri 
de katalım dedik. Veli, öğrenci, 
öğretmen üç sacayağında 
birleştirmeye çalıştık. Aynı 
kitabı hem öğrenci hem 

öğretme hem de veli okumuş 
oldu. İnşallah bu vesile ile kitap 
okuma alışkanlığını kazandır-
mış olduk. Tonya insanı çok 
sıcakkanlı, çok doğal insanlar, 
istedikleri bir şey varsa çok 
eğip bükmeden, üstü kapalı 
değil de dobra bir şekilde direkt 
söylerler. Bu da benim hoşuma 
gitti açıkçası. Tonya'da çalış-
tığım süre zarfında 
memnundum, memnun ve 
üzgün ayrılıyorum” dedi. 
Tonya'da ikiz çocukları olan 
Yıldız, “Tonya'ya gelirken iki kişi 
geldik, dönerken dört kişi 
ayrılıyoruz, bu da bizim için ayrı 
bir mutluluk” dedi. Tonya 
Kaymakamlığı'na atama 
yapılıncaya kadar, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta'nın 
vekaleten Tonya Kaymakam-
lığı'nı yürüteceği öğrenildi. 

BÜŞRA İLE BUĞRA BİR ÖMÜR 
BERABERLİĞE EVET DEDİLER

Vakfıkebir İlçesi Kirazlık 
Mahallesinin sevilen ve sayılan 
değerli simalarından İlçenin eski 
esnaflarından Muammer ile Fatma 
Koyun'un oğlu Yıldız Muhasebe 
personellerinden Muhasebeci Buğra 
ile Samsun ilinden Özel bir şirkette 
çalışan Yaşar ile Asiye Koç'un 
işletme mezunu kızları Büşra bir 
ömür beraberliğe evet dediler. 
Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür 
Merkezi Düğün Salonunda yapılan 
düğün törenine genç çiftlerin eş, 
dost, akrabalarının ve arkadaşla-
rının yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. Genç çiftlerin mutluluklarına 
düğün törenine katılan herkes şahit 
oldu.  Büşra ile Buğra'nın evlilik ile 
noktaladıkları bu mutlu beraberlik-
lerinin kendilerine sağlık, mutluluk 
ve başarı getirmesini diliyoruz.

BEŞİKDÜZÜ MÜFTÜLÜĞÜ'NDE İLK RESMİ NİKAH KIYILDI
Hakan Durukan ile Melek Usta, Müftü İbrahim Kadıoğlu'nun kıydığı resmi nikahla hayatlarını birleştirdiler.
İl ve ilçe müftülerine 
evlendirme memurluğu 
yetkisi verilmesinin 
ardından, evlenme isteğiyle 
Beşikdüzü İlçe Müftülüğü'ne 
müracaat eden Hakan 
Durukan ve Melek Usta'nın, 
resmi işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından 
nikahları şahitler huzurunda 
İlçe Müftülüğü'nde Müftü 
İbrahim Kadıoğlu tarafından 
kıyıldı. Emekli Öğretmen 
Mustafa Durukan ve eşi 
Hanife (Kezban) Durukan 
çiftinin oğlu Hakan Durukan 
ile Merhum Hasan ve eşi 
Ayşe (Makbule) Usta çiftinin 
kızı Melek Usta'nın 

nikahlarının kıyılması ile ilçe 
müftülüğü olarak ilk resmi 
nikahı kıydıklarını belirten 
Beşikdüzü İlçe Müftüsü 
İbrahim Kadıoğlu, kıyılan 
nikahın hayırlara vesile 
olması dileğiyle aile 
cüzdanını evlenen çiftlere 
teslim etti ve kendilerine 
ömür boyu güzel ve mutlu 
bir aile hayatı temennisinde 
bulundu. Düğün törenleri, 14 
Temmuz 2018 Cumartesi 
günü 13.30'da Beşikdüzü 
İlçesi Âşiyan Düğün 
Salonu'nda gerçekleştirile-
cek olan genç çiftleri bizler 
de tebrik ediyor, ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz.

Vakfıkebir Kemaliye Mahal-
lesi, Tomurcuk Sokak'ta bir 

abartman dairesinde yalnız 
yaşayan 84 yaşında 
Muhammet Baş'ın yurt dışında 
yaşayan çocukları babaları 2 
gün boyunca telefonunu açma-
yınca şüphelenerek polisi ara-
dılar. Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil 
Servis ve Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 
irtibata geçerek yaşlı adamın 
evinin bulunduğu bölgeye geldi-
ler. Önce itfaiyenin yardımıyla 
evin ön kapısının bulunduğu 
bölgeden Muhammet Baş'ın 
ikamet ettiği abartmanın 3. katı-
na çıktılar ancak camların ve 
balkon kapısının kapalı olması 
dolayısıyla içeriye giremediler. 
Ardından diğer tarafa yönelerek 
burada açık olan camdan içeri 
girdiler. Polis ve itfaiye erlerinin 

içeride gördükleri manzara 
yürekleri acıtacak cinstendi. 
İnleme seslerinin olduğu tarafa 
yönelen kurtarma ekibi 
mutfakta yerde yatan yaşlı 
adamı gördüler. İki gün önce 
dengesini kaybederek düşen ve 
bir daha kalkamayan yaşlı 

adam 112 Acil Servis 
Ambulansı ile Vakfıkebir Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Burada 
tedavi altına alınan Muhammet 
Baş'ın böbrek yetmezliğine 
bağlı önemli bir rahatsızlık 
geçirdiği öğrenildi. Yaşlı adamın 
tedavisi hastanede sürüyor. 

YAŞLI ADAM KURTARMAK iÇiN SEFERBER OLDULAR
Vakfıkebir İlçesinde 2 gündür haber alınamayan yaşlı adamı kurtarmak için emniyet 
birimleri, 112 Acil Servis çalışanları ve itfaiye ekipleri seferber oldular. 
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TRABZON BOTANİK AĞUS-
TOS SONUNDA AÇILACAK
Trabzon Botanik'in resmi 
açılışının Ağustos ayının 
sonunda yapılacağını kaydeden 
Gümrükçüoğlu, “Biz burada 
epey zamandır gece gündüz 
çalışmaktayız. Çalışmalarımızı 
görenler 'neden burayı tanıtmı-
yorsunuz?' diyip dururlardı. 
Bizde resmi açılıştan önce bu 
tanıtım günleri ile bu önemli 
eseri tüm dünyaya tanıtmak 
istedik. Burada 10 binin 
üzerinde ağaç dikildi. Hedefimiz 
10 binin üzerinde ağaç türlerini 
barındırmak. Botanik çok uzun 
bir süreç, bütün şehri, bütün 
ülkeyi tanıtıyor. İşte 150 yıllık 
tarihi olan Batum Botanik bütün 
Gürcistan'ı tanıtıyor. Trabzon 
Botanik de bütün ülkemizin, 
bölgemizin ve şehrimizin çok 
önemli bir markası olacak” diye 
konuştu.
ALANDA YENİ YAPI 
OLUŞTURULMAMAIŞTIR
Trabzon Botanik'in 
konuşlandırıldığı alan hakkında 
da katılımcıları bilgilendiren 
Gümrükçüoğlu, bu alanın bir 
zamanlar TSK tarafından askeri 
atış alanı olarak kullanıldığını 
hatırlattı. Alanın belediyeye 
devri için gelmiş geçmiş bütün 
belediye başkanlarının talepte 
bulunduğunu belirten 
Gümrükçüoğlu, “Şehrimizin en 
önemli bakış noktalarından olan 
bu alan, yıllar içinde meskûn 
mahaller arasında kalarak 
askeri işlevini kaybetmiştir. 
2009 yılında TSK'ya müracaat 
ettik. Burayı istedik. Gayet 
pozitif yaklaştılar. Ve 
nihayetinde dönemin 
başbakanı, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
bizatihi kendi iradesi ile burası 
belediyemize tahsis edildi, 
Trabzon halkına hediye edildi. 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
burayı tahsis ederken bize 
şartlarda koştu. 'Burada 
yapılaşma yapmayacaksınız, 
beton mezarlığı 
yapmayacaksınız' dedi. 
'Başüstüne, bizimde amacımız 
o' dedik. Kent kimliği açısından 
önemli değerlerden olan alan ve 
mevcut bitki örtüsü korunarak 
yeniden işlevlendirilerek 
insanlığın hizmetine 
sunulmuştur. Proje kapsamında 
TSK tarafından atış alanı olarak 
kullanılan arazinin üzerinde 
bulunan binalar korunarak yeni 
işlevler kazandırılmıştır. Yeni 
giriş ve çıkış noktaları ile Mimar 
Sinan Kulesi dışında alanda 
yeni bir yapı oluşturulmamıştır. 
Titizlikle hazırlanan proje 
kapsamında önemli bir 
maliyetle Ortahisar'ımızın 

Çamoba Mahallesi'ndeki 103 
dönümlük bu arazi belediyemiz 
tarafından Trabzon Botanik ve 
Doğal yaşam Alanı olarak 
dizayn edilmiştir” ifadelerini 
kullandı.
11 BİNİN ÜZERİNDE 
BİTKİ DİKİLDİ
Başkan Gümrükçüoğlu 
konuşmasını özetle şu şekilde 
tamamladı: “Trabzon Botanik'te 
ilk etapta, 194 çeşit 1600 adet 
ağaç ve 36 çeşit 9404 adet çalı 
olmak üzere 11.004 bitki 
dikilmiştir. Trabzon Botanik 
geleceğe mirastır. Bu alanda 
bölgemizin ürünü 21 çeşit 
fındığın açık alanda 
sergileneceği Fındık Müzesi, 
Trabzon Botanik Kütüphanesi, 
bölgenin meyve mirasına sahip 
çıkmak amacıyla oluşturulan 
kaybolmaya yüz tutmuş yöresel 
meyve türlerinin sergilendiği 

alanlar, tıbbı ve aromatik bitki 
bahçeleri mevcuttur. Trabzon 
Botanik; gezinti ve yaşam alanı 
olmasının yanı sıra, araştırma, 
eğitim ve öğretim merkezidir. 
Her yaş ve meslekten bireyleri 
bitki ve çevre konusunda 
bilgilendirmeyi amaçlar. Tohum 
ve gen merkezi olarak da 
önemli bir yeri vardır. Nesli 
tükenmekte olan türlerin 
araştırılmasına ve korunmasına 
imkân temin eder. Endemik bitki 
türlerinin insanlara tanıtılmasına 
katkı sağlar. Alanda doğal mikro 
klima ortamları mevcuttur. 
Trabzon Botanik ve Doğal 
Yaşam Alanı kent merkezine 2,5 
km, sahile 3,5 km uzaklıktadır. 
Zağnos Vadisi'nden yürüyerek 
30 dakikada Trabzon Botanik'e 
oradan da 15 dakikalık bir 
yürüyüş ile Atatürk Köşkü'ne 
ulaşılmaktadır. Alanın batısında 
Erdoğdu-Çatak dolmuşları 
hizmet vermektedir. Atatürk 
Köşkü'ne toplu ulaşım sağlayan 
belediye otobüsleri Trabzon 
Botanik'ten geçmektedir. Bu 
alanı botanik olarak 
Trabzon'umuza kazandırılması 
şartıyla belediyemize tahsis 
eden Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere katkı ve emek 
veren herkese şehrimiz adına 

şükranlarımı sunuyorum. Bu 
kapsamda danışman 
hocalarımız KTÜ Orman 
Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 
Bölüm Başkanı Sayın Prof.Dr. 
Cengiz Acar'a, KTÜ Mimarlık 
Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü'nden Sayın 
Prof.Dr Cenap Sancar'a, KTÜ 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü'nden Sayın Doç.Dr 
Cengiz Tavşan'a, KTÜ Orman 
Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi 
Sayın Emrah Yalçınalp'a, Proje 
Müellifi Sayın Hamza 
Ertunga'ya,  Mevcut bitki örtüsü 
alanında destek sağlayan KTÜ 
Orman Fakültesi Orman 
Mühendisliği Bölümü'nden 
Sayın Prof. Dr. İbrahim Turna'ya 
Trabzon halkı adına teşekkür 
ediyorum. Yüklenici firmamız 
Çapa İnşaat adına Sayın Cabir 
Cihan'a, proje ve yapımda yer 
alan mesai arkadaşlarım 
Yatırım ve İnşaat Dairesi 
Başkanımız Sayın Nalân Aydın 
ve Park Bahçeler Dairesi 
Başkanımız Sayın Fatih Erol'a, 
Belediyemiz kontrol ekimizde 
görev yapan Mimar Sayın 
Nurettin Akyüz'e, Peyzaj Mimarı 
Sayın Esra Kılmanoğlu'na, 
Elektrik – Elektronik Mühendisi 
Sayın Uğur Aydınoğlu'na, 
Makine Mühendisi Sayın Kadir 
Hatipoğlu'na ve Park Bahçeler 
Dairesi Şantiye Şefi Sayın Ünal 

Çaycı'ya teşekkür ediyorum. 
Ayrıca gerek yüklenici 
firmamızda gerek 
belediyemizde görev yapan tüm 
işçi kardeşlerimize yürekten 
teşekkür ediyorum. Sadece 
Trabzon'umuzun değil, bütün 
Karadeniz'imizin yeni turizm ve 
yaşan alanı, Trabzon Botanik 
insanlığa hayırlı uğurlu olsun.
BİZDEN ZİYADE BU ESER 
KONUŞACAKTIR
Programın açılışında 
katılımcılara seslenen Trabzon 
Vali Yardımcısı Nusret Şahin, 
“Benim konuşmamdan ziyade 
bu eser konuşacaktır. Trabzon'a 
bu eseri kazandıran Sayın 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza çok teşekkür 
ediyorum” dedi.
14 TEMMUZ AKŞAMINA 
KADAR BOTANİK'İ GEZİN
Trabzon Botanik Tanıtım 
Günlerinin açılışında Trabzon 
Vali Yardımcısı Nusret Şahin, 
Trabzon eski belediye başkan-
ları Niyazi Sürmen ve Hasan 
Melek, Avrasya Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer 
Yıldız, Gürcistan Başkonsolosu 
Avtandil Mikatsadze, ilçe bele-
diye başkanları, kamu kurumları 
ve STK'ların temsilcileri ile 
siyasiler ve vatandaşlar hazır 
bulundu. Bugün başlayan Trab-
zon Botanik Tanıtım Günleri 14 
Temmuz akşamına kadar 
devam edecek. Tanıtım Günleri 
boyunca alanda görev alacak 
olan tanıtıcı ekipler ziyaretçilere 
bilgi arzında bulunacak. Ayrıca 
ziyaretçilerin talep ve önerileri 
toplanarak çalışmalara son şekli 
verilecek. Trabzon Botanik ve 
Doğal Yaşam Alanı, Ağustos ayı 
sonunda resmi açılışı yapılarak 
hizmete sunulacak.

GEZ DÜNYAYI 
GÖR TRABZON BOTANİK'İ

T
rabzon şehir merkezinin otopark 
ihtiyacına en iyi şekilde cevap 
verebilmek için çalışmalarını sürdüren 

Büyükşehir Belediyesi, Hacıkasım Mevkii 
Yavuz Selim Bulvarı (Tanjant Yolu) üzerinde 
Tam Otomatik Katlı Otoparkın inşaatına 

aralıksız olarak devam ediyor. Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu, Trabzon'a verdikleri bir sözü 

daha yerine getiriyor olmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. Şehir merkezine katlı 
otopark kazandırmak için uzun zamandır 
çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden 
Gümrükçüoğlu, “Bu alanı Belediyemiz 
bütçesinden 25 milyon TL ödeyerek kamu-
laştırdık. Sonrasında Türkiye örneklerini 
inceleyerek projemizi hazırladık. İhale 
sürecinin ardından yapım çalışmalarımıza 
başladık. Şehir merkezimizin otopark ihti-
yacını en iyi şekilde karşılayacak olan bu 
dev eseri kısa sürede şehrimize kazandır-

mış olacağız. Trabzon'umuza hayırlı olsun” 
dedi. Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon'u bir 
dünya kenti haline getirmek için her alanda 
ciddi çalışmalar gerçekleştirmekte olduklarını 

belirtirken, “Bu amaçla mesai mefhumu 
gözetmeden işbaşındayız. Trabzon'a hizmet 
bizler için en büyük mutluluktur” diye konuştu.

NAMIK KEMAL ŞİRİN VEFAT ETTİ

V
akfıkebir Belediyesinin 
emekli personellerinden 
Namık Kemal Şirin 09 

Temmuz 2018 Pazartesi günü 
evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 
kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde yapılan tüm 
müdahalelere rağmen hayata 
tutunamadı. Merhum Şirin'in 
Cenaze namazı 10 Temmuz 2018 
Salı günü ikindi namazından 
sonra Vakfıkebir Merkez Eski 
Camii önünde kılınan cenaze 
namazının ardından Yıldız Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. Merhum 

Namık Kemal Yıldız'a Allah'tan rahmet kederli 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

BÖYLESİ KARADENİZ'DE YOK
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırmakta olduğu Tam Otomatik 
Katlı Otopark, Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olma özelliği ile öne çıkıyor.

Vakfıkebir İlçesi Yıldız Mahallesinden Vakfıkebir Belediyesinin emekli personel-
lerinden Namık Kemal Şirin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti. 

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Trabzon'a kazandırmakta olduğu dev eserlerden biri olan Trabzon 
Botanik'in halka tanıtılması ve Trabzonluların görüşlerinin toplanarak son çalışmaların şekillendirilmesi 
için gerçekleştirilen Trabzon Botanik Tanıtım Günleri bugün düzenlenen törenle başladı. Tanıtım 
Günlerinin açılışında katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu, “Trabzon'umuza verdiğimiz bir büyük sözü daha yerine getirmenin, bu kadim şehre 
büyük bir çekim merkezi daha kazandırıyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.
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Büyükliman
Postası HABER7 13.07.2018

D
enize ve havuza girenlerin kulak, göz, 
cilt, idrar yolu enfeksiyonları ile ishal 
gibi sindirim sistemi sorunlarıyla karşı 

karşıya kalabileceği, bunların önlenebilmesi 
için denizin ve havuzun temizliğine dikkat 
edilmesi, enfeksiyonu olanların denize ve 
havuza girmemesi gerektiği bildirildi.
Dr. Kamiloğlu, Havanın ısınmasıyla insanların 
serinlemek için havuza ve denize gittiğini 
belirtti. ''Yaz aylarında havuza ve denize 
girme sonucu enfeksiyonlara yakalanma riski 
artmaktadır. Kulak, göz, cilt, idrar yolu 
enfeksiyonları ile ishal gibi sindirim sistemi 
sorunları, serinlemek için koştuğumuz deniz 
ve havuzların beraberinde getirdiği risklerden 
bazılarıdır. Aktif cilt mantarı, göz ve kulak 
enfeksiyonu olan kişiler havuza ve denize 
girmemeli, aksi takdirde hem 
enfeksiyonlarının iyileşmesi gecikecek hem 
de diğer kişilere bulaştıracaklardır.'' Havuzdan 
ve denizden kaynaklanan dış kulak yolu 
enfeksiyonlarına da yazın çok sık 
rastlandığını kaydeden Dr. Kamiloğlu, 
kulaklarına tüp takılan çocukların kesinlikle 
havuza girmemesi gerektiğini, bakımı 
yapılmayan havuzlarda dış kulak yolu 
enfeksiyonlarının ortaya çıkma riskinin yüksek 
olduğunu söyledi.  Enfeksiyona bağlı olarak 
şiddetli kulak ağrısı, dış kulak yolunda şişme, 

kulak akıntısı, tıkanma ve duyma sıkıntısı 
yaşanabileceğini ifade eden Dr. Kamiloğlu, 
''En temiz havuzlarda bile dış kulak 
enfeksiyonu görülme riski vardır'' dedi.
''TEMİZLİĞİNDEN ŞÜPHE EDİLEN 
HAVUZLARDAN KAÇINILMALI"
Sağlık için gerekli şartlara sahip olmayan 
havuzlar ve kimi zaman da deniz suyunun 
idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabildiğini 
belirten Dr. Kamiloğlu, havuz enfeksiyonları 
arasında en sık rastlanan şikayetin ''havuz 
sistiti'' olduğunu, bu nedenle temizliğinde 
şüphe edilen havuzlardan kaçınılması 
gerektiğini söyledi. Havuzdan bulaşan 
hastalıkların çoğunun klorlama yoluyla 
önlenebileceğini ancak klorun bazı mikropları 
anında öldürmediğini, klorlu havuzlarda dahi 
enfeksiyon riskinin belli ölçüde devam ettiğini 
ifade ederek şunları kaydetti: Dr. Kamiloğlu, 
''Öncelikle çocuklarda ishal varsa kesinlikle 
havuza girilmemelidir. Bu özellikle henüz 
tuvalet eğitimini tamamlamamış çocuklar için 
geçerlidir. Aksi takdirde mikropları havuza 
bulaştırabilir ve diğer insanların da hasta 
olmasına neden olunabilir. Havuz suyunun 
çocuğunuzun ağzına girmesinden kaçının. 
Çocuklarınıza havuz suyunu ağızlarına 
almamaları ve yutmamaları öğretilmelidir. 
Hijyen kurallarına özen gösterilmeli, havuza 
girmeden önce duş alınmalı, tuvalet 
kullandıktan ya da bebek bezi değiştirildikten 
sonra eller bol sabunlu suyla yıkanmalıdır. 
Aksi takdirde vücudunuzda bulunan mikroplar 
suya bulaşarak, havuza giren diğer kişileri de 
etkileyebilir. Çocuğunuz havuzda yüzdükten 
sonra gözleri kıpkırmızı oluyorsa klora karşı 
hassasiyeti söz konusudur. Havuz suyunun 
temizlenmesi için fazla miktarda dökülen klor, 
özellikle çocuklarda kornea tabakalarında 
hücreye zarar verebilir. Bir havuza temiz 
denilebilmesi için klor kullanmanın yeterli 
olmadığını unutmamak gerekir. Steril bir göz 
yıkama solüsyonu veya yapay gözyaşı 
damlaları ile çocuğunuzun gözlerini yıkamak 
rahatsızlığını bir miktar azaltabilir. Ayrıca 
yüzerken çocuğunuzun yüzme gözlükleri 
kullanmasını sağlamalısınız.'' Deniz 
suyundaki riskin yok denilecek kadar az 
olduğunu söyleyen Dr. Kamiloğlu, denizdeki 
en büyük tehlikenin deniz suyuna 
kanalizasyon karışması olduğunu belirtti. Koli 
basilinin insan ve hayvanların bağırsaklarında 
bulunan bir bakteri olduğunu kaydeden Dr. 
Kamiloğlu, ''Bu da ishale, cilt ve göz 
enfeksiyonlarına neden olabilir. Denizlerden 
çok fazla bir tehlike gelmez ancak 
temizliğinden şüphe edilen, kirli denizlere 
girilmemesi gerekmektedir'' diye konuştu.

DR. KAMİLOĞLU; 
"SERiNLEMEK iSTERKEN 
ENFEKSiYON KAPMAYIN!"

TURNUVA HEYECANI DEVAM EDiYOR

V
akfıkebir Sahil Stadyumunda 
düzenlenen futbol turnuvası 
açılış vuruşunu Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy, Vakfıkebir 
Trabzonsporlular Derneği 
Başkanı Hasan Bahadır ve 
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Koop. Başkanı 
Hasan Topaloğlu ile birlikte 
yaptılar. Turnuvaya 21 takım 
katılıyor. 5 grupta 
mücadeleler son hızıyla 
devam ediyor. Turnuvada 21 
takımın 16'sı 2. tura 
yükselecek. Turnuvanın 
açılış töreni Karadağ'daki 
etkinlikle start almıştı. Grup 

maçlarının açılışında konuşan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, tüm takımları 
centilmence mücadele ederek hak 
edenin kazanmasını diledi. Başkan 

Muhammet Balta, “Her zaman bu 
tür organizasyon-lara destek 
oluyoruz. Gençlerimizin spor 
yaparak zamanlarını  eğerlendirme-
lerini istiyoruz. Turnuvada emeği 

geçenlere ve destek veren 
sporcuları kutluyorum” dedi. 
5 Ağustos 2018 tarihindeki 
final maçı ile son bulacak 
olan turnuva ile ilgili bilgi 
veren Vakfıkebir Trabzon-
sporlular Derneği Başkanı 
Hasan Bahadır,” Turnuvanın 
bu yıl üçüncüsünü 
düzenliyoruz. Halı saha yaz 
futbol turnuvasına katılan 
tüm takımlara başarılar diler, 
destek olan herkese 
teşekkür ederiz” dedi.

YAZ SPOR OKULLARININ AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI 

V
akfıkebir Kapalı Spor 
Salonunda gerçekleştirilen 
yaz spor okulları açılış töreni 

saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunması ile başladı. Minik spor-
culara malzeme dağıtım Töreninin 
açılış konuşmasını Vakfıkebir 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 

Müdürü Yunus Ali Civil yaptı. 
"700 MİNİK SPORCUYA 
MALZEME DAĞITILDI"
Yaz spor okulları hakkında bilgi 
veren Müdür Civil; çocuk 
sporcularımıza verdiği maddi ve 
manevi desteklerinden dolayı Sayın 
Belediye Başkanımız Muhammet 
Balta'ya teşekkür ediyorum dedi. 
Civil, Çocuklarımızı başkanımızın 
katkılarıyla Trabzon'a yüzme 

kursuna ücretsiz olarak götürü-
yoruz. Yaz okullarına 15 engelli 
sporcumuz olmak üzere toplamda 
680 sporcu katılıyor. Sporcu aile-
lerine de teşekkür ediyorum dedi.
"BİZ HER ZAMAN ÇOCUKLARI-
MIZIN YANINDA OLDUK VE 
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çocuklarını bu tür sosyal 
faaliyetlere teşvik ettikleri için 
ailelerini kutladığını ifade eden 
Belediye Başkanı Muhammet Balta;  
“Toplumum her kesimine dokunmak 
gayretinde olduk. Özellikle 
geleceğimizin teminatı olan 
yavrularımızın hangi alanlarda 
başarılı olmuşlarsa her zaman 
yanlarında olduk, bundan sonrada 
olmaya devam edeceğiz.  Yaz 

tatilinde yaz spor okullarında 
çocuklarımızın tatillerini boşa 
harcamamaları hem de kendilerini 
geliştirecekleri alanlarda serbest 
çalışarak eğitim almış olacaklar. 
Biz her zaman çocuklarımızın 
yanında olduk ve olmaya devam 
edeceğiz” dedi.

"ÇOCUKLAR UZUN VE YORUCU 
BİR EĞİTİM SONRASI YAZ 
TATİLLERİNİ HAK ETTİLER"
Çocukların uzun ve yorucu bir 
eğitim sonrası yaz tatillerini hak 
ettiklerini belirten İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, “Üç aylık yaz 
tatilinde çocukların zamanlarını 
boşa harcamaları doğru değil. Bu 
tatili en iyi şekilde değerlendirmeleri 
için kurumlarımızın işbirliğiyle yaz 

spor okulları düzenlendi. Yaz spor 
okullarında çocuklarımızın güzel 
şeyler öğrenmelerine vesile olacak.  
Yaz spor okullarının düzenlenme-
sinde emeği geçenleri kutluyorum.  
Çocuklarımıza malzeme desteği 
sağlayan Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya da katkıların-

dan dolayı teşekkür ediyorum. 
Çocuklarımızın Ailelerine de 
duyarlılıklarından dolayı teşekkür 
ediyorum” dedi.  Vakfıkebir Gençlik 
Hizmetleri ve İlçe spor müdürlü-
ğünün girişimleriyle 2 Temmuz - 
1 Eylül tarihleri arasında bu yıl 
ikincisi gerçekleştirilecek olan yaz 
spor okullarına katılan 680 minik 
sporcuya Vakfıkebir Belediyesi tara-
fından malzeme yardımı yapıldı.

YAYLA DÖNÜŞÜ FECİ KAZA
K

aza, önceki gün saat 18.00 
sıralarında ilçenin Çayıriçi 
Mahallesi Horozdağı 

mevkiinde meydana geldi. Ahmet 
Aydın yönetimindeki 06 DPT 53 
plakalı otomobil, yayla dönüşünde 
sürücüsünün kontrolünden çıkarak 
100 metrelik şarampole devrilerek 
takla attı. Kazada, emekli 
öğretmen Mehmet Kara 
hayatını kaybetti.  Ahmet 
Aydın, Ali Şükrü Kara ve 
Mustafa Altunbaş da 
yaralandı. Çevredekilerin 
ihbarı üzerine bölgeye sevk 
edilen sağlık ekipleri, 
araçtaki yaralılara ilk 
müdahaleyi yaptı. Yaralılar, 
ambulanslarla Trabzon'daki 
hastanelere kaldırılarak 

tedaviye alındı. Araçta sıkışan 
Kara'nın cesedi, itfaiye ekipleri 
tarafından çıkarılarak morga 
gönderildi. Kazada yaşamını 
kaybeden emekli öğretmen 
Mehmet Kara'nın Tonya İlçesi 
Sayraç Mahallesinden olduğu 
öğrenildi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde yayla dönüşü
kontrolden çıkıp şarampole devrilerek takla atan 
otomobildeki emekli öğretmen Mehmet Kara (61) 
yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
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> Ahmet KAMBUROĞLU  7'de

TURNUVA HEYECANI DEVAM EDiYOR YAZ SPOR OKULLARININ
AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI 

DR. KAMİLOĞLU; 
"SERiNLEMEK iSTERKEN 
ENFEKSiYON KAPMAYIN!"
Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile 
Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu; Deniz ve havuza 
gireceklerin enfeksiyon riskine karşı dikkatli 
olmaları gerekiyor açıklamasında bulundu.

> Sadık AYDIN 7'de

Vakfıkebir Belediyesi ile Vakfıkebir Trabzonsporlular 
Derneği tarafından düzenlenen geleneksel futbol 
turnuvasında grup maçları son hızıyla devam ediyor. Vakfıkebir Geçlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik 

Merkezi Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa açmış oldukları yaz spor okullarının açılış töreni 
Kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

> Abdulkadir AYNACİ 7'de

Rezervasyon : 
0 462 841 21 58
Büyükliman Mahallesi 
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.


