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BiNASI iNŞAATI BAŞLADI

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

> Sadık AYDIN 3'de

 VAKFIKEBiR'E HAYIRLI OLSUN
Vakfıkebir Fen Lisesi 
Öğrenci Yurdu binası 

tamamlandı. Vakfıkebir 
Kemaliye İlköğretim 

okulunun eski binasının 
bulunduğu alana yapılan 
öğrenci yurdunda kız ve 

erkek olmak üzere 200 
öğrenci kalacak. > Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

2019-2020 Eğitim Öğretim 
yılının başlamasına kısa bir 
süre kaldı. Vakfıkebir Milli 
Eğitim Müdürü Samim Aksoy, 
yaz tatilinin sona erdiğini ve 
yeni eğitim öğretim yılı 
takvimi ile ilgili olarak öğrenci 
ve velilere yönelik 
bilgilendirmede bulundu.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının inşaatına 

başlanıldı. İnşaat GÜR-SAM İnşaat tarafından yapılıyor.

“Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü binası2.098 metrekare inşaat alanında yapılarak en geç 600 takvim gününde tamamlanacak”

> Sadık AYDIN 2'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

Vakfıkebir Belediyesi tarafından 
Hacıköy Mahallesinde tahsis 

edilen arazide yapılan yeni emniyet 
müdürlüğü binasının ihalesi Trabzon 

Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinas-
yon Başkanlığı tarafından 31 Mayıs 
2019 tarihinde E-ihale (EKAP) yön-
temiyle gerçekleştirilmiş ve ihale so-

nucunda yer teslimi yapılmıştı. 2.045 
metrekarelik arsa üzerine, tabanda 
522 metrekareye kurulacak olan 
Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü binası 

2.098 metrekare inşaat alanında ya-
pılarak en geç 600 takvim gününde 
tamamlanacak. İçerisinde çevik 
kuvvetinde bulunacağı bina, bodrum 
artı 3 kat, adli ve idare olmak üzere 
2 bloktan oluşacak. İlçe halkına ve-
rilen sözleri birer birer yerine getiril-
diğini ifade eden Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, “İlk beş 
yıllık görev süremizde olduğu gibi 
ikinci dönemimizde de Vakfıkebir'i-
mize hizmet edebilmek için büyük bir 
gayretle çalışıyoruz. Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü binamız ilçe-
mizin önemli ihtiyaçlarından birisiydi. 
İhale sürecinin ardından yer teslimi 
yapılarak çalışmalara başlanıldı. 
İlçemize hayırlı olsun. Bizlerden 
hiçbir zaman desteğini esirgemeyen 
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu'ya, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı AK Parti Trabzon Milletveki-
limiz Sayın Muhammet Balta'ya, AK 
Parti Trabzon Milletvekillerimiz Sayın 
Adnan Günnar'a, Sayın Bahar 
Ayvazoğlu'na, Sayın Salih Cora'ya 
şahsım ve ilçem adına teşekkür 
ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” 
diye konuştu.

“YATIRIMLAR
OLUŞMAYA BAŞLADI”

Vakfıkebir'de yapılması planlanan Millet 
Bahçesi adı altında Ekmek Temalı Bahçe, 
TOKİ tarafından yapılacak ve ihalesi 
10.09.2019 tarihinde gerçekleşecek…
32.721,71 m2 alan üzerinde Yalıköy/ 
Vakfıkebir tarafına yapılacak…
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet 
binasının yapımına başlanıldı…
Vakfıkebir OSB yolu ihaleye çıktı ve 
ihalesini alan firma yakın bir zaman içinde 
yapımına başlayacak…
Vakfıkebir Fen Lisesine ait öğrenci 
yurdunun yapımı tamamlandı. Eğitim-
öğretim yılında öğrenciler yatılı olarak 
kalabilecekler…
Vakfıkebir'de dört önemli yatırımın bir 
tanesi yapıldı, diğerlerinin ihalesi 
tamamlandı ve yapım aşaması geçiliyor…
Büyük yatırımlar yapılmaya devam 
ediyor…
Vakfıkebir'de geçen dönem 
köy/mahallelerimize çok büyük önem 
gösterildi. Vakfıkebir tarihinde hiç böyle bir 
yatırım yapılmamıştı. Köy/mahallelerimizin 
yolları asfalt, beton ve parke yapıldı. 
Sanat yapıları ile düzenlemeler 
gerçekleşti…
Belediye Başkanının ilk önceliği 
hastalarımıza giden yollardı. Onlar 
mağdur olmasın, rahatça evlerine gidip 
gelmelerini sağladı…
Belki Vakfıkebir'de gözle görünen bir 
yatırım yok gibi gözükse de, ilçenin 
tamamını gezdiğinizde yapılan yatırımlar 
apaçık ortada…
Vakfıkebir'imizin girişi ve sahili çok önemli, 
buraların düzenlemesi için biraz geç 
kalındı. Buraların bir an önce yapılması 
demek, çehremizin değişmesi anlamına 
da gelebilir. İnsanlar gurbetten 
geldiklerinde, aaaaa buraya neler yapıldı, 
diyebilmeliler...
Bunlarda yavaş yavaş gerçekleşecek. Bu 
dönem Vakfıkebir İlçe merkezi yatırım 
konusunda ön planda.
İlçe merkezine yapılması planlanan 
yatırımlar tek tek gerçekleşmeye 
başladı…
****************
09 Eylül 2019 tarihinde okullar açılıyor…
Öğrenciler için yaz tatili bitiyor ve ders zili 
çalmaya başlayacak…
Bu yıl yine bazı değişiklikler yapıldı. 
Bununla ilgili Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, gazetemizde bazı 
açıklamalarda bulundu…
Okullardaki ara tatiller bu dönem biraz 
değişti…
18-22 Kasım 2019 günleri hafta sonu dahil 
toplam 9 gün oldu. Birinci dönem ara tatil 
17-31 Ocak 2020 olarak belirlendi. Bir 
sonraki tatil ise 6-10 Nisan 2020 hafta 
sonu dahil toplam 9 gün olarak belirtilmiş 
oldu…
Acaba bu dönem öğrencilerimiz için nasıl 
olacak…
Onlar için tatil çok önemli, yeter ki tatil 
olsun diyeceklerdir…
Yeni uygulamaya hem öğrenciler hemde 
veliler bu dönem başlamış olacak…
****************
Hayırlı olsun Uğur Öztürk...
Birkaç yıl önce Vakfıkebir Vakıfbank Şube 
Müdürü olarak görevini yürütürken daha 
sonrasında Trabzon Vakıfbank Merkez 
Şube Müdürü olarak görevine devam 
ediyordu. Yeni atama ile Vakıfbank 
Samsun Ticari Şube Müdürü olarak 
göreve ataması gerçekleşti… 
Uğur Öztürk'e yeni görevinde başarılarının 
devamını diliyorum…

VAKFIKEBİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BiNASI iNŞAATI BAŞLADI

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI

Kemaliye Mah. Gülbaharhatun Cad. Deniz Sokak
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23

Vakfıkebir / TRABZON

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

İLİM İRFAN YUVASI EĞİTİME HAZIR
17 Eylül 2015 tarihinde törenle 

temeli atılan ve bir seferberlik 
anlayışıyla Vakfıkebirli 
hayırseverlerin destek vererek sahip 
çıktıkları Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu, Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 'nün 
öncülüğünde, hayrı hizmetleri 
yürütmek amacıyla kurulan Hacı 
Ziya Habiboğlu Derneği tarafından 
2015 yılı Eylül ayından itibaren adım 

adım uygulanan ve toplam 8 bin m² 
alan üzerine kurulu, 5 katlı, iki ayrı 
blok olarak inşa edildi. 1200 m² alan 
üzerine kurulu, 200 öğrenci 
kapasiteli yurt binasında 40 
yatakhane, misafirhane ve öğretmen 
odaları yanında 4-6 yaş grubu 150 
öğrencinin Kur'an eğitimi ve öğretimi 
göreceği sınıflar yer alıyor.  Ayrıca 
11 hafızlık sınıfı, 1 yabancı dil sınıfı, 

120 m²'lik mescit, 240 m²'lik 
yemekhane, 200 öğrenci kapasiteli 
konferans salonu, öğretmen odaları, 
toplantı salonu, yönetici ofisi, 300 
m²'lik kapalı spor salonu, kütüphane 
ve 100 m²'lik kantin ve kafeterya ile 
göz kamaştırıyor. Modern eğitim 
kompleksinde 4-6 yaş grubu 
öğrenciler için 1000 m²'lik alan 

üzerinde çocuk parkı, 20 araçlık 
otopark, basketbol ve voleybol 
sahası ile dinlenme yerleri yapıldı. 
Vakfıkebir Kirazlık Sahil Camii 
arkasında devlet karayoluna 250-
300 metre uzaklıkta bulunan Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun mevcut 
borçları için hayırseverlerden 
bağışlar bekleniyor. 

V
akfıkebir'de Fen Lisesi'nin açılmasının ardından 
önemli bir ihtiyaç olarak gündeme gelen öğrenci 
yurdu Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu 

Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'nın yoğun 
gayretleri sonucunda ilçeye kazandırılarak yaklaşık olarak 
bir yıl önce inşaatına başlanılmıştı. Son derece modern bir 
şekilde inşa edilerek Vakfıkebir Eğitiminin hizmetine 
sunulmaya hazırlanan Vakfıkebir Fen Lisesi Öğrenci Yurdu, 
Vakfıkebir Fen Lisesi'ne ilçe dışından gelecek olan misafir 
öğrencilere ev sahipliği yapacak. 

 VAKFIKEBİR'E
HAYIRLI OLSUN

Yapılan öğrenci yurdunda 
kız ve erkek olmak üzere 

200 öğrenci kalacak. 
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Vakfıkebir ilçesinde, ilçe 
merkezi ve kırsalındaki 

kayıtlı yaklaşık 7 yüz 
civarındaki yerel esnafın zor 
günlerden geçtiğini belirten 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
gazetemize yaptığı açıklamada 
Vakfıkebir'li vatandaşlara 
seslenerek, “Kazancının 
tamamını Vakfıkebir ilçesinde 
yatırım yaparak değerlendiren, 
kaderini ve yaşantısını bu 
ilçeye Vakfıkebir'e bağlamış 
ilçemizdeki yerel esnafımıza 
sahip çıkmak bizim vatandaşlık 
görevimizdir. Son yıllarda 
ilçenin değişik bölgelerinde 
şube açan, tüketici üzerinde 
etkili olmaya çalışan ve 
ilçemizin ekonomisine hiçbir 
katkısı olmayan zincir 
marketler, iyi ve kötü 
günümüzde bizimle birlikte olan 
yerli esnafımızın sonunu 
hazırlamaktadır. Değerli 
Vakfıkebir'li hemşerilerimizden 
alış verişlerinde kazancının tek 
kuruşunu Vakfıkebir'e 

bırakmayan ama her türlü 
hizmeti alan zincir marketler 
yerine, kazancının tamamını 
Vakfıkebir'e değişik yatırımlar 
yaparak harcayan, hem kendini 
hem de yanında çalıştırdığı 
kişileri istihdam eden, 
mahallelerimizin güler yüzlü 
bakkalı, kasabı, manavı, 
kırtasiyecisi ve 
konfeksiyoncusunu tercih 
etmelerini istiyorum. Oda 
başkanı olarak yaptığım bu 
çağrıma tüm Vakfıkebir'li 
değerli hemşehrilerimin dikkate 
almasını; ekonomik açıdan zor 
günler geçiren, hatta birçok 
yerli esnafımızın siftahsız 
dükkan kapattığını biliyorum ve 
yerli esnafımızdan yapacağımız 
her alışveriş için harcanan 
paralar tamamen ilçemizde 
yatırım olarak kullanılıp 
ilçemizin ekonomisine önemli 
katkı sağlanması için destek 
vermelerini bekliyorum dedi.”
SAĞALAM: BİZİM TEK 
BEKLENTİMİZ, KEPENGİ-
MİZİN AÇIK KALMASI

“Alışverişinizi yerel esnaftan 
yapın, esnafınıza, 
memleketinize ve geleceğinize 
sahip çıkın” diyen Sağlam, iyi 
gününde, kötü gününde zincir 
marketler değil, mahalle 
bakkalın, kasabın, manavın, 
konfeksiyoncun, kırtasiyecin 
yani yerel esnafın yanında olun 

mesajını verdi. Yerel esnafa 
sahip çıkma çağrısı yapan 
Sağlam, "Cebimizde paramız 
olunca zincir markete koşup, 
borç olunca bakkala, kasaba, 
konfeksiyoncuya, kırtasiyeciye 
yada manava gidip, üzerimde 
yok sonra veririm dediğimiz bu 
esnafın hakkı var üzerimizde. 

Yükünü aldıktan ve buralardan 
işleri bittikten sonra memleketi 
ve kimseyi düşünmeden çekip 
gideceklere esnafımızı 
ezdirmeyelim. Esnafımıza 
sahip çıkalım" dedi.
Başkan Sağlam; “Küçük, yerel 
esnafın her daim 
desteklenmesi gerektiği 

vurgusu bizim gündemimizden 
hiç düşmez. Vatandaşlarımız 
yerel esnafımızdan alışveriş 
yaparlarsa, Vakfıkebir'in parası 
yine Vakfıkebir'de kalacak. 
Ulusal ya da yabancı 
firmalardan alışveriş yapılırsa, 
maalesef Vakfıkebir'imizin 
parası şehir dışına çıkmış 
olacak. Büyük marketler 
sadece sektörümüzü değil, 
onlarca mesleği ve esnafla-
rımızı olumsuz yönde etkiliyor. 
Halkımız yerel esnafımızdan 
alışveriş yaparak, yerel 
esnafımızın ayakta kalmasına 
yardımcı olacak. Böylelikle 
ulusal marketlerin çoğalması 
ise, bir nebze engellenmiş 
olacak, ilçe ekonomisi hem de 
esnaf ve sanatkarımız kazana-
cak. Artık geçim dönemi, 
ekmek parası. Bizim tek 
beklentimiz, açık yüreklilikse 
söylüyorum, kepengimizin açık 
kalması. Devlete yük olmadan 
kendi sanatımızla, ticaret 
erbabımızın meziyetleriyle 
ayakta kalabilmek" dedi.

KEPENGiMiZiN ACIK KALMASI
SAĞLAM: BİZİM TEK BEKLENTİMİZ,

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy; 

2019-2020 Eğitim Öğretim 
yılında okullar ne zaman açılıp 
öğretmenler göreve 

başlayacak? Öğrenciler ne 
zaman ders başı yapacak? Ara 
tatiller kaç gün olacak? 
Sorularına açıklık getirdi.
Yaz tatilinin tadını çıkaran 

ilçedeki yüzlerce öğrenci için 
Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy 2019 -2020 eğitim 
öğretim yılı takvimini 
Vakfıkebirli öğrenci ve veliler ile 
paylaştı. 
“OKULLAR NE ZAMAN 
AÇILACAK?”
Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy; “Örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görev yapan 
öğretmenlerin göreve 
başlaması ve mesleki çalışma 
öncesi toplantıların yapılacağı 
tarihih 2 Eylül 2019 pazartesi 
günü olacağını söyledi. Örgün 
ve yaygın eğitim kurumlarında 
görev yapan öğretmenlerin 
2019-2020 öğretim yılı başı 
mesleki çalışmaları 02-06 Eylül 
2019 tarihleri arasında 
yapılacaktır. Okul öncesi, 
ilkokul birinci sınıf, ortaokul, 
imam hatip ortaokullarının 5 
inci sınıf öğrencileri ve 
ortaöğretim kurumlarında 
eğitim ve öğretime başlayacak 
olan hazırlık sınıfı ve 9 uncu 
sınıf öğrencileri ile pansiyonda 
kalacak öğrencilerin eğitim 
öğretime hazırlanması amacı 
ile uyum eğitimi yapılması 05-
06 Eylül 2019 tarihleri arası 
yapılacaktır. MEB tarafından 
yayımlanan takvime göre tüm 

eğitim kurumlarında 
milyonlarca öğrenci gibi 
ilçemizde de 9 Eylül 2019 
Pazartesi günü ders başı 
yapılacaktır dedi.” 
“BİRİNCİ DÖNEM 
ARA TATİLİ “
Müdür Aksoy, “Birinci dönem 
ara tatilinin 18-22 Kasım 2019 
tarihleri arasında (Hafta sonu 
tatilleri ile birlikte 9 gün) olarak 
yapılacak. Birinci dönem ara 
tatili öğretmenlerin mesleki 
çalışmaları 18-22 Kasım 2019 
tarihleri arası olacak. Her 
derece ve türdeki örgün eğitim 
kurumlarında 2019-2020 eğitim 
öğretim yılı 1. kanaat 
döneminin sona ermesi 17 
Ocak 2020 Cuma günü, Her 
derece ve türdeki örgün eğitim 
kurumlarında 2019-2020 eğitim 
öğretim yılı 1. yarıyıl tatili 20-31 
Ocak 2020 tarihleri arasında 
yapılacaktır dedi.”
“2. KANAAT DÖNEMİ 
BAŞLANGICI”
Müdür Samim Aksoy, “Her 
derece ve türdeki örgün eğitim 
kurumlarında 2019-2020 eğitim 
öğretim yılı 2. kanaat 
döneminin başlaması 03 Şubat 
2020 Pazartesi günü 
başlayacaktır. İkinci dönem ara 
tatili 06-10 Nisan 2020 tarihleri 

arasında (Hafta sonu tatilleri ile 
birlikte 9 gün) yapılacak. İkinci 
dönem ara tatili öğretmenlerin 
mesleki çalışmaları 06-10 
Nisan 2020 tarihleri arası 
olacak. Her derece ve türdeki 
örgün eğitim kurumlarındaki 
öğrenciler için 2019-2020 
eğitim öğretim yılı 2. Kanaat 
dönemi 19 Haziran 2020 Cuma 

günü sona erecek ve öğrenciler 
11 haftalık yaz tatiline 
girecekler. Öğretmenlerin tatile 
girmesi 1 Temmuz 2020 
Çarşamba günü olacaktır dedi.”
“TENEFFÜS 
SÜRELERİ UZADI”
 Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy yapılan değişiklikte, “Bir 

ders saati süresi 40 dakikadır. 
Okul yönetimince teneffüsler 
için normal eğitim yapılan 
okullarda en az 15 dakika, ikili 
eğitim yapılan okullarda ise en 
az 10 dakika süre ayrılır” 
ifadelerinin kullanıldığını belirtti. 
Aksoy, Ayrıca okula başlama 
yaşı da 66 aydan 69 aya 
çıkarıldığını söyledi. 66, 67 ve 

68 aylık çocukların da velisinin 
yazılı isteği bulunması halinde 
ilkokul birinci sınıfa kayıt 
yaptırılabilecek dedi. Müdür 
Aksoy, Yeni Eğitim Öğretim 
yılının tüm öğretmenlerimize, 
öğrencilerimize, velilerimize ve 
milli eğitim camiamıza hayırlı 
olmasını diliyorum dedi. 

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, vatandaşlardan ekonomik açıdan zor 
günler geçiren yerel esnaftan alışveriş yapmaları için çağrıda bulundu. Sağlam, “Kazancının 
tamamını Vakfıkebir ilçesinde yatırım yaparak değerlendiren, kaderini ve yaşantısını memleketi olan 
Vakfıkebir'e bağlamış yerel esnafımıza sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir” dedi.

YAZ TATiLi BiTiYOR, OKULLAR AÇILIYOR

G
ülbahatun Camisi'nde düzenlenen 
cenaze törenine İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK 
Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet 
Balta, Adnan Günnar, CHP Trabzon 
Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon 
Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muratzorluoğlu, Ortahisar Belediye 
Başkanı Ahmet Metin Genç, Özel Harekat 
Daire Başkanı Selami Türker, Giresun 
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral 
Hasan Koçyiğit, Trabzon Emniyet Müdürü 
Orhan Çevik, şehidimizin ailesi, askeri ve 
mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHiT POLiS MEMURU
AKIN ÇELEBi

SON YOLCULUĞUNA
 UĞURLANDI

Diyarbakır'da şahadet mertebesine erişen 
şehidimiz Polis Memuru Akın Çelebi, 25 
Ağustos 2019 günü öğle namazı sonrası kılınan 
cenaze namazının ardından Trabzon Sülüklü 
Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Osman KOYUNCU

azıları, Peygamberimizin hem devlet Badamı yani siyasetçi hem de dini 

lider yani peygamberdi. Ondan sonra 

gelen dört halife ve H.Z. Hüseyin'in 

kısacık döneminde de o mübarek zatlar 

hem siyasetçi yani devlet adamı hem de 

dini lider yani halife idiler. Şimdi ise 

niçin bu şekilde yani asrısaadet gibi hem 

siyasi parti lideri hem de dini lider yani 

halife olmasın deniyor. İnsanların bu 

şekilde konuşmalarının asıl nedeni, 

asrısaadet dönemimi, o mübarek 

zatların ilmi ve manevi seviyelerini ve o 

dönemin tarihini iyi bilmemelerinden 

kaynaklanıyor. 

   Bu konu şöyle özetlenebilir.Birincisi,  Ahir zaman peygamberi bugünün basit 

siyasi ve dini liderlerle mukayese 

yapılamaz. O peygamberdi ve Allah'tan 

vahi alıyordu, hisleri ile hareket ederek 

yanlış ve taraflı kararlar 

vermiyordu.Asrısaadet döneminde de 

halifeler peygamberimizin yolunda 

yürümeye çalıştılar.  İkincisi, asrısaadet 

dönemindeki halifelerin bütün hedefleri 

ahiret hayatı idi, onlarda para ve 

makam sevgisi yoktu. Onlar Allah'ın 

vereceği mükâfat ve makamların 

insanların makam, alkış ve 

teveccühünden çok daha fazla olduğunu 

çok iyi biliyorlardı. Dördüncüsü, 

Asrısaadetteki liderler hem devlet adamı 

hem de müçtehit idiler yani dini 

konularda hüküm verip Kuran ve 

Hadislerden hükümler çıkarıyorlardı. 

Asrısaadetten sonra bu seviye yakın kişi 

yalnız Ömer bin Abdülaziz olmuştur, 

bundan başka hem devlet adamı hem de 

dinde yetkili yani halife gelmemiştir ve 

gelmeyecektir. Bugünün zülüm ve küfre 

bulaşmış, para, makam sevgisi ile 

sarhoş, hedefi dünya olan liderlerle o 

mübarek zatları kıyaslamak en kötü 

kıyastır.  

Siyasetle dine hizmet sevdasında 

bulunmak isteyenlerin, İslam'ın ilk 

yıllarında meydana gelen şu üç olayın 

analizini çok iyi yapmaları lazımdır. 

Birincisi, H.Z. Ali efendimiz ile H.Z. Ayşe 

validemiz arasındaki cemel vakasıdır ki 

bu bir siyasi makam veya güç ve kuvvet 

savaş değildir. Bu içtihat savaşıdır, 

adalet i mahza ile adalet i izafiyenin 

savaşıdır. H.Z. Ali efendimiz daha haklı 

olmasına rağmen bu savaşa 

kaybetmiştir. H.Z. Ali efendimiz 

peygamberimiz ve diğer halifeler gibi 

adaleti mahzayı esas aldı, H.Z. Ayşe 

validemiz ise çeşitli ırklar ve devletlerin 

İslamiyet'e katılması ile İslam toplumu 

genişledi, tam adaleti uygulamak zor 

olduğundan izafi bir adalet uygulayalım 

dedi. Yani bir vatandaşın yerinden yol 

geçecekse, H.Z. Ali efendimiz, bu şahıs 

razı olup rızası ile yer vermezse o yerden 

yol geçmemeli, illa kişinin rızası alınmalı 

diyor. H.Z. Ayşe validemiz ise toplun 

menfaati için o yerin parası verilerek 

zorla da olsa o yer istimlak edilmelidir 

der.Adalet i mahza mümkünse adaleti 

izafiyeye dönmek zülümdür. İkincisi, 

H.Z. Ali efendiniz ile H.Z. Muaviye 

arasındaki savaş ise hilafetle saltanatın 

savaşıdır. H.Z. Ali hilafeti, H.Z. Muaviye 

ise saltanatı savunda ve yine H.Z. Ali 

efendimiz mağlup oldu, hilafet saltanata 

dönüştü ve yezit gibi zalimler ümmetin 

başına geçti. Üçüncüsü ise H.Z. Hüseyin 

efendimiz ile Yezit arasındaki mücadele 

ise Arap milliyetçiliğe ile ümmetçiliğin 

savaşıdır. Yine haksız olan Yezit kazandı 

Arap milliyetçiliği kuvvet buldu ve diğer 

ırklarda küskünlük meydana geldi.

  Sonuç: H. Ali efendimiz ile H.Z. Ayşe  arasındaki savaş hariç diğer bütün 

olaylarda para, makam, güç ve kuvveti 

elde etmek için mücadele edildiğinde, 

İslam zaafa düştü kin, nefret, 

düşmanlıklar arttı ve çok kanlar 

döküldü.  Bugün o dönemin dini 

hassasiyeti asla yoktur, eğersiyasiler 

bunları nazara almazsalar dindarlık 

yerine kindarlık ve nefret artar, toplumu 

bir arada tutan bağlar zayıflar toplum 

dağılır, İslam âleminin hali buna 

şahittir. 

SİYASET YOLU İLE DİNİ HİZMET
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T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

2018/631 ESAS   TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 30 Ada, 18 Parsel, ÇARŞI Mahalle, çarşı içi Mevkii, 
Satışa konu taşınmaz tapuda arsa olarak kayıtlıdır. Borçlu hissesi olan 12/40 pay satılacaktır. 
Muhammen bedel bu hisse karşılığıdır. Taşınmazın tamamının değeri 1.401,505,00TL'dir. Satışa 
konu taşınmaz Vakfıkebir Belediyesi sınırları içerisinde kentsel gelişim ve dönüşüm alanı içerisinde 
kalmaktadır. Parsel üzerinde bodrum, zemin ve 5 normal kattan oluşan betonarme yapı 
bulunmaktadır. Bodrum kat 115 m²'lik alana sahiptir. Zemin kat 115m², 1-2-3-4-5.nci katlar ise 
120,00m²'lik alana sahiptir. 2-3-4. ncü katların pencereleri takılı, dış sıvası yapılı , 5.nci kat ise tuğla ile 
örülü haldedir. Binanın eskime payı %20 olarak değerlendirilmiştir.
Adresi  : Çarşı Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş Caddesi No:82  Çarşıbaşı / TRABZON
Yüzölçümü : 121,49 m2  
Kıymeti  : 420.451,50 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 01/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 28/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : 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 2018/631 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

C
HP'li Ahmet Kaya, 
bilinçsizce havaya 
sıkılan kurşunlar 

nedeniyle yaralanan ve hayatını 
kaybedenlere ilişkin duyarlılık 
çağrısı yaparak, “Bu cehalete 
bir son verelim. Yazık değil mi 
bu insanlarımıza, yazık değil mi 
bu canlarımıza? Bu manzara 
şehrimize de ülkemize de 
yakışmıyor. Havaya kurşun 
sıkarak eğlence olmaz. Bu 
manzara bize yakışmıyor” dedi. 
Yaz dönemi olması nedeniyle 
artan düğünlerde ve 
sünnetlerde havaya sıkılan 
kurşunlar nedeniyle artış 

gösteren yorgun kurşun 
yaralanmalarına dikkat çeken 
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, ülke genelinde sosyal 
sorumluluk çağrısı yaptı. 
Özellikle yaz aylarında, 
düğünlerde havaya açılan ateş 
sonucunda yaralanan ve 
hayatını kaybedenlere yönelik 
vatandaşların daha duyarlı 
olmasını isteyen Kaya, “Bu 
cehalete bir son verelim. 
Havaya kurşun sıkarak eğlence 
olmaz. Yazık değil mi bu 
insanlarımıza, yazık değil mi bu 
canlarımıza? Bu manzara 
şehrimize de ülkemize de 

yakışmıyor” dedi.
YORGUN KURŞUN, 
CAN ALIYOR
Son olarak önceki gün ailesiyle 
birlikte evinin balkonunda çay 
içerken yorgun kurşun isabet 
eden bir Trabzonlu vatandaşın 
yaralandığını ve sağlık 
durumunun ciddiyetini 
koruduğunu hatırlatan Kaya, 
şöyle devam etti:“Bu aralar bu 
ve benzeri haberleri çokça 
duyar olduk. Bu kurşunları 
sıkanlara sesleniyorum. Bu 
haberleri okuyunca vicdanınız 
sızlamıyor mu?
Üzülmüyor musunuz? 
Yazık değil mi bu insanlarımıza, 
yazık değil mi bu canlarımıza? 
Adam alıyor silahı eline, bir 

marifetmiş gibi havaya doğru 
ateşliyor. O mermi nereye 
düşecek, birine zarar verecek 
mi, bunu düşünmüyor. Bu nasıl 
bir cehalettir? Havaya sıkılan 
bu kurşunlar düşerken dönerek 
düşüyor ve bu sebeple birisine 
isabet ederse normal mermiden 
çok daha geniş çapta 
yaralanmalara hatta ölümlere 
sebep olabiliyor.”
“BU MANZARA BİZE 
YAKIŞMIYOR”
Birçok vatandaşın benzer 
şekilde ateşli silahlardan çıkan 
kör kurşunlara kurban 
olduğunun altını çizen Kaya, 
“Bu manzara şehrimize de 
ülkemize de yakışmıyor. Birçok 
masum insanın yaralanmasına, 

felç kalmasına hatta ölmesine 
neden olan bu maganda 
kurşunu cahilliğine artık el 
birliğiyle son vermeliyiz” diyerek 
şunları söyledi:
“İnsan hayatından, candan 
daha kıymetli ne var? 
Marifetmiş gibi havaya kurşun 
sıkan kendini bilmezlere 
sesleniyorum; Nedir bu gürültü, 
patırtı merakı. Yapmayın, 
etmeyin, kendinize gelin. 
Farkında olmadan, istemeden 
canlara kıymayın, katil olmayın. 
Gidin enerjinizi başka alanlarda 
harcayın, spor yapın ama Allah 
aşkına havaya kurşun 
sıkmayın! Ölümlere sebep 
olmayın, bilinçsizce havaya 
attığınız o kurşunlar masum 

insanların yaralanmasına, felçli 
kalmasına hatta ölümüne 
neden oluyor. Ailesiyle 
balkonda çay içerken, sokakta 
gezerken yaralanan, felç kalan 
insanlarımız var. Bu her 
birimizin başına gelebilir. Bu 
kurşunlar Çocuklarımıza, 
yakınlarımıza, arkadaşlarımıza, 
bizlere isabet edebilir.”
“EL BİRLİĞİ İLE SON 
VERMELİYİZ”
Bu tespitlerin ardından 
maganda kurşununa karşı bir 
çağrı yapan Kaya, “Örnek bir 
duyarlılık oluşturalım. Bunu 
yapanlara karşı hep birlikte 
tepkimizi koyalım. El birliğiyle 
bu cehalete artık son verelim” 
dedi.

CHP'Lİ KAYA'DAN, "MAGANDA KURŞUNU" AÇIKLAMASI
“HAVAYA KURŞUN SIKARAK EĞLENCE OLMAZ, BU MANZARA BİZE YAKIŞMIYOR”

Bu haberleri okuyunca 
vicdanınız sızlamıyor mu?

Üzülmüyor musunuz? 

Bunu 
yapanlara

 karşı
hep birlikte

 tepkimizi 
koyalım. 

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

 HABER

A
v yasağı Nisan ayının 
15'inde başlamıştı. Her 
yıl belli dönemlerde balık 

avı yasağı geliyor. Bu dönem 
balıkların üreme ve büyüme 
dönemini ifade ediyor. Bu 
yasaklarla balıkların neslinin 
tehlikeye girmesinin önüne 
geçiliyor. 3 tarafı denizlerle 
kaplı ülkemizin önemli geçim 
kaynaklarından olan balıkçılık 
zengin balık popilasyonunuyu 
sekteye uğratmamak adına 
yılın belli dönemlerinde izinlerle 
yapılıyor.
2019 BALIK AVLAMA YASAĞI 
NE ZAMAN BİTİYOR?
İç sulardaki avlanma yasağı 15 

Nisan 2019 tarihinde başladı ve 
1 Eylül 2019 itibariyle bitecek. 
Balıkçılar yeniden ava çıkacak.
BALIK AVLAMA YASAKLARI
Özellikle Karadeniz'e kıyı olan 
şehirlerimizde yerel halkın 
geçim kaynağı olan balıkçılık 
yılın belli dönemlerinde serbest 
hale getirilen avlanma 
sezonunda takalar haftalarca 
kısmetini aramak için denize 
açılır. Bu dönemlerde balık 
bolluğuna göre fiyatlar 
minimum seviyelere çekilir.
BALIK AVI İÇİN HAZIRLIK-
LAR DEVAM EDİYOR
Karadeniz önemli limanları 
barındıran ayrıca ekonomiye 

belirli bir düzeyde katkı 
sağlayan ve yeni sezona tekne 
ve ağlarını onararak hazırlanan 
gırgır ve trol balıkçıları, "Vira 
Bismillah" demek için 1 Eylül'ü 
bekliyor. Balıkçılar yeni sezon 
öncesi yaptıkları açıklamalarda, 
geçen yıl orta seviyede bir 
sezon geçirdiklerini söylediler. 
Karadeniz'de yeni sezon için 
gözlem yaptıklarını aktaran 
Balıkçılar, "Hazırlıkların sonuna 
doğru geldiklerini söylediler. 
Ağlarımızı ve teknelerimizi 
hazırladık. Bu sene palamut 
zayıf gibi görünüyor. Hava 
şartları kötü gidiyor. Düzgün bir 
havada denizde ne olduğunu 
tam tespit edemedik. İstavrit, 
mezgit ve hamside yoğunluk 
var gibi görünüyor." diye 
konuştular. 1 Eylül'de yeni 
sezonun başlayacağını dile 
getiren balıkçılarımızın yüzde 
90'ı ağ ve tekne tamirlerini 
tamamladı. Sezon bugün 
başlasa denize inebilecek 
kadar hazırız diyen balıkçılar, 
yeni sezonu umutla bekliyoruz 
dediler.

S
on dönemde sahip 
oldukları maaş, sosyal 
haklar gibi cazip koşullar 

nedeniyle kıyasıya bir yarışın 
yaşandığı muhtarlık seçimlerine 
itiraz yağdı. YSK'ya yapılan 
başvurularda, seçimi 
kazanmasına rağmen okuma 
yazma bilmediği, adli sicilinde 
problem olduğu ve 6 aylık 
ikamet koşulunu taşımadığı 
gerekçesiyle, 3 binin üzerinde 
muhtarın mazbatasının iptal 
edilmesi istendi. Mazbatası iptal 
edilen muhtarlıklar için 7 
Haziran 2020'de yeniden seçim 
yapılacak. 31 Mart'taki yerel 
seçimlerde, akrabasını muhtar 
seçtirmek için, büyükşehirler-
den Anadolu'ya adeta bir 
seçmen göçü yaşanmıştı. 
Sadece İstanbul'dan memle-
ketlerine giden seçmen sayısı 
yüzbinlerle ifade edilmişti. 
Rakip adaylar arasında 
tartışmalar yaşanmış, adayların 
seçmen taşıdığına yönelik 
seçim kurullarına ve güvenlik 
birimlerine ihbar yağmıştı. Tüm 
bu tartışma ve kavgaların en 
büyük nedeni ise muhtarların 

son dönemde sahip olduğu 
özlük hakları, primlerinin devlet 
tarafından ödenmesi ve silah 
ruhsatı verilmesi gibi cazip 
şartlar gösteriliyor. Seçimler 
bitmesine rağmen, yapılan 
itirazlar nedeniyle çok sayıda 
muhtarın mazbatasının iptal 
edildiği belirtildi. Yerel 
seçimlerle ilgili itirazları karara 
bağlayan YSK'ya bu süreçte 6 
binin üzerinde başvuru geldiği, 
bunların 3 binden fazlasının 
muhtarlık seçimleri ile ilgili 
olduğu öğrenildi. İtirazları tek 
tek dosya bazında karara 
bağlayan YSK'nın bu yüzden iş 
yükü de artmış durumda. 
YSK'nın 3 binin üzerindeki itiraz 
dosyasını inceleme süreci 
devam ediyor. Bu inceleme 
sonucunda mazbatası iptal 
edilen muhtarların bulunduğu 
mahalle veya köylerde 7 
Haziran 2020'de yeniden 
muhtarlık seçimi yapılacak. 
Seçimlere kadar mahalleler 
veya köylerde imza yetkisi 
birinci sıradaki azalarda olacak. 
Muhtar adayı olmak için 
seçimler öncesinde herhangi bir 

başvuru süreci bulunmuyor. 
İsteyen bir kişi seçim günü bile 
aday olabiliyor. Bu nedenle, 
muhtar adayları ile ilgili seçim 
kurulları tarafından 'Seçilme 
yeterliliği olup olmadığı' 
konusunda herhangi bir 
inceleme yapılmıyor. Seçimden 
sonra mazbatasını alan 
muhtarla ilgili bir itiraz 
yapılmazsa, seçilme yeterliliği 
olmasa bile, bu görevini 
sürdürüyor. Ama, örneğin 
seçilme yeterliliğine engel olan 
bir ceza almışsa ve bu adli sicil 
belgesi ile ortaya çıkıyorsa, bu 
durumdaki muhtarın mazbatası 
iptal ediliyor. YSK'ya gelen 
dosyaların büyük bölümü ise 
muhtar seçilen kişinin rakipleri 
tarafından yapılan itirazlardan 
oluşuyor. Bu itirazlarda seçilen 
muhtarın okuma yazma 
bilmediği, 6 aylık ikamet şartını 
yerine getirmediği veya adli 
sicili ile ilgili problemler olduğu 
gibi gerekçeler bulunuyor.
50 BİN 157 MUHTAR VAR
Türkiye'de 30 bin 5'i mahalle, 
18 bin 152'si ise köyde olmak 
üzere toplam 50 bin 157 muhtar 
görev yapıyor. Bu muhtarların 
bin 71'i kadın. İstanbul'da 140, 
Ankara'da 124, İzmir'de 120 
kadın muhtar görev yaparken, 
Bitlis, Muş, Sinop ve 
Şanlıurfa'da ise kadın muhtar 
bulunmuyor.

S
ıcak havalar, enfeksiyon 
hastalıklarının görülme sıklığında 
artışına neden oluyor. Yaz aylarında 

ortaya çıkan bu enfeksiyon hastalıkları, 
kendisini ateş yüksekliği, baş ağrısı, 
gözlerde kızarıklık, boğaz ağrısı, öksürük, 
bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, vücutta 
oluşan döküntüler gibi belirtiler ile gösteriyor. 
Yaz aylarında en sık rastlanan 
enfeksiyonların başında akut gastroenteritler 
geliyor. Güvenli içme ve kullanma suyuna 
ulaşımın sağlanamadığı bir bölgede, su 
içmek, yemek yapmak, bu suları temizlik 
amaçlı kullanmak ishalli hastalıkların 
görülme olasılığını artırıyor. Diğer yayılma 
yolu ise hijyenik olmayan şartlarda 
hazırlanmış veya saklanmış yiyeceklerin 
tüketilmesi ile gerçekleşiyor. Kirli sulardan 
yakalanmış balık ve deniz ürünlerini 
tüketmek de ishalli hastalıklar için kaynak 
teşkil ediyor. Virus, bakteri ve parazitlerin 
neden olduğu mide ve bağırsakların 
iltihabına neden olan bu hastalıktan bazı 
basit tedbirlerle korunmak mümkün. Hijyenik 
olmayan, iyi pişirilmemiş açıkta satılan 
yiyeceklerden uzak durmak, yıkanmamış 
sebze ve meyveleri tüketmemek, suların 
temiz olduğundan emin olmak gerekiyor. 
Yaz aylarında özellikle çocuklarda daha sık 
görülen adenovirus enfeksiyonları, göz, 
solunum yolları ve bağırsakları etkiliyor. 
İnsandan insana hapşırık öksürük ile havaya 
yayılan parçacıkların solunmasıyla ya da 
direk temas ile bulaşıyor. Korunmak için, 
hasta kişilerle temasın önlenmesi, ellerin 
yıkanması, temiz ve iyi pişirilmiş gıdaların 
tüketilmesi gerekiyor. Yine yaz aylarında 
rastlanan ve solunum yollarından bulaşan 
Lejyoner hastalığı, legionella türlerinin 

neden olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyonu. 
Bu hastalık genellikle,  çevresel 
kaynaklardan yayılan soğutma kulelerinin 
fanlarından, jakuzi ve duş başlıklarından, 
sprey nemlendirme cihazlarından, dekoratif 
fıskiyelerden yayılan su damlacıklarının 
solunması ile bulaşıyor. Altta yatan kronik 
hastalığı olan veya immün sistemi zayıf 
bireyleri etkiliyor.  Özellikle depo suyunun 
kullanıldığı tesislerde, duş öncesinde 
yaklaşık bir dakika suyun akıtılması, 
klimaların filtrelerin bakımı ve temizliği 
hastalıktan korunmada alınacak önlemler 
arasında yer alıyor. Böcek ısırık ve 
sokmaları ise en fazla rastlanan vakaların 
başında geliyor. Yüksek ateşle seyreden ve 
kenelerle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi, Lyme ve Q ateşi gibi hastalıklar 
ülkemiz coğrafyasında da görülüyor. 
Korunmak için, kenelerin bulunabileceği 
sulak, çalılık, ormanlık ve kırsal alanlarda 
gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Ayrıca 
sivrisinekler ile bulaşan Afrika ve Asya 
ülkelerinde sıkça görülen Sıtma ve Orta ve 
Güney Amerika, Pasifik Adaları, Tropikal 
Afrika ve Güneydoğu Asya'dan oluşmak 
üzere 23 ülkede hızla yayılan Zika Virus 
Hastalığı ağır ve ciddi sonuçlara yol 
açabiliyor. Hastalığın görüldüğü ülkelere 
seyahat  eden kişilerde yüksek ateş 
gelişmesi halinde  mutlaka hekime 
başvurmak gerekiyor. Sivrisinekler ile 
bulaşan bir diğer önemli enfeksiyon hastalığı 
ise Batı Nil Ateşi, ülkemizde ve Fransa, 
Romanya, Rusya, Yunanistan, Cezayir, Fas, 
Tunus, İsrail, Amerika kıtasında görülüyor. 
Erken teşhis konulmadığı takdirde ölümcül 
olabiliyor. Bu nedenle sivrisinek sokması 
sonrası ateş gelişmesi durumunda mutlaka 
hekime başvurulmak gerekiyor dedi.

YAZ AYLARINDA SIK GÖRÜLEN 
5 ENFEKSİYON HASTALIĞINA DİKKAT!
Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. 
Zafer Kamiloğlu, yaz aylarında görülen 5 önemli enfeksiyon 
hastalığı hakkında açıklamada bulundu.

V
akfıkebir İlçesi Demirci Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı ve Vakfıkebir 
Belediye Meclis Üyesi Şerafettin 

Furuncu'nun amcaoğlu merhum Ali İhsan 
Furuncu (49), 26 Ağustos 2019 Pazartesi 

günü ikindi namazı saatlerine 
fındık toplarken aniden 
rahatsızlanan Furuncu, kalp 
krizi geçirerek hayatını kaybetti. 
Ordu İli Orman Bölge İşletme 
Şefliğinde çalışan Ali İhsan 
Furuncu, yıllık iznini geçirmek 
için geldiği memleketine gelmişti. 
Ailesi ile fındık toplamak için fındık 
bahçesine inen Furuncu, ikindi saatlerine 
doğru aniden fenalaştı. 112 Acil Servis 

Ambulansı ile Vakfıkebir Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ali 
İhsan Furuncu'nun burada yapılan tüm 
müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 
yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan 

merhum Furuncu'nun cenaze 
namazı 27 Ağustos 2019 Salı 
günü öğlen namazına 
müteakip Demirci Mahallesi 
Yukarı Camiinde kılınan 
cenaze namazının ardından 
aynı yerdeki aile 

kabristanlığında toprağa verildi. 
Merhum Ali İhsan Furuncu'ya Allah'tan 
rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

Ali iHSAN FURUNCU'YU KAYBETTiK
Vakfıkebir İlçesi Demirci Mahallesinden Ali İhsan Furuncu (49), fındık 

toplamak için gittiği fındık bahçesinde kalp krizi geçirerek yaşamını kaybetti. 

AVLANMA SEZONU
NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Av yasağının bitmesine sayılı günler kaldı. 15 Nisan 2019'da başlayan 
av yasağında avcılar son kez ağlarını denizden topladı. Balıkların 
üreme ve büyüme döneminde nesillerinin tükenmemesi için 
avlanmaya ara verildi. Av yasağı 1 Eylül 2019'da sona erecek. 

BAZI MUHTARLAR iÇiN YENiDEN
SANDIK YOLU AÇILABiLiR
YSK'ya Muhtarlık Seçimleri için itiraz yağdı. Okuma yazma 
bilmeyen, adli sicilinde problem olan ve 6 aylık ikamet şartını 
taşımayan 3 binin üzerindeki muhtarın mazbatası iptal edilebilir.
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BAŞKAN ZORLUOĞLU, MUHTARLARIN ÖZLEDİĞİ
TABLOYU GERÇEKLEŞTiRDi

Konuyla ilgili 
açıklamalarında, seçim 

öncesi hemşehrileriyle olan 
temaslarında, Trabzon'un 
karanlık bir şehir olduğu 
yönünde pek çok serzeniş 
duyduğunu ifade eden Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, göreve gelir 
gelmez bu tabloyu değiştirmek 
için kolları sıvadıklarını ve ilgili 
daire başkanlıklarına gerekli 

çalışmayı yapmaları yönünde 
talimat verdiğini söyle…
BAŞKAN ZORLUOĞLU, 
MUHTARLARIN ÖZLEDİĞİ 
TABLOYU GERÇEKLEŞTİRDİ
Trabzon Büyükşehir Belediye 
başkanı Murat Zorluoğlu, 
Ortahisar ilçesinde görevli 
mahalle muhtarlarıyla EYOF 
parkında düzenlenen 
toplantıda bir araya geldi. 
Muhtarların taleplerini dinleyen 
ve sorunların çözümü için 
beraberindeki belediye 
amirlerine gerekli talimatları 
veren Başkan Zorluoğlu, 
“Muhtarı muhatap almayan, 
saygı ve sevgi göstermeyen 
yönetici bizimle çalışmaz” dedi. 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Ortahisar Belediye Başkanı 
Avukat Ahmet Metin Genç ile 
birlikte, Ortahisar'da görev 
yapan muhtarların sorunlarını 
ve taleplerini dinlemek üzere 
bir toplantı düzenledi. Yoğun 

katılımın gözlendiği toplantıda 
söz alan muhtarları tek tek 
dinleyen Başkan Zorluoğlu, 
“Trabzon'da büyükşehir, 
Ortahisar Belediyesi, Muhtarlar 
Konfederasyonu, muhtarlar 
derneği, sivil toplum kuruluşları 
ve meslek odalarıyla birlik ve 
beraberlik içinde bir dönem 
başladı. Bugün de burada 
güzel bir örneğini sergiliyoruz. 
Göreve başladığımız günden 
itibaren Ortahisar Belediye 
Başkanımız Ahmet Metin Genç 
İle tam anlamıyla uyum ve iş 
birliği içerisinde çalışıyoruz. 
Birlikte daha da güçlü bir 
şekilde şehrimize, Ortahisar'ı-
mıza ve mahallelerimize en iyi 
hizmetleri götürmek için gayret 
gösteriyoruz” diye konuştu.  
Geride kalan dönemi 
değerlendiren ve belediyede bir 
değişim/dönüşüm süreci 
başlattıklarını anlatan Başkan 
Zorluoğlu, “Belediye 
teşkilatında daire başkanlıkları 
düzeyinde bazı daireleri 
kapattık, bazılarını birleştirdik. 
Daha etkin hizmet yapacak bir 
yönetim oluşturmaya çalıştık. 
Belediye yönetiminde kısmî 
değişiklikler yaptık. Elbette ki 
belediyenin hafızasını 
muhafaza ediyoruz. Yani 
belediyede şuana kadar 
yönetim kademelerinde 

yaptığımız değişiklikler yüzde 
30 civarındadır. Her 3 kişiden 
birini değiştirdik ikisini 
muhafaza ettik. Yönetim 
anlayışımızı rahatlıkla 
yürütebileceğini 
değerlendirdiğimiz arkadaşlar 
göreve devam ediyor” şeklinde 
konuştu. Kendi ekibini kurup, 
bu ekiple yola devam etme 
noktasındaki iradelerinin 
sürdüğünü dile getiren Başkan 

Zorluoğlu, “Büyük oranda 
ekibimizi tamamlamış olduk. 
Bu arada büyükşehir 
belediyemizin bir kaynak 
meselesi vardı. İlçe 
belediyelerimizde de mutlaka 
aynı sorun söz konusudur. Bir 
taraftan büyükşehir 
belediyelerimizin kaynaklarını 
arttırma ve geliştirme 
noktasında önemli adımlar 
attık. Önümüzde ki süreçte bu 
adımların neticesini hizmet 
olarak hep beraber göreceğiz” 
ifadelerini kullandı.
MUHTARLAR TALEPLERİNİ 
YAZILIM ÜZERİNDEN TAKİP 
EDECEK
Muhtarlara yönelik 
toplantılarının düzenli şekilde 
devam edeceğini bildiren 
Zorluoğlu, “Bu toplantılarda 
sizlerin taleplerinin alınması, bu 
taleplerin yerine getirilip 
getirilmediği hususunda geri 
dönüşler, bir anlamda bilgi 
aktarımı gerçekleşecek. 

Konuyla ilgili de bir yazılım 
geliştirme çalışmalarımız var. 
Bu yazılımla tüm muhtarlarımız 
taleplerini bizlere ilettiğinde 
gelişmeleri de buradan takip 
edebilecekler. 2020 
programımızı hazırlarken, 
bütün ilçelerdeki 
muhtarlarımızla bir araya 
geleceğiz. Muhtarlarımızın da 
taleplerini alacağız ve 2020-
2021-2022-2023 yıllarına 
yönelik Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi yatırım programını 
böylelikle hazırlayacağız” dedi.
MUHTARLARA OTOPARK, 
MUHTARLIKLARA SU 
ÜCRETSİZ
Muhtarların belediyeye ait 
otoparklara ücret ödemeyeceği 
müjdesini de verdiği toplantıda, 
su abonelik meselesine de 
değinen Başkan Zorluoğlu, “Bu 
konuda TİSKİ Genel 
Müdürümüz Ali Tekataş bir 
çalışma başlatmıştı. Muhtarlık 
binalarının su aboneliklerinden 
abonelik ücreti alınmasından 
vazgeçildi. Benim bir tane cep 
telefonu numaram var, başka 
yok. Şimdi Muhtarlık Dairesi 
başkanımız hem kendi 
numarasını hem de benim 
numaramı sizlere verecek. 
Sizler de beni arama gereği 
duyduğunuzda acil durumlarda 
benimle iletişime geçebilirsiniz. 

Hizmet noktasında bizler her 
zaman sizlerin yanında 
olacağız. Kanalizasyonla 
alakalı olarak, eski merkez 
köyler başta olmak üzere, 
Ortahisar Belediyesi sınırları 
içerisindeki büyük köylerden 
başlamak kaydıyla 
gruplandırma yapılarak büyük 
oranda çözeceğiz. Bu bizim 
öncelikli meselelerimizden bir 
tanesidir. Dünya Bankasından 

bir kredi talebimiz de oldu. 
İnşallah onu da yakın zamanda 
neticelendirdiğimizde sorunları 
çözeceğiz” dedi.
“TRABZON PARMAKLA 
GÖSTERİLECEK”
Trabzon'un sadece yol ve 
kanalizasyon değil, birçok 
başka hizmete de ihtiyacı 
olduğunu belirten Başkan 
Zorluoğlu, “Projelerimizi 
hazırlıyoruz. Bir kısmını 
başlattık. Önümüzdeki 
dönemde çok daha önemli 
projeleri hayata geçireceğiz. 
İnşallah Trabzon bizim 
dönemimizde, kısa bir süre 
içerisinde bölgenin en güzel 
sahiline sahip olacak. Mesela; 
Ganita bizim için Trabzon 
insanı için denizle buluşmanın 
ilk noktasıdır. Ganita artık şu 
haliyle şehrimize yakışmıyor. 
Ganita ile ilgili Faroz'a kadar 
çok özel bir proje hazırladık. 
Faroz'dan sonra Gülcemal 
dolgu alanını da kapsayan, 

Beşirli'ye kadar olan alanda da 
bir bütün olarak yürüyüş yolları, 
bisiklet yolları, sosyal alanlar, 
aktivitelerin yapılacağı alanlar, 
yeni yaşam mekânları, 
eğlenme, dinlenme mekânları 
gibi çok özel bir takım fonksi-
yonlandırmalarla, Allah'ın 
izniyle Ganita'dan Akyazı'ya 
kadar, Trabzon birkaç sene 
içerisinde bölgenin parmakla 
gösterilecek sahillerine sahip 
olacak.  Vatandaşlarımızı 
sahile bağlayacak çok güzel bir 
projenin de bu arada inşasına 
başlayıp tamamlayacağız. 
Ulaşımla, özellikle dolmuşlara 
ilgili de aşama aşama adımları-
mızı atıyoruz. Yeni otobüsler 
alacağız. Önümüzde ki beş 
yılda filomuzu yenileyeceğiz” 
değerlendirmesinde bulundu.
AHMET METİN GENÇ: 
“BAŞKAN SÖZÜNÜ 
TUTUYOR”
Toplantıda konuşan Ortahisar 
Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç ise, “Bu toplantı özlenen 
bir toplantıydı. Bu konuda 
Başkanımız Murat Zorluoğlu'na 
teşekkür ediyorum. Çünkü 
büyükşehir belediyesi ile 
koordineli olmak çok önemli. 
Başkanımız seçim öncesi 
verdiği sözleri bir bir yerine 
getiriyor. Bu yeni dönem ve 
yeni anlayışın alametidir”dedi.

Açılış töreninde konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

otel yatırımı gerçekleştiren giri-
şimcileri tebrik ederek, açılışı 
gerçekleştirilen otelin, yaylalar 
için örnek teşkil ettiğini söyledi.
“TÜRKİYE BU YIL TURİZMDE 
PATLAMA YAŞIYOR”     
Türkiye'nin bu yıl turizmde 
patlama yaşadığını, şu anda 52 
milyon turistin Türkiye'de misa-
fir edildiğini dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Doğu 
Karadeniz şu anda turist kaynı-
yor. İnanıyorum ki şu anda bu 
yayladaki konaklama başka 
olacak. Ama bizim Trabzon 

merkezdeki otelleri arttırmamız 
lazım. Valimizle de gelirken 
yolda bol bol bunları konuştuk. 
İnşallah otellerimiz ne kadar 
artarsa turistler daha çok daha 
fazlasıyla Trabzon'a gelecek. 
Hele hele bu yayla evlerini 
gördükleri zaman da durum 
çok daha farklı olacak” dedi.
“ŞEHİTLERİMİZİN KANI 
YERDE KALMAYACAK”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün 3 güvenlik görevlisinin 

şehit olduğunu anımsatarak, 
şehitlere Allah'tan rahmet diledi 
ve “Ama 21-22 tane de teröristi 
içeride ve dışarıda onları da 
öldürdük, çünkü şehitlerimizin 
kanı yerde kalmayacak dedik, 
bu da böyle bu şekilde devam 

ediyor. Allah razı olsun 
Süleyman kardeşimiz de bu işi 
yakın takipte tutuyor, Savunma 
Bakanımız aynı şekilde, bütün 
Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik 
güçlerimiz, polisimiz, hepsi 
yoğun bir şekilde çalışmalarını 
sürdürüyor. Allah şehitlerimize 
rahmet, Peygamberimize 
komşu eylesin inşallah” diye 
konuştu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, tesisin hayırlı olması 
dileğinde bulunup 

beraberindekilerle kurdele 
keserek, otelin açılışını yaptı.
1 MİLYAR 365 MİLYON TL 
OLAN 216 ESERİN AÇILIŞI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Buradaki açılışın ardından 
Trabzon'da yapımı 

tamamlanan 1 Milyar 365 
Milyon TL olan 216 eserin toplu 
açılışı için 15 Temmuz Şehitler 
ve Hürriyet Parkında 
düzenlenen törende 
vatandaşlarla bir araya gelen 
Cumhurbaşkanımız, 
“Trabzon'un Arsin Yatırım 
adasının kararnamesinin 
imzaladım. Bugün burada 216 
projenin açılışını yapacağız. 
Trabzon'a 30 katrilyonluk 
yatırım yaptık. Biz bu ülkeye bu 
millete aşığız. Trabzon'un 
çehresini değiştirdik. Turizm 
başta olmak üzere her alanca 
cazibesi artacak. Akçaabat'ta 

stadımızın yanına şehir 
hastanemizi yapacağız. 
Sadece. 2003 Yılında 430 bin 
kişinin kullandığı 
havalimanımızı geçen yıl 4 
Milyon yolcu kullandı. Zigana 
Tüneli ile şehrimizi ekonomik 
ve ticari anlamda da 
geliştiriyoruz. Kanuni Bulvarı 
Trabzon için başlı başına bir 
devrimdir. Bir kısmını bugün 
açacağız. Kalan kısımlarını da 
etap etap açacağız. Raylı 

sistemle Trabzon'un şehir için 
ulaşımında devrim yapmaya 
hazırlanıyoruz” dedi. 
Konuşmaların ve açılış 
kurdelesinin kesiminin 
ardından Vali Ustaoğlu, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 

Yavuz Sultan Selim 
tablosu takdim etti. 
Açılış törenine Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın 
yanı sıra İçişleri 
Bakanı Süleyman 
Soylu, Ulaştırma ve Alt 
Yapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, 
Teknoloji ve Sanayi 
Bakanı Mustafa 
Varank, Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, 
Trabzon Milletvekilleri 
ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

1 MiLYAR 365 MiLYON TL 
OLAN 216 ESERiN AÇILIŞI
GERÇEKLEŞTiRiLDi

Bir dizi açılışa katılmak üzere Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Tonya ilçesindeki Foleya 
Mountain Resort Otel'in açılışını gerçekleştirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kentte sıkça dile getirilen 
sokak aydınlatması eksikliğini gidermek üzere çalışmalara başladı. 
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, ilk etapta Trabzon Kalesi ve 
100. Yıl Parkı'na yapılacak aydınlatma uygulamaları, kentin tarihî ve 
turistik anlamda öne çıkan değerlerini daha gösterişli hale getirecek.



Büyükliman
Postası 7 30.08.2019 HABER

Vakfıkebir ilçesinde esnaflık 
yapan ve Kemaliye 

mahallesindeki evinden Çarşı 
Mahallesindeki işyerine gitmek 
için sabah saatlerinde evinden 

ayrılan Sağlam, Fol Deresi 
Köprüsü üzerinde 15 sokak 
köpeği tarafından saldırıya 
uğrayarak hastanelik oldu. 
“OKULLAR AÇILMAK ÜZERİ 
BÜTÜN ÖĞRENCİLER 
TEHLİKE ALTINDA”
Sokak Köpeklerinin saldırısına 
uğrayarak ağır bir şekilde 
yaralanan İsmet Sağlam 
gazetemize gelerek yetkililere 
sesini duyurmak istedi. Sağlam 
yaptığı açıklamada; sabah 
evden 6.30 sularında çıktığını 
ve çarşı mahallesi istikametin-
de ilerlerken fol deresi köprüsü 

üzerinde 15 sokak köpeğinin 
saldırısına uğradığını ve derin 
diş yaralarıyla ağır bir şekilde 
yaralanarak hastaneye 
kaldırıldığını söyledi. Emniyet 
Müdürlüğünde de ifade 
verdiğini söyleyen Sağlam, 
sokak köpekleri tehlike saçıyor. 
Ben 60 yaşında bir vatandaşım. 
15 sokak köpeğinden kaçarak 
uzaklaşma şansım olamadı. 
Hele de benden daha yaşlı olan 
insanlar hiç kaçamazlar. 
Bizlerin çocukları ve torunları 
var. Yarın bir çocuğumuzu, 
torunumuzu veya bir vatanda-

şımızı bu sokak köpekleri 
parçalarsa şaşırmayın. Okullar 
açılmak üzeri bütün öğrenciler 
tehlike altında. Buradan 
yetkililere sesleniyorum. Bu 
sokak tehlikesini ortadan 
kaldıralım. Benim başıma geldi. 
Yarın çok geç olmadan bir 
başkasının başına gelmesin 
dedi.  Sağlam, Hayvan hakları 
savunucularına da buradan 
sesleniyorum. O kadar çok 
seviyorsanız alın bu hayvanları 
evinizde bakın. Başkalarının 
canı sizin için önemli olmaya 
bilir. Ama benim canım yandı. 

Hele de çocuklarımızın 
ya da torunlarımızın canı 
yanarsa sizleri hiç 
affetmeyiz. Sizler bu 
hayvanları savunmak 
için başkalarını hiç 
sayamazsınız. Ayrıca 
yetkilileri de bu 
hayvanlar yüzünden zan 
altında bırakamazsınız. 
Bizlerde hayvanları 
seviyoruz. Lakin 
evimizde bakıp besliyoruz. 
Yetkililerden bu soruna bir an 
önce çözüm bulmalarını isteyen 
Sağlam, bu sokak köpekleri 

tehditleri yüzünden hiçbir 
vatandaşımız sokağa çıkamaz 
oldu. Bir an önce bu tehdidi 
ortadan kaldırın çağrısında 
bulundu. 

SOKAK KÖPEKLERİNDEN
CANINI ZOR KURTARDI

Vakfıkebir İlçesi Deregözü 
Mahallesinden Gülhan 

ve merhum Mustafa 
Öztürk'ün kızları Kadife 
Sofra personellerinden 
Fatma ile Akköy 
Mahallesinden Zeliha ve 
Mustafa Yılmaz'ın oğlu özel 
bir şirkette müdür olarak 
çalışan Faruk mutlu 
beraberliklerini evlilikle 
noktaladılar. Vakfıkebir Sabri 

Bahadır Kültür Merkezi 
Düğün Salonunda yapılan 
muhteşem düğün törenine 
genç çiftlerin eş, dost, 
akraba ve arkadaşlarının 
yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. Bizlerde Fatma ile 
Mustafa'ya evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

eşikdüzü eşraflarından BTuran ve Aksoy 
Ailelerinin biricik evlatları 
Jülide ile Ferhat bir ömür 
mutluluğa evet dediler. 
Beşikdüzü Aşiyan Düğün 
Salonunda yapılan görkemli 
düğün töreninde genç çiftle-
rin mutluluklarına davetliler 

tanıklık yaptılar. Jülide ile 
Ferhat'ın düğün törenine eş, 
dost, akraba ve arkadaşları-
nın yanı sıra çok sayıda da-
vetli katıldı. Mutlu beraberlik-
lerini evlilikle noktalayan 
genç çiftlere bizlerde sağlık, 
mutluluk ve başarı dolu bir 
ömür diliyoruz. 

akfıkebir İlçesinin Vsevilen ailelerinden ilçe 
Nüfus Müdürlüğü personeli 
Ali Naci Topaloğlu ve Zehra 
Topaloğlu çiftinin kızları 
Müzik Öğretmeni Ecem 
Topaloğlu ile Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürlüğünde 
görev yapan Karakol Amir 
Vekili Komiser Yardımcısı 

Merthan Çelikdağ mutluluğa 
ilk adımlarını atarak 
nişanlandılar. Aile arasında 
yapılan nişan merasiminde 
genç çiftin mutlulukları 
görülmeye değerdi. Bizlerde 
Ecem ile Merthan çiftini 
kutluyor, Yüce Allah 
tamamına erdirsin 
dileklerimizi iletiyoruz.

FATMA iLE FARUK
EVLENDiLER

JÜLİDE İLE FERHAT MUTLULUĞA İLK ADIM
BİR ÖMÜR MUTLULUĞA EVET DEDİLER

Topaloğlu ve Çelikdağ ailelerinin çocukları Ecem 
ile Merthan evlilik yolunda ilk adımı atarak iki aile 
arasında yapılan törenle nişanlandılar.

Otelin bulunduğu yaylaya 
hareketinde önce tonya 

ilçe merkezini ziyaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 
coşkulu bir kalabalık karşıladı. 
Sevgi gösterileri arasında 
yaylaya hareket ederken 
aracından vatandaşları 
selamladı ve yolu üzerinde 
kendini bekleyen vatandaşlarla 
da bir müddet sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Tonya ilçesindeki Foleya 
Mountain Resort Otel'in açılış 
törenine katıldı.  Burada kısa 
bir konuşma yapan Erdoğan, 
böyle mutlu bir anı 
paylaşmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirdi ve bu 
adımı attıkları için otelin sahibi 
Atilla Ataman ve eşi Suna 
Ataman'ı kutladı. Erdoğan, her 
girişimcinin bu tür yerlere adım 

atmadığını ancak Atilla ve Suna 
Ataman'ın tüm yaylalara örnek 
olacak bir çalışma yaptıklarını 
belirterek, "Şimdi yaylalarda da 
örnek mi arıyorsunuz? İşte size 
buyurun örnek. Gelin buraya 
bakın, ona göre yapın da bu 
yaylalarımız da tarumar 
olmasın. Oralar da bu güzelliği 
korusun." diye konuştu.
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
doğal gazın kullanılmasıyla 
bu yatırımın çok daha 
güçleneceğini dile getirdi.
 Otel için bol kazançlar 
dileğinde bulunan Erdoğan, 
"Bizler de sadece Halk Bankası 
olarak değil, bakanlıklar olarak 
da inşallah sizlere elimizden 
gelen desteği vereceğiz." dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan'ın da 
Trabzonlu olduğunu 
anımsatarak, ellerinden gelen 
desteği vereceklerini kaydetti. 
Tonya'dan otele gelmenin biraz 
fazla zaman aldığını, en kısa 
zamanda buraya bir helikopter 
pisti yapılması gerektiğini 
vurgulayan Erdoğan, şöyle 
konuştu: "Havalimanından 
icabında helikopterle gelecek iş 
adamlarının olacağına 
inanıyorum. Buraya gelecekler. 
Biz de bugün 2 helikopterin 
inebileceği yer olmuş olsa 
buraya inerdik. Bu da bir 
işarettir. Bu işaret fişeğini de 
inşallah vermiş olalım. Çünkü 
Ulaştırma Bakanımız, o da 
zaten bu işlerin piri ve bunlar 

da çok çok yüksek yatırım 
değil. Bunun adımını atıp ve 
buraya helikopterlerimizle 
inmeye başladığımız zaman 
göreceksiniz, iş adamları 
helikopterleriyle gelecek hafta 
sonu, iki-üç gününü burada 
geçirecekler. Bu adımları da 
atmamız lazım. Gerek valimiz, 
gerek büyükşehir belediye 
başkanımız, Tonya Belediye 
Başkanımız onlar da üzerlerine 
düşeni yaparlar, biz de bu 
adımı inşallah hep beraber 
atmış oluruz."  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, turizmde bu yıl 
patlama yaşandığına ve 52 
milyon turistin ülkede 
ağırlandığına dikkati çekerek, 
"Zaten Doğu Karadeniz şu 
anda turist kaynıyor. 
İnanıyorum ki şu anda bu 
yayladaki konaklama başka 

olacak. Ama bizim Trabzon 
merkezde de otellerimizi 
artırmamız lazım. Valimizle de 
gelirken yolda bol bol bunları 
konuştuk. İnşallah otellerimiz 
ne kadar artarsa turistler çok 
daha fazlasıyla Trabzon'a ge-
lecek. Hele hele bu yayla evle-
rini gördükleri zaman durum 
çok daha farklı olacak." değer-
lendirmesinde bulundu. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, tesisin 
hayırlı olması dileğinde bulunup 
beraberindekilerle kurdele 
keserek, otelin açılışını yaptı.
 "21-22 TANE DE TERÖRİSTİ 
İÇERİDE VE DIŞARIDA 
ÖLDÜRDÜK"
 Dua okunmasının ardından 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
"Malum, 3 şehidimiz var, bir 
tanesi Trabzonlu. Şehidimizin 
cenaze namazı kılındı. Allah 

rahmet eylesin. İki şehidimiz 
farklı illerden, yaralılarımız var 
ama 21-22 tane de teröristi 
içeride ve dışarıda öldürdük. 
Çünkü 'şehitlerimizin kanı yer-
de kalmayacak' dedik. Bu da 
böyle, bu şekilde devam ediyor. 
Allah razı olsun Süleyman 
(Soylu) kardeşimiz bu işi yakın 
takipte tutuyor. Savunma 
Bakanımız aynı şekilde. Bütün 
silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik 
güçlerimiz, polisimiz hepsi 
yoğun şekilde çalışmalarını 
sürdürüyor. Allah şehitlerimize 
rahmet, peygamberimize kom-
şu eylesin inşallah." Cumhur-
başkanı Erdoğan, daha sonra 
beraberindekilerle oteli gezdi. 
Açılışa, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı da katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TONYA'DA 

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesinde ikamet eden ilçenin esnaflarından 
İsmet Sağlam, işyerine gitmek için sabah saatlerinde evinden çıkan Sağlam, 
başıboş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

15 sokak köpeği tarafından 
saldırıya uğrayarak 

hastanelik oldu. 



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

 Yurtiçi ve Yurtdýþý Uçak Bileti Satýþý  - Araç Kiralama -  Araç Alým - Satým - Fatura Tahsilatý 
Passolig ve Maç Bileti Satýþý - Turkcell - Vodafone - Türktelekom TL Yükleme

Tel: 0 462 841 5 724    Gsm : 0 544 724 5 724   Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com   www.goldturizmcarrental.com

GG GOLD CAR RENTAL 
SEYAHAT ACENTELİĞİ 
TUR. TiC. LTD. ŞTİ.

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad. 
No: 119          Vakfıkebir / TRABZON 0462 202 66 66(

İLİM İRFAN YUVASI EĞİTİME HAZIRCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TONYA'DA 

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

YAZ AYLARINDA SIK GÖRÜLEN
 5 ENFEKSİYON HASTALIĞINA DİKKAT!

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

> Vedat FURUNCU 2'de

> Sadık AYDIN 5'de

> Abdulkadir AYNACİ 7'de

Cumhurbaşkanı recep Tayyip 
Erdoğan Trabzon'un Tonya 
ilçesinde coşkuyla 
karşılandı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Tonya ilçesinde Foleya 
Mountain Resort Otel 
Açılışı'na katıldı. Pençe-3 
Harekatı'nda şehit olan 
3 asker için Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Şehitlerimizin kanı 
yerde kalmayacak" dedi.

Geçmişi çok eskiye dayanan Vakfıkebir ilçemiz için kız çocuklarının Kur'an 
eğitiminde büyük bir boşluğu dolduracağı düşünülen 'Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nun 15 milyonluk bir yatırımla eğitime hazır hale geldi. 

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87
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ger

Yeme
k Tav

uk

Dö
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Abdulkadir ŞAFAK

Şafak LOKANTASI

CHP'Li KAYA'DAN, 
"MAGANDA KURŞUNU" AÇIKLAMASI

Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi 
Doktor Zafer Kamiloğlu, yaz aylarında sık görülen 5 
enfeksiyon hastalığı hakkında uyarılarda bulundu. 


