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BAŞKAN SAĞLAM, ÇAY OCAKLARININ
AÇILIŞ SAATi SABAH 8 OLMALIDIR!

VAKFIKEBiR ADLiYE SARAYI 
BÖLGEYE HİZMET VERECEK

BAŞKAN MUHAMMET BALTA GÖNÜLLÜ OLDU
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Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 

Başkanı Kadem Sağlam, 
Çay ocaklarının sabah 

açılış saati uygulaması 
hakkında piyasada 

oluşan spekülasyon ile 
ilgili son noktayı koydu.

Vakfıkebir İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak olan ve yatırım prog-
ramına alınan Vakfıkebir Adliye Sarayı için çalışmalar devam ediyor.

Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
gönüllü aşı 
çalışmalarına 
katılarak aşının 
ikinci dozunu 
yaptırdı. 

“HALKIMIZIN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN 
HİÇBİR CAN GÜVENLİĞİ YOK”

Vakfıkebir İlçesinde 
Hacıköy Mahallesi ile 
Kirazlık Mahallelerini 

birbirine bağlayan tahta 
köprünün ölüm tehlikesi 

saçması dolayısı ile iki 
mahalle sakinleri yıllardır 

ölümle dans ediyorlar.

> Sadık AYDIN 3'de



İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

İ L A N  T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................2.000 TL
Yarım Sayfa Reklam................750 TL
1/4 Reklam................................350 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............2.500 TL
Kongre.......................................250 TL
Zayi.............................................50 TL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU

Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

Telefonlar : 841 56 00 -  Fax : 841 43 23 - Cep:0533 495 07 20 VAKFIKEBİR

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Kuruluşu: 5 Mart 2004

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

Büyükliman
Postası

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ

e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu

0 533 768 88 42

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
kamburogluahmet@hotmail.com

0533 495 07 20e-mail: vedfux@gmail.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Vedat FURUNCU

Tarih : 08.01.2021
Sayı : 879

Büyükliman
Postası HABER2 08.01.2021

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

Ahmet KAMBUROĞLU

“ESNAF
SIKINTIDA”

“HALKIMIZIN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN

2020 yılını geride bıraktık.

Geride bırakırken Perşembe günü akşamı 

21.00'da başlayan sokağa çıkma 

kısıtlaması Pazartesi günü sabahı 05.00'a 

kadar devam etti. İnsanlar evlerinde yeni 

yıla girmiş oldular…

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına 

Vakfıkebir tam anlamlı uydu. İşi olan işine 

devam etti, işi olmayan ise evlerinde idi…

Günümüze baktığımızda virüs illeti 

azalmaya başladı…

Sokağa çıkma kısıtlaması, maske, 

mesafe ve temizlik kuralları çok önem 

taşımış oldu…

Belirli esnaf iş yaparken, diğer esnaf ya 

kapalı yada işler durgun…

Her ay belirli şekilde her esnafın ödemesi 

mevcut…

Esnafın iki eli kafasında, düşünüp 

duruyor. Nasıl olacak diye…

İş yok, ödeme çok…

Esnaf kazanacak, elemanına maaş 

ödeyecek…

Esnafta iş yok…

Esnaf zor durumda…

İşi olmayan esnaf ne yapacak?

Bu ödemelerini nasıl ödeyecek?

Kapalı olan ve işi olamayan esnaf, kredi 

ödemelerini nasıl ödeyecek?

Belirli esnaf sıkıntıda…

Kapalı olan ve işi olmayan esnaf, icralık 

olma yolunda…

Nasıl bir çözüm sağlanır?

Nasıl bir çözüme kavuşur?

Esnafa kredi desteği verildi, ödemeleri 

başladı. Esnaf bir o kadar daha borca 

girdi. Ama ödemeler yapılamıyor…

Esnaf zor durumda…

Esnaf için bir çalışma olduğunu öğrendik 

ama ne tür bir destek daha gelecek, 

önümüzdeki günlerde belli olacak…

Bu illet virüs bizleri bitirdi. İşimizi 

elimizden aldı ve dünyayı kasıp 

kavurdu…

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

“GÖNÜLLÜ OLDU”

Belediye Başkanı Muhammet Balta, aşı 

için gönüllü oldu…

Birinci doz aşıyı yaptıran Başkan Balta, 

ikinci doz aşıyı da geçtiğimiz günlerde 

yaptırdı…

İnsanlara örnek oldu…

Kendisi ile görüştük ve herhangi bir yan 

etki yaptı mı diye sorduğumuz da; 

herhangi bir yan etki yapmadığını 

belirtti…

Aşıyı yaptıktan sonra Sağlık 

Bakanlığından her gün arandığı belirtti…

Gönüllü vatandaşlar için Faz 3 

çalışmasına, Vakfıkebir Devlet Hastanesi 

Başhekimi Aydın Kant, katılmıştı…

Kendilerine güvendiler, gönüllü oldular…

Vatandaşlara örnek oldular…

Aşı yaptırma/yaptırmama konusunda bir 

sürü spekülasyonlar var…

Birileri diyor ki, yaptırmayın…

Birileri diyor ki, yaptırın…

Hal böyle olunca vatandaşların kafaları 

karışıyor…

Gönüllü olarak Faz 3 çalışmalarına 

katılanlar, bir nebze de insanların 

düşüncelerini değiştirmiş oluyorlar…

az-3 deneme çalışmaları için Fgönüllü olan Başkan 
Muhammet Balta, “Virüsün yayı-
lımının önlenmesinde maske, 
mesafe ve temizlik kulları büyük 
önem taşıyor. Devletimizin aldığı 
tedbirlere vatandaşlarımızda 
bireysel olarak destek verdiler ve 
şükürler olsun ki; bir ay öncesi 
ile günümüzü karşılaştırdığımız-

da virüse yakalanma ve hasta 
sayısında büyük bir düşüş yaş-
andı. Sağlık Bakanımızın ifadesi 
ile bu düşüşler ileri ki günlerde 
inşallah ağır hasta sayılarımıza 
ve vefat sayılarımıza da 
yansıyacak. Bende gönüllü 
olarak aşı çalışmalarının Faz -3 
denemelerine katılarak destek 
vermek istedim. Bugün ikinci doz 

aşımı yaptırdım.  Aşının 
milletimiz ve tüm insanlık için 
faydalı olmasını temenni 
ediyorum. Lütfen tedbirlerimizi 
aksatmadan devam ettirelim.  
Aşının da etkisi ile normal 
hayatımıza her gecen gün daha 
da yaklaşacağımıza ve güzel 
günlerin yakın olduğuna 
gönülden inanıyorum” dedi. 

Vakfıkebir İlçesinde Kirazlık 
Deresi üzerinde bulunan ve 

1990 yılında yaşanan sel felaketi 
sonrası yıkılan eski Deregözü 
Mahallesi ile Karadağ yayla yolunun 
bağlantı köprüsü yıllardır ölüm 
saçıyor. 1990 yılına kadar beton 
köprü olarak hizmet veren bağlantı 
köprüsü son yıllarda ölüm saçmaya 
devam ediyor. Hacıköy Mahallesi ile 
Kirazlık Mahallelerini birbirine 
bağlayan köprüyü vatandaşlar kendi 

imkânları ile tahtalarla 
onararak hizmet vermesini 
sağlıyorlar. Kirazlık Deresi 
üzerindeki köprü 1990 
yılında yıkıldıktan sonra iki 
mahallenin sakinleri 
gerekli yerlere müracaat 
etmelerine rağmen bugüne 
kadar hiçbir gelişme 
kaydedememişler. 
“ÇOCUKLAR OKULA, 
CEMAAT KORKUDAN 
CAMİYE GİDEMİYOR”
Kirazlık Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan Kirazlık 
Dere Mahalle Camiine 
suların yükselmesi sonrası 
korkutan gidemediklerini 
dile getiren Hacıköy 
Mahallesi sakinleri artık bu 
duruma isyan ettiklerini 

belirttiler. Hacıköy ve Kirazlık 
Mahalle sakinleri dere yatağında 
suların yükselmesi ile zaten zor 
ayakta duran köprüden geçmemin 
mümkün olmadığını dile getirdiler. 
Öğrencilerinde bu köprüyü zaman 
zaman kullandığını söyleyen mahalle 
sakinleri, çocuklarımız ve bizler 
adeta ölümle dans ediyoruz. Bizler 
suların yükselmesi sonrası vakit 
namazlarına camiye gitmekten vaz 

geçtik. Fakat bu tahta köprüyü 
kullanmak zorunda kalan mahalle 
halkımızın ve öğrencilerimizin hiçbir 
can güvenliği yok. Tahta köprü ölüm 
saçıyor. DSİ yetkililerinden bir an 
önce bu köprüyü yapmalarını 
istiyoruz. Yetkililerden rica ediyoruz, 

lütfen sesimize kulak verin. Bir can 
kaybı olamadan, yarın eyvah 
demeden bu sorunu ivedilikle 
çözülmesini bekliyoruz. 21. Yüzyılda 
yaşadığımız bu zor günlerde bu 
tahta köprü Vakfıkebir İlçemize 
yakışmıyor dediler.

BAŞKAN MUHAMMET BALTA GÖNÜLLÜ OLDU

HİÇBİR CAN GÜVENLİĞİ YOK”

Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 
1986 yılında göreve başlayan ve 

35 yıldır hiçbir yere ayrılmadan aynı 
kurumda görev yapan Mustafa 
Çabuk yaş hattından emekliye 
ayrıldı.  Mustafa Çabuk, Hastanede 
arkadaşları ve hastane personeli ile 
vedalaşırken duygu dolu anlar 
yaşandı.  Vakfıkebir İlçesinin ve 
Devlet Hastanesinin sevilen 
simalarından biri olan emektar 
Mustafa Çabuk, Hastane personeli 
ile vedalaşırken hüzün dolu analar 
yaşandı. Çabuk, hiç ayrılmak 
istemediğini dile getirerek, ilk günkü 
heyecanla görevimi en güzel şekilde 
sürdürmenin mutluluğunu 
yaşıyorum. Her işin bir başlangıcı 
olduğu gibi birde sonu vardır. Burası 
benim ikinci evim gibiydi. Hiç 
ayrılmak istemezdim. Fakat yaş 
hattından emekli olmak zorunda 
kaldım. Görev yaptığım 35 yılık süre 
içerisinde hiçbir kimseyi kırmamak 
için mücadele ettim. Hiçbir ayrım 
yapmadan herkesin işini yapmaya 
çalıştım. Her kimin kalbini 
bilmeyerek de olsa kırmışsam özür 
diliyorum. Haklarını bana helal 
etsinler. Benden yana herkese 
hakkım helal olsun dedi. Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. 
Dr. Aydın Kant ise, 35 yıllık 
emektarımız Mustafa Çabuk 

ağabeyimizi buradan uğurlamak çok 
zor olacak. Kendisi hastanemizle 
özdeşleşen, çok sevilen, dürüst ve 
çalışkan kişiliği ile örnek alınacak bir 

insan. Kendisini çok özleyeceğiz. 
Yeri doldurulamayacak bir 
ağabeyimizi buradan uğurlamak 
bizler ve hastane personelimiz için 

çok zor. Yaş hattı dolayısı ile emekli 
olmak zorunda kaldı. Emeklilik 
hayatında kendisine sağlık, mutluluk 
ve başarılar diliyorum dedi.

35 YILLIK EMEKTARA HÜZÜNLÜ VEDA
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BAŞKAN SAĞLAM, ÇAY OCAKLARININ
AÇILIŞ SAATi SABAH 8 OLMALIDIR!

Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 

Kadem Sağlam, Çay ocakla-
rının sabah açılış saati uygula-
ması hakkında piyasada oluşan 
spekülasyon ile ilgili yaptığı 
açıklamada şunları söyledi. 
Başkan Sağlam, İçişleri Bakan-
lığının genelgesi açık ve nettir. 
“ÇAY OCAKLARININ 
AÇILIŞ SAATİ 
SABAH 8 OLMALIDIR!”
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam; 
“İçişleri Bakanlığının 
genelgesine binaen 18.11.2020 
tarihli il hıfsısıha kurulunun açık 
kararı o tarihte tüm odalara 
tebliğ edildi. O tarihte alınan 
karar gereği, Sabah saat 10.00 
ile 20.00 saatleri arasında 
esnafa servis yapabilecek 
şekilde sadece çay ocaklarının 
açılmasına müsaade edilmiştir 
denildi. Bu yayınlanan 
genelgenin içerisinde kahve ve 
kıraathaneler yok. Bunların 
dışında İçişleri Bakanlığının 
yayınladığı genelgeyi ve bu 
genelgenin dışında İl Hıfsısıha 
kurulunun ek bir tedbir alacaksa 
ek bir tedbir kararı ekleyebiliyor. 
Aksi halde Hıfsısıha kurullarının 

ya da başka bir kurumun 
İçişleri Bakanlığının 

genelgesini delecek, 
gevşetecek, 
esnetecek bir karar 
alma yetkisi yoktur. 
Bakanlığın üzerinde 
hiçbir kimsenin 
karar alma ve 
karar verme 
yetkisi yoktur. 
Öncelikle 
bunun iyi 

bilinmesini istiyoruz. İlçe 
genelinde yapılan spekülas-
yonlar ve tartışmalar boşunadır. 
Bundan önceki yasaklarda 
ilçemizde de zaman zaman 
uygulamalarda esneklik göste-
rildi. Fakat bu tamamen hasta-
lığın yayılma noktasında insan-
larımızı ve esnaarımızı zor 
duruma sokuyor. Her gevşeme-
de ve rehavette Pandemi 
kuralları unutuluyor dedi.” 
“ÇAY OCAKLARI İLE İLGİLİ 
GENELGE AÇIK VE NETTİR”
Başkan Sağlam; “Gelelim bir 
diğer önemli meseleye, çay 
ocağı işleten esnaf 
kardeşlerimizin sabah saat 8 de 
bizde diğer esnaar gibi açalım 
talepleri olmuştur. Bizde Esnaf 
Odası olarak bu yasakların 
başlaması ile birlikte aynı 
şeyleri söylüyoruz.  Eğer 
ilçedeki esnaarımız sabah 8 
de açıyorsa çay ocağı işleten 
esnaf arkadaşlarımızda onlara 
çay servisi yapmaları 
noktasında aynı saatte açmaları 
yönünde taleplerimizi dile 
getiriyoruz. Haliyle bu talebimizi 
yasalaştıracak olan ilçe 
hıfsısıha kurulları, ilçe 

kaymakamları ya da il pandemi 
kurulları değildir. Bizzat İçişleri 
Bakanlığının genelgesinin bu 
yönde olması gerekiyor. Bunun 
aksine bir uygulama yapılan bir 
ilçe varsa, İçişleri Bakanlığının 
genelgesine rağmen farklı bir 
uygulama yapılıyorsa bu yasa 
dışıdır. Yasal değildir. Sağlam, 
Bizim Vakfıkebir Esnaf Odası 
olarak talebimiz sabah 8 de çay 
ocaklarının açılıp servis 
yapmalarıdır. Fakat bu izin 
henüz oluşmuş değildir. Bizleri 
bağlayan karar İçişleri 
Bakanlığının 18.11 2020 tarihli 
genelgesinde belirtilen sabah 
saat 10 ile akşam 20 saatleri 
arasında esnafa servis 
yapabilecekler şekliyle 
düzenlenmiş bakanlığın 
ifadesidir dedi.”  Başkan Kadem 
Sağlam, “Son günlerde bazı 
spekülasyonların olduğu 
haberleri bizlere kadar ulaştı. 
Mesela bazı ilçelerde bu 
genelgenin delindiği ve farklı 
uygulandığı yönünde 
söylendiler ortaya çıktı. Lakin 
bende bir esnaf odası başkanı 
olarak bu spekülasyonların 
nereden kaynaklandığını ve 
doğruluk derecesini 
araştırdığımda ilginç bir sonuçla 
karşılaştım. Mesela Vakfıkebir 
İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın 
Erdal Ergüven 2. Sınıf emniyet 
müdürü olduğu için şuanda 
kıdemi gereği 6 ilçenin emniyet 
müdürlüğü görevini yürütüyor. 
Baktığı ilçelerle alakalı olarak 
bu söylemlerle ilgili kendisi ile 
istişarede bulundum. Sayın 
Müdürümüz aynen şu ifadeleri 
kullanıyor. Bu 6 ilçeye ben 

bakıyorum. Uygulamalarımızı 
aynı Vakfıkebir ilçemizde 
olduğu gibi diğer ilçelerde de 
uyguluyoruz. İçişleri 
Bakanlığımızın genelgesinde 
hangi ifadeler kullanılıyorsa 
aynı kuralları 6 ilçede de aynen 
uygulamaktayız. Bu genelgenin 
dışına çıkmak gibi bir yanılgı 
içerisinde olmamız mümkün 
değildir. Müdürümüz ayrıca 
şunları da ilaveden söyledi. Ne 
yazık ki! aynı ifadeleri bana da 
söylüyorlar. Fakat hiçbir şekilde 
İnandırıcılığı olmayan 
ifadelerdir dedi.”
“BİZİMDE ODA OLARAK 
TALEBİMİZ BU YÖNDEDİR”
Başkan Sağlam, Değerli çay 
ocağı işletmesi olan esnaf 
arkadaşlarıma sizlerin aracılığı 
ile seslenmek istiyorum. 
İlçemizde bu tür spekülasyonlar 
çok daha fazla yapılıyor olması 
esnaf arkadaşlarımızın 
kafasında soru işaretlerinin 
olmasına neden oluyor. Birileri 
bir fısıltı yayıyor ilçeye, herkes 
de buna inanıyor. Lakin 
hakikatten bazı ilçelerde birileri 
erken açıyorsa, birileri kanunları 
hiçe sayıyorsa, birileri bu 
topluluklara müsemma 
gösteriyorsa yasa dışı bir 
uygulama yapıyorlar. Bu 
sorunda oradaki idarecilerin 
zayeti olmuş olur. Bunlarında 
takipçisi olmaya devam 
edeceğiz. Bende oda başkanı 
olarak benim esnafımın hakkını 
hiçbir kişiye ya da kuruma 
yetirmeyeceğimi herkes bilir. 
Gelinen nokta itibari ile 
yaptığımız araştırmalarda ve 
istişarelerde bu söylemlerin 

doğruluk payının olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Özellikle çay 
ocağı esnaarımızın sabah saat 
8 de işyerlerini açabilmeleri için 
TESOB üzerinden Federasyo-
nun bir girişim yapması 
yönünde taleplerimiz oldu. Bu 
saat uygulaması ilçe ya da il ile 
aşılacak bir konu değil. İçişleri 
Bakanlığı kararnamede bir 
değişiklik yaparsa ancak bu 
uygulanabilir. Bu konudaki 
taleplerimizi biz zaten Federas-
yon yetkililerine iletiyoruz. Bu 
konu ile ilgili Bakanlığa da fede-
rasyon müracaatta bulundu. 
Konuyu yakinen takip ediyoruz. 
Değerli arkadaşlar, birazcık 

mantıklı ve geniş düşünürsek 
aylardık kahvehanelerimiz ve 
kıraathanelerimiz kapalıdır. 
Kapalı olmaya da devam 
ediyorlar. Onlarında açılmasını 
elbette istiyoruz. Bir tarafta da 
pandemi.  Bu covid-19 hastalığı 

ile de toptan mücadelemiz 
sürüyor. Aksi halde orada 
yasalar gevşetilirse, burada 
yasalar delinirse bu mücadeleyi 
başaramayız.  Fakat şu 
durumda çay ocaklarımız hiç 
yoktan belirli bir saat aralığında 
açık tutuluyor. İnşallah müra-
caatlarımız sonucunda gerekli 
düzenlemeler yapılır diye düşü-
nüyorum. Sağlam sözlerine 
şöyle devam etti; Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
olarak hiçbir esnafımızın mağ-
dur olmasından yana değiliz. 
Aksine bu zor günlerde ayakta 
kalmanın mücadelesini sizler 
işyerlerinde verirken, bizlerde 

sizlerin haklarını savunma nok-
tasında Federasyon yetkilileri 
ile istişareler içerisindeyiz. 
Fakat sorumluluklarımızdan da 
vazgeçemeyiz.  Kanunlar ve 
genelge neyi emrediyorsa 
uymak zorundayız dedi.”

akfıkebir İlçesi Cumhuriyet VMahallesinde 3.942 
metrekarelik bir alanda inşa 
edilecek olan Vakfıkebir Adliye 
Sarayı arazisinin 2.470 metre-
karesi Vakfıkebir Belediyesi 
tarafından vatandaşlarla 
anlaşarak satın alınmıştı. 
Vakfıkebir Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılmak istenen 
adliye sarayı için belediye 
kasasından 2 bucuk milyon lira 
2.470 metrekare alan için para 

ödendi. Fiyatta anlaşılamayan 
1.470 metrekarelik kısmında 
satın alınabilmesi için çalışmalar 
sürüyor. Edindiğimiz bilgilere 
göre 01.09.2020 tarihinde geriye 
kalan arazinin kamulaştırılması 
ile alakalı Adalet Bakanlığı 
Cumhurbaşkanlığına izin yazısı 
yazmış. Vakfıkebir Adliye Sarayı 
3.942 metrekare alan üzerine 15 
bin metrekare kapalı alandan 
oluşacak. Bugünkü para ile 60 
milyon TL.'ye mal olacak. 

Trabzon İlinde 4 adet adliye 
sarayı yapılacak. Bunlar Of, 
Araklı, Akçaabat ve Vakfıkebir de 
yapılacak. Bu yapılacak olan 4 
adet adliye saraylarının arasında 
en büyüğü Vakfıkebir ilçemizde 
yapılacak. Kalan kısmında satın 
alınmasından sonra belediyenin 
aldığı 2.470 metrekare arazide 
bakanlığa hibe edileceği 
öğrenildi. Vakfıkebir Adliye 
Sarayı tüm bölge adliye sarayı 
olarak hizmet edecek. 

ŞALPAZARI'NDA SALEP ÜRETİMİNE BAŞLANDI

VAKFIKEBiR ADLiYE SARAYI 

ADLİYE SARAYI  YERİ

HASTANE

JANDARMA

T
rabzon'un Şalpazarı 
ilçesinde fındığa alternatif 
gelir kaynağı oluşturmak 

amacıyla salep desi ekimi 
yapıldı. Salep desi ekiminin 
Trabzon'da ilk kez yapıldığı 
belirtildi. İlçenin Akçiriş, Geyikli 
ve Üzümözü mahallelerinde 

oluşturulan örnek bahçelerde 
gerçekleştirilen salep desi 
dikiminde konuşan Şalpazarı 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Rasim Erkan, Aralık ve Ocak 
ayında dikilen salep 
delerinden Mayıs ve Haziran 
aylarında hasat yapmayı 

planladıklarını söyledi. Erkan 
"Projemizi 20'şer metrekareden 
3 çiftçimizle yürütüyoruz. 
Diktiğimiz bu salep bitkisini 
Mayıs ayında hasat ediyoruz. 
Dikimin başarılı olup olmadığını 
hasat dönemindeki yumru 
sayısından anlayacağız. Yumru 

sayısını arttırdığımızda Bunu 
İlçe geneline yapmayı 
düşünüyoruz. Salep bitkisinin 
satışı hem yumru halinde hem 
de toz halinde yapılabiliyor. 
Salep desi ekimini bölgeye 
yayarak köyden kente göçü 
engellemek için ve 

vatandaşlarımıza ek gelir 
sağlamayı planlıyoruz" dedi. 
Trabzon Ziraat Odası Başkanı 
Ali Bayraktar ise yaptığı 
konuşmada "Fındık üreticilerine 
alternatif ürün oluşturulması için 
bir biri ardına çözüm üretmeye 
başladık. Kültür mantarcılığı, 

seracılık, salma tavukçuluk ve 
değişik konularda atılımlar 
yaptık. Fakat bu atılımlarda 
üreticilerimizle ikinci aşamaya 
geçemedik. Bugün burada 
dikimini yaptığımız salep getirisi 
yüksek bir ürün. Bu gün itibarı 
ile 3 üreticimizle bu işe başla-
dık. Salep üretimini dikimini 
yaptığımız Şalpazarı Akçiriş, 
Üzümözü ve Geyikli mahallele-
rinde oluşturduğumuz bahçe-
lerde Trabzon'da ilk defa Şalpa-
zarı ilçesinde gerçekleştirdik. 
Bu salep bahçelerimizin Akçiriş 
mahallesinde bulunan Hanife 
Özcan'ın bahçesini uygulamalı 
örnek bahçe olarak ele alarak 
çiftçimizin bahçesinde ilk salep 
dikimine başladık" diye konuştu. 
Şalpazarı Kaymakamı Uğur 
Ünsal'da salep dikilen bahçeyi 
sulayarak can suyu verdi.

BÖLGEYE HİZMET VERECEK
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Osman KOYUNCU

dalet, devletin dinidir ve aynı Azamanda dengedir, bir yerde denge 

varsa orada din, gerçek manada bir yerde 

din var deniyorsa orada adalet ve denge 

olmalıdır eğer yoksa orada gerçek manada 

din uygulanmıyor demektir. İşte İslam 

âlemi, gençler sistemlerinin adaletsizliği 

yüzünden, dinden nefret edip soğuyorlar. 

Her yere cami, Kuran kursu ve İmam hatip, 

yanlış anlamayın bunlara karşı değilim 

fakat bunları açmanın hiç faydası 

olmuyor. Namaz ve oruç gibi temel 

konularda büyük azalmalar vardır. Bu 

gidişle her köye bir imam hatip açılsa yine 

fayda vermeyecek, illa özgürlük adalet ve 

hukuk gereklidir.   Peygamberimiz, 

sahabelerini Habeşistan'da ki adil 

Hıristiyan kralın yanına gönderdi, orada 

güvende içinde olursunuz dedi. İslam 

ülkelerinden kaçan Müslümanlar güven ve 

hukuk aradıkları için, Mekke ve Medine 

yerine ölümü göze alarak hürriyet ve 

özgürlüklerin olduğu AB ülkelerine 

kaçıyorlar. İdarecinin birinci vasfı 

adalettir, din ise ikinci planda gelir. 

Ülkemizde yapılan araştırmalara göre 

gençlerin büyük bir kısmı AB ve ABD gibi 

ülkelerde yaşamayı Türkiye'de yaşamaya 

tercih ediyor. Liderler nefret, düşmanlık, 

kin ve ötekileştirmek üzerinden siyaset 

yapıp oy alıyorlar. Bazıları dinsiz adam 

adil olamaz diyor. İşte Avrupa, halk ve 

liderler dindar değil fakat sistemleri 

bizden daha dindar yani adildir. AB'de, 

huzur kalkınma ekonomi, güven her şey 

İslam ülkelerinden daha iyi bir şekilde 

yolumda devam ediyor. Devleti idare 

edenler dinsiz bile olsa eğer sistem adilse o 

ülkenin kalkınması mümkündür, idareci 

dindar fakat sistem adil değilse kalkınma 

da mümkün değildir. İnsanlar 

tercihlerinde liderlerin dindarlığından 

ziyade sistemin dindar yani adil olmasına 

bakmalıdır. Adalette esas olan haklının 

hakkının tam verilmesi, hakkın küçüğü 

büyüğünün bakılmaması, küçük hak, 

büyük için feda edilmemesidir. Haklı, 

kuvvetli olmalı, kuvvetli olan haklı 

olmamalı.  Hukuk her insana eşit 

uygulanmalıdır. Eğer bir ülkede adalete 

güven yoksa, zengin ve fakirin hukukları 

ayrı ise veya farklı uygulanıyorsa o ülkenin 

ayakta durması mümkün değildir, alırken 

ayrı bir terazi, satarken de ayrı terazi 

kullanan kavimler helak olmuştur. 

   Siyaset uzlaşma sanatıdır, olduğunu  söylerler, dostlarınızla o şekilde dostluk 

ilişkisi kur ki bir gün düşman, 

düşmanlarınızla mesafeyi öyle ayarla ki bir 

gün onlarla dost olacağımızı unutma. 

Siyasiler seçim konuşmalarında hattı aşan 

laflar ettiklerinden, düşmanlık ve 

kutuplaştırmalar üzerinden siyaset 

yaptıklarından seçim sonrası bir araya 

gelemiyorlar.  AKP ve MHP, HDP'yi ve 

kendine oy vermeyenleri görmezlikten 

geliyor. Parti ve seçmeni yok saymak, 

hukuk ve adaletin işidir, siyasi partilerin 

işi değildir. Aynı ülkede yaşıyoruz 

birliktelik için müşterek noktalar 

bulmalıyız. Milyonlarca seçmenin tercihini 

görmezden gelmek ve kendine oy 

vermeyenleri ötekileştirmek hem adaletli 

değil hem de huzuru bozar. 

  SİYASETTE ADALET VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ

üm dünya ve ülke 

Tgenelinde olduğu gibi 
Vakfıkebir ilçemizde de 

uygulanan sokağa çıkma 
kısıtlaması etkisini göstermeye 
başladı. Koronavirüsü 
tedbirleri kapsamında 
uygulanan kısıtlamalara uyum 
ve özen gösteren Vakfıkebir 

ilçesinde koronavirüs 
yoğunluk haritası son bir aya 
göre yeşile dönmeye başladı.
HARİTA YEŞİLE DÖNÜYOR
Rrisk haritası son bir aya göre 
yeşermeye başladı. Korona 
virüsü vakalarını ve vaka 
temaslılarını risk haritası 
üzerinde gösteren Hayat Eve 

Sığar (HES) uygulamasında 
Vakfıkebir'de 30 Kasım 2020, 
01 Ocak 2021 tarihleri 
arasında bölge bölge yeşerme 
başladığı gözlemlendi. Vatan-
daşlar, tedbirlere uyulduğu 
sürece en erken zamanda bu 
illetten kurtulabileceklerini 
ifade ettiler.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ SONUÇ VERİYOR 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 126 Ada, 19 Parsel, HAMZALI Mahalle/Köy, Azena( 
G.Top) Mevkii, FINDIK BAHÇESİ Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar tapuda fındık 
bahçesi olarak kayıtlıdır. Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %25-30 meyillidir.
Adresi  : Hamzalı Mah. Azena Mevkii  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 3.451,57 m2  
Arsa Payı : 
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 108.137,68 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 03/03/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 29/03/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir/Trabzon - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 136 Ada, 47 Parsel, HAMZALI Mahalle/Köy, Azena 
Mevkii, TARLA VE FINDIK BAHÇESİ Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar tapuda fındık 
bahçesi olarak kayıtlıdır. Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %25-30 meyillidir.
Adresi  : Hamzalı Mah. Azena Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 1.568,44 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 49.139,22 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 03/03/2021 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 29/03/2021 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir/Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 141 Ada, 15 Parsel, HAMZALI Mahalle/Köy, Azena 
Mevkii, FINDIK BAHÇESİ VE AĞAÇLIK Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar tapuda fındık 
bahçesi ve ağaçlık olarak kayıtlıdır. Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %25-35 meyillidir.
Adresi  : Hamzalı Mah Azena Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 12.815,39 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 316.027,51 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 03/03/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 29/03/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir/Trabzon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 143 Ada, 14 Parsel, HAMZALI Mahalle/Köy, Azena 
Mevkii, FINDIK BAHÇESİ Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar tapuda fındık bahçesi olarak 
kayıtlıdır. Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %25-35 meyillidir.
Adresi  : Hamzalı Mah. Azena Mevkii  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 2.498,76 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 42.478,92 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 03/03/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 29/03/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir/Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 147 Ada, 1 Parsel, HAMZALI Mahalle/Köy, Azena Mevkii, 
FINDIK BAHÇESİ Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar tapuda fındık bahçesi olarak 
kayıtlıdır. Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %25-35 meyillidir.
Adresi  : Hamzalı Mah. Azena Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 2.220,78 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 37.740,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 03/03/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 29/03/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü 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 masraarı  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 
teklierinden 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 İas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri 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 2017/277 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Vakfıkebir'de de uygulanan kısıtlamalar 
sonrası bir ay öncesine göre kırmızı olan harita yeşile dönmesi sevindiriyor.

dindiğimiz bilgilere göre, EVakfıkebir İlçesi Kemaliye 
Mahallesi Gülbahar Hatun 
Caddesinde Vakfıkebir istika-
metinden gelip Trabzon istika-
metine gitmekte olan 65 EZ 
429 plakalı Fiat Doblo marka 

araçın sürücüsü dikkatsiz bir 
şekilde kendi yolundan karşı 
tarafa geçmeye çalışırken 
Trabzon istikametinden gelip 
Vakfıkebir istikametine gitmek-
te olan 06 BD 3505 plakalı Fiat 
Palio marka aracın önüne 

çıkması sonucu kaza meydana 
geldi. Araçların çarpışmaları 
sonucunda araçlarda bulunan 
yaralılar Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde tedavi altına 
alındılar. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. 

VAKFIKEBiR'DE KAZA
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesi 
yol güzergahında dikkatsizlik yüzünden kaza meydana geldi. 

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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FATiH ERBAKAN'DAN
'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, " Maalesef 2 bin 825 TL olarak açıklanan 
asgari ücret beklentileri karşılayamamış, her sene olduğu gibi bu sene de 
milyonlarca asgari ücretliyi ve ailelerini hayal kırıklığına uğratmıştır." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel 
Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 

milyonlarca vatandaşımızı 
ilgilendiren 2021 yılı için geçerli 
olacak asgari ücretin 
belirlenmesine ilişkin 
değerlendirmede bulundu.
Açıklanan rakam beklentileri 
karşılayamadı
Açıklanan rakamın beklentilerin 
uzağında kaldığını ifade eden 
Erbakan şunları kaydetti:
“Bilindiği üzere TÜİK'in 
açıkladığı yıllık enasyon %14 
olarak gerçekleşmiştir.  Yani 
“resmi ifadeye göre” bile 
Türkiye'de ürün yatları bir 
senede %14 artmıştır. Gerçek 
enasyonun ortaya konan bu 

enasyon oranlarının en az iki 
katı düzeyinde olduğu 
toplumun bir çok kesimi 
tarafından hissedilen bir 
gerçektir. Bu tablo karşısında 
2021 yılı için asgari ücrete 
yapılacak zam oranının %30'un 
altında olması halinde, bunun 
matematiksel olarak artış 
sayılamayacağını daha önceki 
açıklamalarımızda ifade 
etmiştik. Bu sebeple Yeniden 
Refah Partisi olarak asgari 
ücrete en az %50 zam 
yapılması ve asgari ücretin en 
az 3500 TL seviyesine 
getirilmesi gerektiğini de 
vurgulamıştık. Ancak maalesef 
ki “net 2825 TL” olarak 

açıklanan 2021 yılı asgari ücret 
düzeyi bu seviyenin çok altında 
kalarak beklentileri 
karşılayamamış, her sene 
olduğu gibi bu sene de 
milyonlarca asgari ücretliyi ve 
ailelerini hayal kırıklığına 
uğratmıştır.”
Milletimizin yüzü Yeniden 
Refah ile gülecek
Açıklanan rakamla asgari 
ücretlimizin, kimseye muhtaç 
olmadan temel ihtiyaçlarını 
karşılaması, çoluk-çocuğunun 
sağlıklı beslenmesini 
sağlamasının mümkün 
olmadığını belirten Erbakan, "7 
milyon asgari ücretlimiz, 
aileleriyle birlikte hesap 
edildiğinde 30 milyon 
vatandaşımız bu seneyi de 
yoksulluk, geçim sıkıntısı 
mücadelesi ile geçireceklerdir. 
Allah asgari ücretlilerimizin ve 
tüm dar gelirli 
vatandaşlarımızın yardımcısı 
olsun. Yeniden Refah Partisi 
olarak iktidara geldiğimizde ilk 
işimiz asgari ücrete, emekli ve 
memur maaşlarına %50 zam 
yapmak olacak, takip eden 
senelerde de mutlaka gerçek 
enasyon oranının üzerinde 
maaş zamları yapacağız. 
Milletimizin yüzü Yeniden 
Refah'la gülecek inşallah." 
ifadelerini kullandı.

CORA, ÇARŞIBAŞILI VATANDAŞLARA MÜJDEYİ VERDİ
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 2021 yılı için Çarşıbaşı'na müjdeleri verdi. 

Çarşıbaşı ilçesinde online 
olarak bağlandığı bir canlı 
yayında konuşan Cora, İlçe 

sahilinde devam eden 
tahkimatın kısa sürede 
tamamlanacağını, Çarşıbaşı 
Meslek Yüksek Okulu'nun 
sürecini takip ettiklerini söyledi.
ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÇARŞI-
BAŞI'NIN YILI OLACAK
Çarşıbaşı MYO için herhangi 
bir sorunun olmadığını ifade 
eden Cora,“Çarşıbaşı MYO için 
Trabzon Üniversitesi tarafından 
senato kararı alındı. Bu karar 
YÖK'e bildirildi. Sunum çalış-
maları da tamamlandı. Geçen 
hafta YÖK Başkanı ile görüş-
tüm. Kendisi bana MYO'nun 
kurulması için herhangi bir 
sorunun olmadığını söyledi. 

YÖK'ün önümüzdeki ilk genel 
kurulunda gündem maddeleri 
arasında Çarşıbaşı MYO yer 
alıyor. İlk genel kurulda kararı 
verilecektir” dedi. Çarşıbaşı 
merkezdeki ve Kerem 
Mahallesi'ndeki limanların 
sorunlarının giderileceğini ifade 
eden Cora, ilçeye yeni bir 
Emniyet Müdürlüğü Binası 
kazandıracaklarını, bunun ihale 
aşamasında olduğunu ayrıca 
TOKİ aracılığı ile millet bahçesi, 
TOKİ konutları ve Sanayi Sitesi 
yapılacağını bildirdi. Cora 
ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu ile yaptıkları görüşmede 
Yavuz Grup Yoluna yeniden 
ödenek aktarıldığını, bu yıl 
önemli bir kısmının 
yapılacağını söyledi.

Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Dairesi 

Başkanlığı bünyesinde çalışan 
otobüs şoförleri, koronavirüs 
salgını sürecinde hastaların 
kan sıkıntısı yaşamaması adı-
na, Kızılay'a kan bağışında bu-
lundu. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, her 
gün binlerce Trabzonluyu sağ 
salim evlerine ulaştıran otobüs 
şoförlerine gösterdikleri hassa-

siyet nedeniyle teşekkür etti.
ORTAK PROJELERE DEVAM 
EDECEĞİZ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Dairesi Başkanlığından 
konu ile ilgili yapılan 
açıklamada, “Otobu¨s 
şoförlerimiz, koronavirüs 
salgını sürecinde kan sıkıntısı 
yas¸anmaması adına Kızılay'a 
kan bagˆıs¸ında bulunarak, 
anlamlı bir kampanyaya imza 

attılar. İnsan hayatına 
verdiğimiz önem 
doğrultusunda, bundan sonra 
da Kızılay ile ortak projelere 
imza atmaya devam edeceğiz. 
Bu doğrultuda başlattığımız 
kan bağışını 3 ayda bir düzenli 
hale getirmeyi planlamaktayız. 
Bir gün herkesin kan ihtiyacı 
olabileceği düşüncesiyle, 
vatandaşlarımızın da bu 
konuya hassasiyet 
göstermelerini istirham 
ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BÜYÜKŞEHİR OTOBÜS ŞOFÖRLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Trabzon Büyükşehir Belediyesinde görev yapan otobüs şoförleri, 
Kızılay'a kan bağışında bulunarak örnek bir kampanyaya imza attılar.

iLÇEMiZİ TEMiZ TUTALIM 
DERELERiMiZi KiRLETMEYELiM!
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, ilçenin en çok takdir edilen ve 
tamamlanan “Ağasar vadi Projesi” sonrası dere üzerine çöp atılmaması 
konusunda vatandaş ve Ağasar Vadi kenarındaki esnafları uyardı.

T
emiz kent, temiz çevre 
için vatandaşlarla el ele 
veren Şalpazarı 

Belediyesi, temizlik 
çalışmalarını güç birliği içinde 
sürdürüyor. Rutin temizlik 
faaliyetlerine ek olarak çevreyi 
korumaya dönük 
bilgilendirmeler de yapılıyor. 
Başkan Kurukız; ekipleriyle 
yürütülen çalışmalarda son 
olarak ilçenin merkezinden 
akan Ağasar Deresi ve üzerine 
yapılan Vadi Projesinin temiz 
tutulması için vatandaşlara ve 
esnaara çağrı yapıldı. Dere 
yatağına evsel ve inşaat 

atıklarının atılmasını önlemek 
adına yürütülen uygulamada 
Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı 
ekiplerin desteğiyle Ağasar 
Deresi Vadi Projesi üzerinde 
yer alan meskenlerde yaşayan 
vatandaşlara uyarı bildirisi 
dağıtıldı. Şalpazarı ilçesi 
tarafından en çok takdir edilen 
ve tamamlanan Ağasar vadi 
Projesi Belirli periyotlarla 
temizliği yapılan Ağasar Vadi 
Projesinin kirletilmemesi 
konusunda da uyarılar 
yapılırken,  Vatandaşlara dere 
yatağına gelişi güzel çöp 
atmamaları çağrısında bulunan 
yetkililer, İlçe sakinlerine 'Dere 
yatağına çöp atmak yasaktır' 
yazılı bildiri dağıttı. Ağasar Vadi 
Projesi kenarında yaşayan 
apartman sakinleri ve 
esnaarın tek tek kapılarının 
çalınarak 'Dere Yatağına Çöp 
Atmak Yasaktır' yazılı uyarı 
bildirisi dağıtan Şalpazarı 
Belediye Başkanı Kurukız; 
Çöplerin gün aşırı toplandığını 
kaydederken temiz ilçe, temiz 

çevre için özen gösterilmesi 
gerektiğini belirtti. Yazılı uyarıya 
uyulmaması ve dere yatağına 
çöp atıldığının tespit edilmesine 
durumunda 5326 sayılı Kaba-
hatler Kanunu'nun 'Çevreyi 
Kirletme' başlığı altında yer 
alan 41. Maddesi gereğince 
çöp atanlara yasal işlem 
yapılarak İdari Para cezası 
uygulanacağı ifade edildi.

CHP'Lİ AHMET KAYA'DAN YAPILANDIRMA ÇAĞRISI: 
“BAŞVURU TARiHi UZATILSIN”

Meclis Genel Kurulu'nda 
söz alan Kaya, “Buradan 

Hükümet yetkililerine çağrıda 
bulunuyorum. İçinde 
bulunduğumuz zor şartlar 
düşünülerek borçların 
yapılandırılması 2021 yılının 
yaz aylarına kadar 
uzatılmalıdır” dedi.
BİRÇOK İNSANIMIZ 
BAŞVURUDA BULUNAMADI
“Çok zor günlerden geçiyoruz. 
Hükümet bu zor günlerde, 
vatandaşlarımızın 
ödeyemedikleri biriken vergi 
borçlarını, kira borçlarını ve 
trak cezalarını yapılandırmak 
için bir kanun çıkardı ve bu 
kanun da 31 Aralık 2020 
tarihine kadar borçlara 
yapılandırma imkânı tanıdı. Bu 
kapsamda 31 Aralık olan süre 

Ocak ayı sonuna ertelenerek 
ödeme yapabilme imkanı 
vatandaşa tanındı. Fakat 
pandemi ve kış şartları ve 
bozulan ekonomik şartlar 
nedeniyle birçok insanımız 

yapılandırma başvurusunda 
bulunamadı.”
NASIL OLACAK DA BORÇ 
ÖDEYECEK? 
“Birçok esnafımızın dükkânları 
kapalı, insanlarımızın çoğu 
işsiz. Geçim derdine düşmüş 
insanlarımızın çoğu kiralarını, 
elektrik, su, doğalgaz 
faturalarını ödeyemez 
durumdalar. Bu şartlarda nasıl 
olacak da yapılandırma 
yapacaklar? Nasıl olacak da 
geçmişten kalan borçlarını 
ödeyecekler? Buradan 
Hükûmet yetkililerine çağrıda 
bulunuyorum. İçinde 
bulunduğumuz kötü koşullar 
düşünülerek borçların yapılan-
dırılması için son başvuru ola-
rak tarihi mutlaka yaz aylarına 
kadar uzatılmalıdır dedi.”

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, borçların yapılandırılması 
2021 yılının yaz aylarına kadar uzatılmasını önerdi. 

İYİ Partili Örs, Covid-19 
nedeniyle mağdur durumda 

olan Millî Eğitim Bakanlığı 
Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğüne bağlı halk eğitim 
merkezlerinde kısmi zamanlı 
olarak ek ders ücreti 
karşılığında çalışan usta 
öğreticilerin sorunlarını 
TBMM'de gündeme getirdi. 
2021 Bütçe görüşmelerinde İYİ 
Parti Grubu adına konuşan İYİ 
Parti Trabzon Milletvekili Dr. 
Hüseyin Örs “Millî Eğitim 

Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğüne bağlı halk 
eğitim merkezlerinde kısmi 
zamanlı olarak ek ders ücreti 
karşılığında çalışan usta 
öğreticilerimiz var. Bu kardeş-
lerimiz 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nda belirtilen 
kendi alanlarıyla ilgili bütün 
sorumlulukları yerine getirme-
lerine rağmen devlet memurla-
rına verilen haklardan yararla-
namıyorlar. Usta öğreticiler kurs 
açma onaylarını almış 
olmalarına rağmen kursları 

pandemi koşulları nedeniyle 
açılmamış olup kurs açanların 
kursları da kapatılmıştır.” dedi. 
Usta Öğreticilerin maaş 
alamadıklarını belirten Örs 
“ Bu arkadaşlarımız maaş ve 
SGK primleri ödenmediğinden 
mağdur durumdadırlar, yaklaşık 
10 aydır işsizdirler ve hiçbir 
sosyal güvenceleri bulun-
mamaktadır. Bu kardeşlerimizin 
mağduriyetlerinin giderilmesi 
yönünde acil bir düzenleme 
yapılmalıdır.” ifadelerini 
kullandı.

MİLLETVEKİLİ ÖRS, USTA ÖĞRETİCİLERİN
MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, usta öğreticilerin sorunlarını 
TBMM'ye taşıdı “Maaş ve SGK primleri ödenmediği için mağdurdurlar.” dedi.
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ÇARŞIBAŞI iYi PARTi
USTABAŞINA EMANET

Kongreye tek aday olarak 
katılan Hamza Ustabaşı 

ilçe başkanlığı görevine seçildi. 
145 delegeden 103'ünün oyunu 
alan İYİ Parti Çarşıbaşı İlçe 
Başkanı Hamza Ustabaşı, 
yönetim kurulu arkadaşlarımla 
birlikte bu onurlu görevi en iyi 
şekilde yapabilmek için tüm 
gücümüzle çalışacağız” dedi. 
Hamza Ustabaşı başkanlığında 

oluşan İYİ Parti Çarşıbaşı İlçe 
Yönetim Kurulu şu isimlerde 

oluşuyor: Murat Korkmaz, İlhan 
Taş, Murat Uzun, Devran 
Akyazı, Kenan Yavuz, Mehmet 
Güngör, Hasan Çakır, Ahmet 
Özbarış, Gülen Yanık, Sebahat 
Kul, Kemal Şar, Dilaver Baş, 
Süleyman Keleş, Seyfettin 
Bahar, Mehmet Turgut, Cemal 
Kant, İsmail Akak, Demet 
Kayhan Sevgi, Faik Sönmez, 
Türkay Sevgi.

Bir dizi incelemede 
bulunmak ve toplantılara 

katılmak üzere Trabzon'a 
gelen Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Züm-
rüt Selçuk, ilk olarak Trabzon 
Valiliğine ziyarette bulunarak, 
Vali İsmail Ustaoğlu ile görüş-
tü. Bakan Selçuk, gün içerisin-
deki temaslarının ardından 
akşam saatlerinde Trabzon 
Büyükşehir Belediyesini ziy-ret 
ederek Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ile bir araya geldi. 
Bakan Selçuk'a ziyareti 
sırasında Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, AK Parti Trabzon 
Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, 
Salih Cora ve Adnan Günnar ile 
bürokratlar eşlik etti.  
BAŞKAN ZORLUOĞLU
BİLGİ VERDİ
Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Başkan 
Zorluoğlu, Trabzon'un tarihi ve 
Büyükşehir Belediyesinin 
projeleri ile ilgili Bakan Selçuk'a 
bilgi verdi. Kadınlar ve özel 
gereksinimli bireylerin Trabzon 
Büyükşehir Belediyesinin 
öncelikleri arasında yer aldığını 
vurgulayan Başkan Zorluoğlu, 
bu yönde gerçekleştirdikleri ve 
gerçekleştirme aşamasında 
oldukları projelerle ilgili de 
bilgilendirmede bulundu. 
ENGELSİZ YAŞAM AKADE-
MİSİ FAALİYETE BAŞLADI 
Göreve geldikten sonra 
Engelsiz Yaşam Akademisi'ni 
hayata geçirdiklerini belirten 
Başkan Zorluoğlu, “Konaklar 
Mahallesi'nde var olan bir 
binamızı özel gereksinimli 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 
gün boyu çeşitli eğitimler 
gördüğü bir alana dönüştürdük. 
4 katlı merkezimizi 2020 yılının 
ekim ayında faaliyete geçirdik. 
Şu anda pandemi dolayısıyla 
eğitime ara verdik fakat 
normale dönüldüğünde 
çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. İlk etapta yaklaşık 35 
çocuğumuzu evlerinden 
alıyoruz, akşamları da tekrar 
evlerine bırakıyoruz. Bu 
projemizle ilgili gençlerimizden 
ve ailelerimizden olumlu geri 

dönüşler almanın mutluluğu 
içerisindeyiz” dedi.  
ÜCRETSİZ TAKSİ UYGULA-
MASINA BAŞLAYACAĞIZ 
Engelli Araç Atölyesi Projesi ile 
ilgili de bilgi veren Başkan 
Zorluoğlu, “Küçük gibi görünse 
de engelliler için çok büyük 
anlam ifade ediyor. Burada 
ortopedik engelli 
kardeşlerimizin tekerlekli 
sandalyelerini ve akülü 
araçlarını evlerinden alıyoruz. 
Tamir ve bakımlarını yaptıktan 
sonra tekrar evlerine kadar 
teslim ediyoruz. Bu çok arzu 
edilen bir hizmetti. Şu ana 
kadar da 116 aracın tamirini ve 
bakımını gerçekleştirdik. Yine 
küçük ama önem verdiğimiz bir 
proje de 'Engelsiz Taksi' 
uygulaması. Japonya 
Büyükelçiliğinden kaynağını 
temin ettiğimiz engelsiz taksi 
projesine önümüzdeki aylarda 
başlayacağız. Burada da 
engelli kardeşlerimize 
hastaneye veya diğer arzu 
ettikleri yerlere gitmek 
istemeleri durumunda ücretsiz 
taksi hizmeti vereceğiz” 
ifadelerini kullandı. 
KADIN YAŞAM MERKEZİ'Nİ 
HAYATA GEÇİRECEĞİZ  
Trabzon'da bir Kadın Yaşam 
Merkezi bulunmadığını da dile 
getiren Başkan Zorluoğlu, 
“Beşirli tenis kortlarının olduğu 
alanda projesini hazırladığımız 
bir Kadın Yaşam Merkezi 
oluşturuyoruz. Projesi tam 
olarak bittiğinde 2021 yılının 
mart ayı gibi ihalesini yapmayı 
planlıyoruz. İçerisinde yüzme 
havuzu, çok amaçlı salonlar, 
toplantı odaları, spor salonu, 
kadınlarımızın gelip 
çalışabilecekleri atölye alanları, 

kadın dayanışma merkezi gibi 
alanlar da olacak. Bu manada 
şehre çok önemli katkı 
yapacak, sadece 
kadınlarımıza özel bir yatırımı 
da hayata geçirmiş olacağız” 
şeklinde konuştu. 
MÜSTAKİL DAİRE 
BAŞKANLIĞI OLUŞTURDUK
Büyükşehir Belediyesi olarak 
sosyal hizmetler çalışmalarına 
ayrı önem verdiklerini de ifade 

eden Başkan Zorluoğlu, 
“Göreve geldiğimizde 
Büyükşehir Belediyesinin 
müstakil bir Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı yoktu. Kültür 
Dairesi Başkanlığının altında 
bir şube müdürlüğü olarak 
küçük bir örgütlenmeydi. Biz bir 
müstakil daire başkanlığı 
oluşturduk ve şimdi engelliler, 
kadınlar ve sosyal hizmetler 
için 3 ayrı şube müdürlüğümüz 
var. Bir büyük teşkilat olarak 
müstakil bir yerde 
hizmetlerimize devam ediyoruz. 
Ayrıca zor bir süreçten 
geçtiğimiz 2020 yılı içerisinde 
çok sayıda sosyal destek 
faaliyeti yürüttük” diye konuştu.  
OTİZM YAŞAM MERKEZİ 
PROJESİ'NDE FİKİR 
BİRLİĞİNE VARILDI 
Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir 
Belediyesi olarak çok önem 
verdikleri ve Trabzon'da hayata 
geçirmek istedikleri Otizm 
Yaşam Merkezi Projesi ile ilgili 
de Bakan Selçuk'a detaylı bilgi 
verdi. Görüşmede Otizm 
Yaşam Merkezi Projesi 
konusunda kir birliğine varıldı. 
Trabzon'a kazandırılan ve 
planlanan projeleri dikkatlice 
dinleyen Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ise kadınlar, 
engelliler ve sosyal hizmetler 
alanlarında yapılan çalışmalar 
nedeniyle Başkan Zorluoğlu'na 
teşekkür etti. 
ANI DEFTERİNİ İMZALADI 
Ziyaret, hediye takdimi, günün 
anısına hatıra fotoğrafı 
çektirilmesi ve Bakan Selçuk'un 
Büyükşehir Belediyesi anı 
defterini imzalamasının 
ardından sona erdi.

İYİ Parti Çarşıbaşı İlçe Kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Hamza Ustabaşı ilçe başkanlığa seçildi.

BAKAN ZEHRA SELÇUK TRABZON'DA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon'da 
bakanlığı ile ilgili bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ 
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ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parsel üzerinde bodrum, zemin ve 4 normal kattan 
oluşan yapı bulunmaktadır.Bilirkişi raporuna göre bağımsız bölümün alanı 41m²'dir.Güney ve batı 
cepheli olup girişi binanın içerisinden sağlanmaktadır.
Adresi   : Kemaliye Mah. Otobüs Terminalı Karşısı Deniz Sokak No:1Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 94,38 m2
Arsa Payı  : 5/66
İmar Durumu : Parsel ticaret konut alanı TİCK, E:2,00 Yapı adasında kalmaktadır
Kıymeti  : 135.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 09/02/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 09/03/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : HÜKÜMET KONAĞI İCRA DAİRESİ/VAKFIKEBİR-TRABZON
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi 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 beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 
sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve 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 ileteslim masraarıalıcıya 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 
teklierinden 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 İas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri 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 
2018/1219 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
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3 km'lik İskenderli 
Beşikdüzü yolunun büyük 
oranda tamamlanmasının 

ardından zaruri hale gelen 
dolmuş hattı, Trabzon 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu'nun UKOME 
kararını imzalamasıyla mutlu 
sona ulaştı.  İmzalanan karar 
sonrası 8+1 Beyaz renkte 5 

araç İskenderli Merkez ve 
Beşikdüzü arasında 
hizmet verecek. Hizmet 
verecek olan araçların 
plakaları ise 61HY092, 
61HY124, 61HY083, 
61HY129, 61HY242 
şeklinde açıklandı. 
Konuyla ilgili konuşan 
Tonya belediye Başkanı 
Osman Beşel, “İskenderli- 
Beşikdüzü yolculuğu çile 
olmaktan çıktı. Trabzon 
UKOME tarafından 
konulan beş araçla kısa 
aralıklarla yapılacak 
seferlerle hemşehrilerimiz 
yolculuklarını sıkıntısız 

gerçekleştireceklerdir. 
Hizmetlerimiz her alanda 
aksamadan devam ediyor. 
Tonyalıya hizmet yakışır.” dedi.

İSKENDERLİ-BEŞİKDÜZÜ

DOLMUŞ HATTI HAYIRLI OLSUN
Tonya İlçesine bağlı İskenderli Mahallesi (Eski Belde) ve Beşikdüzü 
ilçesi arasındaki dolmuş sıkıntısı nihayet son buldu. 

TAKA YAYLAYA ÇIKTI

ski bir geminin Eyaylaya getirilip ne 
hale dönüşmekte oldu-
ğuna görenler şahit olu-
yor. Bu yapılan eseri gö-
ren vatandaşlar çok titiz 
bir işçilik yapılarak mü-
kemmel bir turistik tesis 
yapılacak olmasına mut-
lu oluyorlar. Böyle bir dü-
şünceyi hayata geçiren iş 
adamını tebrik ediyoruz. 

Düzköylü bir iş adamı Turan Zafer satın 
aldığı eski bir küçük gemiyi ilçeye 
taşıyarak cafe restoran yapıyor. 



Büyükliman
Postası 7 08.01.2021HABER

ZORLUOĞLU VAKFIKEBİR'DE İNCELEMELERDE BULUNDU 

rabzon Büyükşehir Belediye TBaşkanı Murat Zorluğu, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 

Uzun ve beraberindekilerle 
birlikte Büyükşehir Belediyesi 
tarafından asfaltlanan Yıldız - 
Düzlük -  İlyaslı Mahalleleri 
Grup yolunda, tamamlanmak 

üzere olan Vakfıkebir Ekmek 
Temalı Millet Bahçesinde 
incelemelerde bulunarak, 
Büyükşehir Belediyesine ait Yol 
Yapım, Bakım ve Onarım 

Dairesi Vakfıkebir Şantiyesini, 
Büyükşehir Belediyesi 
Vakfıkebir Mezbahasını ziyaret 
ettiler. Ayrıca ilçenin yetiştirdiği 
önemli değerlerden birisi olan 

Araştırmacı Yazar İsmail 
Hacıfettahoğlu'nun ziyaretine 
giderek bir süre sohbet ettiler. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Büyükşehir 

Belediye Başkanımız Murat 
Zorluoğlu'na yılın son gününde 
ilçemize yaptığı ziyaretlerinden 
ve verdiği desteklerden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluğu, Vakfıkebir'de bazı inceleme ve ziyaretlerde bulundu. 

æ10 ayı aşkın süredir köy 
evini terk etmeyip, misar 

de kabul etmeyen 
Hacıfettahoğlu beslediği 
güvercinlerle zaman geçiriyor. 
Dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüse karşı vatandaşlar, 
tedbir almayı sürdürüyor. Çay 
ve fındık hasadı için özellikle 
yaz aylarında büyükşehirlerden 
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki 
memleketlerine gelenler ile 
tatilciler, koronavirüs vaka 
sayılarının artması ve sokağa 
çıkma kısıtlamaları nedeniyle 
geri dönmüyor. Karadeniz'de bu 
kış, daha önceki yıllarda 
sessizliğe bürünen köy evlerinin 
bacaları tüterken, şehre 
dönmeyenler doğanın içinde 
izole yaşamı tercih ediyor.
KÖY EVİNDEN ÇIKMIYOR
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 
emekli İsmail Hacıfettahoğlu da, 
Türkiye'de mart ayında 

başlayan 
koronavirüspand
emisiyle ilçe 
merkezinden 
taşındığı Fethiye 
köyündeki evinde 
izole olup, gönül-
lü karantinasını 
tek başına sürdü-
rüyor. Kanser 
hastalığına yenik 
düşen eşini 12 yıl 
önce kaybeden 

Hacıfettahoğlu, 10 ayı aşkın 
süredir terk etmediği köy 
evinde, misar kabul etmiyor. 
Günlerini arıcılık, bağ bahçe 
işleriyle geçiren 
Hacıfettahoğlu'na beslediği 

güvercin ve tavukları arkadaşlık 
ediyor. Hacıfettahoğlu, sipariş 
ettiği bazı ihtiyaçlarını getiren 
aile fertlerini eve almayarak, 
maske, mesafe ve hijyen kural-
larına azami özen gösteriyor, 
alışveriş poşetlerini de bırakılan 
bahçeden teslim alıyor. Salgın 
bitene kadar köy evinden 
çıkmama kararı çevresinde 
takdir toplayan Hacıfettahoğlu, 
herkese pandemi tedbirlerine 
uyması çağrısında bulunuyor.
'SALGIN BİTİNCE 
ÇIKACAĞIM
'Salgınla ilgili gelişmeleri 
televizyondan takip edip, virüs 
bitine kadar evinden 
çıkmayacağını anlatan İsmail 

Hacıfettahoğlu, "10 ayı aşkındır 
evimdeyim. Hiçbir yere 
gitmiyorum. Evime misar de 
kabul etmiyorum. Virüs bitene 
kadar da hiçbir yere 
gitmeyeceğim. Virüs ne zaman 
giderse ben de o zaman 
evimden çıkacağım. 
Arkadaşlarımı çok özlüyorum 
ama çare yok. Virüs dolaysı ile 
dışarı çıkmama kararımı 
kesinlikle devam ettireceğim. 
İhtiyaçlarımı da oğluma 
söylüyorum. Geliyor kapıma 
bırakıp gidiyor. Eve oğlumu da 
almıyorum. Pencereden 
bakıyorum o kadar. Gelişmeleri 
televizyondan takip ediyorum. 
Hasta olanlar, ölenler var. 
Herkesin kurallara uyması 
gerekiyor. Kurallara uyulsa, bu 
hastalıktan kurtulacağız. Ama 
birilerinin kural dışı davranması, 
tedbirsizliği birçok kişinin 
hayatına mal oluyor. Herkes 
kurallara uysun. Kimse bir yere 
gitmesin. Bu virüsü hep beraber 
yenelim. İnsanlar, bir araya 
gelip topluluk oluşturmasınlar. 
Aylardır insan yüzü gördüğüm 
yok. Burada birkaç güvercinim 
var, onlarla ilgileniyorum. 
Vaktimi bu şekilde 
dolduruyorum. Sağlık 
Bakanlığımız ve sağlık 
çalışanlarımız canla başla 
çalışıyorlar. Allah onlardan razı 

olsun. Vatandaşlar da sağlık 
çalışanlarına yardımcı 
olsunlar" dedi.'
BENİ DE EVE ALMIYOR
İsmail Hacıfettahoğlu ile sürekli 
telefonla irtibat halinde olan 
oğlu Tuncay Hacıfettahoğlu da, 
babasının tek başına 
yaşamasına rağmen maske 
taktığını söyleyerek, "Virüsün ilk 
çıktığı günden itibaren babam 
kendini izole etti. Köydeki 
evimize yerleşti. Kimseyi eve 
almadı. İhtiyaçları oluyor. Onları 
babama getiriyorum. Dışarıdan 
geliyorum diye beni de eve 
almıyor. 'Ben yaşlıyım. Dikkat 
etmemiz lazım' diyor. Biz de 
elimizden geldiğince dikkat 

ediyoruz. Babamızı ve 
yaşlılarımızı korumak için. 
Babama hasret kaldık. Tek 
başına yalnız yaşıyor. Ama onu 
korumak için aldığı bu karara 
saygı duyup elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. Halk 
olarak alınan önlemlere uyarsak 
bu virüs belasından hep 
beraber kurtulup özlem 
gidereceğiz. Babam evde tek 
başına kalmasına rağmen 
tedbirlere uyup, maskesini 
kesinlikle takıyor. Sağlık 
çalışanlarımıza yaptıkları büyük 
fedakarlıklardan dolayı teşekkür 
ediyoruz. İnşallah onlar ve dev-
letimizin önlemleriyle bu salgını 
yeneceğiz" diye konuştu.

10 AYDIR KÖY EVİNDEN AYRILMIYOR 
Vakfıkebir ilçesinde, emekli İsmail Hacıfettahoğlu (80), Türkiye'de mart ayında görülen koronavirüs
pandemisine karşı taşındığı köy evinde tek başına izole olup, 'gönüllü karantina' uyguluyor.

Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 

Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, Beşikdüzü Şoförler 
ve Otomobilciler Odası Başkanı 
Mehmet Zihni,  Akçaabat 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Ali Şentürk, Sürmene 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Ekrem Yılmaz, Of 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Şahmeran Er, Araklı 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Coşkun Kınalıoğlu ve 
Düzköy Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
Mümin Tirgil ile bir süre 
görüşen Başkan Zorluoğlu, oda 
başkanlarının dilek ve 
temennilerini dinledi. Ziyaretle 
ilgili bilgi veren Akçaabat 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Ali Şentürk, ziyaretin 
şoför esnafı için olumlu geçtiğini 

söyledi. Şentürk, dolmuşçu 
esnafı ile servisçi esnafının 
sorunlarına değinerek, 
“Pandemi döneminin başladığı 
Mart ayından itibaren yaklaşık 
10 aydır servisçi esnafımız 

servis çekmedi. Bundan dolayı 
da büyük mağduriyet yaşadı. 
Dolmuşçu esnafımız da 
yaklaşık 3 yıldır zam almadı ve 
aynı tarifeden taşıma yapıyor. 
Bu süreçte akaryakıt başta 

olmak üzere, yedek parça ve 
lastik yatlarına defalarca zam 
geldi. esnafımız ekonomik 
olarak çok zordadır. 
Başkanımız ekonomik olarak 
servisçi esnafına destek 

olamayacağını ifade etmiştir. 
Diğer konularda da çalışma 
yaparak destek olacağını 
söylemiştir” dedi.
TOPLANTI FAYDALI 
OMUŞTUR
Akçaabat Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Ali 
Şentürk, Akçaabat'taki 
dönüşümü de gündeme taşıdık. 
Şentürk,“Oda başkanı olarak 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza 583 araçtan 320 
araç sahibinin dönüşüme 
katılmak istemediğini ve 
minibüs kalmak istediğini 
anlattım. Minibüs kalmak kaydı 
ile her türlü dönüşüme de hazır 
olduğumuzu ifade ettim. 
Değişimin Trabzon Büyükşehir 
belediye sınırları dahilinde 
yapılması gerektiğini ve bu 
değişimin de şu anda Pandemi 
sürecinde olmasının mümkün 

Pandemi bittikten sonra 
minibüsü ile yapılacak olan her 
türlü dönüşüme katkı 
sağlayacak olduğunu söyledim. 
İlçe oda başkanlarımız da kendi 
ilçelerindeki sorunları dile 
getirdiler. Sorunların bir 
tanesinin de korsan taşımacılık 
olduğu korsan taşımacılıkta da 
il emniyet müdürlüğü görüşerek 
Jandarma bölük komutanı 
onlarla görüşerek en kısa 
zamanda bir çalışma başlata-
caklarını ifade etti daha sonra 
ilçe oda temsilcilerinin UKO-
ME'deki gündem maddeleri ile 
ilgili bilgi verilerek toplantıda 
gündeme alınması talimatını 
verdi. Toplandı olumlu geçmiştir. 
Şoförler şoför esnafımız adına 
yapılacak çalışmalardan dolayı 
şimdiden Başkanımız Sayın 
Murat zorluoğlu'na teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN ZORLUOĞLU ODA BAŞKANLARINI DİNLEDİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentin doğu ve batısındaki 
7 ilçenin şoförler ve otomobilciler odası başkanının makamında kabul etti. 



GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1991'den günümüze kadar

Trabzon - Giresun - Ordu İl ve İlçeleri arasında satış ve pazarlama 

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

FINDIK
ALIM-SATIMI

Çarşı Mahallesi Sedef Sokak No: 2/A  Vakfıkebir / TRABZON 0462 841 57 46 0462 841 24 42 www.uluduz.com.tr

35 YILLIK EMEKTARA HÜZÜNLÜ VEDA ŞALPAZARI'NDA SALEP ÜRETİMİNE BAŞLANDI

> Abdulkadir Aynacı 2'de >Vedat Furuncu 3'de

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR

Vakfıkebir Devlet Hastanesinden bir yıldız daha 
kaydı. Hastane personellerinden Mustafa Çabuk 
emekliye ayrılarak hastaneye veda etti. 

Şalpazarı ilçesinde fındığa alternatif gelir kaynağı 
oluşturmak amacıyla salep fidesi ekimi yapıldı.


