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AKSOY, “ÖĞRENCİLERİMİZİ TEKRAR OKULLARDA 
GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

> Vedat Furuncu 3'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

> Sadık Aydın 2'de

OSB'DE ÇALIÞMALAR TÜM HIZIYLA BAÞLADI

SU KESiNTiLERi Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı yapım çalışmalarına başlanıldı. 

Vakfıkebir İlçesinde başarılı bir şekilde 7 yıl görev yaptıktan sonra Samsun İli Atakum 
İlçe Müftüsü olarak atanan Hüseyin Köksal, gazetemizi ziyaret ederek hasret giderdik.

> Sadık Aydın 3'de
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Vakfıkebir İlçesinde son dönemlerde bazı mahallelerde meydana 
gelen su kesintileri sorunu ile ilgili olarak Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, su sorununu meclis gündemine taşıdı. 
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BAKALIM OLACAK MI?

OSB'DE ÇALIŞMALAR
TÜM HIZIYLA BAŞLADI

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürlüğü 3. Daire 
Başkanı Metin Demirtürk,  Vakfıkebir 
OSB Müdürü Duygu Sağlam, AK 
Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, Vakfıkebir MHP İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk, Vakfıkebir 
OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Arslan 
Malkoç ve Enver İskenderoğlu ile 
birlikte çalışmaların başladığı OSB 

Bölgesine giderek incelemelerde 
bulundular.  Yaptıkları incelemelerin 
ardından açıklamalarda bulunan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Vakfıkebir 
OSB'mizin altyapısının yapımına 
başlanıldı. En geç 2022 yılının 
sonunda tamamlanacak. Bunun 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Önümüzdeki günlerde bir toplantı 

yaparak arsa tahsislerini 
hızlandıracağız. İstiyoruz ki; altyapı 
ve yeni yol inşaatı devam ederken 
rmalarımızda yatırımlarını 
yapsınlar. Yeni yolumuzun 
uygulama projeleri hazırlandı.  
Genel müdürlüğe sunuldu. 
Geçtiğimiz hafta Ankara'ya giderek 
bununla ilgili yetkili rmayla bir 
görüşme yapmıştık. Bu hafta tekrar 
giderek bizim taleplerimizi de 
ileteceğiz. Projenin onaylanarak 
biran önce yol inşaatına 

başlanılmasını hedeiyoruz. 
OSB'nin içerisindeki yolu başlatıp 
zaman kazanmak istiyoruz. Her şey 
yolunda. İnşallah 2-3 yıl içerisinde 
üretime başlanılacak. İlçemize, 
bölgemize Trabzon'umuza hayırlı 
olsun. Böyle önemli bir yatırımın 
ilçemize gelmesini sağlayan Başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, 

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak'a, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa 
Varank'a, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu'na, bir önceki 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız 
Sayın Mehmet Cahit Turhan'a ve 

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, 
AK Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Sayın Muhammet Balta'ya, Trabzon 
Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu'na, 
AK Parti Trabzon Milletvekillerimiz 
Adnan Günnar'a, Bahar 
Ayvazoğlu'na, Salih Cora'ya, 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu'na, Karayolları Genel 
Müdürümüz Sayın Abdülkadir 
Uraloğlu'na ve Bölge Müdürlerimize, 
Organize Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürü Sayın Ramazan Yıldırım'a, 
Ticaret Sanayi Odamızın Başkanı 
Suat Hacısalihoğlu ve yöneticilerine 
şükranlarımızı sunuyoruz. OSB'miz 
için geçmişten günümüze emek 

veren tüm Bakanlarımıza, 
Valilerimize, Milletvekillerimize, 
Kaymakamlarımıza, Belediye 
Başkanlarımıza, siyasetçilerimize ve 
katkısı olan herkese şahsım ve 
ilçem adına bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi. Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta ise, 

“Bugün Vakfıkebir'imiz için çok 
mutlu bir gün. Uzun yıllardır hayalini 
kurduğumuz Organize Sanayi 
Bölgemizde artık makineler 
çalışıyor. Altyapı çalışmaları 
kapsamında yol, su, kanalizasyon 
imalatları yapılıyor. Burada katma 
değeri yüksek istihdama daha fazla 
katkı sunacak rmalara yer vermek 
istiyoruz. Sahilden direk buraya 
çıkacak olan yolumuzda başlama 
aşamasında. Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesi bölgedeki en güzel 
OSB'lerden birisi olacak inşallah. Bu 
bölgenin bu hale gelmesinde emeği 
olan herkese teşekkür ediyoruz. 
Hepsinden Allah razı olsun” diye 
konuştu.  

Birkaç haftadan beri birlik-beraberlik 
olmalıyız yönünden yazı kaleme 
alıyorum…
Güzel sonuçlar yansıdı bizlere, insanlar 
soruyor, neler yapılabilir, nasıl olabilir 
gibi…
Bizlerde has bel kader anlatmaya gayret 
gösteriyoruz…
Evet, ilçemizde birlik olma vaktidir. Aslında 
geldi geçiyor da, eskiden birlik olamayan 
bir ilçeyiz. Şimdi de bunu oluşturması biraz 
zor. Uğraş gösterilirse olacak…
İlçemizi en çokta dedikodu bozuyor…
Kim ona ne demiş, kim ona ne yapmış…
Bu konuşmaların son bulması, ilçeyi nasıl 
daha ileri götürme telaşında olmalıyız…
Yeniliklere açık bir ilçeyiz…
İlçemize bir market mi gelecek, hemen 
açılmasına müsaade edebiliyoruz. 
Kanununlar çerçevesinde belki hakları var. 
Ama bir yaptırım olabileceği 
kanaatindeyim…
Büyükliman Havzası olarak baktığımızda, 
en büyük ilçe Vakfıkebir. Vakfıkebir her 
zaman ağabey konumunda olmuştur. Ama 
bazı ilçeler bunu kabullenmemişti yıllar 
önce, yinede kabullenmiş değiller ya…
Bizim ağabey olmamız, ilçenin büyük 
olmasından dolayı ve diğer ilçelerin bizden 
ayrılmasından sonra geliyor. Ben bunun 
neresi kötü anlamıyorum. Vakfıkebir'de 
olmayan, diğer ilçelerde olan kurumlarımız 
var. Baktığımızda hepsi Vakfıkebir'de 
değil…
Ya yeter ki, bütün kurumlar buralarda olsun 
da, Trabzon'a gidip-gelmekten 
kurtaralım…
Son dönemlerde bunu başardık, çok fazla 
Trabzon ile bağlantılarımız olmuyor. 
Hemen hemen her şeyi kendi yerlerimizde 
çözebiliyoruz…
Bu bölgeye bu tür kurumların gelmesinde 
büyük emeği olan TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'yı da unutmamak gerekir. 
Bu tür katkılarından dolayı, vatandaşımız 
adına kendisine teşekkür ediyorum…
Vakfıkebir'e bir şey mi yapılacak, helal 
olsun…
Taşın altına el mi konulacak, helal olsun, 
söylemekten başka bir şey dememeliyiz. 
Bizler hemen bir köşede eleştiri 
yağmuruna tutuyoruz. Çünkü bizler buna 
alıştık. Bu algı ortadan kalması için 
mücadele edeceğiz…
Bu yüzden sürekli birlik-beraberlik 
mesajları veriyoruz. 1 km yol katedebildik 
mi? hayır…
Mücadelemiz tam olması ve sadece benim 
sürekli bunu yazmamla da olmaz…
Herkes üzerine düşeni yapacak ve gayret 
göstermelidir…
************************
Bu hafta okulların bazı sınıar eğitim-
öğretime başladı…
Bu dönem de eğitim nasıl gidiyor?
Çocuklar alışabildi mi?
Soruları çok geliyor…
Çocuklar derslerinden geri kalmasın, tek 
istediğimiz budur düşüncesinde herkes…
Çocuklarımızın önlerin de kendilerini 
bekleyen kocaman yıllar var. Eğitim-
öğretimleri çok iyi olacak ki, onlar da, iyi 
olacak ve güzel okullara gitmeye gayret 
gösterecek…
************************
Bir diğer konumuzda bu illet virüs…
Mücadeleye devam ediliyor ama herkes bu 
duruma alıştı. Halen daha maske 
takmamak konusunda ısrarcı olanları 
görüyoruz…
Tedbir, tedbirdir…
Bu alınacaksa alacağız. Dikkatli olacağız. 
Başka çıkar yolu yok, şu anlık…
Maske, sosyal mesafe kuralları ve sürekli 
elleri yıkamalıyız…

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü görevini 
başarılı bir şekilde sürdürdükten 

sonra Samsun İli Atakum İlçe 
Müftülüğü görevine atanan Hüseyin 
Köksal, gazetemizi ziyaret ederek 
hasret giderdik. Yaklaşık olarak 3 ay 
önce ilçeden ayrılan Müftü Köksal, 
işleri dolayısı ile geldiği Trabzon'dan 
dönüşte gazetemizi ziyaret ederek 
bizleri onurlandırmıştır. 3 aylık 
ayrılığın ardından güzel bir sürpriz 
yaparak güzel bir sohbet ortamında 
hasret giderdiğimiz Müftü Köksal, 
Vakfıkebir İlçesinde çok önemli hatı-
ralarının ve anılarının var olduğunu 
söyledi. Ayrıca hiç unutamayacağı 
arkadaşlarının da varlığından söz 
eden Köksal, bunlardan bir tanesi 
de sizlersiniz dedi.  Müftü Köksal; 
“İlçede görev yaptığımız süre 
içerisinde her zaman Büyükliman 
Postası Gazetesinin çok önemli 
desteğini gördüm. Her zaman 
tarafsız habercilik anlayışınız ile 

ahlaklı ve ilkeli yayın hayatınızla 
ilçede önemli bir görevi başarılı bir 
şekilde sürdürüyorsunuz. İlçeden 
ayrıldığım günden buyana takip 

ettiğim kadarı ile aynı çizginizden 
taviz vermeden devam ediyorsunuz. 
Yani çamur ad izi kalsın mantığı ile 
haber yapmıyorsunuz. Her zaman 

doğrunun yanında oldunuz. Sizleri 
unutmam mümkün değil. Tüm ekip 
arkadaşlarınızı kutluyorum ve 
başarılarınızın devamını diliyorum 

dedi.” Büyükliman Postası Gazetesi 
Haber Müdürü Sadık Aydın ise, 
“Sürpriz ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, bizlerin 

de sizleri unutması mümkün değil 
dedi. Aydın, ilçeden ayrılışınız 3 ay 
olmasına rağmen ilçede yapmış 
olduğunuz başarılı çalışmalar halen 

daha taktirle anlatılmaktadır. Yeni 
görev yerinizde de başarılı bir 
şekilde çalışmaya devam 
ettiğinizin haberlerini duyuyoruz. 
Bundan dolayı bizlerde çok mutlu 
oluyoruz. Bizleri unutmayarak ayrı 
bir değer verip ziyaret etmeniz son 
derece mutluluk ve onur verici. 
Büyükliman Postası Gazetesi 
olarak her zaman ilçe müftülüğü-
müzün yanında olduk. Bundan 
sonrada olmaya devam edeceğiz. 
Sizin başarılarınız ile gurur 
duymaya devam edeceğiz. Sizi 
hiçbir zaman unutmayacağız. Yeni 
görev yerinizde başarılı çalışmalar 
diliyoruz dedi. Müftü Hüseyin 

Köksal ziyaretin ardından hatıra 
fotoğrafı çekilmesi sonrası Samsun'a 
hareket etmek üzere yola çıktı. 

En geç 
2022 yılının 
sonunda 
tamamlanacak.

MÜFTÜ KÖKSAL'DAN GAZETEMİZE ZİYARET
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V
akfıkebir ilçesinde son 
günlerde kuraklık nedeni 
ile bazı mahallelerde 

yaşanan su kesintileri mahalle 
sakinlerini zor durumda bıraktı. 
Özellikle Büyükliman, Hacıköy, 
Tarlacık ve Kirazlık 
mahallelerinde yaşanan su 
kesintileri muhalle sakinlerini 
isyan noktasına getirdi. Diğer 

bazı mahallelerde de 
kuraklık sebebiyle aynı 
sorunların yaşanması 
sonrası Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın ve TİSKİ Vakfıkebir 
İşletme Şe İshak Karabulut'un 
su tankı göndermesi ile bir 
nebzede olsa susuzluğa 
müdahale edildi. Mahalle 
sakinleri bir nebzede olsa su 
alıp zaruri ihtiyaçlarının yanı 
sıra temizlik olarak da suyu 
kullandılar. Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta daha 
önceden de yaşanan su 
kesintileri sonrası Bakanlığa 
bilgi vermişti. Son günlerde 

kuraklık sonrası yaşanan su 
kesintilerinin artmasının 
ardından Başkan Balta konuyu 
salı günü yapılan Trabzon 
Büyükşehir Belediyesinin Ekim 
ayı ilk Meclis toplantısında 
meclis gündemine taşıyarak 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu ve meclis 
üyelerini bilgilendirdi. Başkan 

Balta'nın meclis gündemine 
taşıdığı su kesintilerinin sona 
erdirilmesi içinde alternatif bir 
proje meclise sunduğu canlı 

yayınlanan meclis toplantısında 
gözlerden kaçmadı.
“MAHALLE SAKİNLERİMİZİN 
SU SIKINTISI ACİLEN 
GİDERİLMELİDİR”
Son dönemde bölgemizde 
yağışların olmaması 
münasebetiyle yaşanan 
kuraklık yüzünden Büyükliman 
içme suyunda da baş gösteren 
sorunlarla ilgili olarak Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinin Ekim Ayı ilk 
Meclis toplantısında söz alarak 
su kesintilerinin bir an önce 
çözüme kavuşması için bilgi 
aktardı.  Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
meclisteki konuşmasında; 
“Büyükliman İçme Suyu 4 
ilçeye hizmet veren büyük bir 
proje. Fakat son dönemlerde 
özellikle yüksek kodlarda olan 
depolarımıza su basmamasıyla 
alakalı bazı mahallelerimizde 
ciddi anlamda su sıkıntısı 
yaşanmaktadır. Daha önce yine 
bu su kesintileri ile ilgili 
sorunları Bakanlık nezdinde bir 
dönem önce gündem 
yapmıştım. Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi meclisinde de yani 

sizlerin huzurunda gündem 
yaparak, ilgili bölgede HES'in 
üzerinde bir gölet yapılarak 
böyle sıkıntılı kuraklık 
dönemlerinde su sorununun 
aşılabileceğini söylemek 
istiyorum. Büyükşehir olarak 
Sizlerinde bu konuyu takip 
ettiğini biliyorum. Fakat son 
yaşanan kuraklıkla alakalı 
tekrar bunun önem arz ettiğini 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Mahalle sakinlerimiz su kesin-
tileri dolayısı ile mağdur durum-
da. Bir an önce O bölgede gölet 
yapılarak yaklaşık yılda 20 
milyon metre küp su tutumu 
mümkündür. Yaklaşık 4 ilçenin 
de yıllık tahmini olarak su 

tüketimi 14 milyon metreküp 
çıvarındadır. Dolayısı ile bu 
yatırım hem bölgenin su 
sorununu çözmüş olacak, hem 
de vatandaşımızın mağduriyeti 
giderilmiş olacaktır. Takip edilip 
çözüme kavuşturulması 
açısından önem arz eden acil 
bir durumdur. Ayrıca projesi 
hazır olan Vakfıkebir Şehir Su 
Şebekesinin de bu noktada 
yenilenerek su kaçaklarının da 
önlenmesine önemli bir katkı 
sağlayacağını düşünüyorum.  
Bir an önce Büyükliman içme 
suyu için harekete geçilmeli ve 
mahalle sakinlerimizin 
mağduriyetleri ortadan 
kaldırılmalıdır dedi.”

M
illi Eğitim Bakanlığı'nın 
yüz yüze eğitime geçiş 
planlamasının ikinci 

aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. 
sınıar, köy okulları, 8. ve 12. 
sınıar, lise hazırlık sınıfı 
öğrencileri ile özel gereksinimli 
öğrenciler haftada 2 gün yüz 
yüze eğitime başladı. 
Öğrenciler kadar, veliler de 
heyecanlı ve tedirgindi. Okul 
girişinde güvenlik görevlileri 
çocukların ateşlerini ölçtü. 
Maskesini ve siperliğini takan 
öğrencilerin heyecanı 
görülmeye değerdi. Veliler okul 
bahçesine dahi alınmadı. 
Girişlerde çocukların ateşleri 

ölçüldü, elleri dezenfekte edildi. 
Sosyal mesafe kuralına göre 
içeri alınan çocukların hayli 
heyecanlı olduğu gözlendi.
SOSYAL MESAFEYE 
KURALLARINA GÖRE 
SINIFLARA ALINDILAR
Vakfıkebir'de ilkokullar, 
ortaokulların 8. ve liselerin
12. sınıarı ile özel gereksinimli 
çocukların eğitim öğretim 
gördüğü okullarda yüz yüze 
eğitim başladı. Okul girişinde 
öğretmenler ve idareciler 
tarafından karşılanan öğrenciler 
okul bahçesinde sıra oldu.  
Öğrenciler İstiklal Marşı'nı 
okuduktan sonra sosyal mesafe 

kurallarına göre sınıarına gitti. 
Veliler ise koronavirüs tedbirleri 
kapsamında okul bahçesine 
alınmadı.  Öğretmenler, okul 
bahçesinin dışında bekleyen 
velilere sosyal mesafe kuralına 
uymaları konusunda sık sık 
uyarıda bulundu. Okul 
yöneticileri, öğrencilerin 
kendilerine emanet olduğunu 
ve velilerin çıkış saatine kadar 
evlerine gitmelerini rica ettiler. 
Okul Müdürü Rahmi Durmuş 
öğrencilerin uyması gereken 
kuralları hatırlattı. 
ÖĞRENCİLERİMİZİ TEKRAR 
OKULLARDA GÖRDÜĞÜMÜZ 
İÇİN ÇOK MUTLUYUZ
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Samim Aksoy törende 
yaptığı konuşmasında, “Yüz 
yüze eğitimin ikinci aşaması 
kapsamında uzun bir aradan 
sonra öğrencilerin okullara 
kavuşmasının mutluluğunu 
paylaştığını ifade etti. 2020-
2021 eğitim öğretim yılının ülke 
için hayırlı olmasını temenni 
eden Aksoy, eğitim camiasına 
başarı diledi. Pandemi 
döneminde göstermiş oldukları 
özverili çalışmalardan dolayı 
öğretmen ve idarecilere 
teşekkür etti.” Müdür Aksoy, 
Yüz yüze eğitimin başlaması ile 
birlikte okullarda öğrencileri 
görmekten ötürü çok mutlu 
olduğunu ifade ederek; “ 

okullarımız öğrenciler 
olmadığında sadece beton bir 
yapıdan ibaret oluyor. 
Sizlerinde bildiği gibi Covid-19 
pandemi süreci halen devam 
etmekte. Bu kapsamda da pek 
çok tedbir alındı. Bunlardan bir 
tanesi de yüz yüze eğitime ara 
verilmesiydi. Kontrollü 
normalleşme süreci içerisinde 
yüz yüze eğitim kademeli 
olarak başlatıldı. İlk aşamada 
21 Eylül tarihinde anasınıfı ve 
birinci sınıf öğrencileri yüz yüze 
eğitime başladı. Sonrasında 
Milliği Eğitim Bakanlığımızca 
yapılan planlama dahilinde bu 
gün ikinci aşamaya geçiş 
yaptık. Tüm bu aşamaların 
tamamında öğrencilerimizle bir 

araya gelerek onların sevinç ve 
heyecanına ortak olmaya 
çalıştım.  Onların mutluluğunu 
görmek bizleri de çok mutlu 
ediyor. Son olarak değinmek 
istediğim konu; okullarımızda 
Covid-19 tedbirlerine yönelik 
Sağlık Bakanlığımız ve Bilim 
Kurulumuz rehberliğinde hijyen 
ve sosyal mesafe standartla-
rının eksiksiz bir şekilde 
uygulanacağını detaylı bir 
çalışma yapmış bulunmaktayız. 
Bu bağlamda yüz yüze eğitime 
başlayan tüm öğrencilerimize 
başarılar diliyor, okullarımızın 
Covid-19 tedbirlerine uygun bir 
şekilde hazırlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum. “ ifadelerini kullandı.

SU KESiNTiLERi 

BÜYÜKLİMAN İÇME SUYUNA
ALTERNATİF PROJE

AKSOY, “ÖĞRENCİLERİMİZİ TEKRAR OKULLARDA
GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”
Okullarda yüz yüze eğitimin ikinci kademesi 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başladı. Vakfıkebir 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulundaki törene katıldı. 

Samim Aksoy
Milli Eğitim Müdürü

Rahmi Durmuş
Okul Müdürü

8 AY SONRA
 SINIFLARINA

 KOŞARAK
GİTTİLER
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Osman KOYUNCU

rgenlik üzerine iklim, çevre, cinsiyet, Eırk ve beslenme gibi faktörlerin büyük 

etkileri vardır. Sıcak ülkelerdeki çocuklar 

soğuk bölgelerdeki çocuklara ve siyah 

çocukları beyaz çocuklara göre daha 

erken ergenlik çağına ererler ve 

yaşlanınca da cinsel arzularında da o 

oranda sönmeler görülür. Peygamberimiz 

ilk evliğini cinsel arzularının zirvede 

olduğu 25 yaşlarında kendine göre çok 

yaşlı bir hanımla yapıyor ve bu evlilik 23 

sene sürüyor. Hz. Hatice validemizin 

ölümünden sonra yaklaşık 5 sene 

evlenmeden bekliyor. Sıcak iklimlere göre 

hayli yaşlı sayılan ve cinsel arzularının 

köreldiği, 53 yaşına geldiğinde çok evlilik 

yapıyor, bu durum cinsel arzularından 

gelmediği çok açıktır. Bu bir ilahı emirdi, 

nitekim (33/52) ayetinde açıkça görülüyor 

ki bunlardan başka eş almasının caiz 

olmadığı ona bildirildi.

   Peygamberimizin suffe sahabeleri yani  talebeleri vardır, İslam'ın emirlerini 

anlatıyor onlarla ders yapıyordu. Şeriatın 

yarısı aile hukukundan gelir, erkek 

sahabeler aile içine giremediğinden bu 

görevi görecek zeki hanim sahabeye yani 

talebeye ihtiyaç vardı. Bu durumun 

nikâhsız olması mümkün olmadığından 

bu sahabelerle nikâh kıymak zorundaydı. 

Bazı kendini bilmez ve akılları 

uçkurlarında olanlar, Peygamberimizi 

yücelteceğiz diyerek maalesef 

küçültüyorlar. Şöyle kuvvetli idi kırk 

hanım bile yermezdi gibi ölçüsüz ve 

seviyesiz sözlerle hakaret ediyorlar. 

Yağmurun yağması, yer ile göğün 

izdivacıdır. Yediğimiz ekmek, et, yağ, süt, 

peynir, meyveler, sebzeler, çiçekler, otlar, 

böcekler, balıklar her şey izdivaçtır ve en 

kutsal şeydir. Bu görevin görülmesi için 

verilen o cüzi zevki esas alıp, o kadar 

kutsal şeyleri görmezlikten gelmek akıl ve 

mantıkla uyuşmaz. Cennet ve huri 

denince hemen bu heriflerin aklına 

cinsellik geliyor. 

  Hz. Muhammed'in çok evliliğinin bir  kısmı birliktelikten ziyade, ilim ve 

İslam'ın aile hukukunun meydana çıkması 

içindi. Hz. Hatice ve Hz. Mariya'dan 

çocukları vardı ve asıl evlilikleri bu 

hanımlarla oldu.  O, hanımlarını hep ilme 

teşvik ediyordu. Nitekim bugün 

kullandığımız hukuk sisteminin büyük bir 

kısmı(adalet i izafiye) Hz. Ayşe 

validemizden geliyor.  

  Tevrat'ta peygamberimizin ismi  Muhammed İncil'de ise Ahmed'dır. Ahir 

zamanda Hz. İsa gelecek deniyor bunun 

manası, Ahir zamanda Peygamberimizin 

Ahmet yönü ön plana çıkacak velayet 

yönü esas alınacak, Hz. İsa gibi münzevi 

yaşanacak. Hz. İsa, bana eş lazım değil 

diyordu. Peygamberimiz iki eşiyle 

Muhammed diğer eşleriyle Ahmed olarak 

evlenmiş olabilir. 

    Bazı Arap ülkelerinde kızın yaşı  sorulunca, buluğa erme yaşı 

söyleniyormuş. Yani kız 16 yaşında ve 13 

yaşında buluğa ermişse kızım üç yaşında 

deniyormuş. H.z Ayşe validemiz için aynı 

durum oldu. Ayşe validemizin ablası 

hicretin 73. Yılında yüz yaşında öldü. 

Hicrette 27 yaşındaydı. Hz. Ayşe, 

ablasından 10 yaş küçük olduğuna göre 

evlendiğinde 17 yaşındaydı. Ortalama 11 

yaşında ergenlik başladığını kabul edersek 

o zamanlar Ayşe validemiz evlilik çağında 

idi. Hz. Zeynep ile evlenmesi ise ayetle 

sabittir ve peygamberimizin iradesi 

dışında oldu. O zaman birine oğlum veya 

kızım dersen aynen kendi evladı gibi 

oluyor mirastan o şekilde pay alıyordu. 

Allah, bu yanlış geleneği peygamberimize 

evlatlığında uygulatarak yıktı.  

Peygamberimiz, tek eşliliği çoğaltmadı, 

tam aksine o zamanda yapılan sınırsız 

evlilik ve zinaları kaldırarak biyolojik, 

sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel, 

savaş durumlarını göz önüne alarak çok 

evliliği dörde indirerek, tek evliliği 

özendirdi.  

Hz. MUHAMMED'İN EVLİLİĞİNİN HİKMETLERİ

Y
üz yüze eğitim başladı. Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın kararıyla yüz yüze 
eğitimde ikinci aşamaya geçildi. Karara 

göre ilkokul 2, 3, 4. sınıar, 8. ve 12. sınıar, 
lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel 
gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime 
başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 
Pazartesi günü yüz yüze eğitimde ikinci 
aşamaya geçildi. Karara göre ilkokul 2, 3, 4. 
sınıar, 8. ve 12. sınıar, lise hazırlık sınıfı 
öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz 
yüze eğitime başladı. Köy ve benzeri seyrek 
nüfuslu yerleşim yerlerinde de ilkokullar, 
ortaokullar, imam hatip ortaokullarının bütün 

sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının 
il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde 
alacağı kararlar doğrultusunda derslerin 
tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.   
Koronavirüs önlemleri ile başlayan eğitimler 
ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. 
sınıarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, 
imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün 
toplam 14 ders saati, lise hazırlık sınıarı ve 
12. sınıarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders 
saati olarak planlandı.  Sınıarın, öğrenci 
mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre 
gruplara ayrılacağını belirte Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy“Her ders süresi 30 

dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 
dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda 
ve ortaokul 8. sınıarda valilik kararıyla 
cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim 
faaliyetleri gerçekleştirilebilecek. Okul öncesi 
eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 
gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde 
yüz yüze eğitim yapılacak” dedi.
“BELEDİYE BAŞKANI 
OKULUNU UNUTMADI”  
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 
da yüz yüze eğitimin başladığı Pazartesi günü 
mezun olduğu Vakfıkebir Lisesi'ni  (Gülbahar 
Hatun Anadolu ) ziyaret ederek öğrencilerle 

sohbet etti.  Balta öğrencilere en güzel 
yıllarının lise yılları olduğunu anılarla dolu bir 
lise öğrenimi geçirdiğini anlattı. Bazı yönleriyle 
İz bırakan öğretmenleri olduğunu, Vakfıkebir 
Lisesi Folklor Ekibinde birçok başarılara imza 
attıklarını söyledi.  Okul Müdürü Kadri Alay: “ 
Belediye Başkanı ve Milli Eğitim 
Müdürümüzün okulumuzu ziyaretlerinden 
mutluluk duyduk. Öğrencilerimize moral 
verdiler. Vakfıkebir Belediye Başkanlarından 
üçünün Vakfıkebir Lisesi "neden mezun olması 
ayrıca bir gururdur. İnşallah diğer sınıarımızı 
da yüz yüze eğitime kısa zamanda açarız. 
Öğrencilerimizi özledik.” dedi.

Çarşıbaşı İlçesinin 
yetiştirdiği önemli 
işadamlarından birisi olan 
ve ayrıca Yeniden Refah 

Partisi İlçe Başkanlığı görevini 
de başarılı bir şekilde sürdüren 
Gökhan Şahin ve iş ortağı 
Engin Kocaman, Çarşıbaşı 
ilçesinde “ALTIN SARAYI” adı 
altında yeni bir kuyumculuk 
mağazasını hizmete sundular.  
Muhteşem bir açılış törenin 
ardından hizmete giren 
kuyumculuk mağazasının açılış 
törenine Çarşıbaşı İlçe 
Kaymakamı Burak Yılmaz, 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu,  Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Çarşıbaşı Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Egemen Kaynar, Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 
Yeniden Refah Partisi İl 
Başkanı Mustafa Durmuş, 
Vakfıkebir AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, Çarşıbaşı MHP 
İlçe Başkanı Hüseyin Kara, 
Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin 
Çiçek,  Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 

Başkan Yardımcısı Ahmet 
Kamburoğlu, Trabzon Vakfıkebir 
İşadamları Topluluğu(TVİT), 
İşadamları, daire amirleri ve 
vatandaşlar katıldı.  Açılışta 
Çarşıbaşı İlçe 
Kaymakamı Burak 
Yılmaz, Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu,  
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, Çarşıbaşı 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
Egemen Kaynar, 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
birer selamlama konuşması 

yaparak işyerinin bölgeye hayırlı 
olması dileklerinde bulundular.  
İşyeri Sahibi işadamı Gökhan 
Şahin ise yaptığı selamlama 
konuşmasında; “Mağazamızda 
özel üretim takılar ve mücev-
herler bulunuyor. Altın Sarayı 
mağazamız yüksek kaliteyi en 
uygun yatlar eşliğinde 
halkımıza sunmaktadır. 
Pandemi dolayısı ile açılışımızı 
çok teferruatlı olarak 
gerçekleştiremedik. Açılışımızı 
onurlandıran siz değerli 
katılımcılara katılımınızdan 
dolayı teşekkür ediyorum. 
Mağazamızın Çarşıbaşı'na ve 

bölgemize hayırlı olmasını 
diliyor, hepinizi saygı ile 
selamlıyorum” diye konuştu.

BELED�YE BAŞKANI OKULUNU UNUTMADI

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

2019/214 TLMT.  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN01235766

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 227 Ada, 6 Parsel, YALIKÖY Mahalle/Köy, 
Haciöz(Güney) Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim ürün 
olarak fındık yetiştirilmektedir. Arazi %20-25 meyillidir. Üzerinde yapılaşma yoktur.
Adresi   : Yalıköy Mah. Haciöz( Güney) Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 3.551,02 m2  
İmar Durumu  : İmar planı dışında plansız alanda kalmakta olup bodrum kat hariç 3 kata 
kadar yapılaşma izni vardır. Taks:0,40, kaks:1,20 , 10 mt mesafeyle 2 adet bina yapılabilir
Kıymeti   : 131.388,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 25/11/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü  : 21/12/2020 günü 11:00 - 11:05 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 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 2019/214 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

ALTIN SARAYI KUYUMCULUK AÇILDI

Gökhan Şahin
İşyeri Sahibi

Kadem Sağlam
Vakfıkebir Esnaf Odası Başkanı

Muhammet Balta 
Vakfıkebir Belediye Başkanı

Mümin Nuhoğlu
Çarşıbaşı Belediye Başkanı

Burak Yılmaz
Çarşıbaşı İlçe Kaymakamı

Egemen Kaynar 
Çarşıbaşı Esnaf Odası Başkanı
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BAŞHEKİM AYDIN KANT, GÖNÜLLÜ OLDU
akfıkebir Devlet Hastanesi Başhekimi VAydın Kant, KTÜ KTÜ Klinik Arş. Merkezi 

Müdürü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz tarafından, 
sağlık çalışanı olarak Covid aşısını yaptırdı. 
Sosyal medya sayfasından açıklamada 
bulunun Başhekim Kant şöyle devam etti; 
“Covid aşısı için gönüllü sağlık çalışanları 
arasına ben de katıldım. KTÜ Klinik Arş. 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz 
hocamızın koordinatörlüğünde yürütülen Faz 
3 çalışmaları kapsamında aşımızı yaptırdık. 
Ekibe başarılar dilerim. Covid'le mücadelede 
önemli bir aşama olacağını düşünüyorum.” 
Diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye genelinde 12 Ekim 
itibariyle kademeli olarak 

yüz yüze eğitimin başlaması 
sebebiyle Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta ve 
İlçe Milli Eğitim Müdür Samim 
Aksoy Cumhuriyet İlk ve 
Ortaokulu'nu ziyaret ettiler. Okul 
Müdürü Sinan Uzun'dan okul 
hakkında bilgiler aldılar. 
“SİZİN VERECEĞİNİZ 
ÖĞÜTLER, NASİHATLER 
ÇOK ÖNEM TAŞIYOR”
Kaymakam Yakuta okulda 
öğrencilerin yüz yüze eğitim 
görecekleri pandemi sürecinde 
maske takma, sosyal mesafe ve 
temizlik konularında 
öğrencilerle bir süre sohbet etti. 
Kademeli olarak yüz yüze 
başlayan 2020-2021 eğitim 
öğretim yılının hayırlı uğurlu 
olması dileklerinde bulunan 
Kaymakam Yakuta, “Eğitim ve 
öğretimin sürdürülebilir olması 
hem öğretmenlerimiz hem de 
öğrencilerimiz açısından çok 
önemli. Milli Eğitim 
Bakanlığımızın koymuş olduğu 
kurallara uyarak, bunlara 
haryen riayet ederek 
çocuklarımıza da burada 
alışkanlıklar kazandırarak 
hastalığın bulaşmasının önüne 
geçilmesi yönünde çok önemli 
katkılarınız olacaktır. Sizin 
vereceğiniz öğütler, nasihatler 

çok önem taşıyor. Sizlerin 
okullarınızı özlediğinizi biliyoruz. 
Bir öğretmen için okuldan ayrı 
kalmak hayatının en kötü 
anlarından biridir. Eğitim 
sevdası farklı bir iş, çocuklardan 
enerji almayan bir öğretmen 
yavaş yavaş solan bir güle 
benzer. Bu çocukların 
hamurunun yoğrulması, iyi bir 
maya tutması, gelecekte de 
başarılı insanlar olabilmesi için 
sizin vereceğiz terbiye ahlak ve 
hayat prensipleri çok çok 
önemli. Siz burada çocukların 
her şeyisiniz. Onun için burada 
yetişen çocuklar tamamen sizin 
eseriniz olacak. Çocuklarla ders 
yaptığınız gibi hayata dair 
tecrübelerinizi, nasihatlerinizi 

mutlaka paylaşmayı unutmayın. 
Onların merak duygusunu 
ateşleyecek, öğrenme 
duygusunu ateşleyecek 
yöntemler bulun. Siz 
öğretmenlerimizin ideal sahibi 
olduğunuzu biliyoruz, sizlerden 
beklentimiz bu.  Burada 
yetişecek her bir çocuğun 
Vatanına, Milletine faydalı ahlak 
sahibi, prensip sahibi bireyler 
olmasını istiyoruz. Çocuklarımı-
zın hepsi birer işlenmemiş ham 
mücevher durumunda. Sizler 
işlerseniz hepsi birer pırlanta, 
hepsi birer inci olabilir. Ama 
işlemezseniz toprak altında 
kalan madenler gibi hiçbir 
değerleri olmaz. Bu ustalığı 
başarmamız lazım” dedi.

YAKUTA, “SİZİN VERECEĞİNİZ 
ÖĞÜTLER, NASİHATLER ÇOK ÖNEM TAŞIYOR”

aşkan Kocaman, kendi sosyal Bsayfasından yaptığı açıklamada şu 
ifadeye yer verdi; “Kıymetli Hemşehrilerim; 
Değerli Delegelerimiz ve Teşkilat Mensubu 
arkadaşlarım, 10.10.2020 Cumartesi günü 
gerçekleştirecek olduğumuz 7.Olağan İlçe 
Kongremiz AK Parti Genel Merkezimizin 
kararı İle ileri bir tarihe ertelenmiştir” dedi.

AK PARTi ÇARŞIBAŞI KONGRESi ERTELENDi

Filyasyon çalışması yaparken 
önce virüslü kişinin en 

yakınından başladıklarını 
anlatan ekip çalışanları, şunları 
kaydettiler: "Çalışmaya önce 
aile bireylerinden başlıyoruz, 
daha sonra bu çemberi 
genişletiyoruz. Evden 
çıkmamalarını ve izole 
olmalarını sağlıyoruz. Böylece 
bu salgının bulaş zincirini 
kırmaya çalışıyoruz. Virüs de 
çok hızlı yayıldığı için bu 
yayılım zincirinin kırılması 
gerekiyor. Pozitif olan her 
hastayı alıp tedavi etmek 
yerine, bulaşan kişileri izole 

etmek istiyoruz. Bu kapsamda 
da Türkiye'de 4 bin 600 
lyasyon ekibi var. Vakfıkebir'de 
ise 2 lyasyon ekibimiz görev 
yapıyor. Her ekip de aralarında 
bir doktorumuzun bulunduğu 3 
kişiden oluşuyor. Sahaya bir 
pozitif vaka düştüğünde bu 
hemen bizim otomasyon 
sistemimize giriyor. Daha sonra 
lyasyon ekibimize haber 
veriliyor. Ekip arkadaşlarımızda 
hastalığı kapma riskine karşı 
tüm koruyucu ekipmanlarını 
giyerek tedbirlerini alıyor. Yani 
pozitif bir vakaya gidiyormuş 
gibi hareket ediyoruz."

"PANDEMİLERİN BAŞROL 
OYUNCUSU SAĞLIK 
ÇALIŞANLARIDIR"
“Bu bazı vakalarda daha yüksek 
olabiliyor. Bazen 15-20 
civarında kişiye temas eden 
vakalarımız olabiliyor. 
Pandemilerin başrol oyuncusu 
sağlık çalışanlarıdır. Filyasyon 
ekibimiz görevini layıkıyla 
yapmamış olsaydı, hastanelere 
çok fazla yük çıkacaktı. Yani 
hastaneler baş edebileceğinden 
daha fazla vakayla 
karşılaşacaktı. Yatakları ve 
yoğun bakımları yetmeyecekti 
ama tüm sağlık çalışanlarımızın 
olduğu gibi lyasyon 
ekiplerimizin başarısı, bizi 
salgınla mücadelede çok önemli 
bir yere taşımıştır. Sahadaki 
izolasyon sağlandığı için 
hastanelerimizin iş yükü 
azalmış oluyor. Bu da diğer 
sağlık çalışanlarımızı rahatlatan 
bir durum olarak karşımıza 
çıkıyor. Aslında bu sürecin 
görünmeyen gizli kahramanları, 
Türkiye'deki diğer sağlık 
çalışanlarının yanı sıra lyasyon 
çalışması yürüten 
ekiplerimizdir."

KORONAVİRÜSLE MÜCADELENİN GİZLİ KAHRAMANLARI

Web Sitemizden
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Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com

Vakfıkebir Devlet Hastanesi Başhekimi
Aydın Kant, Covit aşısı için gönüllü oldu.

MHP'DEN KAYMAKAM YAKUTA'YA ZiYARET
MHP Vakfıkebir İlçe Kongresi sonrasında oluşturulan yeni 
yönetim, İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret 
ederek Trabzonspor'un yeni sezon formasını hediye ettiler. 

Milliyetçi Hareket Partisi Vakfıkebir İlçe 
teşkilatı ilçe kongresinin ardından 

ziyaretlerine devam ediyor. MHP İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk ve beraberindeki 
yönetim kurulu üyeleri ilçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta'yı makamında ziyaret ederek üzerinde 
kaymakam bey'in isminin yazılı olduğu 
Trabzonspor'un yeni sezon formasını hediye 
ettiler. MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk ve Yönetim Kurulu üyeleri 

Kaymakam Mesut Yakuta'yı 
makamında ziyaret ettiler. 
Kaymakam Mesut Yakuta, 
güven tazeleyen Orhan 
Burhan Baltürk ve yeni 
yönetime giren kişilere 
görevlerinde başarılar diledi. 
Kaymakam Yakuta, 
"Geçtiğimiz günlerde olağan 
kongrelerini yaparak Milliyetçi 
Hareket Partisi Vakfıkebir ilçe 
başkanlığına seçilen Orhan 
Burhan Baltürk ve bir kısım 
yönetim kurulu üyeleri nezaket 
ziyaretinde bulundular. 
Ziyarette ilçe başkanlığına ve 
yönetim kurulu üyeliklerine 

seçilen kardeşlerimize görevlerinin hayırlı 
uğurlu olması dileklerimizi ileterek başarılar 
diledik. Konuklarımla ilçemizle ilgili görüş 
alışverişinde bulunduk. İlçe başkanı ve 
yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için 
çok teşekkür eder, Mevlam'dan 
muvaffakıyetler niyaz ederim." dedi. Ziyaret 
karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasının 
ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hakan Kocaman, bir açıklama yaparak kongrenin ertelendiğini duyurdu.

Babam benim için büyük bir dağdı
Kalbimin her yeri tamamen yandı
Tabutu görünce durduğum andı
Yattığın o kabir nurlarla dolsun

Kimseler kapatmaz senin yerini
Yaşadığın her gün unutmam seni
Sensiz ben duramam bıraktın beni
Yattığın o kabir nurlarla dolsun

Baba aç gözünü oğlun yanında
Beni sen yakmışın işte şuanda
Her gün duacıyım senin arkanda
Yattığın o kabir nurlarla dolsun

Baba gibi bir dost asla bulamam
Artık babam gitti ben dik duramam
Ondan başkasına akıl soramam
Babam, babam benim biricik babam 

“BABAM”

MİLLETVEKİLİ ADNAN GÜNNAR'A “BABAM” ŞİİRİ
Vakfıkebir'li emekli öğretmen Fahrettin Günaydın, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar'ın 
babası Ömer Günnar'ın vefatı nedeniyle kendisine “BABAM” adlı şiiri yazdı ve acısına ortak oldu.

Vakfıkebir'li emekli öğretmen Fahrettin Günaydın, AK Parti Trabzon Milletvekili 
Adnan Günnar'ın babasının vefatı nedeniyle kendisine “BABAM” adlı şiiri yazdı.

Okulların açılmasıyla birlikte Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy ile birlikte Cumhuriyet İlk ve 
Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiler. 

Vakfıkebir İlçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında, virüsü taşıyanların 
temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla sahada filyasyon çalışması yürüten 
sağlık çalışanları, mücadelenin "Gizli Kahramanları" olarak görev yapıyorlar.

Vakfıkebir İlçesinin eski 
ayakkabı tamiri ustalarından 

Kandemir Kundura'nın sahibi 
Musa Kandemir 82 yaşında 
yaşlılığa bağlı olarak geçirdiği 
rahatsızlık sonucu hayatını 
kaybetti. Merhum Musa 
Kandemir'in cenaze namazı 13 
Ekim 2020 Salı günü Vakfıkebir 
Merkez Yeni Camiinde saat: 11.00 
de kılınan cenaze namazının 
ardından Sekmenli Mahallesindeki 
aile kabristanlığında toprağa 
verildi. Merhum amcamıza 
Allah'tan rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

KANDEMİR AİLESİNİN ACI GÜNÜ 
Vakfıkebir İlçesinin eski esnaflarından Kandemir Kundura'nın sahibi 
Musa Kandemir (82) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
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DUYURU
ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN01238608

Muhammet Ali Akyaz tarafından Trabzon ili, Vakfıkebir İlçesi, Kaleköy mevkiinde Ağ Kafeslerde Su 
Ürünleri Yetiştirme Tesisi projesinin yapılması planlanmaktadır. Söz Konusu faaliyet İçin Çevresel Etki 
Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte 
faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için "Halkın Katılımı Toplantısı" 
yapılacaktır.
Halkımıza saygı ile duyurulur.
Toplantı Yeri  :Yalıköy Eski Belediye Binası 
Toplantı Yerinin Adresi:Yalıköy Eski Belediye Binası sahil cad.  Kat 1 Yalıköy Vakfıkebir /Trabzon
Toplantı Tarihi  : 03/11/2020 
Toplantı Saati  :14:00
Proje Sahibi : Muhammet Ali Akyaz
Tel:0532 641 97 95
Faks: (0216) 364 24 33
Çed Raporunu Hazırlayan Kuruluş:
Denizler Çevre Madencilik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Tel :0246 218 77 97   0532 630 76 75
Faks: 0246 218 77 97

DUYURU
ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN01238610

Omega 61 Karadeniz Su ve Tarım Ürünleri Yetiştiriciliği Mühendislik ve Servis Hizmetleri İnş. Taahhüt 
Turz. Gemi Sanayi Özel Eğt. Hiz. Hayv. ve Besicilik Nak. Tic. Ltd. Şti. tarafından Trabzon ili, Vakfıkebir 
İlçesi, Yalıköy mevkiinde Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştirme Tesisi projesinin yapılması 
planlanmaktadır. Söz Konusu faaliyet İçin Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. 
Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve 
önerilerini almak için "Halkın Katılımı Toplantısı" yapılacaktır.
Halkımıza saygı ile duyurulur.
Toplantı Yeri  :Yalıköy Eski Belediye Binası 
Toplantı Yerinin Adresi:Yalıköy Eski Belediye Binası sahil cad.  Kat 1 Yalıköy Vakfıkebir /Trabzon
Toplantı Tarihi  : 03/11/2020 
Toplantı Saati  :13:00
Proje Sahibi : Omega 61 Karadeniz Su ve Tarım Ürünleri Yetiştiriciliği Mühendislik ve Servis 
Hizmetleri İnş. Taahhüt Turz. Gemi Sanayi Özel Eğt. Hiz. Hayv. ve Besicilik Nak. Tic. Ltd. Şti.  
Tel:(0216) 364 24 37
Faks:(0216) 364 24 33
Çed Raporunu Hazırlayan Kuruluş:
Denizler Çevre Madencilik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Tel :0246 218 77 97   0532 630 76 75
Faks: 0246 218 77 97

BÜYÜKLİMAN'DA
YÜZME BİLMEYEN KALMAYACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Yüzme Bilmeyen 
Kalmasın projesiyle Vakfıkebir'de öğrencilere yüzme öğretiliyor. 

Bu proje ile öğrencilerin 
tamamına, hem vücut 
gelişimi, hem de 

psikolojik olarak insan sağlığına 
onlarca faydası bulunan yüzme 
sporu öğretilerek sağlıklı bir 
nesil yetiştirilmesi hedeeniyor. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 
81 ilde devam eden Yüzme 
Bilmeyen Kalmasın Projesi 

kapsamında Vakfıkebir Belediye 
Plajında ilkokul 3. ve 4. sınıf 
öğrencilerine yüzme öğretiliyor. 
Belirli periyotlar halinde bir ay 
boyunca beden derslerinde 
denize getirilen öğrenciler, 
burada uzman antrenörler 
eşliğinde kurslara devam ediyor.  
Cumhurbaşkan-lığı İkinci Yüz 
Günlük Eylem Planı 
kapsamında başlatılan projeyle, 

eylem planının sonuna kadar 
Vakfıkebir'deki bütün 
çocukların kademeli olarak 
yüzme öğretilmesi 
hedeeniyor. Yüzmenin 
vücudun bütün fonksiyonlarını 
çalıştırması nedeniyle en çok 
önerilen branşlardan biri oldu-
ğuna dikkat çeken Vakfıkebir 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Yunus Ali Civil, “Yüzme özel-
likle çocukların kemik ve kas 

gelişimine büyük katkı sağlar, 
vücut esnekliğini artırır. Onlarca 
faydası bulunan yüzmeyi öğre-
nen çocuklar hem sağlık için 
spor yapıyor, hem de eğleniyor, 
stres atıyor. Her yıl 3 ve 4'üncü 
sınıf öğrencilerin bu şekilde 
kursa alıp mümkün olduğunca 
herkese yüzme öğretmeyi 
hedeiyoruz” diye konuştu.

'HER EVE B�R PAT�'
ETKİNLİĞİ İLGİ GÖRDÜ

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 
dolayısıyla düzenlediği 'Her Eve Bir Pati' etkinliği, hayvan severlerden 
büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında Trabzon'da bir ilk olarak 
gerçekleştirilen defilede, birbirinden güzel köpekler podyuma çıktı.  

Büyükşehir Belediyesi Sokak 
Hayvanları Geçici Bakımevi 

ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 
yapılan etkinliğe; Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Dairesi Başkanı 
Sebahattin Yazıcı, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Şube 
Müdürü Akif Ümüzer, 
ÇEVHAYKO Başkanı Melahat 
Altuntaş, TRAHAYKO 
Başkanı Lütye Tüzün, 
hayvan koruma polisleri ve 
çok sayıda hayvansever 
katıldı.
ÇALIŞMALARIMIZ 
ARTARAK DEVAM EDECEK
Etkinlikte bir konuşma yapan 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Dairesi Başkanı 
Sebahattin Yazıcı, 
“Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Murat 
Zorluoğlu'nun riyasetinde 4 
Ekim Hayvanları Koruma 

Günü dolayısıyla düzenlediğimiz 
etkinliğimize katılım gösteren 
herkese yürekten teşekkür 
ediyoruz. Bu güzel ve anlamlı 
günde her evde bir pati olma-
sını, yani can dostlarımızın sa-
hiplenilmesini istiyoruz. Sevimli 
dostlarımız için yaptığımız 
çalışmalar artarak devam 
edecek'' ifadelerini kullandı.

DOSTA ARKADAŞA FİYAT 
BİÇİLEMEZ
TRAHAYKO Başkanı Lütye 
Tüzün ise, “Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Sokak Hayvanları 
Geçici Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi, 
kesinlikle barınak ve 
hayvanların toplandığı bir yer 
değil. Burada köpekler rehabilite 
edilip kısırlaştırılarak, kısa 
sürede alındıkları yere 
gönderiliyor. Hiçbir hayvan 
burada sürekli kalmak istemez. 
Onlar barınak değil barınmak 
istiyorlar. Biz her zaman satın 
almayın sahiplenin diyoruz.  
Sahipleneceğiniz can, ya 
dostunuz ya evladınız ya da 
arkadaşınız olur. Dosta, 
arkadaşa yat biçilemez'' dedi.
ETKİNLİK AMACINA ULAŞTI
Yapılan konuşmaların ardından 
kuaförler tarafından titizlikle 
süslenen köpekler, kendilerini 
sahiplenmek isteyen davetlilerin 
huzurunda podyuma çıktılar. 
Renkli görüntülere sahne olan 
delede, birbirinden güzel 
köpekler, hay-vanseverlerden 

büyük ilgi gör-
dü. Katılım-
cılar dele 
sonrası,
 'Satın Alma 
Sahiplen' slo-
ganı doğrultu-
sunda 
bakıme-vinde 
bulunan 
köpeklerin 
bazılarını 
sahiplenerek, 
etkinliğe renk 
kattılar.

FATİH ERBAKAN: KALİTELİ EĞİTİM, 
KALİTELİ NESİLLERİN YETİŞMESİ DEMEKTİR
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kaliteli nesiller 
yetiştirmek için kaliteli bir Eğitim-Öğretim sistemine ihtiyaç duyulduğunu 
belirterek, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak gençlerimizi, yeni nesillerimizi 
Yeniden Büyük Türkiye hedefinin en önemli unsurları olarak görüyoruz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel 
Başkanı Dr. Fatih Erbakan 

21 Eylül 2020 itibarıyla 
başlayan yeni eğitim ve öğretim 
döneminin hayırlı olmasını 
temenni ederek, yeni eğitim 
yılının bazı eksiklikler ile 
başladığını ifade etti.
Erbakan şunları söyledi:   
"Kaliteli nesillerden kastımız ise 
bilimsel ve teknik anlamda 
kaliteli olmakla birlikte, ahlaki ve 
manevi anlamda da kaliteli 
olmaktır. Bu sebeple, önce 
ahlak ve maneviyat ilkesini 
gerçek anlamda özümseyerek 
gençlerimizi, yeni nesillerimizi 
hidayet ve ilmi kendi 
bünyelerinde birleştirebilen, 
vatan sevgisine ve tarih 
şuuruna sahip, ahlaki değerleri 
yüksek nesiller olarak 
yetiştirebilmemiz gerekmektedir. 
'Eğitimcilerimizin sorunları 
çözülemedi'
Kaliteli bir eğitim sisteminin en 
önemli unsurlarından olan 
eğitimcilerimizin sorunlarının Ak 
Parti iktidarında tam olarak 
çözülemediğini belirten 
Erbakan, " Ak Parti iktidarlarının 
18 yıllık icraatında görev alan 6 
bakan, 15 defa eğitim sistemini 
değiştirmiştir. Bu değişimler 
hem zaman kaybına neden 
olmakta, hem de eğitim-öğretimi 
yap-boz tahtasına 
çevirmektedir. Eğitimcilerimizin 
eğitim sisteminden doğan bu 
zorlukların yanı sıra, döviz 
kurları ve enasyon karşısında 
direnemeyen maaşları 
nedeniyle ve ayrıca birçok 
öğretmenimizin ailelerinden çok 

uzakta görev yapmak zorunda 
oldukları için büyük sıkıntı için-
de olduklarını biliyoruz." dedi.
'Öğretmen atamaları çözüme 
kavuşturulmalı'
Erbakan, Milli Eğitimde çözüme 
kavuşturulamayan bir diğer 
konunun da öğretmen atamaları 
olduğunu, öğretmenlere kadro 
vermek yerine mevsimlik birer 
işçi gibi sözleşmeli olarak 
çalıştırılmalarının, özlük 
haklarına kavuşturulmamala-
rının çok büyük bir sorun teşkil 
ettiğini vurguladı.
'Velilerimizin fedakarlıklarını 
unutmuyoruz'
Erbakan, "Milli Eğitim ve 
Yüksek Öğretim sisteminin 
standart olarak öğrencilerimize 
sunması gereken hizmetleri  
sunamamasından dolayı bu 
açığı kapatmaya yönelik büyük 

fedakârlıklar gösteren 
velilerimizi de unutmuyoruz. 
Türkiye'deki  hane halkları,  
eğitime yaptığı harcamalar 
bakımından OECD ülkeleri 
içerisinde ilk 5 arasındadır.  Bu 
da göstermektedir ki eğitim ve 
öğretimin mali yükü velilerimizin 
sırtına yüklenmiştir.  Biz 
Yeniden Refah olarak, 
oluşturacağımız yerli ve milli 
kaynak paketlerimiz sayesinde 
okullarımızın mali yükünü 
velilerimizin sırtından süratle 
kaldıracağız. " ifadelerini 
kullandı.
'Eğitimde kalıcı çözüm 
önerilerimizi yakında 
paylaşacağız'
'Parti olarak eğitimcilerimizin 
yaşadığı tüm bu sorunları çok 
iyi biliyoruz.' diyen Erbakan, 
"Bizler Milli Görüş'ün temsilcileri 
olarak, aynı 54. Hükümet 
zamanında olduğu gibi, iktidara 
geldiğimiz anda 
oluşturacağımız Milli Kaynak 
Paketleri ile tüm 
memurlarımızın maaşlarını 'ilk 
yıl yüzde 50 oranında, takip 
eden yıllarda ise gerçek 
enasyonun üzerinde zamlarla 
iyileştirerek', eğitimcilerimizin 
mali şartlarını yaşanabilir ve 
mesleğin onuruna yakışır bir 
düzeye getireceğiz. Bu 
bağlamda hazırlamakta 
olduğumuz “Milli Eğitim ve 
Yükseköğretimde Sorunlar ve 
Kalıcı Çözüm Önerileri” başlıklı 
kapsamlı bir çalışmamızı tüm 
kamuoyuyla yakın bir zaman 
içerisinde paylaşacağız." 
şeklinde konuştu.

'HAYDE TRABZON HAREKET ZAMANI'
ETKİNLİĞİ İLGİ GÖRDÜ

Avrupa Hareketlilik Haftası 
kapsamında bugün 

Trabzon'da başlayan etkinlikler, 
her kesim tarafından büyük ilgi 
gördü. Bisikletlerini alan 
Trabzonlular, sabah saatlerinde 

Trabzon Barosu önünde 
toplandı. 120 kişinin katıldığı 
'Ödüllü Bisiklet Turu' ile 
başlayan etkinlikler, renkli 
görüntülere sahne oldu. Daha 
sonra Devlet Sahil Yolu'nda 155 

kişinin katılımıyla 'Hızlı Yürüme 
Yarışı' yapıldı. Yarışlara 
katılmayan çok sayıda 
Trabzonlu vatandaş ise 
atmosferi yaşamak adına 
alanda hazır bulundu. 

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 'Hayde Trabzon 
Hareket Zamanı' sloganıyla düzenlediği etkinlikler, 7'den 70'e herkesin beğenisini kazandı.
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AMATÖR SPOR HAFTASI KUTLANDI

G
ençlik ve Spor İlçe 
Müdürlüğü ile Amatör 
Spor Kulüpleri 

Federasyonu'nun (ASKF) 
birlikte organize ettiği Amatör 
Spor Haftası düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. Vakfıkebir 
İlçesinde Masa Tenisi, Yüzme, 
Dart ve Bilek Güreşi 
kategorilerinde çeşitli sportif 
faaliyetler gerçekleştirildi.
“ ÜLKEMİZDE SPORUN 
TEMELİNDE AMATÖR RUH, 
PROFESYONEL BİR 
MÜCADELE VARDIR”
Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil, 7-13 
Ekim tarihleri arası Amatör Spor 

Haftası'nı kutluyoruz.  
Civil,"Bizler gençlerimizin kötü 
alışkanlıklardan uzak kalmaları 
ve enerjilerini bir şekilde 

atmaları için spor kulüplerimizi 
desteklemeye gayret 
gösteriyoruz. İlçemizde spora 
karşı her geçen gün artan talep 

ve ilgi var. Hem amatör olarak 
hem de diğer branşlarda çok 
güzel gelişmeler var. Lisanslı 
sporcu sayımızın özellikle 

arttırılmasını arzu ediyoruz, 
gençlerimizin özellikle spor ile 
ilgilenmesini istiyoruz. 
Okullarımızdaki çocuklarımızın 

en az bir tane spor dalı ile 
ilgilenmesini istiyoruz, salon 
sporları olabilir yada ferdi 
sporlar olabilir. Gençlerimiz spor 

ile ilgilendiğinde hem zinde, 
ziki olarak sağlıklı bir yapıya 
kavuşmuş olur, iyi bir ruh haliyle 
geleceğe taşınmış olur ve kötü 

alışkanlıklardan da uzak durur. 
Tüm tesislerimizde gerekli 
bütün tedbirleri aldık. Biran 
önce eski neşeli günlerimize 

dönmeyi bekliyoruz. 
Ülkemizde sporun temelinde 
amatör ruh, profesyonel bir 
mücadele vardır. Amatör spor 
kulüplerimizin Spor Bakanlı-
ğı'na katkıları büyüktür. 
Amatör spor profesyonelliğin 
başlangıcıdır. Amatöre hizmet 
eden herkese ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Herkesin 
'Amatör Spor Haftası'nı tebrik 

ediyorum" diye konuştu. 
GÖNÜLLÜLÜK ESASTIR
Eski neşeli ve spor dolu günleri 

özlediklerini belirten Müdür 
Civil, "Türkiye Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı olarak her yıl 
bu haftayı kutluyoruz. Amatör 
gönüllülük esasına bağlı 
ekonomik olarak beklentisi 
olmayan insanların emek 
verdiği yerdir. İnşallah pandemi 
salgını biran önce biter bizde 
sahalara cıvıl cıvıl yeniden 
döneriz. 7-13 Ekim tarihleri 
arasında Türkiye'nin her bir 
yerinde olduğu gibi ilçemizde de 
amatör spor haftamızı 
kutluyoruz. Tüm antrenörlerin 
ve sporcuların amatör spor 
haftasını kutluyorum" dedi.

æDr. Zafer Kamiloğlu, 
koronavirüs etkisi altında 

yaz mevsiminden sonbahar 
mevsimine geçiş sürecinde 
bağışıklığı güçlendirmenin 
daha da önem kazandığını 
ifade etti. Kamiloğlu, geçiş 
sürecinde ne yapılması 
gerektiğine dair önerilerini 
paylaştı.
“EKSTRA ÖZEN 
GÖSTERMELİYİZ”
Normal zamanda mevsim 
geçişlerinde yaşanan bağışıklık 
ile ilgili sorunların, koronavirüs 
ile daha dikkatle 
değerlendirilmesi ihtiyacının 
altını çizen Dr. Kamiloğlu, 
''Mevsim geçişi zamanlarında, 
eğer bireylerin bağışıklık 
sistemi güçlü değilse nezle, 
grip gibi solunum yolu 
hastalıklarına yakalanma 

riskinde artış olduğu veya bu 
hastalıkların iyileşme süresinin 
uzadığı bilinmektedir. 
Geçtiğimiz yıllardan farklı 
olarak, sonbaharda bağışıklık 
sistemimizi güçlü tutmak için 
beslenmemize ekstra özen 
göstermeliyiz'' dedi.
VİTAMİN VE MİNERAL 
İHTİYACI
Dr. Zafer Kamiloğlu, ''Bağışıklık 
sistemimiz her an çalışır 
durumdadır ancak 
vücudumuzu zararlı 
mikroorganizmalara karşı 
koruyan savunma hücreleri, bu 
mikroorganizmaların varlığı ile 
çalışır'' dedi. Kamiloğlu, 
“Böylece savunma yapabilmek 
için bağışıklık hücrelerinin 
sayısının arttığına dikkat 
çekerek, ''Bu hücrelerin 
çoğalabilmesi için DNA ve RNA 

başta olmak üzere hem protein 
hem lipit sentezi yapılır. 

Vücutta hem bu sentezlerin 
hem de metabolik 
mekanizmaların doğru ve 
düzgün olarak ilerleyebilmesi 
için pek çok vitamin ve 
minerale gereksinim duyulur. 
Et, balık ve diğer deniz 
ürünlerinde bulunan arginin 
gibi aminoasitler DNA yapımı 
ve hücre bölünmesinde önemli 
rol alan maddelerin yapımı için 
öncülük eder. Bununla beraber 
A, D, E, C vitamini ve demir, 
çinko, bakır, selenyum, folik 
asit gibi mineraller de 
bağışıklığı güçlendirici etkiler 
sağlar'' ifadelerini kullandı. 
Antioksidan maddelerin de 
bağışıklık üzerinden olumlu 
etkiler oluşturduğunu aktaran 
Kamiloğlu, herkese antioksidan 
içeren gıdalar tüketmesini 
önererek şöyle devam etti; 

''Bağışıklığı güçlendirmek için 
antioksidanlar olmazsa 
olmazdır. Bunlar arasında; 
domates, kayısı, elma, üzüm, 
incir, sarımsak, soğan, çay, 
bitkisel yağlar, yer alır.'' Barsak 
ve bağışıklık sisteminin 
sağlamlaştırılmasına yönelik 
tavsiyeler de veren Kamiloğlu, 
''Prebiyotik ve probiyotik 
gıdalar, birbirine bağlı olan 
barsak sağlığı ve bağışıklık 
sistemi için oldukça önemlidir. 
Prebiyotik gıdalar arasında 
soğan, sarımsak, fasulye, 
mercimek gibi baklagiller ve 
domates sayılabilirken; probi-
yotik gıdalar arasında yoğurt, 
ker, tarhana, turşu, şalgam 
suyu, boza sayılabilir'' dedi.
“GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK 
UYKUYU SEVER”
Bağışıklığı güçlendirmenin 

vazgeçilmez unsurlarından 
birinin de uyku olduğunu 
söyleyen Dr. Zafer Kamiloğlu, 
''Uyku düzenine dikkat etmek, 
bağışıklık sisteminin sağlıklı 
olarak sürdürülmesinde etkili 
şekilde rol alır. Uyku 
kalitesinde melatonin oldukça 
önemli işleve sahiptir. 
Melatonin, bağışıklık sistemini 
korumasının yanında göz 
sağlığını korumak, kansere 
karşı koruyuculuk sağlamak, 
stresin bağışıklık sistemi 
üzerindeki olumsuz etkisini 
kırmak, kalp ve damar 
sistemine koruyuculuk 
sağlamak için görev yapar. 
Melatonin içeren gıdalar 
arasında vişne, papatya, sarı 
kantaron, fındık, badem gibi 
gıdalar yer alır'' ifadelerini 
kullandı.

T
ürkiye'nin dış siyasetteki 
tutumuna karşı Cumhu-
riyet Halk Partisi'nin 

(CHP) Türkiye karşıtı söylem-
lerle hareket ettiğini vurgula-
yan CORA, Türkiye'nin 
Azerbaycan'a karşı tutumuna 
destek olunması gerektiğini 
söyledi. 
BİZ AYŞE TATİLE ÇIKMASIN 
MI DEDİK?
AK Parti Arsin İlçe Teşkilatı 7. 
Olağan Kongresi'nde konuşan 
CORA, Türkiye'nin 1944'de 
Boraltan'da yaptığı yanlışı 
bugünkü tavrı ile düzelttiğine 
vurgu yaparak CHP'ye Kıbrıs 
Barış Harekatı üzerinden 
seslendi. CORA, “Bugün 
Azerbaycan'da yaşanan 
sürece bakıldığında AK 
Parti'nin, Recep Tayyip 
Erdoğan'ın duruşunu ve 
Türkiye'nin geldiği noktayı çok 
net bir şekilde izah etmek 
açısından yeterlidir. Bizim 
Azerbaycan denildiğinde 
aklımıza Boraltan köprüsünde 
yaşanan trajedi geliyor. Orada 

146 masum Azeri kardeşimiz 
şehit edildi. O köprüde neler 
olduğunu unutmamamız 
gerekiyor. Stalin'in o zulmedici 
baskısından kaçıp kendilerine 
sığınacak bir yuva arayan 
yüzlerce masum insan, Iğdır'da 
bizim bir karakolumuza sığındı 
ama Stalin hemen talepte 
bulundu. O insanların iadesini 

istiyoruz dedi. 1944 yılında 
kimin hükümette olduğunu çok 
iyi biliyorsunuz. Emriniz başı-
mızın üstüne deniyor ve o kar-
deşimizin iadesine karar veri-
liyor. O zaman bu kardeşle-
rimiz hıçkırarak, ağlayarak bizi 
iade etmeyin burada öldürün 
dedi. Hiç değilse bu bayrak 
altında kardeşimizin 
kurşunuyla şerei şekilde 
ölmek nasip olur dediler, bizi 
Bolşevik'in kahpe kurşunu ile 
öldürmeyin dediler. O zaman 
ahkâm kesenler, hariçten gazel 
okuyan hariciyeciler var ya 
Türkiye'nin nasıl bir tutumda 
olduğu görüldü. 146 kardeşimiz 
iade edildi. Ve hepsi kurşuna 
dizildi. O gün bir ağıt yakıldı; 
Boraltan bir köprü, aşar geçer 
Aras'ı/Yuğsan Aras suyuyla, 
çıkmaz yüzün karası." Şimdi 
biz Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olarak Azerbaycan'ın 
yanında olarak bu utançtan 
kurtulmuş olduk.” dedi. 
“Karabağ azat oluncaya kadar 
bu mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Allah yardımcıları olsun. 
Azerbaycan deyip geçiştir-
meyelim tarih kardeşliğimiz 
vardır, kaderdaşlığımız vardır.” 
diyen CORA, “Şunu belirtmek 
istiyorum; Türkiye'nin bir 
meselesi olduğunda birlik ve 
beraberlik içerisinde olmamız 
lazım. Bu millet dualı bir 
millettir feraset sahibi bir 
millettir. Geçmişte Kıbrıs'ta 
zulüm vardı, o dönemin 
hükümetinin başında kim varsa 
bu millet karaoğlan deyip 
arkasında durmuştur. O 
hükumet Ayşe tatile çıksın 
dediğinde çıkmasın diyen 

kimse yoktu. Ama şimdi 
bakıyorsun Suriye'de ne işimiz 
var, Libya'da ne işimiz var, 
Azerbaycan'a niye yardım 
ediyoruz diyen çok hazin bir 
muhalefet var. Milletimiz 

muhalefeti de görüyor, bu 
iktidarın gücünü de görüyor. 
İnşallah yerli ve milli siyaset 
anlayışı ile ekonomi anlayışı ile 
yolumuza devam edeceğiz.” 
şeklinde sözlerini tamamladı.

KAMİLOĞLU, “PANDEMİDE MEVSİM GEÇİŞİNE DİKKAT!”

Vakfıkeb�r Gençl�k ve Spor İlçe Müdürü Yunus Al� C�v�l tarafından organ�ze ed�len  “Amatör Spor Haftası” çeş�tl� etk�nl�klerle Vakfıkeb�r �lçes�nde kutlandı.

Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu, mevsim geçişlerinde koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmenin 
önem kazandığını söyleyerek, tavsiyelerde bulundu. Dr. Kamiloğlu, ''Antioksidan içeren gıdalar olmazsa olmazdır'' dedi.

CORA, KIBRIS ÜZERİNDEN CHP'YE SESLENDİ
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih CORA, Türkiye'nin dış politikada yürüttüğü siyasette 
ülke olarak herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini dile getirdi. 
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ALTIN SARAYI KUYUMCULUK AÇILDI BELEDiYE BASKANI OKULUNU UNUTMADI

> Ahmet Kamburoğlu 4'de > Sadık Aydın 4'de

Çarşıbaşı ilçesinin yetiştirdiği önemli işadamlarından ve Yeniden 
Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan Şahin ve iş ortağı 
Engin Kocaman tarafından Kuyumculuk mağazası açtılar.  

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy, yüz yüze 
eğitimin ilk gününde 12. sınıfları yalnız bırakmadı. 


