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AKFIKEBİR Belediye Başkanı Mu-
hammet Balta, Kemaliye Mahallesi
Yavuz Selim Camii arkasındaki dolgu

alanında yapılacak olan ‘Medine Parkı’
modeli kapalı pazar yeri için esnafı bilgilen-
dirdi. Pazarcı esnaflarla Vakfıkebir Gençlik
Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda bir top-
lantı yapan Muhammet Balta, pazar yeri
esnafının bazı haklı beklentileri olduğuna
dikkat çekerek “Biz göreve geldiğimiz gün-
den bu yana nasıl bir ortam oluştururuz ve
nerede yapabiliriz diye çeşitli fikirler yürüt-
tük. Şimdi burada hem sizin düşünceleri-
nizi öğrenmek hem de bizim
düşüncelerimizi size aktarmak istiyorum.
Neticede bu işi bir noktaya bağlamamız ge-
rekiyor. Çünkü pazar yerimizin önemli bir
kısmı Fol Deresi Islah Projesi ile birlikte
yok oluyor.” dedi.

Mevcut pazar yerinin belediyenin değil,
vatandaşın malı olduğunu da hatırlatan Be-
lediye Başkanı Balta, pazar yeri projesini
slayt gösterileriyle tanıtarak “Fol Deresi o
bölgede 40 metreye çıkacak ve köprü de
değişecek. Dolayısıyla proje burayı bitire-
cek ya da hukuki olarak geri kalan kısmı
vatandaştan satın alarak bir pazar yeri ya-
pacağız. Fakat geri kalan alan da çok küçü-
lüyor. Kamulaştırmamız için istenen
rakamlar çok afakî. Bu rakamlarla burayı
satın alarak yapmak sizleri kurtaracak po-
zisyonda değil. Dolayısıyla başka alternatif-
ler peşinde koştuk. Yavuz Selim Camii’nin

arkasında yapabiliriz şeklinde bir
düşüncemiz oldu. Burada yapaca-
ğımız pazar yeri için çeşitli yer-
lerde incelemelerde bulunduk
ve ‘Medine Parkı’ denilen bir
sistem üzerinde karar kıldık.
Sistem sadece pazar kurula-
cağı gün açılıyor ve diğer
günlerde kapanıyor. Buna al-
ternatif olanlar ise çelik kons-
trüksiyondan yapılan sabit
sistemler. Ancak haftanın bir
günü kullanılıyor, diğer günler
kütle duruyor ve hoş bir çevresel
görüntü oluşturmuyor. Belirlediğimiz
sistemle pazar yerini diğer günlerde sosyal
etkinliklerde kullanabiliyorsunuz ve gö-
rüntü kirliliği de oluşturmuyor. Ayrıca
elektrik tesisatı ve aydınlatma bir bütün hâ-

linde sistemin içinde var.” şeklinde
açıklamalarda bulundu. Toplan-

tıya yaklaşık 199 kişiden oluşan
semt pazarı esnafından 50’ye
yakın kişinin katıldığının altını
çizen Balta, “Her pazarcıya
bir pazarcı belgesi, her pazar-
cıya bir pazarcı kimlik kartı
vereceğiz, pazarı da bu an-
lamda düzenli hâle getirece-
ğiz. Resmi olmayan hiç kimse

pazarda yer almayacak. 199 kişi
var, 146 kişiden işgaliye alıyoruz.

Geri kalan uyanık mı yani? Bu
kartlarla beraber pazarcılar arasın-

daki adaleti sağlayacağız. Yeni pazar yeri
oluşturulurken benzer ürünleri satan kişile-
rin aynı koridor üzerinde olmalarını mı isti-
yorsunuz? Bunlarla ilgili görüşlerinizi

belirtin. Ancak gıda
maddeleri ile ilgili
olarak hijyen konu-
sunda düzenlemeler
yapacağız.” dedi. Şu
andaki pazar yerinde
işgalci olduklarını
ifade eden Balta,
“Bu gün bir araya
gelseler sizleri ora-
dan atarlar. Bir
araya gelemedikleri
için oradasınız. Ben
onlara da söyledim.

Benim yerim olsa bu paralara kiraya ver-
mem orayı dedim.” ifadelerine yer vererek
soğuk havalarda ısınma sorununa da çözüm
bulunduğunu ve teknik konuların hepsinin
tartışıldığını ifade etti. Sergi tezgâhlarına da
bir standart getirileceğinin altını çizen
Balta, “Rekabet sadece fiyatla olmaz. Re-
kabet kaliteli hizmet ve hijyenle olur. Bir
kere biz bu pazar yerini kaliteli hizmet ede-
bilir pozisyona getirebilirsek, hijyenik hâle

getirirsek o insanlar alışverişlerini bu pazar
yerinden yaparlar. Çünkü bizim insanları-
mızda bir pazar kültürü var. Pazar, ilçe mer-
kezinden birkaç yüz metre uzakta da olsa
buraya gelecek, buradan alışveriş yapacak-
lar. Bu kültürü yok saymamız mümkün
değil.” şeklinde konuştu. Başkan Balta, yeni
pazar yerindeki alanların ise pazarcı esnafı-
nın istekleri doğrultusunda projelendirilece-
ğini ifade etti. Hasan BAHADIR

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde kapalı pazar yeri için düğmeye basıldı

‘Medine Park›’ modeli pazar yeri

16 NİSAN SAHADA ÇOK ÇALIŞANLA AZ
ÇALIŞANIN  KARNESİNİ VERECEK

16 Nisan referandumu AK Parti ve diğer
partiler için ne anlam ifade ediyor? Sokağa
bakınca baskın bir “Evet” yoğunluğu görülü-
yor. “Hayır” pankartları çok cılız kalmış. Belli
ki AK Parti ekonomik olarak da 16 Nisan’a
büyük önem addetmiş. 

CHP başta olmak üzere “Hayır” diyenler
ise ekonomik olarak çok fazla önemsememiş.
En azından belediye başkanlığı yada millet-
vekilliği seçimleri kadar da olsa medyatik
propagandaya yönelmemişler. Bu ayrıntı
biraz paraya baktığı için makul karşılayabili-
riz ama sahadaki çalışmada tıpkı propagan-
dadaki gibi fark atıyor.

Bakan Süleyman Soylu dün akşam Çayır-
bağı’ndan 20.30’da ayrıldı. Çayırbağı gün
boyu 5’inci toplantısıydı. Milletvekili Salih
Cora her gün bir ilçenin köyünde. Büyükşehir
Belediye Başkanı ilçelere ikinci tura hazırla-
nıyor. Sormak gerek “Hayır”cılar kaç ilçeye
gitti? Kaç ilçenin köyüne ulaştılar? Hangi il-
çelerde konuştular?

Peki ne yapıyorlar? Basın açıklaması ve
kent merkezlerinde bildiri dağıtıyorlar.
Ondan sonrada “Evet’in baskı altında referan-
dum yapılıyor” biçiminde şikâyet ediyorlar.
16 Nisan halka temas edenlerle etmeyenlerin
farkını gösterecek. 

HHH
REFERANDUMA BÖYLE 

DESTEK VERDİLER
16 Nisan referandumu yaklaşırken siyasi

partiler çalışmalara başladı. Esnaf ziyareti ya-
parak, broşür dağıtarak ve pankart asarak ça-
lışmalara devam eden siyasilerin vatandaşları
bilgilendirme çalışmaları devam ederken va-
tandaşlarda bu çalışmalara destek oluyor.
Trabzon’un Akçaabat ilçesi Çiçeklidüz Kö-
yünde dağın üzerinde yazılan yazı ilgi odağı
oldu. Referandum için evet diyecek bir grup
köylü dağın görünen yüzünü boyayarak “Kara-
rımız evet. RTE, S.SOYLU” yazdılar.

Dün akşam 20.00 sularında Çayırbağı’na
ulaşan Bakan Süleyman Soylu akşam soğu-
ğunda kendisini bekleyen vatandaşlarla bu-
luştu. Hem vatandaşlar ham Bakan Soylu bu
iradi buluşmaktan hayli memnun kaldı. Ba-
kana takılan vatandaşlar sevgilerini şu ifade-
lerle dile getirdi;

Sayın Bakanımız hızınıza internet bile yeti-
şemiyor. Bir bakıyoruz ki bir ilde bir bakıyo-
ruz ki başka ildesiniz. Sizi internetten takip
etmekten bile zorlanıyoruz. Sİz böyle koşuştu-
runca ve bu saatte bizimle buluşmak için bu-
ralara geldikçe bize de kuvvetli bir ‘Evet’
vermek  düşer. Çayırbağ’ını izleyin o ‘Evet’i
göreceksiniz.
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PEKŞEN’DEN TURİZM İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon
Milletvekili Av. Haluk Pekşen katıldığı bir tel-
evizyon programında referandum sürecinin
sürekli kavgaya ve kargaşaya neden olduğunu
söyledi. Pekşen yaşanan gerilimden dolayı tu-
ristin ülkeye gelmediğini ve Yunanistan’ın bu
karmaşada yararlanarak turistleri çektiğini
ifade etti.

Ülke ekonomisinin yaşanan gerilimden do-
layı çöktüğünü iddia eden Pekşen “Sürekli geri-
lim sürekli kavga siyasetinin bedelini 80 milyon
ödüyor. Bu süreçte hepimiz bedeller ödüyor.
Oteller boş ürünler tarlada kaldı yüzbinlerce ça-
lışan işsizlere eklendi.” şeklinde konuştu.

Yunanistan’ın Türkiye’de yaşanan gerilim-
den faydalanarak turizmini canlandırdığını söy-
leyen Pekşen  “Yunanistan son 20 yıldır hiç bu
kadar keyiften dört köşe olmamıştır. Türkiye’ye
gelmeyen turistler Yunanistan'a rekor doluluk
sağladı. Türkiye en sağcısından en solcusuna
kadar büyük bir dayanışma içerisinde Anayasa
tuzağına karşı direniyor. Büyüksün Türkiye.”
dedi.

ARAP TURİSTLER EN ÇOK TRABZON’U 
GÖRMEK İSTİYOR

Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulan
tek havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı,
bölge ekonomisini hareketlendirdi. İki şehirde

de ticaret ve turizm canlandı. Arsa fiyatları ikiye
katlanırken, yatırımlar da arttı. Taksicilerin ve
esnafın yüzü güldü. Bulancak'ta 5 bin kişiye
ekmek kapısı olacak organize sanayi bölgesi ku-
ruldu. Ordu-Giresun Havalimanı sayesinde çok
sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret için geli-
yor. Özellikle Arap turistler Trabzon'u görmek
istiyor, yaylalara gitmek istiyor. Piraziz-Gire-
sun Dolmuş Hattı Başkan Yardımcısı Mustafa
Karahasan, daha önce yolcu sayısının az oldu-
ğunu bu durumun havalimanın açılmasıyla
birlikte artış gösterdiğini belirtti.
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BU MESLKELER ASTIM RİSKİ ALTINDA 

Sağlık Bakanlığı araştırmalarına göre ma-
rangozlar, fırıncılar, boyacılar ve kuaförlerin,
yaptıkları işten dolayı daha fazla astım riski al-
tında oldukları belirlendi. 

Bazı meslek gruplarının astım hastalığının
daha çok görüldü.  Verile göre astım hastalığı-
nın nedenleri, nefes alma güçlüğünü tetikle-
yen etkenlerin başında soğuk, ortamdaki
kokular, sigara dumanı ve hava kirliliği gibi bu
nedenlerden dolayı marangozlar, fırıncılar,
boyacılar ve kuaförlerin diğer meslek grupla-
rına göre daha fazla astım riski altında oldu-
ğuna dikkat çekti. Astımdan korunmak için
astım hastası olanlara, maske takmak, odayı
havalandırmak, sık sık temiz hava almak gibi
önerilerde bulunuldu.
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ÜRKİYE'NİN en önemli turizm
merkezlerinden biri olan ve 1,5
yıldır restorasyon çalışmaları

nedeniyle ziyarete kapatılan Trab-
zon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sü-
mela Manastırı’nda restorasyon
çalışmalarında önemli mesafe kat
edildi. Çalışmaların en zor bölü-
münü ise manastırın girişinde bulu-
nan bin 600 tonluk kaya parçasının
parçalanarak düşürülme işlemi
oluşturuyor. Sümela Manastı-
rı'ndaki restorasyon çalışmalarında
şu ana kadar 5 milyon TL harcanır-
ken, yıl sonuna kadar yapılacak çalış-
malar için Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından 5 milyon TL

daha ödenek gönderildi. Burada yapı-
lan çalışmaların en zor bölümünü taş
güçlendirme ve düşürme işlemi oluş-

tururken, özel ekipler tarafından
yapılan bu çalışma büyük bir titiz-
likle sürdürülüyor. Manastırın
kuzey tarafından başlatılan taş dü-
şürme ve güçlendirme çalışmaları
bu yılın haziran ayı sonuna kadar
manastır girişindeki merdiven bö-
lümüne kadar ulaşacağı tahmin
ediliyor. Çalışmanın en zor bölü-
münü ise manastırın girişinde bu-
lunan bin 600 tonluk kaya
parçasının parçalanarak düşürül-
mesi olduğu belirtilirken, çalışma-
lar kapsamında iç bölümdeki
restorasyon çalışması için 10 kişi-
lik özel ekip ölçümler ve fresk-
lerde boya güçlendirme çalışması
yapıyor. Restorasyon çalışmaları-
nın bu yaz mevsiminde de süreceği
belirtilirken, restorasyon çalışma-
ların muhtemelen 2018 yılının Ha-
ziran ayında bitirilmesi
planlanıyor. Restorasyon için yapı-
lacak harcamanın ise 40 milyon
TL’yi bulacağı tahmin ediliyor.

T
RABZON İnsani Yardım Vakfı
(İHH) Kadın Kolları, Arakan’daki
yetim ailelere geçimlerini sağlayabil-

meleri için sağmal inek yardımı
kampanyası başlattı.

İHH Kadın Kolları’nın
Mavi Saray gemisinde dü-
zenlediği kahvaltıya bele-
diye meclis üyeleri,
ANADER, KADEM, AK
Parti Kadın Kolları, Nec-
mettin Erbakan Vakfı gibi
bazı STK’ların temsilcileri
katıldı.

İHH Trabzon Kadın Kol-
ları Başkanı Ayşe Gülderen
Mumcu, ‘Yetim Dayanışma
Günleri’ kapsamında bu etkinliğin 7. kez
düzenlendiğini belirterek konuşmasına
başladı. Gülderen, “15 bin Türkiye’den, 90
bin de dünyadan İHH yardım kuruluşunun
desteklediği insan var. 2011 yılından beri

bu yardımları dü-
zenli olarak gerçek-
leştiriyoruz. 2017

Yetim Dayanışma
Günleri kapsa-

mında dünyada
36 ülkede 651
proje gerçek-
leştirilecek.”
diye ko-
nuştu. Bu
projeyle 170
bin yetime ulaşmayı hedefledikle-

rini belirten Gülderen, şöyle devam
etti: “651 projenin 324’ü Türkiye’de

60 ilde uygulanacak. 54 ülkede düzenli
olarak yetim çalışması yapılıyor. Ziyaret

edilecek ülkeler var. Etiyopya, Somali,
Sudan, Tanzanya, Tunus, Afganistan, Ara-
kan, Endonezya, Filipinler, Hindistan,
Kırgızistan bunlardan sadece birkaçı.” ifa-
delerini kullandı. Bu proje kapsamında ya-

pacakları çalışmalara da değinen Gülde-
ren, “Ev tamir inşası, seracılık, sağmal
inek hayvan dağıtımları, sünnet organizas-
yonları, hijyen paketleri dağıtımları, sağlık
taramaları, okul projesi, kırtasiye malze-
meleri yardımı yanında eğitim projelerimiz
de olacak. Arakan’da sekiz yetim aileye
sağmal inek yardımı yapılacak, bunun yanı
sıra 400 tane kadın ve çocuğa da hijyen pa-
keti dağıtılacak. Bu projenin değeri 31 bin
TL’yi buluyor.” dedi. Filiz YILDIRIM

Sümela’da çal›flmalar
aral›ks›z sürüyor 

Arakan’da yetimlerle buluşacaklar
Sümela’da çalışmaların en zor bölümünü bin 600 tonluk kaya parçası oluşturuyor İHH, Arakan’daki yetim ailelere geçimlerini sağlayabilmeleri için sağmal inek yardımı kampanyası başlattı

G
İRESUN Üniversitesi Görele Güzel Sa-
natlar Fakültesinde baskı atölyesi faali-
yete geçti. GRÜ’deki tüm baskı

işlerinin bundan böyle Görele Güzel Sanat-
lar Fakültesinde yapılacağını be-

lirten Dekan Prof. Dr. Mustafa
Cin, “Fakültemizin fiziki im-

kânları Türkiye’de çok az
sayıdaki fakültede olan

imkâna sahip. Okulu-
muzda bir baskı atöl-

yemizi faaliyete
geçirdik. Giresun

Üniversitesinin
tüm afiş, bro-
şür, kitapçık
gibi tüm
baskı işlerini

artık burada basıyoruz.
Bununla da kalmayaca-
ğız, Giresun ilinin tü-
müne yayılarak ildeki
bu tür tüm işleri yap-
maya çalışacağız. Bilgi-
sayar
laboratuvarlarımız ol-
dukça iyi. Ayrıca bütün öğrencilerimizin iste-
diği zaman kullanabileceği bilgisayarların
olduğu bir yer oluşturmayı düşünüyoruz.
Bunu da kısa sürede gerçekleştireceğiz.” dedi.

SORUNLARIN BİLİNCİNDEYİZ
Fakülte bünyesinde spor salonu ve ben-

zeri eksikliklerin bulunduğunu belirten Cin,
“Sorunlarımız elbette var. Türkiye’deki tüm
eğitim kurumlarında hattâ dünyadaki eğitim
kurumlarında sorunlar var. Yani en gelişmiş

üniversitelerimize bakarsanız onlarda da
sorun var.  Herkesin kendine özgü sorunları
vardır. Eğitimde sorun hiçbir zaman bitme-
yecektir. Birisi bitecek diğeri başlayacak-
tır. Bizim önceliğimiz bu sorunları
çözebilmek ya da asgari düzeye indirebil-
mektir.  İyi bir okulumuz var. İyi bir altyapı-
mız var. İyi bir öğretim elemanı kadromuz
var. Buradan mezun olun öğrencilerimizin
iyi bir eğitim almış olarak iyi şeyler yapaca-
ğınıza eminim.” dedi. Ahmet CEYLAN

GRÜ, baskıları Görele’de yapılacak


