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VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE         *FİYATI: 1   (K.D.V. DAHİL)

BU DURUM ARTIK SiYASETiN DIŞINA ÇIKTI,
ESNAF CAN ÇEKiŞiYOR! 

VAKFIKEBİR İÇ GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

> Sadık AYDIN 4'de

>Vedat Furuncu 2'de

VAKFIKEBiR'E DEVA OLMAYA HAZIRIZ

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

ÖĞRENMEK AKINTIYA KARŞI YÜZMEK GİBİDİR,
İLERLEYEMEDİĞİNİZ TAKDİRDE GERİLERSİNİZ

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi 
Projesinin 3. Aşama Farkındalık Artırma toplantıları yapıldı.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemile Kahyaoğlu, 
bu yıl ilk defa kutlanacak olan "Hayat Boyu Öğrenme 
Haftası" ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon İl Başkanı 
Ömer Hacısalihoğlu, Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin ve beraberindeki yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdiler. > Sadık AYDIN 3'de

Deva Partisi Vakfıkebir kurucu ilçe başkanı Av. Oğuzhan Haliloğlu 
gazetemizi ziyaret ederek, Vakfıkebir'de çalışmalara start 
verdiklerini söyleyerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ESNAF ÇÖKERSE

ÜLKE ÇÖKER!
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TBMM Çevre Komisyon Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz, Vakfıkebir'imizin evladı, 
Vakfıkebir'de doğup-büyüyen Muhammet 
Balta…
Vakfıkebir'de çoğu kişimiz ağabey olarak bilir…
Vakfıkebir'de olduğu gibi tüm Trabzon'da bütün 
herkese el uzatmış bir kişilik. Hiçbir zaman 
mevkisini kullanarak böbürlenmemiş bir kişi…
Herkese elinden geleni fazlasıyla yapmaya 
gayret gösteren bir kişi…
Haklının yanında, haksızın karşısında dik 
duruşuyla bilinir…
Harama hiçbir süratle el uzatmamış bir kişi… 
Siyasi hayatına Trabzon'da yıllar önce 
başlamıştı. İl başkanlığı ile devam etti. 
Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcılığı görevine getirildi, şimdi ise 3 
dönemdir Milletvekili olarak görevini yürütüyor.
Vakfıkebir bu konuda da çok şanslı, daha 
sonraki yıllarda böyle bir şans Vakfıkebir'e uğrar 
mı bilinmez. Elimizdeki kuvveti, değeri iyi bir 
şekilde değerlendirip, güzel bir şekilde deklare 
etmeliyiz.
Belki de bir sonraki görevi Bakanlık…
Şans işte, nerde ne zaman geleceği bilinmez…
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından sevilen bir kişi Muhammet Balta, 
yıllardır beraber çalışmaya devam ediyorlar. 
Muhammet Balta, Trabzon İl Başkanıyken, 
Trabzon Belediyesi AK Parti'ye kazandırılmıştı. 
Her şey onun döneminde yapıldı. 
Cumhurbaşkanımız da kendisini bırakmıyor. 
Onun yolunda ilerlemeye devam ediyor…
Bir Vakfıkebir'li olarak, değerime sahip 
çıkıyorum ve çıkmaya da devam edeceğim…
Ağabeyim olan Muhammet Balta'ya, başarıların 
devamını diliyorum…
İyi ki varsın…
********************
Bütün gözler 1 Haziran'daydı…
Cumhurbaşkanı tarafından açıklama yapıldı ve 
kısmen her yer açılmış oldu…
Sokağa çıkma kısıtlaması 22.00'dan-05.00'e 
kadar, cumartesi günü dahil olmak üzere Pazar 
günü kısıtlama devam edecek, cumartesi 
gecesi 22.00'de başlayacak pazartesi günü 
sabah 05.00'da sona erecek…
Kapalı olan ve paket servis yapan işyerlerimiz 
kısmen açılmış oldu…
İnsanlar rahat bir nefes almaya başladılar ama 
esnafın durumu halen daha sıkıntılı, verilen 
desteklere baktığımızda, bu desteklerden 
yararlanabilme şansı olmayan birçok esnafımız 
var. Yeni açıklanan nefes kredisinde yalnızca; 
TOBB bağlı veya borsa (Ticaret ve Sanayi, 
Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret odaların birine 
veya Ticaret Borsası) kayıtlı olmak gerekiyor…
Bu krediden yararlanabilmek için şart bu…
Bu desteğe de bakarsak, yine küçük esnaf bu 
krediden yararlanamayacak…
Aynı KOSGEB üzerinden olduğu gibi…
Büyük esnafa bu kredi lazım değilken, neden 
küçük esnaf göz önünde bulundurulmuyor. 
Büyük esnaar zaten iş yapabildi, gıda işi 
yapanların da bu dönemde hiçbir sıkıntısı 
olmadı…
Küçük esnaf devletten daha fazla destek 
bekliyor…
Bu dönemde bazı esnaarımız çalıştıkları halde 
destekte aldılar. Bu destekleri ayırarak, diğer 
kapalı olan ve iş yapamayan esnafımıza daha 
fazla destek sağlanabilirdi…
******************************
Vakfıkebir'e yeni müftü…
Şimdi Vakfıkebir daha şanslı, hak yerini şimdi 
buldu. Rize İli Pazar İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğüne ataması yapıldı…
Vakfıkebir'in sahipsiz olmadığını, Vakfıkebir'e 
zarar verenlerin de, bir gün Vakfıkebir hesabını 
soracağını herkesin bilmesi gerekir…
Vakfıkebir'de güzel işler yapacak, aynı Hüseyin 
Köksal gibi bir müftü Şükür Küçük göreve 
başlayacak…
Bizlerde her zaman Vakfıkebir'in haklarını 
korumaya devam edeceğiz…
Haklının yanında, haksızın karşısında olmasını 
her zaman bir görev bildik ve bu görevi laiki ile 
yerine getirmeye devam edeceğiz…

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 898
: 04.06.2021

Vakfıkebir Farkındalık Artırma 
Etkinliği İlçe Kaymakamı Mesut 

Yakuta ve UNDP ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Etkinliğe ilçede faaliyet 
gösteren Yerel Önleme ve Güvenlik 
Kurulu üyelerinin yanı sıra 

akademisyenler, STK temsilcileri, 
medya temsilcileri katıldı. İç Güvenlik 
Sektörünün Sivil Gözetiminin 
Güçlendirilmesi Projesi'nin 3. Aşama 
bireysel ve kurumsal kapasitenin 
arttırılması Farkındalık arttırma 
toplantısı yapıldı. Trabzon'da bir 
Otelde yapılan toplantıya Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, İçişleri 
Bakanlığı temsilcisi Hasan Ali Taşlı, 
Proje sorumlusu UNDP kilit uzmanı 
Sevcan Kılıç Akıncı, Kamuoyu 
yoklamalarından sorumlu uzman 
Ömer Bilen ve projenin diğer 
paydaşları katıldılar. 1. Aşamasının 
2008 yılında başlayan projeye 
Vakfıkebir İlçemiz ikinci aşamada 
dâhil olduklarını belirten Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta;  Yaklaşık 
8 yıldır çeşitli alanlarda çalışmalar 
yapıldı. İlçemizin yerel güvenlik so-
runları tespit edildi ve yerel önleme 
kurumları tarafından bu sorunların 
çözümlerine yönelik çalışmalar 
yapıldı. Artık Vakfıkebir İlçemiz 
öncekinden çok daha huzurlu, 
güvenli ve yaşanabilir bir ilçe haline 
geldi. Bu anlamda projenin çok 
büyük katkılarını gördük. Toplumsal 
bilincimiz arttı. Projeyle beraber 
kolluk kuvvetleri de kendi bilinçlerini 
arttırması sonucu ilçemiz daha 
huzurlu ilçe olma yolunda ilerliyor. 

Baktığınız zaman 27.500 nüfuslu 
ilçemizin huzur ve güvenliğini tehdit 
eden toplamda 10-15 tane suç 
işleyen insanların olduğunu 
görüyoruz. Bu kişiler suç ve suca 
azmettirici konumundalar. Bu kişileri 

suç işlemeden uzaklaştırdığımız 
takdirde ilçemiz çok daha huzurlu 
olacak. Bu projeye katkı veren 
herkese teşekkür ediyorum. Artık 
projenin sonuna doğru geliyoruz. 
Projenin üçüncü aşamasındayız. İç 
güvenlik sektörünün katkılarının 

arttırılması ile ilgili çalışmalar 
yapacağız. Bu anlamda yerel 
güvenlik ile suçların tespitiyle alakalı 
çalışmalar da yapacağız dedi.  
Pandemi nedeniyle çalışmalarımıza 
bir süre ara verdiklerini belirten Proje 
sorumlusu UNDP kilit uzmanı 
Sevcan Kılıç Akıncı, Projemizin adı 
İç Güvenlik Sektörünün Sivil 
Gözetiminin geliştirilmesi. Eğer 

güvenlik konusunda başarılı olursak 
çatışma ve suçlar azalırsa kalkınma 
hızlanır. Kalkınmanın hızlandığı 
noktada da güvenlik sorunları azalır. 
Yani ikisi bir birini besliyor ve 
güçlendiriyor. Bu alan büyürse 

sadece güvenlik sağlayan değil 
güven sağlayan kolluk hizmetleri de 
önemli. Bu anlamda İçişleri 
Bakanlığının strateji planladığını ve 
kurumların kendi strateji planladığını 
görüyoruz. Burada sadece amaç 
insan güvenliğini sağlamak değil 
yaşam kalitesini ve refahını da 
yükseltmek. Tüm güvenlik tehditleri 
bu çalışmalar içerisinde yer alıyor. 
Vakfıkebir'deki yapılan çalışmalarda 
suç korkusu çok az. Bu aslında hem 
kolluk kuvvetlerinin iyi çalıştığını 
gösteriyor hem vatandaşların kendi 
önlemlerini aldığını hem de hukuka 
güvendiğini gösteriyor. Tüm 
mahallelerde suç korkusu yok. 
Beklentiler önemli, eğer karşılanmaz 
ise güven düşer. Kolluğun 
amaçlarıyla güven bir birini besliyor. 
Vatandaş güveniyorsa kolluk 
amaçlarına daha kolay ulaşıyor. Sivil 
gözetimin temel ilkesi insan haklarını 
korumak, önemli bir ilkesi de güven. 
Projemiz Türkiye'nin 17 yerinde 
çalışmalarımız devam ediyor.  17 
yerin en güvenlisi ve iyisi Vakfıkebir 
İlçesi olduğunu belirtti. Projenin 
Amacı: UNDP tarafından yürütülen, 
İçişleri Bakanlığının ana faydalanıcı 
olduğu İç Güvenlik Sektörünün Sivil 
Gözetiminin Geliştirilmesi Projesinin 
III. Aşamasında 20 adet Farkındalık 

Toplantısı yapılması planlanmıştır. 
Bu toplantıların amacı sivil gözetimle 
ilgili Farkındalık artırmak, yerelde 
çalışan Yerel Önleme ve Güvenlik 
Kurullarının (YÖGK) bilinirliğini ve 
görünürlüğünü artırmak, kurumlar 

arası işbirliğini teşvik etmek ve 
projenin sürdürülebilirliğine katkı 
yapmaktır. Beklenen Sonuçlar; 
Farkındalık Arttırma Toplantıları'nda 
yapılacak çalışmalarda özellikle sivil 
toplum kuruluşları ve medya temsil-
cileri ile yerel güvenlik sorunlarına 
önleyici ve yenilikçi çözüm önerileri 
geliştirilmesi ve bu önerilerin pilot 
ilçeler için hazırlanacak Yerel 
Önleme ve Güvenlik Planlarına girdi 
sağlaması beklenmektedir.  Yöntem: 
Açılış konuşmalarının ardından, ilgili 
pilot ilçenin güvenlik araştırması 
sonuçları katılımcılarla paylaşılacak, 
sivil gözetim ve proje aktiviteleri ile 
ilgili ilerleme durumuna dair 
sunumlar gerçekleştirilecek ve grup 
çalışmalarına yürütülecektir. Yöntem 
olarak katılımcı yaklaşımla tüm 
paydaşların serbestçe tartışmaları, 
sorunlara somut çözümler üretmeleri 
sağlanacaktır.  Yapılan değerlendir-
meler günün sonunda tüm katılımcı-
larla paylaşılacaktır. Katılımcılar: 
İlçeye özel güvenlik araştırma 
sonuçları paylaşılacağından, 
Farkındalık Arttırma Toplantıları 
katılımcıları, Vakfıkebir Yerel Önleme 
ve Güvenlik Kurulu üyeleri yanı sıra 
Akademisyenler, Sivil Toplum 
Kuruluşları temsilcileri, medya 
temsilcileri katıldı.

ÖĞRENMEK AKINTIYA KARŞI YÜZMEK GİBİDİR,
İLERLEYEMEDİĞİNİZ TAKDİRDE GERİLERSİNİZ

V
akfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Cemile Kahyaoğlu 
yaptığı açıklamada, “Hayat 

Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Haziran ayının ilk haftasını "Hayat 
Boyu Öğrenme Haftası" olarak 
belirlenmiş olup bu yıl ilk defa 
kutlanmaktadır dedi.” HEM Müdürü 
Kahyaoğlu, “Bakanlığımızca, hayat 
boyu öğrenme kapsamındaki eğitim 
öğretim faaliyetleri aracılığıyla; 
bireysel, toplumsal gelişim ve 
istihdam öncelikli bir yaklaşımla 
bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini 
geliştirerek örgün eğitimin dışında 
hayatı boyunca katıldığı her türlü 
öğrenme etkinliklerini kapsayan 
hayat boyu öğrenme kültürünün 

geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygın-
laştırılması amaçlanmaktadır dedi.”
“BU GÜNÜ YARINA EŞİT OLAN 
ZİYANDADIR”
Müdür Kahyaoğlu, Vakfıkebir Halk 
Eğitimi Merkezi olarak 72 Alanda 
3645 dalda talepler doğrultusunda 
kurslarımızı planlamaktayız. Yılda 
ortalama 252 kursla 4911 kursiyere 
hizmet vermekteyiz.  7' den 70'e 
merkezden mahallelere ve tüm 
okullarımızda öğrenen gelişen 
keşfeden çalışan ve üreten bireyler 
yetiştirmek hayalimizdir. Aynı 
zamanda yaşamları boyunca her 
hangi bir sebepten okuma yazma 
öğrenememiş ancak okuma 
arzusunu yüreklerinde hiç yitirmeyen 

bireylerimize okuma yazma 
kurslarıyla okur-yazar olmalarını 
sağlamaktayız. Örgün eğitimin 
dışına çıkmak zorunda kalan 
vatandaşlarımızın eğitimini 
tamamlayarak Açık Öğretim 
Ortaokul-Açık Lise diploması 

almalarına yardımcı olmaktayız. Bu 
kapsamda Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi olarak bu hafta boyunca 1-7 
Haziran tarihleri arasında ilçemizde 
Şadırvan yanı, Köprü girişleri, Tonya 
Yolu Üzerinde kurulacak stantlarda 
broşür dağıtımı yapılması, 

billboardlarda tanıdım 
videolarının oynatılması, 
tüm örgün eğitim 
kurumlarında Halk 
Eğitimi Merkezinin 
tanıtımının yapılması, 
sanal sergi açılması, 
'Rüzgârlı Kadın' adlı 
tiyatro oyununun sanal 
ortamda izleyicilerle 
buluşturulması ve canlı 
müzik etkinliğinin 
yapılması planlanmıştır 
dedi. Müdür Kahyaoğlu, 
Beşikten mezara kadar 
İlim Kültürü ve 
Medeniyetine sahip tüm 
vatandaşların 'BU 
GÜNÜ YARINA EŞİT 
OLAN ZİYANDADIR' 
hadisinden yola çıkarak 
herkesi Eğitim Öğretim 
konusunda Halk Eğitimi 
Merkezinden 
yararlanmaya davet 
ediyorum diyerek hafta 
ile ilgili önemli 
değerlendirmede 
bulundu.
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C
umhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Trabzon İl 
Başkanı Ömer 

Hacısalihoğlu, Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin ve 
beraberindeki yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte Vakfıkebir 
ilçesinde esnaf ziyareti 
gerçekleştirdiler. Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir 
İlçe başkanı Mehmet Keskin, 
Vakfıkebir ilçesinde CHP 
Trabzon İl Başkanı Ömer 
Hacısalihoğlu'nun ve yönetim 
kurulu üyelerinin de katılımları 
ile gerçekleştirilen esnaf 
ziyaretleri ile ilgili 
değerlendirmesinde şu 
ifadelere yer verdi. 

BU DURUM ARTIK 
SİYASETİN DIŞINA ÇIKTI, 
ESNAF CAN ÇEKİŞİYOR! 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe başkanı 
Mehmet Keskin, İl Başkanımız 
Sayın Ömer Hacısalihoğlu, il 
yöneticilerimiz ve ilçe yönetici-
lerimizle birlikte esnafımızın bir 
bölümünü ziyaret ettik, dertleri-
ni dinledik. Bir sorduk, bin ah 
işittik dedi. Başkan Keskin, 
“Esnafımızın tamamını geze-
medik ama hiçbir esnafımız 
bize gönül koymasın. 
Ziyaretlerimiz sürecek. 
İstisnasız bütün esnafımıza 
gideceğiz.  Ziyaret ettiğimiz her 
esnafımızla oturup uzun uzun 

sohbet ettik. Sorunları çok ve 
mevcut iktidarın kendilerine 
sahip çıkmadığını söylüyorlar. 
Yapılan yardımların yaralarına 

merhem olmadığını, yandaş 
şirketlere yapılan milyon dolar-
lık vergi muayetleri, garantili 
ödemeleri örnek vererek 
kullandıkları kredilerin faizsiz 
ve ödeme güçlerine göre tak-
sitlendirilmesini istiyorlar. Des-
teğe müracaat ettikleri halde 
destek çıkmayan birçok esnafı-
mız var. Esnaarımızın siyasi 

derdi yok. Esnafımız ekmek 
derdine düşmüş durumda. 
Elektrik, su parasını 
yatıramayan esnaarımız var. 

Vergi ve sigorta borçlarının 
ötelenmesini değil, pandemi 
sürecindeki vergi borçlarının 
silinmesini istiyorlar.  AVM'lerin 
en azından haftanın bir günün-
de kapatılmasını, iş yerlerinin 
kapalı olduğu dönemlere ait 
sosyal güvenlik primlerinin 
hazine tarafından karşılanma-
sını istiyorlar dedi.” 

ESNAF ÇÖKERSE 
ÜLKE ÇÖKER!
Başkan Mehmet Keskin, 
Esnaarımız sürekli zamlardan 

dolayı müşterilerine karşı zor 
durumda kaldıklarını ifade edi-
yorlar. Bu durum artık siyasetin 
dışına çıktı, esnaf can çekişi-
yor!  Esnaf çökerse ülke çöker! 
Buradan iktidarın yetkililerine 
çağrıda bulunuyorum. Gelin 
birlikte esnafımızı ziyaret 
ede-lim. Onları dinlemek ve 
çözüm üretmek gerekiyor. Biz 

her zaman halkımızın yanın-
dayız. Halktan yetkiyi alıp 
halktan kopmak olmaz diyerek 
sözlerini tamaladı.

BU DURUM ARTIK SiYASETiN DIŞINA ÇIKTI,
ESNAF CAN ÇEKiŞiYOR! 



Büyükliman
Postası 4 04.06.2021YORUM - HABER

Osman KOYUNCU

üşünürler, İslam'ın yayılması ve Dgelişimini birkaç döneme ayırırlar. 

Miladi 650- 1000 yılları arası, yaklaşık bu 

ilk 300 yıllık dönemde, bilim adamları 

sadece kendi ilim sahalarında kitaplar 

yazarak gelecek nesillere bıraktılar. Kimisi 

tefsir, kimisi akait falan, bu döneme hakiki 

İslam dönemi denir. Miladi bin ile 1200 

veya 1300li yıllarda, ilmi seviye az da olsa 

korunabildi. Bu dönemde  nispeten hakiki 

İslam dönemi denebilir. Miladi 1300li 

yıllardan sonra İslam'da büyük değişmeler 

oldu, medreseler açılmaya başladı. Bu 

medreselerde bütün ilimler, ilkokul seviyesi 

gibi okutulmaya başlandı. O zamanın 

medreselerine ve yazarlarına bakacak 

olursanız çoğunluğunda bir kişi, her 

sahada, gramer, tefsir, hadis, akait, 

geometri, matematik, tıp, tarih, coğrafya 

gibi konularda kitaplar yazdıklarını 

görürsünüz. Bu dönem, İslam'da ilmin 

gerilemenin başladığı dönemdir.  Çünkü 

bir insan çok zeki olsa ve 200 sene yaşasa 

sadece matematiği bilemez. Nerede kaldı ki 

bütün bilimleri bilebilsin. Bu dönemde ise 

Avrupa'da ise her düşünür kendi 

sahasında, İslam'ın ilk dönemi gibi 

müstakil kitaplar yazmaya başladı, ilmen 

İslam âleminde gerileme, Avrupa'da 

ilerlene dönemi başladı. O dönemde 

medreselerde yetişen âlimler ilkokul 

çocukları gibi her şeyden biraz malumat 

sahibi idiler. Bu şekilde ki hoca, fikir 

üretmek yerine çağ dışı kendine ait fıkıh 

kurallar koymaya başladı, bu şekilde 

kendilerini âlim sandılar. Fıkıhın bir kısmı 

farzdır, ahkâmdır, namaz, oruç gibi fakat 

çoğunluğu karanlık ortaçağın akıl ve 

gerçek din dışı, Kuran'da olmayan 

kurallarıdır. 

     Skolastik(eğitim, din ve siyasetin 

kilisenin kontrolünde olduğu dönemdir) 

dönemde Hıristiyan dünyası, kilisenin 

etkisi ile bütün dini ve siyasi hayata ait 

kurallar ürettiler. Hz. İsa as dinini 

tamamlamadan öldürüldü. Kilise, gerçek 

İseviliğin dışında, kendi düşüncelerine göre 

dini kurallar koydular. Bu kurallar ilahi 

değil çoğu dünyevi idi.  Çünkü onlar 

peygamber değildiler.  Avrupa'da meydana 

gelen olumlu veya olumsuz bütün 

gelişmeler, İslam dünyasını dolaylı veya 

dolaysız şekilde etkilemiştir. Avrupa'daki 

skolastik eğitimin etkisi ile yeni fikirler 

üretemeyen İslam âlimleri, o dönemde çok 

sayıda fıkıh kitapları ve kuralları yazdılar. 

İmamı Azam fıkıh ekberi yaklaşık 40 

sayfadır, bazı fıkıhçılar 40 cilt fıkıh 

kitaplar yazdılar. Asıl olan özgürlüklerdir, 

Allah'ın sonsuzluğu insanda hürriyet 

olarak yansır. Fıkıhın çoğu gerçek 

Özgürlülükleri kısıyor. Âlimlerin görevi 

ahkâm dışındaki ayetleri, zamanın 

şartlarına göre yorumlamaktır yoksa 

ortaçağın fıkhına uydurmak değildir.  Ehli 

Beyt âlimleri, müçtehit ve mücedditler 

fıkıh kitapları yazmadı. Zeynel Abidin, 

Caferi sadık, Abdulkadiri Geylanı, İbni 

Arabi, Mevlana, İmamı Rabbani, İmamı 

Nakşibendî, gibi âlimler fıkıh konusunda 

kitaplar yazmadılar. Bugün İslam âlemi ve 

Türkiye'deki dindarlar İslam denince bu 

orta çağda üretilen skolastik dönemin fıkıh 

kurallarını din diye anlıyorlar. Hocalar, 

her bir ilim dalında ilkokul çocuğu gibi 

birer parça biliyor ve Kuranı kendi 

mantığına göre yorumluyor.  Bugün 

dinden kaçış hızlandı, aslında insanlar 

dinden kaçmıyorlar, ortaçağın akıl dışı 

mantığını din diye sunanların bu batıl 

fikirlerinden yani uydurma fıkıhtan 

kaçıyorlar. 

İSLAM ÂLEMİ VE FIKIH MÜSLÜMANLIĞI D
eva Partisi Vakfıkebir 
kurucu ilçe başkanı Av. 
Oğuzhan Haliloğlu 

gazetemizi ziyaret ederek, 
Haber Müdürümüz Sadık 
Aydın'a Vakfıkebir'de 
çalışmalara start verdiklerini 
söyleyerek yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Deva 
Partisi Vakfıkebir kurucu ilçe 
başkanı Av. Oğuzhan Haliloğlu 
yaptıkları çalışmalar hakkında 

şunları söyledi; “Demokrasi ve 
Atılım partisi Kurucu İlçe 
Başkanlığı çok önemli bir görev. 
Bizde bu göreve layık olabilmek 
için genç, güçlü ve dinamik bir 
yönetim hazırladık. 
Vakfıkebir'imizi en iyi şekilde 
temsil edecek bu yönetim ile 
ilçemizin en ücra köşelerine 

kadar dokunacağız dedi.”
“HEDİFİMİZ GELECEK 
NESİLLERE YAKIŞIR BİR 
VAKFIKEBİR”
Başkan Haliloğlu, İlçemizin 
birçok sorunu var. Bunların 
başında barınma, turizm, sahil 
şeridimiz gibi birçok başlık 
gelmekte. Bizim amacımız 
Vakfıkebir'imizi geliştirecek, 
gelecek nesillere bırakacağımız 
güzel bir miras sağlamak. Tabi 

ki öncelikle yönetimimizle 
esnafımızı, halkımızı, 
stk'larımızı gezerek bu sorunları 
ilgili politika başkan 
yardımcılarımızla belirleyip 
üzerinde projeler geliştirip siz 
değerli hem-şehrilerimize 
sunacağız. Bizim amacımız ve 
hedemiz Vakfıkebir 

olacak.Bunun için yapıcı 
olacağız gerekirse her kapıyı 
çalacağız.'' dedi.
“EKİBİMİZE GÜVENİYORUZ”
Başkan Haliloğlu, Vakfıkebir 
gerçekten çok önemli bir 
ilçemiz. Vakfıkebir'in sosyal 
dokusu da çok önemli. Biz 
biliyoruz ki Vakfıkebir'li 
ülkesinde ve bölgesinde ki 
sorunları görüyor. Bu sorunlara 
kayıtsızda kalmayacaktır. 

Sorunlar bu kadar büyükken bu 
sorunlara çözüm konusunda da 
hazırlıklı olan DEVA Partisine 
kucak açacak ve destek 
olacaktır. Biz bu inançla yola 
çıktık. Arkamıza çok güvendiği-
miz ekibimizi ve halkımızı 
aldığımız da çözemeyeceğimiz 
bir problem kalmayacaktır dedi.''

VAKFIKEB�R'E
DEVA OLMAYA HAZIRIZ

SARAL MÜDÜRÜ KUTLUYORUZ
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 

Merkezi Müdür Yaşar Saral, 
kurum içinde ve kurum dışında 
başarılı çalışmalarının yanı sıra 
insanlarla olan ikili diyalogları 
üst seviyede olan örnek bir 
kurum amiri olmaya devam 
ediyor. Bir süre önce Yalıköy 
mahallesinde yapılan ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan hanımefendinin 
himayelerinde başlatılan Mercan 
Seferberliği ile 8 Mart Dünya 
Kadınlar günü etkinlikleri 
çerçevesinde Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının 
destekleri ile Sayın Trabzon 
Valimiz İsmail Ustaoğlu'nun 
katılımıyla ilçemizde dan dikim 
etkinliği yapılmıştı. Kadına 
yönelik şiddette sıfır tolerans 

pankartı ile dan dikimi 
gerçekleşmişti.  Vakfıkebir İlçesi 
Yalıköy Mahallesinde bulunan 
dan dikim alanında bir çalışma 

olduğunun haberini aldık ve o 
bölgeye gittik.  Gördüğümüz 
manzara karşısında 
şaşkınlığımızı gizleyemedik. 
Hemen fotoğraf makinemizin 
teklanjörüne basarak o anları 
fotoğraf karesine aldık. Bir 
kurum müdürünün takım 
elbisesiyle dikilen levhalar için 
harç yoğurduğunu görünce 
şaşırdık. Bu çalışkan müdür 
ancak Yaşar Saral'dan başkası 
olamazdı. Vakfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdür Yaşar 
Saral'ın harç yoğurduğunu ve 
dikilen levhaların direklerini 
betonladığına tanık olduk.  
Kurum olarak başarılı çalışma-
ları ile dikkatleri üzerine çeken 
Müdür Saral'ı bu örnek ve başa-
rılı çalışmaları dolayısı ile tebrik 
ediyor, helal olsun diyoruz. 

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
kim olacak sonunda 
yanıtını buldu. Vakfıke-

bir İlçe Halkı tarafından me-
rakla beklenen İlçe müftüsü 
kim olacak sorusu yanıtını 
buldu. Boş kalan İlçe müftü-
lük koltuğuna yeni isim atan-
dı. 01 Haziran 2021 tarihi 
itibariyle açıklanan Atama ve 
Nakil Tercih Sonuçlarına göre 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
görevine Rize İli Pazar 
İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük atandı.
Müftü Küçük, 2016 
Yılında Vakfıkebir'de 
Konferans Vermişti!
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
görevine atanan Şükür 
Küçük, Ankara-Ayaş İlçe 
Müftüsü iken, 2016 
yılında Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğünün 
düzenlediği konferansa 
konuşmacı olarak 
katılmıştı. Vakfıkebir ilçe 
halkı tarafından merakla 
beklenen ilçe müftüsü 
kim olacak sorusu 
yanıtını buldu. Yaklaşık 8 ay 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
görevinde bulunan Müftü 
Recep Şahan'ın Artvin İl 
Müftü Yar-dımcılığı görevine 
atanmasıy-la boşalan ve 
hâlen Şalpazarı İlçe Müftüsü 
Hüseyin Hacıfet-tahoğlu'nun 
vekâleten yürüt-tüğü 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
görevine Rize Pazar İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük atandı.
MÜFTÜ ŞÜKÜR KÜÇÜK 
KİMDİR?

Vakfıkebir'in yeni müftüsü 
Şükür Küçük, 1966 yılında 
Trabzon'un Araklı ilçesine 
bağlı Yeşilyurt Mahallesinde 
dünyaya geldi. 1980'de 
hafızlığını tamamladı. 
1988'de Araklı İmam Hatip 
Lisesi ve 1993'te de Ankara 
Üniversitesi İlâhiyat Fakülte-
si'ni bitirdi. Yüksek öğretime 
devam ederken 25 Temmuz 
1989 tarihinde Ankara 

Yenimahalle Demetevler 
Camii'nde göreve başladı. 
1994 yılında Ankara 
Müftülüğüne vaiz olarak 
atandı. Askerlik hizmetinden 
sonra, 1996-2001 yılları 
arasında Hollanda'da görev 
yaptı. Türkiye'deki aslî 
görevine döndükten sonra 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Ankara Eğitim Merkezinde 
İngilizce Kursu'na katıldı. 
Ankara-Kalecik vaizi iken 
2003 yılında Akçaabat-Darıca 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü'n-
de İhtisas Kursiyeri olarak 
eğitime başladı. Buradaki 
otuz aylık eğitiminin ardından 
Kırıkkale Müftülüğünde İl 
vaizi olarak göreve başladı. 
Söz konusu görevde iken, 
23.03.2009 tarihinde 
Ardahan-Posof İlçe 
Müftülüğüne atandı. Buradaki 
görevi esnasında Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü'nde daha 
önce başlamış olduğu 
Temel İslâm Bilimleri 
(Tefsir) alanındaki “Din 
Hürriyeti Bağlamında 
Tevbe Sûresi Beşinci 
Âyetin Tahlili" konulu 
tezini bitirerek, yüksek 
lisansını tamamladı ve 
aynı alanda doktora 
eğitimine başladı. 
Daha sonra sırasıyla; 
Ankara-Ayaş (01.10-
.2012-23.01.2017) ve 
Samsun-Ayvacık 
(06.02 2017--29.06-
2018) müftüsü olarak 
görev yaptı. 06.07.-

2018 tarihinden itiba-ren 
Rize-Pazar ilçe müftüsü 
olarak görev yap-makta iken 
Müftü Recep Şahan'ın Artvin 
İl Müftü Yar-dımcılığı görevine 
atanmasıy-la boşalan 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
görevine atandı. Müftü Şükür 
Küçük, evli ve iki çocuk 
babasıdır. Hocamıza, yeni 
görevinin hayırlı olması 
temennisiyle, hizmetlerinde 
başarı ve muvaffâkıyetler 
diliyoruz.

VAKFIKEBİR'E MÜFTÜ 'KÜÇÜK' ATANDI

akfıkebir Belediye Meclisi VÜyesi Metin Ali Karadeniz 
ile birlikte kulüp antrenörü ve 
sporcularla sohbet eden Başkan 
Muhammet Balta, spor 
yapmanın önemine değinerek, 
“İlçe halkımızın spor 
yapabileceği uygun alanlar 
oluşturmak için önemli projeler 
gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş 
yolları, sosyal alanlar yaptık. 
Sahilimize spor aletleri 
yerleştirdik. Plajımız var, Millet 

Bahçemiz tamamlandı. İnşallah 
kısa bir süre içerisinde kapalı 
yüzme havuzumuzun yapımına 
da başlanılacak. Sizin gibi genç-
lerimizin ve her yaş grupların-
daki vatandaşlarımızın spor 
yapmalarını desteklemeye ve 
teşvik etmeye devam edeceğiz. 
Çalışmak sizden, destek bizden” 
dedi.  Klas61 Spor Kulübü 
Başkanı ve Antrenörü Özgür 
Türkyılmaz ise “Değerli Belediye 
Başkanımız her zaman bizlere 

destek oluyor. Çocuklarımızı, 
gençlerimizi spora yönelerek 
kötü alışkanlıklardan uzak 
durmaları için teşvik ediyor. 
Bizlerde sporcularımızla birlikte 
kendisini ziyaret ederek verdiği 
desteklerden dolayı teşekkür 
etmek istedik. Spora ve sporcu-
ya bu kadar önem veren bir 
Belediye Başkanımız olduğu için 
kendimizi çok şanslı hissediyo-
ruz. Başkanımıza bir kez daha 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.   

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı için hâlen görevde 
bulunan personelin, görev veya yer değiştirme taleplerini 
sonuçlandırarak atama ve nakil işlemlerini tamamladı.

HER ZAMAN SPORCULARIMIZIN 
YANINDAYIZ
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ŞALPAZARI'NA TOKİ MÜJDESİ

T
rabzon Şalpazarı 
Belediye Başkanı Rek 
Kurukız beraberinde 

Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu ile bir dizi 
ziyaretler için geçtiğimiz hafta 
sonu Ankara ziyaretinde 

bulundular. Başkanlar İlçele-
rine yapılacak olan yatırımlar 
hakkında bilgi edinerek İlçele-
rine mutlu döndüler. Şalpazarı 
Cumhur İttifak Belediye 
başkanı Rek Kurukız, İlçede 
TOKİ tarafından yapılacak 

olan konutların ihalesinin 
yapılacağı günü öğrenerek bu 
müjdeli haberi ilçe halkına 
sosyal medya hesabından 
duyurdu. Şalpazarı Belediye 
Başkanı Rek Kurukız ve 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu,  AK Parti 
Trabzon Milletvekili Sayın Av. 
Salih Cora, MHP Trabzon İl 
Başkanı Sayın Bekir Sıtkı 
Tarım ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Toplu Konut İdaresi 
Başkanı Ömer Bulut'u 
makamında ziyaret ettiler. 
Ziyaret esnasında Toplu 
Konut İdaresi Başkanı Ömer 
Bulut, Şalpazarı Belediye 
Başkanı  Sayın Rek 
Kurukız'ın talepleri üzerine 
Şalpazarı ilçesinde yapılacak 
olan TOKİ konutları  ihalesi 
29 Haziran 2021  de 
yapılacağını müjdesini verdi.

. sınıf emniyet müdürü olarak 

2Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü 
görevini yürütmekte iken kıdem 

yükselterek 1. Sınıf Emniyet 
müdürlüğüne ter etmesinin artından 
Alper Güneş'in Bursa'ya tayini çıktı.  1. 
Sınıf Emniyet Müdürü olan Alper Güneş, 
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis 
Uzun'u makamında ziyaret ederek 
vedalaştı. Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun, Emniyet Müdürü Alper 
Güneş'e yaptığı hizmetlerden dolayı 
teşekkür ederek, plaket takdim etti. 
Ayrıca bundan sonraki hayatında sağlık 
ve başarılarının devamını diledi.

G
ençlik ve Spor 
Bakanlığına bağlı 
Vakfıkebir Mustafa 

Turupçu Gençlik Merkezi yaz 
dönemi faaliyetlerine hız 
kesmeden devam ediyor. 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezinin çalışkan ve 
başarılı Müdürü Yunus Ali Civil, 
gençlik liderleri ve kurs 
öğreticileri ile birlikte başarılı 
faaliyetlerine hız kesmeden 

başladılar.  Pandemi dolayısı ile 
okullarda eğitim öğretim 
olmamasına rağmen bölgede 
gençlere yönelik yaptığı başarılı 
çalışmalar ile gençlerin genel 
yeteneklerini ortaya çıkarması-
na vesile olan Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil ve 
kurumda görev yapan arkadaş-
larını kutluyoruz. Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik Mer-
kezinde devam eden ücretsiz 
kurslar; öğrencilerin akademik, 

kültürel gelişimlerine katkıda 
bulunmak ve keyii vakit 
geçirmelerine imkan sağlamak 
amacı ile her yıl öğrencilere 
çeşitli branşlarda yeteneklerini 
geliştirme imkanı sunuyor. 
Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
ilçemizde faaliyetlere başladı. 
Açılacak olan sportif, sosyal ve 
kültürel kurslara gençlerin ilgisi 

oldukça yoğun. Kurs program-
larının yanı sıra, Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte 
Gençlik Merkezi Müdürlüğünü 
de yürüten Yunus Ali Civil aynı 
zamanda resmi kurum 
ziyaretlerine de devam ediyor.
GELECEĞİMİZİN TEMİNATI 
OLAN GENÇLERİMİZİ 
ÖNEMSİYORUZ
Yaz döneminin gelmesi ve 
pandemi dolayısı ile 
kısıtlamalardaki yeni 
normalleşme süreci ile birlikte 
Gençlik Merkezi faaliyetlerini 

hızlandırdı ve kursların 
başladığını duyurdu. Konuya 
ilişkin açıklamalarda bulunan 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil, “Vakfıkebir Gençlik 
Merkezimiz kurs ve 
etkinlikleriyle gençlerin ilgi odağı 
olmaya devam ediyor. 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
bünyesinde Gitar, Bağlama, El 
Sanatları ve Halk Oyunları 
Kurslarımız devam ediyor. Bu 

kursların yanı sıra yeni açmayı 
planladığımız kurslarımız Akıl ve 
Zeka Oyunları, İngilizce, 
Basketbol, Futbol ve Okçuluk 
kurslarımızı açmayı planlıyoruz.  
Amacımız geleceğimizin 
teminatı olan Vakfıkebir ve 
bölge gençliğinin duyarlı, sosyal 
ve üretken bir gençlik olmasına 
katkı sağlayabilmektir. Bu tür 
faaliyetlerin artırılarak devam 
ettireceğiz” dedi.

YAYLA GÖÇLERİ BAŞLADI

GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN
GENÇLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ

Şalpazarı belediye başkanı Refik Kurukız, ilçede yapılacak olan TOKİ 
konutları ihalesi 29 Haziran 2021 de yapılacağını müjdesini verdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ GÜNEŞ

BEŞİKDÜZÜ'NE VEDA ETTİ 
Yaklaşık olarak bir yıldan bu yana Beşikdüzü İlçe Emniyet 
Müdürlüğü görevini başarılı bir şekilde yürütmekte olan Alper 
Güneş, tayininin çıkması sonrası Beşikdüzü ilçesine veda etti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, asırlardır yaşatılan yaylacılık 
geleneği sürüyor. Yeşeren yaylalara göçler başladı.

ayıs ayı ortalarında Mküçükbaş hayvanlarla 
başlayan yayla göçü, Haziran 
ayında ise büyükbaş hayvan-
ların göçüyle devam etti. Kimi 
yaylacılar hayvanlarıyla bera-
ber yürüyerek yaylaya gider-
ken, bazı aileler de kamyonlar 
vasıtasıyla yaylaya ulaşıyor. 
Doğu Karadeniz'de son gün-
lerde göçlerin hızlanmasıyla 
birlikte yaylalara canlılık geldi. 
Özellikle çocuklar doğaya 
kavuşmanın sevincini yaşıyor. 
Bu yıl da vatandaşlar köyler-
den küçük ve büyükbaşları ile 
birlikte yeşile bürünen 
yaylalara göç etmeye başladı. 
Hayvanlarıyla yaylalara göç 
edenler, yılın 4 ya da 5 ayını 

buralarda geçiriyor. Özellikle 
hayvanlarını otlatmak 
amacıyla yaylalara çıkanlar, 
buralarda kaldıkları süre 
içerisinde hem kış aylarında 
tüketecekleri süt ürünlerini 
elde ediyor hem de hayvanla-
rının tüketeceği otları biçiyor. 
Yaylada, ineklerin sütünden 
tereyağı ve peynir çeşitleri 
hazırlayanların kimi ürününü 
satarak, geçimine katkı 
sağlarken kimi de ailesinin kış 
mevsimindeki yiyeceğini elde 
ediyor. Karadeniz'in doğal 
güzelliklerini barındıran 
Trabzon'un Vakfıkebir, Tonya, 
Şalpazarı, Çarşıbaşı ve 
Beşikdüzü ilçelerinden 
yaylalara ilkbaharla birlikte 

göç etmeye başlayan 
yaylacılar renkli görüntüler 
oluşturuyor. Yaylacılar, 
hayvanlarıyla yaklaşık 6 
saatlik yolculuk yapıyor. Yol 
boyunca subaşlarında mola 
vererek hayvanlarının 
ihtiyaçlarını gideren 
yaylacılar, uzun süren 
yolculuğun ardından yaylalara 
ulaşıyor. Hayvanları ve yükleri 
ile patika yollardan yürüyen 
vatandaşlar zorlu bir 
yolculukla yaylalara ulaşıyor. 
Yayla evlerine yerleşen 
yaylacılar Eylül ve Ekim ayına 
kadar burada kalıyor. Bölgede 
yeşeren yaylalar da doğal 
güzellikleri ile görenleri 
büyülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi yaz dönemi faaliyetlerine hız kesmeden başladı. 

İlçe Spor Müdürü
Yunus Ali Civil

Bağlama Kursu

El Sanatları Kursu

Okçuluk Kursu

Gitar Kursu

Halk Oyunları Kursu

Açılacak olan sportif,
sosyal ve kültürel 
kurslara gençlerin 

ilgisi oldukça yoğun.
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B
eşikdüzü İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mücahittin Kerim 
İkibaş ilçedeki eğitim - 

öğretim seviyesinin yükselmesi 
için büyük emek veriyor, gayret 
gösteriyor. Müdür İkibaş, 
döneminde, Sevim Nerim 
Demircioğlu Özel Eğitim 
Uygulama Okulu, Zübeyde 
Hanım Anaokulu, Özel Büyük 
Elma Özel Eğitim Kursu, Özel 
Eksen İlk ve Ortaokulu, Doğru 
Cevap Özel Öğretim Kursu ve 
Özel Aydınlar MTSK hizmete 
girdi. Ayrıca Ahmet Gün İHL'ye 
pansiyon ve bahçe 
düzenlemesi, Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesine Atölye ve 
bahçe düzenlemesi yapılarak 
Atatürk Anaokuluna yeni ve 
modern bir bina kazandırıldı. 
Beşikdüzü'nde akademik 
başarının artması için de 
çalışmalar devam ediyor. Bu 
çalışmalar sonucunda il 
genelinde LGS ve üniversite 
sınavları sonuçlarında 
Beşikdüzü ön sıralara yükseldi. 
Şüphesiz sağlanan bu başarıda 
okulların motivasyonunu yüksek 
tutmak için her zaman 
yanlarında olan ilçe milli eğitim 
yönetiminin payı büyük. 

Beşikdüzü'ndeki okulların çağın 
gereklerine uygun hale gelmesi 
için önemli çalışmalar yapılmış 
bu çalışmalarda devam ediyor. 
Bu bağlamda Trabzon'da ilk 
kodlama sınıfının açılması 

sağlanmış ilçeye üç Z-
Kütüphane kazandırılmış, Fatih 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin Spor salonu yeniden 
düzenlenmiş, üç okulun 
Öğretmenler odası yeniden 
düzenlenmiş. Şimdi de 
Beşikdüzü T Tipi Cezaevi 
Müdürü ile yapılan çalışmalar 
sonucunda Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı 
protokolü gereği Beşikdüzü 
Adalet Mesleki Eğitim 
Merkezinin açılması onaylanmış 
ve 2021-2022 eğitim öğretim 
yılında eğitim öğretime 

başlayacak. Bu kurumumuzun 
açılmasıyla mahkumlar 
cezaevinden bir meslek sahibi 
olarak tahliye olacak ve 
Beşikdüzü yine eğitimle ismini 
Türkiye'nin her yerine duyurmuş 
olacaktır. Her alanda eğitim 
çalışmaları devam eden İlçe 
Milli Eğitimimin başarılarının 
devam etmesi; Beşikdüzü 
İlçemizin isminin bundan sonra 
da eğitimle anılmasını 
sağlayacaktır. Beşikdüzü İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mücahittin 
Kerim İkibaş ve ekibinin yapmış 
olduğu çalışmalar hem ilçede 
hem de eğitim camiasında 
büyük takdir görerek 
destekleniyor. 

BEŞİKDÜZÜ'NDE EĞİTİM VE
iKiBAŞ'IN BAŞARISI 

akfıkebir Kaymakamı VMesut Yakuta, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü 
Duygu Sağlam, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; TTSO Meclis 
Üyesi Şaban Bülbül, YİKOB 
İdari ve Mali İşler Müdürü 
Arslan Malkoç ve Trabzon 
Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyesi Enver İskenderoğlu'nun 
katılımıyla düzenlenen 
toplantıda Organize Sanayi 
Bölgesinde parsel tahsisi 
talebinde bulunan 

yatırımcılarla tek tek 
görüşülerek yapmak istedikleri 
yatırımlar hakkında karşılıklı 
istişarelerde bulunuldu. 
Toplantı ile bilgi veren 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta; “Organize 
Sanayi Bölgemizde altyapı 
çalışmaları planlanan şekilde 
sürüyor. Elektrik şebekesi 
yapım işinin yer teslimini 
yaptık. Saha çalışmalarına 
önümüzdeki günlerde 
başlanılacak. Diğer yandan 
organize sanayi bölgemize 
ulaşım sağlayacak olan yeni 

yol güzergahında yüklenici 
rma tarafından sondaj 
çalışmaları gerçekleştiriliyor. 
Tüm bu çalışmalar yapılırken 
bizlerde Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
olarak bugün parsel tahsis 
talebinde bulunan 
yatırımcılarımızla yüz yüze 
görüşerek yapmak istedikleri 
yatırımların detaylarını 
konuştuk. Parsel tahsisine 
ilişkin şartlarımızı ilettik. Kısa 
bir süre içerisinde parsel tahsis 
sözleşmelerini imzalamayı 
planlıyoruz” şeklinde konuştu. 

BÜYÜKŞEHİR ÜST GEÇİTLERE
ASANSÖR YAPIYOR

Y
ürütülen tüm 
çalışmalarda öncelikle 
engelli bireylerin 

rahatlığını ilk sıraya koyan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, projelerini 
birbiri ardına hayata geçiriyor. 
Büyükşehir ekipleri, Başkan 
Zorluoğlu'nun talimatı 
doğrultusunda engelli bireyler, 
hasta ve yaşlı vatandaşların 
sorun yaşamaması adına üst 
geçitlere asansör çalışması 
gerçekleştiriyor.
Göreve başladığı günden 
itibaren 'Her projede önce 
engelli kardeşlerimizi 
düşünmeliyiz' diyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu'nun riyasetinde 
yürütülen çalışmalar hız 
kesmeden devam ediyor. 
Engelli bireyler için Trabzon'da 
ilkleri gerçekleştiren Başkan 
Zorluoğlu, Ortahisar ilçesinde 
bulunan Trabzon Havalimanı'na 
giderken yaşanan sıkıntıyı da 
çözüme kavuşturuyor. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi C 
Kapısı ile Trabzon Havalimanı 
arasında bulunan üst geçidi 
kullanırken sorun yaşayan 
engelli bireyler, hasta ve 
yaşlılar durumu Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu'na ilettiler. 
Hemşehrilerinin ricası üzerine 
hemen harekete geçen Başkan 

Zorluoğlu, konu ile ilgili 
Karayolları Bölge Müdürlüğü ile 
gerekli istişarelerde bulundu. 
ENGELLİLER, HASTA VE 
YAŞLILAR YARARLANACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu'nun talebi 
üzerine Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafından inşasına 
başlanılan üst geçidin ayak 
montajı yapılırken, ilgili elektrik 
kurumu tarafından elektrik 
hatları da eş zamanlı olarak yer 
altına alınıyor. Üst geçidin 

asansörleri ise Trabzon Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 
yapılacak. Çalışmaların tamam-
lanmasının ardından engelli 
bireyler, hasta ve yaşlı vatan-
daşlar artık rahatlıkla yolun 
karşı tarafına geçebilecek.

EN ÇOK KULLANILAN ÜST 
GEÇİTLERDEN BAŞLANDI
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinden konu ile ilgili 
yapılan açıklamada, “Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
vatandaşlarımızın hayatını 
kolaylaştırmak adına 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
Bu doğrultuda üst geçitlere 
asansör yapma çalışmalarına 
başlamış bulunmaktayız. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi C 
kapısı önünden Trabzon 
Havalimanı'na giderken büyük 
zorluk yaşanıyordu. Bu konuda 
iletilen şikayetler doğrultusunda 
Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Zorluoğlu'nun talimatları 
ile ilgili kurumlarla istişare 
içerisinde üst geçidin yapımı 
için harekete geçtik. Şu anda 
üst geçidin ayakları monte 
ediliyor. Bu işlemle eş zamanlı 
olarak ilgili elektrik kurumu 
tarafından elektrik hatları yer 
altına alınıyor. Ardından 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
asansörün montajını 
gerçekleştireceğiz. En çok 
kullanılan üst geçitlerden 

başladığımız çalışmalarımıza 
zaman içerisinde devam 
edeceğiz. Vatandaşlarımıza 
büyük kolaylık sağlayacağına 
inandığımız bu çalışma 
Trabzon'umuza hayırlı olsun” 
ifadeleri kullanıldı.VAKFIKEBiR OSB'DE

PARSEL TAHSiSLERi BAŞLIYOR 

Cumhuriyet tarihinde adı hep eğitimle anılan, eğitimin beşiği olarak 
tanınan Beşikdüzü ilçemizde atılımlar hız kesmeden devam ediyor.

Altyapı, elektrik şebekesi ve yeni yol yapım çalışmaları devam eden Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgesinde parsel tahsisi talebinde bulunan firmalarla 
kaymakamlık toplantı salonunda bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, günlük hayatı kolay-
laştırmak adına hassasiyetle çalışmaya devam ediyor. 
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G
örele Kaymakamı Murat 
Özdemir, Görele Belediye 
Başkanı Tolga Erener, 

Soğukpınar Köyü Muhtarı Birol 

Medik ve Soğukpınar Köyü 
halkının destekleriyle köy 
gençliği köyün en yüksek tepesi 
olan Böğürtlen tepesine 

kahraman şehitlerimiz Ömer 
Halis Demir, Fethi Sekin ve Eren 
Bülbül'ün görselleriyle adını 
yaşatarak, dev Türk Bayrağı 
astılar.   Belediye olarak 
Soğukpınar köyü gençliğine bu 
güzel projeleri için teşekkür 
ederek plaket takdim eden 
Başkan Erener, “Gerçekten 
sözün bittiği anlardayız. Ben 
belediyemiz ve şahsım adına 
Soğukpınar Köyü gençliğini bu 
anlamlı düşüncelerinden dolayı 
kutluyor ve teşekkür ediyorum. 
Böyle gençlik olduğu sürece 
hiçbir zaman boynumuz 
eğilmez. Ben kahraman 
şehitlerimize tekrardan Allah'tan 
rahmet diliyorum” dedi. 
Soğukpınar Köyü gençliği ise 
ilgi, alaka ve desteklerinden 
dolayı Erener'e teşekkür ederek, 
plaket takdim etti.

Büyükliman
Postası 7 04.06.2021HABER

V
akfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürü Erdal Ergüven'in  
2. Sınıf emniyet 

müdürlüğünden 1. Sınıf emniyet 
müdürlüğüne  ter etmesi 
sonrası tayinin çıkması ile 
birlikte ilçede veda turlarına 
başladı. Vakfıkebir ilçemizde 
kaldığı bir yıllık süre içerisinde 
başarılı çalışmaları ile dikkatleri 
üzerine çeken Müdür Ergüven, 
1. Sınıf Emniyet Müdürü 
olduktan sonra tayininin çıkması 
sonrası Gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ve Haber 
Müdürümüz Sadık Aydın ile 
vedalaştı. 
“VAKFIKEBİR İLÇEMİZLE 
ONUR DUYDUM, GURUR 
DUYDUM” 
1. Sınıf Emniyet Müdürü olan 
Erdal Ergüven ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada, 
“Vakfıkebir'de görev yaptığım 
süre içerisinde başta 
kaymakamımız ve ayrıca 
belediye başkanımız olmak 
üzere, savcılarımız, 
hâkimlerimiz, adliye 
personelimiz, jandarmamız, 
emniyetimizde birlikte görev 
yaptığım mesai arkadaşlarım, 
Sivil Toplum Kuruluşları, 
muhtarlarımız, kurum amirleri ve 
çok değer verdiğim Vakfıkebir 

halkının desteğini 12 aylık 
görevim boyunca hep yanımda 
hissettim. Onur duydum, gurur 
duydum. Bana verilen görevi 12 
ay boyunca layıkıyla yapmaya 
çalıştım. Desteklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. İnanınki 
bende bu ilçeyi çok sevdim 
buradaki arkadaşlarımdan 
ayrılmak çok zor olacak. Bir 
yıldır görev yaptığım Vakfıkebir 
ilçemizden aklımda güzel anılar 
ve kalbimde güzel dostluklarla 
ayrılıyorum. Bundan sonra 
görev yapacak olan tüm 
arkadaşlarıma başarılar 
diliyorum dedi.”

“VAKFIKEBİR SEVEREK 
ÇALIŞTIĞIM BİR İLÇE OLDU”
Ergüven, Vakfıkebir'de bir aile 
ortamında çalıştığını belirterek, 
“Burası da ailelerimizden bir aile 
oldu. Bir aileden ayrılıyormuşum 
gibi o duygularla ayrılıyorum. 
Gerek buradaki arkadaşlarımız 
olsun, gerekse kurum 
müdürlerimiz ve halkımız güzel 
bir ortamda çalıştık. Tabi 
mecburi bir ayrılık gerçekleşiyor. 
Bu anlamda, görevimizi 
yapmamızı kolaylaştıran, rahat 
görev yapmamızı sağlayan 
başta siz yakın arkadaşlarımız 
olmak üzere tüm teşkilat 

mensuplarımıza teşekkür 
ediyorum. Bu tayin olayı 
teşkilatın kaderinde var. Tabi 
böyle yerlerde çalışmanın 
avantajı, işi bilen arkadaşlarla 
çalışıyorsunuz. Burada da çok 
rahat bir şekilde, böyle bir 
ortamda çalıştık. İş ortamı 
bakımından ve ilçe olarak benim 
severek çalıştığım ve çalışmayı 
arzu ettiğim bir yerdi” diye 
konuştu.
“BÜYÜKLİMAN POSTASI 
GAZETESİNİ KUTLUYORUM”
Ergüven, Görevde bulunduğu 1 
yıl boyunca ilçenin huzuru ve 
güvenliği için elinden gelen 

cabayı sarf ettiğini söyledi. 
Görevi boyunca gazetecilerle iyi 
ilişkiler kurmaya ve kamuoyunu 
bilgilendirmeye özen 
gösterdiğini belirten Ergüven, 
"Görevim süresince, sevgi, 
saygı, adalet ve nezaketle 
vatandaşlarımızın memnuniyeti 
için çalıştık. Sizlerin ve 
Vakfıkebirlilerin dostluğu, 
misarperverliği ve 
yardımseverliğini her zaman 
hissettim. Büyükliman Postası 
Gazetesinin yani sizlerin 
emniyete olan yardım ve iyi 
ilişkilerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Vakfıkebir de görev 
yaptığım süreç içerisinde basın 
mensupu olarak sizlerden büyük 
destek gördüm. Yaptığınız 
düzeyli ve objektif habercilikle 
benim ve teşkilatımın 
çalışmalarını kamuoyuna doğru 
ve eksiksiz bir şekilde aktararak 
hizmet şevkimizi artırdınız. 
Tarafsız ve ilkeli habercilik 
anlayışınızdan dolayı 
Büyükliman Postası Gazetesine 
ve çalışanlarına teşekkür 
ediyorum, sizleri kutluyorum. 
Vakfıkebir de görev yaptığım 1 
yıl içerisinde ben ve teşkilatım, 
halkımızın huzur içesinde 
yaşaması, can ve mal 
güvenliğinin en iyi şekilde 
sağlanması için gece-gündüz 

var gücümüzle çalıştık. 
Muhtarlarımızla, sivil toplum 
kuruluşlarımızla, kurum ve 
kuruluşlarımızla, esnaarımızla 
karşılıklı ziyaretlerde bulunduk. 
Halkımızla bir araya geldik. 
Kurduğumuz bu diyaloglar ve 
görüş alışverişleri sayesinde 
şehrimizin huzur ve güvenliğini 
çok daha iyi sağlama imkânına 
kavuştuk. Buradan sizlerin 
aracılığı ile herkese selam ve 
sevgilerimi gönderiyorum. 
Hakkınızı helal edin, ben de 
hakkımı helal ediyorum. Hoşça 
kalın" diyerek sözlerini 
tamamladı. Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu ise ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Emniyet Müdürü Erdal 
Ergüven'in 1. Sınıf emniyet 
müdürlüğüne ter etmesinden 
dolayı kutlayarak tebrik etti. 
Kamburoğlu, ilçede kaldığı süre 
içerisinde ilçe halkı ile ve 
esnaarımızla birlikte kurduğu 
iyi diyaloglar sayesinde 
mükemmel çalışmalara imza 
atan Müdür Erdal Ergüven'e 
teşekkür etti. Babacan tavırları 
ile ilçe genelinde herkesin 
sevgisini ve taktirini kazanan 
Emniyet Müdürü Erdal 
Ergüven'e yeni görevinde 
başarılar diledi. 

VAKFIKEB�R �LÇEM�ZLE ONUR DUYDUM, GURUR DUYDUM 

ZİRAAT ODASINDAN UZAKTAN EĞİTİME TABLET DESTEĞİ
Çocukların uzaktan eğitim 

sürecinde derslerinden 
geri kalmaması için temin 
edilen Vakfıkebir Ziraat 

Odası Başkanlığı tarafından 
temin edilen 10 tablet, 

Vakfıkebir Kaymakamlığında 
düzenlenen törenle öğrencilere 
teslim edildi. Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, Milli 
Eğitim Müdürü Samim Aksoy, 
Şube Müdürü Osman İskender, 
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç, Okul Müdürleri 
ve veliler ile öğrencilerin 
katıldığı törende daha önceden 
tespit edilen ihtiyaçlı 10 
öğrenciye tabletleri teslim edildi.  

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta öğrencilere 
tabletlerin tesliminden önce 
katkılarından dolayı Vakfıkebir 
Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç'a teşekkür 

belgesi takdim etti. 
“PANDEMİYİ GÜÇLÜ BİR 
ŞEKİLDE YÖNETTİK”
Yaşanan pandemi sürecinin 
hayatı bütün alanlarda 
etkilediğine işaret dene 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, “Günümüz 
dünyasında teknolojiyi 
kullanmak kadar, teknolojiyi 
üretmenin de önem arz 
etmektedir. Teknolojiye 

verdiğimiz önem bir yana kendi 
teknolojimizi geliştirecek gençler 
yetiştirmemiz de gerekiyor. 
Eğitimi gençlerimize sunmak, 
bunu her koşulda kesintisiz 
sağlamak için elimizden gelen 

gayreti gösteriyoruz dedi. 
Kaymakam Yakuta, Özellikle 
son bir yıldır yaşadığımız 
pandemiden sonra tarımın ne 
kadar önemli olduğu, gıdanın ne 
kadar değerli olduğu, 
hayvancılığın ne kadar önemli 
olduğunu bütün dünya gördü ve 
gözlemledi. Dünyanın en 
gelişmiş ülkeleri maske bulamaz 
oldu. Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde hem pandemiyi çok 

güçlü bir şekilde yönettik, hem 
de vatandaşlarımızın bütün 
ihtiyaçlarını karışladık. Okulları 
kapatınca öğrencilerimizin 
eğitimini uzaktan yapmak 
durumda kaldık. EBA erişimi 

olmayan öğrencilere yönelik 
olarak tablet dağıtımı ile ilgili 
bütün Türkiye'de ihtiyaç oldu. 
Tespitleri yapılan öğrencilerimiz 
için daha önceden tablet 
dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün 
de Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanlığımız tarafından ihtiyaç 
sahibi olan öğrencilerimize 10 
adet tablet dağıtımı yapıldı. 
Eğitime Katkılarından dolayı 
Vakfıkebir Ziraat Odası 

Balkanımız Muhammet Kılıç'a 
teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.
ZİRAAT ODASI OLARAK 
EĞİTİME DESTEK İÇİN HER 
ZAMAN HAZIRIZ

Pandemi sebebiyle uzaktan 
eğitim görmek zorunda olan, 
fakat maddî imanları olmadıkları 
için eğitime katılamayan çocuk-
lara yönelik Ziraat Odası olarak 
düzenledikleri bu projeyle eğiti-
me destek vermek istediklerini 
ifade eden Ziraat Odası Başkan 
Muhammet Kılıç, “Eğitimde zor 
süreçten geçen öğrencilerimize 
bir nebze olsun yardımcı olmak 
maksadıyla bu projeyi hayata 

geçirdik. Gayemiz, eğitim 
görmek isteyen fakat maddi 
imkansızlıklardan dolayı eğitim 
göremeyen çocuklarımıza 
yardımcı olmak. İhtiyaçlı 10 
çocuğumuza uzaktan eğitime 

destek için tablet hediye 
ediyoruz. Projemizi, tamamen 
eğitime destek amaçlı 
gerçekleştirdik. Gönül isterdi ki 
tüm ihtiyaç sahibi çocuğumuza 
birer tablet hediye etmek. Ama 
imkanlar çerçevesinde bu 
kadarını yapabiliyoruz. Umarız 
bu projemiz her kesime örnek 
olur ve daha fazla çocuğumuz 
tablete kavuşup eğitimlerine 
devam eder” dedi.

BU GENÇLER ALKIŞLANIR 
Görele Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Soğukpınar Köyü Muhtarlığı ve 
Köy halkının katkılarıyla köyün en tepesine şehitlerin adları yaşatılacak.

BAŞKAN KURUKIZ'DAN DESTEK

Başkan Kurukız ve berabe-
rindekiler Şalpazarı MHP 

İlçe Başkanı Ömer Özdin, 
MHP Akçaabat İlçe Başkanı 

Adem Çelik ile birlikte İlçede 
faaliyet gösteren Berber ve 
Kuaförlere malzeme 
desteğinde bulundular. 
Şalpazarı Belediye başkanı 
Rek Kurukız İlçede faaliyet 
gösteren Berber ve 
Kuaförlere yapmış olduğu 
malzeme dağıtım sırasında 
konuşmalarına şöyle devam 
etti. Ben her zaman ifade 
ettiğim gibi bizler Türk Milleti 
olarak yardımlaşmak bizim 
özümüzde olan bir şeydir. 
Bu zorlu süreçte bu işletme-
lerimiz zor günler geçirdi-
ler.Allah2ın izniyle bu salgın 

dönemini de atlatacağız.

Şalpazarı Cumhur İttifak Belediye Başkanı Refik Kurukız 
tarafından Dünyayı etkisi altına alan ve Yurdumuzda da etkisini 
sürdüren Koronavirüs Covid-19 salgın mücadele kapsamında 
İlçede kapalı olan Berber ve Kuaförlere bu zor süreçlerini bir 
nebze olsun hafifletmek için yardım desteğinde bulundu.
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Klas61 Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü 
Özgür Türkyılmaz, kulüp sporcularıyla birlikte 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında ziyaret ederek kendilerine 
verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral, Büyükliman bölgesindeki ilçelerde yaptığı 
başarılı çalışmalar ile 7 den 70'e herkes tarafından 
takdir edilirken örnek çalışmalara da imza atıyor.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürü Erdal Ergüven, 
Gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu  ve Haber Müdür Sadık Aydın'la vedalaştı. 

VAKFIKEBİR'E MÜFTÜ 'KÜÇÜK' ATANDI
Vakfıkebir İlçe Halkı tarafından merakla beklenen İlçe 
müftüsü kim olacak sorusu yanıtını buldu ve boş olan 
ilçe müftülük koltuğuna yeni isim atandı.

ZİRAAT ODASINDAN UZAKTAN EĞİTİME TABLET DESTEĞİ
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanlığı, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören 
ihtiyaçlı 10 öğrenciye tablet bilgisayar hediye etti.


