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GÜNTEPE'DEN GAZETEMİZE NEZAKET ZİYARETİ

KARADENiZ'DEN HAYIRLI OLSUN ZiYARETi

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

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

ULUDÜZ, “VAKFIKEBİR ESNAFI

İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ”

> Sadık AYDIN 2'de

İşletmelerin

gelir kaybı 

yüzde 70 

civarındadır.

BÜYÜKLİMAN POSTASI          YAŞINDA
05 Mart 2004' ten bu günlere tam 17 yıl önce yayın  
hayatına başlayan Büyükliman Postası Gazetesi,  
bölgemizin en güçlü, tarafsız,  sorumlu ve ilkeli haber 
anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar  asla taviz 
vermeyen, bölgemizin gerçek sesi olan yayın hayatına 
hiç ara vermeden devam eden, Büyükliman Postası 
Gazetesi yayın hayatına siz değerli okuyucuları ile devam 
etmektedir. 18. yaşımıza  girmenin mutluluğunu yaşıyor 
ve hep birlikte nice mutlu yıllara diyoruz…

18

Bir süre önce Bursa İl Sağlık Müdürü olarak atanan, Vakfıkebir'li 
hemşehrimiz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ı, KEBİR SÜT Türkiye Satış 
Müdürü Yakup Karadeniz tarafından hayırlı olsun ziyareti yapıldı.

Yaklaşık üç ay önce Vakfıkebir İlçemizde Mal Müdürlüğü 
görevine atanan Cevat Gültepe, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Başkan Yardımcısı 
Özdemir Uludüz, Pandemi dönemi başladığından bu yana ilçemizdeki 
birçok esnaf zor günler geçirmekte ve batma noktasına gelmiştir dedi.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“05 MART 2004”

GÜNTEPE'DEN GAZETEMİZE NEZAKET ZİYARETİ

05 Mart 2004 yılında kurmuş olduğum 

Büyükliman Postası Gazetesi'nin, 17. Yılını 

bu gün itibari ile tamamlamış olduk…

18. yılımız hayırlı olsun…

05 Mart 2004 yılından beri yayın 

hayatımıza hiç ara vermeden devam 

ediyoruz…

İyi ve kötü günlerimizde oldu…

Siz değerli okuyucularımıza gazetemizi 

ulaştırmaya devam edeceğiz…

Doğru, düzgün, tarafsız haber anlayışımızı 

hiç bozmadan yolumuza devam 

ediyoruz…

Gazetecilik, ilçeler de yapılan en zor 

mesleklerden bir tanesidir.

Haber veya köşe yazısı yazdığımız da 

birilerinin hoşuna giderken, diğer kişilerin 

hoşuna gitmeyecek…

İlçe de dengeyi sağlamak, bir o kadar da 

zordur…

Bizler Vakfıkebir ilçemizde bir dengeyiz…

Her hafta gündem değişir.

Her hafta yeni bir manşet, yeni haberler ve 

yeni köşe yazılarımızla karşınıza 

çıkıyoruz…

17 yılımızı böylece geride bıraktık…

Hep beraber daha nice yıllara diyoruz…

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

1 yıldan beri insanlar bu illet virüsle 

uğraşıyor.

Her yeri etkilediği gibi bizleri de dolaylı 

etkilemiş oldu.

Bir zaman geldi, canımız yandı…

Bir zaman geldi, maddi zorluk çekildi…

İlçeye baktığımızda herkes maddi anlamda 

sıkıntı çekiyor…

Artık insanlar yoruldu…

Bu hafta başı Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Açıklama da Trabzon'da vaka sayısında 

azalma olmadığından, belli başlı kurallar 

buralar da kalkmadı…

Vakfıkebir'de mutasyonlu olanlar var.

Bazı yerlerde karantina süreci de devam 

ediyor…

Maske, mesafe ve temizlik kuralına lütfen 

riayet edelim.

Kurala uymak bizde, kurala uymadığımız 

da ceza yemekte bizde…

Kurallara uymuyorsan ceza ödeyeceksin…

Ne kadar çok paramız var ki, insanlar bile 

bile ceza yiyor…

Sağlıkta bizlerin elinde…

Sağlıksız bir yaşam neye benzer, bilirsiniz.

Bunun için herkese sağlıklı yaşamlar 

diliyorum…

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

Vakfıkebir'de bir barınak olsa iyi olmaz mı?

Vakfıkebir'de bir hayvan barınağı yapılsa, 

sokak hayvanlarının da bir evi olmuş 

olur…

Şöyle bir düşündüğümüzde, 

Vakfıkebir'deki herkes destek verir.

Orada yaşayan hayvanlar ne aç kalır nede 

evsiz…

Barınak olayına birileri öncülük edip, 

Vakfıkebir Belediyesi'nin de destek 

vermesi ile çözülür.

Sokak hayvanları her geçen gün artıyor.

Ya araç çarpıyor ya da açıktan ölüyor.

Kadınlar, çocuklar sokaklar da yürüyemez 

oldu.

Belki o sokak hayvanları bir şey yapmıyor 

ama korkudan dolayı sorun olmaya 

başladı…

En kısa sürede bir barınak yapılırsa sorun 

ortadan kalkar ve herkes rahat bir

nefes alır…

2020 yılının Aralık ayından 
bu yana Vakfıkebir ilçe 

Mal Müdürlüğü görevini 
sürdüren hemşehrimiz Cevat 
Gültepe, ilçeyi daha iyi 
tanıyabilmek adına kamu 
kurum ve kuruluşlarının yanı 
sıra ilçedeki esnaf ziyaretlerini 
de fırsat buldukça gerçekle-
ştiriyor. Vakfıkebir İlçemizde 
ilk göreve başladığı günlerde 
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu tarafından 
Müdür Cevat Güntepe'ye 
hayırlı olsun ziyareti 
gerçekleştirilmişti. Bu ziyaret 
sonrası hem işyerini tanımak 
hem de iadeyi ziyaret 
anlamında nezaket ziyareti 
gerçekleştirmek isteyen Müdür 
Güntepe, Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu'nu gazete de 
ziyaret ederek güzel bir ortamda 
sohbet etme fırsatı buldular. Tonya 
İlçesinde doğup büyüyen 
hemşehrimiz Müdür Cevat Güntepe, 
2019 yılında İstanbul İli Şile İlçesi 
Malmüdürü olarak görev yapmakta 
iken 2020 Kasım ayında Vakfıkebir 
ilçe İlçe Malmüdürü olarak atanarak 
görevine başlamıştı.

“GÜZEL BİR MEMLEKET VE KA-
DİM BİR ŞEHİRDE YAŞIYORUZ”
Vakfıkebir ilçe Mal Müdürü Cevat 
Gültepe ziyaret sırasında yaptığı 
açıklamada, “Vakfıkebir'e hizmet 
etmekten mutlu olduğunu belirtti. Bu 
bölgenin insanı olması hasebiyle 
bölge insanının yapısını bildiği için 
ilçeye alışmakta hiçbir zorluk çekme-
diğini belirten Güntepe, Vakfıkebir 
ilçemiz bölge ilçeleri arasında tarihi 
geçmişi ve coğra yapısı ile çok 
kadim bir ilçemizdir. Bu ilçemizde 

hizmet vermek, ilçe halkına yardımcı 
olmak benim için onur ve gurur 
vericidir dedi.” Müdür Cevat Güntepe 
sözlerine şöyle devam etti; “Bu pan-
demi sürecinde basın mensuplarımı-
zın zor şartlar altında büyük bir 
özveri ile çalıştıklarını gözlemliyoruz. 
Gerçekten cefakar, vefakar ve büyük 
sorumlulukla kamu görevi yapan 
gazetecileri tebrik ediyorum. Güzel 
bir memleket ve kadim bir şehirde 
yaşıyoruz. Her hafta elimize ulaşan 
gazeteniz sayesinde ilçe ve bölge 

gündemini sizlerin aracılığı ile 
takip edip gazetenizden 
okuyarak bilgi sahibi oluyoruz. 
Kamuoyunun bilgilendirilmesi 
ve aydınlatılması noktasında 
doğru, tarafsız ve ilkeli haber 
anlayışını benimsemiş, her 
türlü zorluk ve olumsuzluğa 
rağmen yoğun emek vererek 
çalışmalarını yürüten sizin 
gibi basınımızın kıymetli 
temsilcilerini kutluyor, 
başarılarınızın devamını 
diliyorum” dedi. Bu anlamlı 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu, “Rahmetli 

babam kurmuş olduğu ve 1978 
yılından buyana 43 yıldır ilçemize 
hizmet vermeye devam ediyoruz. 
Her geçen gün gazetemizi 
güzelleştirmek için emek veriyoruz. 
Daha iyi yayıncılık yapmak için gece 
gündüz çalışıyoruz, çalışacağız” 
diye konuştu. Kamburoğlu, yerel 
basın kuruluşlarının bir takım 
sıkıntılarının olduğunu, bu sıkıntıların 
giderilmesi için çalışmalar yapılması 
gerektiğini bildirdi.

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 887
: 05.03.2021

JANDARMADAN 'KIŞ LASTİĞİ' DENETİMİ

Vakfıkebir de jandarma ekipleri 
trak kazalarının en aza 

indirilmesi amacıyla denetimlerine 
hız kesmeden devam ediyor. Son 
olarak Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanlığı'na bağlı trak ekipleri 
ilçe genelinde” Trakte Her Yıl Daha 
İyiye” sloganı kapsamında denetim 
gerçekleştirdi. Vakfıkebir İlçe 
Jandarma Trak Timlerince Ticari 
amaçla yolcu, yük ve eşya 
taşımacılığı yapan araçların 1 Aralık-
1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği 
kullanma zorunluluğunu kapsamında 
denetimler yapan ekipler, aynı 

zamanda lastiklerin diş 
derinliklerinin mevzuata 
uygunluğunu da kontrol 
ettiler. Denetimlerde 335 
araç kontrol edildi. 
Eksiklikleri bulunan 
sürücülere çeşitli 
miktarlarda idari para 
cezası uygulandı, kış 
lastikleri bulunmayan veya 
diş derinliklerinin uygun 
olmayan araçlar trakten 
men edilerek, Kış 
lastiklerinin takılması 
hususunda izin belgesi 

düzenlendi. Uygulama hakkında 
yapılan açıklamada, “Vakfıkebir İlçe 
Jandarma Komutanlığı Trak 
Timlerince, trak kazalarını 
engelleme veya en aza indirilmesi 
amacıyla İlçe genelinde vatandaş-
larımızın güvenli ve emniyetli şekilde 
yolculuk yapmalarını sağlamak 
amacıyla denetimlere devam 
edileceği bildirilerek, güvenli ve 
kazasız yolculuklar dileriz” denildi. 
Ayrıca ekipler, sürücülere kış 
şartlarında araç kullanırken 
uyulması gereken kuralların yer 
aldığı broşür dağıttılar.

SÜMEYYE YILMAZ İLÇE MÜFTÜ-
LÜĞÜNCE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Trabzon'da İl Müftülüğünün 
himayelerinde düzenlenen Kur'an 
kurslarında okuyan kız öğrenciler 
arası hafızlık yarışmaları sonucunda 
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu öğrencisi Sümeyye Yılmaz il 
birincisi oldu. İl birinciliğinin Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'ndan çıkmış 
olmasından duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Vakfıkebir İlçe Müftüsü 

Recep Şahan, hafızlık yarışması il 
birincisi Sümeyye Yılmaz'ı 
makamında kabul ederek kendisini 
ödüllendirdi. Müftü Şahan, Tonya 
İlçe Müftülüğü Vaizi Abdurrahman 
Yılmaz'ın da kızı olan Sümeyye 
Yılmaz'ın başarısı için; "İlçemiz 
için ve Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursumuzun başarısı için onur ve 
gurur verici bir başarı oldu. 
Kursumuzda hafızlığını 
tamamlayan ve yarışmalarda il 

birinciliği ile bizleri gururlandıran 
öğrencimiz Sümeyye Yılmaz'a, 
yetişmesinde emeği olan ailesine ve 
hocalarına çok teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum." 
ifadelerini kullandı.

VAKFIKEBİR BÖLGE YATILI KIZ KUR'AN
KURSU'NDAN İL BİRİNCİLİĞİ

“Trafikte Her Yıl Daha İyiye” sloganı
kapsamında denetim gerçekleştirdi. 



Büyükliman
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Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe 

Başkan Yardımcısı Özdemir 
Uludüz yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi. Uludüz,  
“Pandemi süreci başlayalı bir yıl 
oldu. Bu süreçte en fazla etkile-
nen sektör tartışmasız esnaar-
dır. Öyle ki ilçemizde birçok 
esnaf zor günler geçirmekte ve 
batma noktasına gelmiştir. Dev-
let tarafından sağlanan destek-
ler çok yetersiz miktardadır ve 
yerel yönetimin de herhangi bir 
desteği yoktur. Bankalar 
tarafından faiziyle yapılan 
ertelemeler çözüm değil, sorun 
bir yığın gibi önümüzde 
biriktirmektedir dedi.” Uludüz, 
Sağlanan düşük faizli krediler 
yine ihtiyacı olanlara değil belirli 
demirbaş işletmelere 

verilmektedir. Partimizin ülke 
genelinde yaptığı araştırmaya 
göre 10 esnaftan 3 tanesi kredi 
kullanabildi. Kredi kullananların 
da yüzde 81'i taksitlerini 
ödeyemedi. Kirasını 
ödeyemeyen esnaf oranı ise 
yüzde 86'dır.
“İLÇEMİZDE DE DURUM BU 
PARALELDEDİR”
Uludüz; Son açıklanan yeni 
dönem pandemi 
gevşetmelerinden hiçbir şekilde 
ilçemiz faydalanamıyor. Çünkü 
en riskli bölge durumumuz 
devam ediyor. Bu demek oluyor 
ki ! Lokanta, cafe, çay ocağı v.b 
gibi işletmeler faaliyetlerine 
devam edemiyor.  Açık olan 
işletmelerin de gelir kaybı ise 
yüzde 70 civarındadır.
Hal böyleyken kongre 

salonlarını lebalep dolduranlara 
soruyoruz?

-Acaba her hangi bir sorumluluk 
hissediyor musunuz?

-Esnaar için ne gibi 
girişimlerde bulundunuz?

-Esnaf temsilcileri ile kir 
alışverişi yaptınız mı?
“PARTİMİZİN ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ ŞU ŞEKİLDEDİR”
*Sicil affı çıkarılmalıdır
*Esnafımızın kullandığı krediler, 
faizsiz ve ödeme gücüne göre 
şekillendirilmelidir.
*Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır.
*Esnafın sosyal güvenlik 
primleri, işyerlerinin kapalı 
olduğu dönemde devlet 
tarafından karşılanmalıdır.
*Esnafa salgın sürecinde 
haksız-insafsız ceza 
yazılmamalıdır.
*Esnafa yönelik icra işlemleri 
durdurulmalıdır. Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir 
İlçe Başkan Yardımcısı 
Özdemir Uludüz açıklamasını 
bu ifadelerle tamamladı.

A
tılan adımla, özellikle 
çocuklara karşı dostane 
tavırlar da sergileyen 

sevimli köpeğin, ırkının 
korunup, neslinin çoğaltılması 

hedeeniyor. İlçede, yöreye 
özgü köpek cinsi 'Tonya nosu', 
koruma görevi yapamayacak 
kadar ufak yapılı olduğu için, 
genellikle havlayarak sahiplerini 

uyarmaya, yaklaşan 
yabancı kişi ya da 
hayvanı 
uzaklaştırmaya 
çalışmasıyla dikkat 
çekiyor. Sahiplerinin 
yanı sıra evcil 
hayvanlara da 
bekçilik yapan 
'Tonya Finosu', 
boyu, haf kilosu, 
beyaz rengi ve 
sevimlilikleriyle ilgi 
odağı oluyor. Sosyal 
medya aracılığıyla 
bir araya gelen 
hayvan severler, 
nesli tükenme 
tehlikesi bulunan 
Tonya nosunun saf 
özelliklerinin 
koruması için 
mücadele veriyor. 
Bu mücadeleye 

duyarsız kalmayan Tonya 
Kaymakamlığı ve Tonya 
Belediyesi, ilçede tescilli Tonya 
tereyağından sonra, 'Tonya 
nosunun da Türk Patent ve 
Marka Kurumu'nca coğra 
işaretle tescillenmesi için 
ortaklaşa çalışma başlattı.
'TESCİL ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR'

Tonya Belediye Başkanı 
Osman Beşel de tescil 
esaslarına ilişkin çalışmaların 
sürdüğünü söyleyerek, “Tonya 
nosu yerel tabirle Tonya kobisi 
olarak bilinir. Tonya'ya özgü bir 
hayvan türüdür. Bir de Tonya 
zerdevası vardır. Ancak şu 
anda gündemimizde olan Tonya 
nosudur. Tonya nosu nevi 
şahsına münhasır yapıda bir 
köpek türüdür. Geçmişte 
yöremizde her evin kapısında 
bir no bulunuyordu. Zaman 
içerisinde azalmaya ve 
korunmadığından da 
tükenmeye yüz tutmuştur. 
Coğra işaret alıp, tescilini 
yapıp çoğaltımını sağlayarak 
hem Tonya'mıza hem 
bölgemize hem de Türkiye'ye 
mal olması peşindeyiz. 
Çalışmalarımız devam ediyor, 
inşallah en yakın zamanda 
coğra işaretle tescil edilip 
Tonya'nın hem tescilli tereyağı 
hem de bir hayvan türü 
ülkemize bütün insanlık 
alemine mal edilmiş olacak ve 

bu tür de yok 
olmaktan 
kurtarılmış olacak” 
ifadelerinde 
bulundu.
TONYA FİNOSU
Köpek sınıarı 
içinde yer alan 
'Spitz' tipindeki 
köpeklere benzer 
morfolojik yapıya 
sahiptir. Yöresel bir 
tiptir; bazı 
bölgelerde 'Kobi' 
olarak da 
adlandırılır. 
Sahibinin canlı ya 
da cansız 
varlıklarını bekleme 
görevi yapmaktadır. 
Koruma görevi 
yapamayacak kadar ufak yapılı 
olduğu için, genellikle havlama 
biçiminde gürültü yaparak, 
sahiplerini uyarmaya, yaklaşan 
yabancı insan ya da hayvanı 
ise uzaklaştırmaya çalışır. 
Sadece beyaz post rengi 
görülmektedir. Oyuncu, enerjik 

ve özellikle çocuklara karşı dost 
canlısı bir köpektir. Yetiştiricileri 
tarafından sayılarının giderek 
azaldığı bildirilmektedir. Ergin 
ağırlıkları ortalama erkeklerde 
10 ve dişilerde 9 kilogram, 
omuz yükseklikleri ortalama 
erkeklerde 31.4, dişilerde ise 
30.6 santimetredir.

ULUDÜZ, “VAKFIKEBİR ESNAFI

İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ”

KARADEN�Z'DEN 
HAYIRLI OLSUN Z�YARET�

Vakfıkebirli hemşerimiz Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, 

Trabzon, Gümüşhane, Aydın İl 
Sağlık Müdürlüğü görevinden 
sonra Balıkesir İl Sağlık 
Müdürlüğü görevini başarılı bir 
şekilde sürdürüyordu. Devlet 
Büyükleri ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından başarılı çalışmaları 
takdir ve övgü toplayan Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı ba-
şarılı çalışmalar sonrası Türki-
ye'nin gözbebeği yöneticilerin-
den biri oldu. Başarılı yöneticilik 
anlayışı ile dikkatleri üzerine 

çeken Dr. Yavuzyılmaz bir süre 
önce Bursa İl Sağlık Müdürü 
olarak atanmış ve halen daha 
görevini başarılı bir şekilde 
sürdürüyor.  KEBİR SÜT 
Türkiye Satış Müdürü Yakup 
Karadeniz tarafından Bursa İl 
Sağlık Müdürlüğü binasındaki 
makamında ziyaret edilen Dr. 
Yavuzyılmaz'a hayırlı olsun 
dileklerinde bulunuldu. 
“VAKFIKEBİR'Lİ OLARAK 
KENDİSİ İLE GURUR 
DUYUYORUZ”
KEBİR SÜT Türkiye Satış 

Müdürü olan İşadamı Yakup 
Karadeniz ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada; “Bir Vakfı-
kebirli olarak hemşerimiz Dr. 
Fevzi Yavuzyılma'ın başarıların-
dan gurur duyuyoruz. Trabzon'-
da, Gümüşhane'de, Aydın'da ve 
Balıkesir'de ilklere imza atarak 
rekor sayılacak başarılı çalış-
malara imza atmıştır. Doktoru-
muzun yaptığı bu başarılı çalış-
malar Devlet Büyüklerimizin 
gözünden kaçmamıştır. Dr. Ya-
vuzyılmaz'a Bursa İli gibi önemli 
ve kadim bir büyükşehir'in İl 
Sağlık Müdürlüğü görevini ver-
mişlerdir. Burs İli Osmanlı tari-
hine başkentlik yapmış sanayisi 
ile güçlü ve güzel bir ilimizdir. 
Vakfıkebirli olarak kendisi ile ne 
kadar guru duysak azdır. Yeni 
görevinde hemşerim Dr. Fevzi 
Yavuzyılmaz'a başarılar diliyo-
rum.” İnşallah burada da başar-
ılı çalışmalara imza atarak daha 
önemli görevlerde kendisini 

görmek istiyoruz dedi. İşadamı 
Karadeniz, Ayrıca pandemi sü-
recinde salgınla en ön safta mü-
cadele edenlerin, sağlık çalışan-
ları olduğunun altını çizerken, 
vatandaşlara tedbirlere uyma 
çağrısında bulundu. Tüm vatan-
daşların pandemi sürecinde ted-
birli davranarak, sağlık çalışan-
larına yardımcı olması gerekti-
ğini söyleyen Karadeniz, “Yapı-
lan uyarılara kulak vererek, kı-
sıtlama ve tedbirlere sabırla 
uyarsak, hastalığın yayılımını 
yavaşlatabiliriz. Birlik ve bera-
berlik içerisinde bu hastalığın da 
üstesinden geleceğimize 
inanıyorum. Pandemi sürecinde 
özveri ile görevlerini yapan tüm 
sağlık çalışanlarımıza sayın 
Müdürümüz Dr. Fevzi Yavuzyıl-
maz şahsında şükran ve teşek-
kürlerimizi sunuyoruz” dedi.
“KEBİR SÜT AİLESİ ADINA 
YAKUP BEY'E TEŞEKKÜR 
EDİYORUM”

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, “Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Dr. Yavuzyılmaz, bizler 
Allah için adaletli bir şekilde 
yönetim anlayışı ile şeffaf 
olduğumuz sürece 
başaramayacağımız hiçbir şey 
yoktur. Bizler Hz. Peygamber 
efendimizin hoşgörüsünden, Hz. 
Ömer'in adaletinden şaşmadan 
hizmetlerimizi yapmaya 
çalışıyoruz. Bu doğrultuda 
bizleri bu görevlere layık gören 
değerli Devlet Büyüklerimize ve 
Sağlık Bakanımıza teşekkür 
ediyorum. Vakfıkebir'in önemli 
bir değeri ayrıca Türkiye'nin 
markası olan KEBİR SÜT ailesi 
ile bizlerde her zaman gurur 
duyuyoruz.  Ankara da Türkiye 
Satış Müdürü olarak görev 
yapan İşadamımız Yakup 
Karadeniz Bey'in beni ziyaret 
etmesi hem onurlandırdı hem 
de gururlandırdı. KEBİR SÜT 

ailesi adına kendisine teşekkür 
ediyorum. Vakfıkebir ve 
Trabzon'daki hemşerilerimize 
Yakup Bey aracılığı ile 
selamlarımı söylüyorum dedi.” 
Dr. Yavuzyılmaz; İş dünyasının 
da pandemi sürecinde çok 
fedakarlıkta bulunduğunu dile 
getiren Bursa İl Sağlık Müdürü 
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, salgının 
sağlık çalışanları tarafından 
yapılan çağrıların dikkate 
alınarak ve tedbirlere uyularak 
atlatılabileceğini vurguladı. Dr. 
Yavuzyılmaz sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Biz sağlık çalışanları 
olarak görevimizin başındayız. 
Bu salgını da tedbirlere uyarak 
yeneceğiz. Tüm 
vatandaşlarımızın maske, 
mesafe, temizlik kurallarına 
uyarak, bizlere yardımcı 
olmasını rica ediyoruz. Virüs 
bitene kadar korunma 
tedbirlerine riayet etmek 
zorundayız” diye konuştu. 

TONYA FİNOSU COĞRAFİ İŞARET YOLUNDA
Tonya'da, boyu, kilosu, beyaz rengi ve sevimliliğiyle ilgi odağı olan, sahibini korumada 
etkin davranışlarıyla da dikkat çeken yöreye özgü köpek cinsi 'Tonya finosunun, Türk 
Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi alınmasına ilişkin süreç başlatıldı. 
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Osman KOYUNCU

nsan, maddesinin yanında, akıl, his ve İduygulardan meydana gelen çok 

mükemmel bir varlıktır. Maddesi itibarı 

ile mükemmel olduğu gibi akıl his ve 

duyguları ile de mükemmeldir sanki 

kâinatın bir çekirdeğidir. Kâinat küçülse 

insan, insan büyütülse bir kâinat olur. Bu 

insana somut(maddi) ve soyutun(maddi 

olmayan) yani vücut organlarının, duygu 

ve hislerinin mükemmelliği noktasında bir 

zirvedir. İşte bu mükemmel insan, dünya 

ve ahret hayatını tanzimde çeşitli 

dayanak noktaları arıyor. Bazıları kalbini, 

bazıları duygularını, bazıları aklını, 

bazıları da hem aklını hem kalbini hem de 

duygularını kullanıyorlar. Eğitim, ilim ve 

kültür seviyelerine göre farklılıklar 

gösterir. Birileri kurtuluşu tarikatlarda, 

bazıları mezheplerde bazıları da felsefe 

yolunda vs görüyorlar. Genelde insanlar 

avam tabakasında oldukları için, 

somut(maddi) yani gözü ile gördüklerine 

göre düşünür olayları buna göre 

yorumlar. İlimli insanlar, adalet, hak, 

hukuk ve özgürlük gibi soyut olaylar 

üzerinden yorumlar yaparlar. Çocuklar ve 

ilimsiz avam tabakası somut düşünür, 

soyutu zor algılar. Çocuk, iki kere iki dört 

eder şeklinden anlamaz, çünkü 

rakamlarla ifade soyut bir kavramdır. 

Ama göstererek, iki kalem iki kalem daha 

kaç kalem dersen, çocuk bunu anlar, dört 

kalem der, kafasında somut bir mana 

oluşur.

   Günümüz Müslümanlarının çoğu,  İslam'ın aslı olan soyut değerleri 

üzerinden (sonsuz soyut bir Allah inancı 

gibi)düşünemediğinden ve cehaletinden 

dolayı İslam dış görünüşten, sarık, cübbe 

ve sakal gibi şeylerden ibaret sanıyorlar. 

Onun için bu çeşit insanlar her zaman 

Mehdi ve halife gibi bir kurtarıcı 

bekliyorlar.

   İslam'da halifelik, dört halife dönemi,  altı aylık Hz. Hüseyin'in döneminden 

sonra yalnız Ömer Bin Abdülaziz 

döneminde uygulandı. Diğer dönemlerde 

halifelik siyasal kurum olarak idarecilerin 

elinde bir araç olarak kaldı. Osmanlı 

döneminde, İslam âlemini bir arada 

toplamak için siyasal amaç olarak 

kullanıldı ve faydası da oldu, kaldırılması 

yanlıştı fakat o görev TBMM verildi.   

İnsan zulmeder kader adalet eder diye bir 

söz vardır. Batılı güçler İslam birliğini 

dağıtmak için halifeliğin kaldırılmasına 

çok sevindiler, İslam âlemini parçaladılar. 

O zaman için bu olay doğru değildi fakat 

şimdi anlaşıldı ki halifeliğin kalkması 

büyük bir hayırmış.  Batı, yaptığına bin 

pişman oldu, şimdi halifeliği geriye 

getirmeye çalışıyorlar. İçteki uzantılarını 

veya saf Müslümanları kullanıyorlar. 

Emperyalist güçler, özgür düşünen, hak ve 

hukuk bilen iki milyardan fazla insanlarla 

uğraşmaktansa siyasi şovlarla, medya 

yolu ile birini şişirip halife seçtiririz, 

İslam âlemini koyun sürüsü gibi bir 

kişinin etrafında toplar, istediğimizi ona 

yaptırırız diye düşünüyorlar.  Ölü dirilir 

mi? Halifelik bitti, ilerde eşit şartlarda 

hukuk ve adalet üzerine kurulmuş, AB gibi 

bir İslam birliği olabilir ve olacaktır. 

Şimdi İslam âlemi kendi içlerinde 

problemli ve birbirine düşmandır. Şu 

anda halifelik Türkiye'de olsa, hangi İslam 

ülkesi Türkiye'nin peşlinden gider veya 

Türkiye hangi İslam ülkesinin peşinden 

gider. 57 İslam ülkesinin hangisinde 

İslam'ın temel özelliği ve ruhu olan 

adalet, eşitlik, özgürlük ve hürriyetler 

vardır, halifelik boş bir hayaldir. 

İSLAM VE HALİFELİK ÜZERİNE BİR YORUM

Ö
mrünü insan 
yetiştirmeye atayan, 
çeşitli okullarda 

öğretmenlik ve müdürlük 
görevlerinde bulunan Avni Alp 
Hoca ilçede çok seviliyor ve 
saygı görüyordu. Birkaç gün 
önce yakalandığı Covid-19 
hastalığı nedeniyle tedavi 
göremeye başlayan Avni 
Hoca kaldırıldığı yoğun bakım 
ünitesinde hayatını kaybetti. 
KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
Kimya Anabilim Dalı 

hocalarından Prof. Dr. Hakan 
Alp'in, Vakfıkebir 
esnaarından Kayhan Alp'in 

ve mühendis Figen Arz'ın 
babası, Vakfıkebir Tabu 
Kadastro Birimi Sorumlusu 
Mühendis Vehbi Serdar Arz'ın 
kayınpederi olan Avni Alp 
Hoca, 01.03.2021 Pazartesi 
günü Saat:11.00'da Körez 
Mahallesi Camiinde kılınan 
cenaze namazının ardından 
aile kabristanlığı defnedildi. 
Merhum Hocamız Avni Alp'e 
Yüce Allah'tan rahmet, 
ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

ALP AİLESİNİN ACI GÜNÜ

VAKFIKEBiR HEM'DEN
ONLiNE SINAVLARA DESTEK
Vakfıkebir 'HEM' Müdürlüğü çalışmalarına pandemi kuralları doğrultusunda 
devam ediyor. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, İnternet erişimi 
olmayan öğrencilerimize halk eğitim merkezimizin kapıları hep açık denildi.

K
urum tarafından 
yapılan açıklamada; 
“Vakfıkebir Halk 

Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
olarak Açık Öğretim Orta-
okul ve Lisesi sınavlarının 
Online  (Çevrimiçi) 
yapılması sebebiyle interneti 
olmayan öğrencilerimize 
kurumumuzda hizmet veren 
Kamu İnternet Erişimi 
Merkezinde internet erişimi 
sağlanarak öğrencilerimizin 
sınavlara girmeleri sağlanmıştır 
açıklamasında bulunuldu.” 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 

Müdürü Cemile Kahyaoğlu,  Covid 
19 münasebetiyle online yapılan 
sınavlarda tüm öğrencilerimize 
başarılar diledi.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE,
KAYNAK BULMA SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Ülke genelinde birçok şubesi bulunan İşler Yayın Kitapevleri 
yeni şubesi Ahmet Bahadır tarafından Vakfıkebir'de açıldı.

V
akfıkebir İlçemizin ve 
bölge insanı tarafından 
sevilen değerli 

simalarından, fakir öğrencilere 
ve okullara yaptığı destekleriyle 

tanınan Ahmet Bahadır 
tarafından işletilecek olan İşler 
Kitapevi, okul öncesinden 
KPSS'ye kadar bütün 
branşlarda ve tüm sınıar 
düzeyinde konu anlatımı, soru 
bankası, yaprak test ve zengin 
deneme çeşitleriyle Vakfıkebir 
ve çevre ilçelere hizmet vermeyi 
hedeemektedir. Müşteri 
memnuniyetine, sıcak ilgiye, 
piyasada bulunan tüm ürünleri 

bulundurmasıyla ilgi odağı 
haline gelen kitabevi, sınavlara 
hazırlanan öğrencilerin ilk 
başvurduğu merkez halinde. 
Büyükliman bölgesinde eğitim-

öğretime destek vermeyi 
amaçladıklarını belirten Ahmet 
Bahadır; “öğrencilerimiz artık 
kaynak sıkıntısı yaşamayacak. 
Her türlü zengin kaynağı 
şubemizden temin 
edebilecekler. Bundan sonra 
kaynak kitaplar için Trabzon'a 
gitmek zorunda kalmayacaklar. 
Artık İnternetten kitap alıp 
günlerce gelmesini 
beklemeyecekler. Zaten 

yatlarımız da çok uygun, 
bölgemizde sınav başarısını 
artırmak için gece-gündüz, 24 
saat hizmet vermeye kararlıyız. 
Pandemi döneminde sınava 

hazırlık kitaplarını kapıya kadar 
götürüp öğrencilere teslim 
etmeyi düşünüyoruz” dedi. 
Başta Vakfıkebir olmak üzere, 
Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve 
Çarşıbaşı ilçelerine hizmet 
etmek için tüm hazırlıklarını 
tamamlayarak açılan İşler 
Kitabevi Vakfıkebir İlçesi 
Kemaliye Mahallesi 14 Şubat 
Kurtuluş Caddesinde hizmet 
vermeye başladı.

İ
lçemizin yetiştirdiği 
değerlerinden birisi olan 
Tahsin Zaman, 12 yıl 

görev yaptığı ve 2017 
yılında Ataşehir'de çeşitli 
görevlerde bulunduktan 
dört yıl sonra Marmara 
Üniversitesi Pendik 
Abdülkadir Meragi Güzel 
Sanatlar Lisesi Müdürü 
olarak atandı. Zaman yeni 
görevine başladı.Yeni görev 
yeri değişikliğini sosyal 
medya hesabından duyuran 
Vakfıkebir'li Hemşehrimiz Tahsin 
Zaman, Ataşehir 'de görev 
yaptığım; Yenisahra İmam Hatip 
Ortaokulu Müdür Yardımcılığı 
ve Müdürlüğü, Mustafa Öncel 
İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü, 
Yunus Emre Özel  Eğitim 
Uygulama Okulu Müdür 
Yardımcılığı görevlerimizin 
ardından bugün itibariyle yeni 
görevime başladım.Müdür 
Tahsin Zaman,  çalıştığım 
okullardaki İdareci, Öğretmen, 
Memur, Çalışan arkadaşlarıma, 
Öğrenci ve Velilerimize şahsıma 
gösterdikleri ilgiden dolayı 
teşekkür ettiğini belirterek, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlerime, Şube 
Müdürlerime, gerçekten çok 
yakınlık gösteren Okul 
müdürlerimize, Müdür 
yardımcılarımıza içten teşekkür 

ederim. Bir özel teşekkürünün 
de olduğunu belirten Zaman,  
her daim yanımda olan 
beraberce günlerimizi 
geçirdiğimiz Abdul Kadir Köse, 
Mustafa Kahraman, Yasemin 
Terzi, Emre Ozan, Mesut Dağ, 
Çetin Yalçın ve Osman Bozali 
ile Engin Akbal müdürlerime... 

Sağ olsunlar...Bugün 
okuluma kadar beni 
götürmek nezaketinde 
bulunan; Ataşehir Yunus 
Emre Özel Eğitim Lisesi 
Müdürü Nihat Çekli beye, 
Ataşehir Ali İhsan 
Hayırlıoğlu Ortaokulu 
müdürü İbrahim Altundal 
beye, Müdür Yardımcısı 
Ferhat Şahin bey, Atılgan 
Gökmen bey, Mahmut 
Doğan bey, Serkan İncesu 
beye ayrıca teşekkür 

ederim diyerek eski okuluna 
veda etti. Bizlerde Büyükliman 
Postası Gazetesi olarak Marma-
ra Üniversitesi Pendik Abdülka-
dir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi 
Müdürü olarak atanan hemşeh-
rimiz Tahsin Zaman bey'e yeni 
görevinde başarılar diliyoruz. 

ZAMAN, YENİ GÖREVİNE ATANDI
Vakfıkebir'li Hemşehrimiz Tahsin Zaman, Marmara Üniversitesi Pendik Abdülkadir 
Meragi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü olarak yeni görevine atandı.

Vakfıkebir İlçesinin eğitim çınarlardan Avni Alp Hoca (83) hayatını kaybetti.

4 Şubat Kurtuluş 

1Caddemizde Peyzaj 
Projesi başlattıklarını 

söyleyen Başkan Balta, 
sitemize yaptığı özel 
açıklamada, Çalışmalarda alt 
yapı yenilecek, doğalgaz 

boruları serilecek, yağmur 
suyu hattı, kanalizasyon 
boruları değişecek. Yol 
mozaik parke taşı olacak. 
Kaldırımlar mermer, granit 
olacak.  Engelli yolu 
yapılacak. Ekmek logolu özel 

üretim aydınlatma direkleri, 
ağaçlar, çöp kutuları ile bu 
caddemiz göz kamaştıracak 
Proje kapsamında bu 
caddemizi muhteşem bir 
görünüme kavuşturacaklarını 
ifade etti.

MUHTEŞEM BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK!
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi “14 Şubat kurtuluş 
caddesi Peyzaj Projesi” hızla devam ediyor.
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STK'LARDA
“KASKETLİLER GERİ DÖNDÜ”
Dernek başkanı Hasan 

Bahadır ve yöneticiler, 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 
Kefalet Kooperati Başkanı 
Hasan Topaloğlu ile Şoförler 

ve Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu'na Dernek Başkanı 
Hasan Bahadır ve yöneticiler 
tarafından makamlarında 
kasketleri takdim 
edildi.Efsanelerin Kullandığı 
kasketleri kullanmak bizlere 
her zaman şeref verir diyen 
Başkanlar, Vakfıkebir 
Trabzonsporlular Derneği 

Başkan ve yöneticilerine 
gösterdikleri nazik davranış 
nedeniyle teşekkür ediyoruz. 
Ayrıca bir mağlubiyet bizleri 
yıkamaz ki özellikle bu 
mağlubiyetin aktörlerinin kirli 
oyunlarıyla olsa bile. Bizler her 

zaman takımımızın 
yanındayız. Yense de yenilse 
de, yine o bizim en kıymetlimiz 
Trabzonspor'dur dediler.Hafta 
sonu oynanan ve kirli ayak 
oyunlarıyla Fenerbahçe 
mağlubiyeti moralleri bozsa da 
STK temsilcilerine kasket 
dağıtılması ilçede 
gülümsemelere neden olurken 
taraftarların da yüreğine su 

serpti.Bilindiği gibi Abdullah 
Avcı'nın Trabzonspor teknik 
direktörü olmasından sonra 
gösterdiği çıkış ve efsane 
teknik direktörlerinden Ahmet 
Suat Özyazıcı ve merhum 
Özkan Sümer'in kullandığı 

kasket modasına uymuştu.  
“Kasketliler geri döndü” 
tiplemesiyle Avcı'nın öncü 
olduğu kasket modası ülke 
geneline yayılmış, ilk parti 
kasketler TS Club'larda satışa 
sunularak kısa bir zamanda 
tükenmişti. İkinci parti 
kasketler ise tükendikten kısa 
bir süre sonra tekrar satışa 
sunuldu.

Uzun uğraşlar sonucunda 
ilçeye kazandırılan 

meslek yüksek okulunun 
müjdesini Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Mümin Nuhoğlu, 
sosyal medya hesabı 

üzerinden ve belediye 
hoparlöründen anons 
ettirerek ilçe halkına 
duyurdu. Nuhoğlu 
paylaşımında tüm emeği 

geçenlere teşekkür ederek 
şu ifadelere yer verdi.
İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN
İlçemiz için önemli bir önem 
arz eden Üniversitemiz 
ilçemize ve bölgemize hayırlı 

uğurlu olsun.  Trabzon 
Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu'nun ilçemize 
kazandırılmasında bizlere 
destek veren; Yüksek 

Öğretim Kurulu Başkanı 
Sayın Prof. Dr. Yekta 
Saraç'a, Trabzon Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Emin 
Aşıkkutlu'ya, Trabzon 
Milletvekillerimiz Sayın 

Muhammet Balta'ya, Sayın 
Salih Cora'ya, Sayın Adnan 
Günnar'a ve Sayın Bahar 
Ayvazoğlu'na ilçem adına 
teşekkürler ederim.” dedi.

BAŞKAN NUHOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği Başkan ve yöneticileri, ilçede görev 
yapan STK başkanlarına kasket takdim ederek takımlarına sahip çıktılar.

Trabzon Üniversitesi bünyesinde Çarşıbaşı ilçesinde Meslek 
Yüksekokulu kurulması kararı sonrası Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Mümin Nuhoğlu emeği geçenlere teşekkür etti.

BAKAN SOYLU'YU ZiYARET ETTiLER

AK Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora, 

beraberinde AK Parti 
Trabzon Milletvekili Bahar 
Ayvazoğlu, AK Parti 
Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki 

Çabuk, Arsin Belediye 
Başkanı Muhammet Sait 
Gürsoy, Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim 
ile İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu'yu ziyaret etti. 

Milletvekilleri Cora Ve 
Ayvazoğlu, “Akçaabat'taki 
Fatih Parkı Yenileme Projesi 
ile Trak Eğitim Parkuru 
Projelerine, Arsin'deki Yeni 
Jandarma Hizmet Binası 
Projesine ve Şalpazarı'nda 
büyük oranda yapımı 
tamamlanan YiKOB Projeleri, 
Hükümet Konağı ve 
Öğretmenevi Projelerine” 
Bakan Soylu'dan destek 
istedi.   Bakan Soylu talepler 
konusunda olumlu yaklaşım 
sergilerken, Milletvekili Cora, 
Bakan Soylu'ya teşekkür etti. 
Cora, “İçişleri Bakanımız Sn 
Süleyman Soylu ile 
görüşerek ilçelerimizdeki 
projelerimize destek istedik. 
Her bir projemize sağladığı 
imkânlar nedeniyle kendisine 
müteşekkiriz. Ömrü uzun 
yolu hep açık olsun.” dedi

Her bir projemize sağladığı imkânlar 
nedeniyle kendisine müteşekkiriz.

ŞALPAZARI iLÇE DEVLET HASTANESi'NDEN
ÖRNEK DAVRANIŞ
13.01.2021 tarihinde başlayan Covid-19 aşılama çalışması ülke 
genelinde olduğu gibi Trabzon Şalpazarı'nda da hız kesmeden devam 
ediyor. İlk doz aşıları evlerinde yapılan 85 yaş üstü vatandaşlarımızın 
ikinci doz aşıları da yine evlerinde yapılmaya devam ediyor.

Ü
lke genelinde olduğu gibi 
Şalpazarı'nda da zorlu kış 
şartları aşı çalışmalarını 

güçleştiriyor. Ancak meteoroloji 
tarafından yapılan uyarıları 
dikkate alarak yapılan planlama 
neticesinde kiralanan arazi 
aracı ve UMKE ekiplerinin 
desteği ile aşılama çalışmaları 
aralıksız sürdürülüyor. Sağlık 
Bakanlığı tarafından Türkiye 
genelinde sürdürülen, yeni tip 
koronavirüse (Covid-19) karşı 
aşı çalışmaları, kış şartlarına 
rağmen en ücra yerleşim 
yerlerine dahi ulaşılarak 
sürdürülüyor. Şalpazarı'nda aşı 
çalışması yürüten sağlık 
ekipleri, olumsuz hava 

koşullarında dahi kırsalda 
yaşayan vatandaşlara zorlu bir 
yolculuğun ardından ulaşarak 
aşı yapıyor. Şalpazarı İlçe 
Devlet Hastanesi Başhekimi 
Dr.Mustafa Çölkuşu da bizzat 
oluşturulan ekiplerle birlikte aşı 
çalışmalarına katılıyor ve ilçede 
aşısı evlerinde yapılması plan-
lanan vatandaşlara ulaşarak 
aşılarını yapıyor. Şalpazarı'nın 
dağlık araziye sahip olması 
nedeniyle, kurumda hizmet 
veren araçlara ek olarak zorlu 
kış şartlarına uygun araç 
planlamasının iyi yapılması; 
ilçedeki diğer kurumların arazi 
araçlarının kullanılması, UMKE 
ekiplerinden destek alınılması 

ve gerektiğinde şahsi olarak 
kiralanan arazi aracının hizmete 
sunulmasıyla birlikte 
Şalpazarı'nda karlarla kaplı 
köylerinde, mahallelerinde 
aşılamalar her hangi bir aksama 
olmadan yapılıyor. Trabzon'da 
hedef nüfus aşılamasında 1. 
İlçe olma başarısı gösteren 
Şalpazarı ilçesi, Türkiye 
ortalamasının da çok üzerinde 
bir aşılama oranına sahip. Bu 
başarının arkasında Şalpazarı 
İlçe Devlet Hastanesi'nde aşı 
çalışmalarında görevli her bir 
personelin özverili çalışmasının 
ve ilçe şartlarına göre yapılan 
uygun planlamaların büyük rolü 
olduğu anlaşılıyor.

HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması 
vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Uygulama ile birlikte sürücü 
belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısı 1.009.862 oldu.

D
ünyada ilk ve tek 
uygulama olan Hayat 
Kimliğinle Kolay 

uygulamasına vatandaşlar ilgi 
göstermeye devam ediyor. 
Uygulama ile yeni nesil sürücü 
belgelerindeki bilgiler, çipli 
kimlik kartlarına entegre 
ediliyor. Böylece vatandaşların, 
trakte yanlarında ayrıca sürücü 
belgesi bulundurma zorunluluğu 
ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü 
belgesi ve yeni tip kimlik kartına 
sahip olanlar, kimlik kartlarıyla 
nüfus müdürlüklerine 
başvurduklarında ya da kimlik 
değiştirmek için nüfus 
müdürlüklerine geldiklerinde bu 
hizmetten ücretsiz 
yararlanabiliyor.
 UYGULAMAYA BİR 
MİLYONUN ÜZERİNDE 
BAŞVURU
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 
2020 tarihinde hayata geçirilen 

Hayat Kimliğinle Kolay 
uygulaması kapsamında 
bugüne kadar 1.009.862 kişinin 
sürücü belgesi bilgileri kimlik 
kartlarına entegre edildi.  
Türkiye genelinde 155.645 kişi 
ile İstanbul birinci sırada yer 
aldı. İstanbul'u 83.422 kişi ile 
Ankara, 38.178 kişi ile Antalya, 
36.769 kişi ile İzmir ve 27.763 
kişi ile Bursa ili takip etti. Uygu-
lamaya en çok genç nesil ilgi 
gösterdi. 25 yaş ve altı toplam 
188.990 kişi uygulamadan 

yararlandı. Erkeklerde sayı 
797.189 iken kadınlarda bu sa-
yının 212.673 olduğu görüldü.
YERLİ VE MİLLİ YAZILIM 
KULLANILDI
Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
kartında yer alan işletim 
sisteminden, kimlik kartı 
başvurusunun alınması ile 
kimlik kartının basımına kadar 
olan süreçteki bütün yazılımlar 
Bakanlığımızın mühendisleri 
tarafından yerli ve milli olarak 
geliştirildi.

41. Uluslararası Trabzon Yarı 
Maratonu 35 yaş kategorisinde 

10.5 kilometrelik koşuda 1. olan 
Göreleli hemşerimiz 2 çocuk 

annesi Tuğba Akın madalya ve 
kupa sevincini Görele Belediye 
Başkanı Tolga Erener ile 
paylaştı. Belediye Başkanı 
Tolga Erener, Tuğba Akın ve eşi 
Serdar Akın'a başarılar 
dileyerek, Görele'yi en iyi 
şekilde temsil ettikleri için 
teşekkür plaketi takdim etti. 
Göreleli hemşerimiz Tuğba 
Akın'ın 41. Uluslararası Trabzon 
Yarı Maratonu 1.ciliğinin yanı 
sıra gecen yıl yapılan 40. 
Uluslararası Trabzon Yarı 
Maratonu 3.cülüğü, 2019'da 
İzmir'de yapılan 19 Mayıs yol 
koşusunda ise 2.ciliği 
bulunuyor.

BAŞKAN iLÇESiNi TEMSiL EDEN SPORCUYU
MAKAMINDA AĞIRLADI
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, 41. Uluslararası Trabzon Yarı 
Maratonu 35 yaş kategorisinde 10.5 kilometrelik koşuda 1. olan 
Göreleli hemşerimiz 2 çocuk annesi Tuğba Akın ile  Taekwondo'da 
Avrupa Şampiyonu Dünya 3. olan eşi Serdar Akın'ı makamında ağırladı. 
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DOWN SENDROMLULARLA
KIYASIYA MÜCADELE

T
rabzon'da farkındalık için 
protokol mensupları 
down sendromlu 

gençlerle maç 
yaptı.Trabzon'da, down 
sendromlular için farkındalık 
oluşturmak amacıyla 
düzenlenen "Cemil Usta Melek 
Yüzler Futbol Festivali"nde 
protokol üyeleri ve down 
sendromlu gençler futbol maçı 
yaptı.Trabzon Üniversitesi ve 
Uluslararası Down 
Sendromlular Federasyonu iş 
birliğinde, Trabzon Valiliği, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
ve çeşitli kurumların katkısıyla 
düzenlenen etkinlik, Ortahisar 
ilçesindeki Beşirli Çok Amaçlı 
Spor Salonu'nda 
gerçekleştirildi.Etkinlikte, down 
sendromlu gençler ile Vali 
İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü 
Metin Alper, İl Sağlık Müdürü 
Hakan Usta, Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Emin Aşıkkutlu, AK Parti İl 
Başkanı Sezgin Mumcu ve 
Misli.com 2. Lig ekiplerinden 
Hekimoğlu Trabzon Futbol 
Kulübü Başkanı Celil 
Hekimoğlu'ndan oluşturulan 
karma takımlar arasında futbol 

maçı yapıldı.Güzel görüntülerin 
oluştuğu karşılaşma, 10-10 
berabere tamamlandı.Ailelerin 
tribünden izlediği maçın 
sonunda down sendromlu 
sporculara çeşitli hediyeler 
verildi."Bugün onların yüzlerini 
güldürelim istedik"Vali 
Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, 
etkinlikten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
"Yavrularımızla bir araya 

gelelim, onlar için farkındalık 
oluşturalım ve bugün onların 
yüzlerini güldürelim istedik. 
Pandemi dolayısıyla onlar da 
evlerinde iyice bunaldılar, 
sıkıldılar. Bugün bir nebze de 
olsa onlara moral motivasyon 
kazandıralım istedik." 

dedi.Belediye Başkanı 
Zorluoğlu da salgının hayatın 
tüm alanlarını ve her toplumsal 
kesimi olumsuz etkilediğine, 
engellilerin bu süreçte daha 
fazla hareketsiz kaldığına 
dikkati çekti.Engellilerin 
evlerinde daha bağımlı hale 
geldiğini ifade eden Zorluoğlu, 
"Bugün güzel bir organizasyon 
gerçekleştirdik. Epey ter 
döktük, güzel de bir maç oldu, 
iddialı bir maç yaptık. Berabere 
kaldık ama bizi çok zorladı 
çocuklarımız. Biz de çok keyif 
aldık. İnşallah normal 
zamanlara doğru yaklaşıyoruz. 
Daha fazla engellilerimizle 
çocuklarımızla bir arada 
olmayı, birlikte vakit geçirmeyi 
arzu eder hale geldik." diye 
konuştu.Uluslararası Down 
Sendromlular Federasyonu 

Başkanı Muhammed Abdullah 
Tuncay ise down sendromlu 
bireylerin salgın dolayısıyla 
yaklaşık bir yıldır evlerinden 
çıkamadığını, onlara moral 
olması için böyle bir 
organizasyon yaptıklarını 
söyledi.

T
rabzon Üniversitesi 
bünyesinde Çarşıbaşı 
ilçesinde Çarşıbaşı 

Meslek Yüksekokulu kurulması 
yönündeki teklif Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Genel Kurulu'nda 
kabul edildi. Konuyla ilgili 
müjdeyi AK Parti Trabzon 
Milletvekili Salih CORA verdi. 
CORA, “Gözün aydın 
Çarşıbaşı” şeklinde müjdelediği 
Meslek Yüksek Okulu'nun 
kabulüyle ilgili, “Meslek 
Yüksekokulu Çarşıbaşı ilçemize 
Hayırlı uğurlu olsun.” dedi. 
CORA, yaptığı açıklamada 
“Çarşıbaşı Meslek 
Yüksekokulu'nun kurulması için 
çok büyük bir mücadele ortaya 
koyduk. Hemşerilerimizin böyle 
bir hizmete ihtiyacı vardı. Allah'a 
şükürler olsun bugün 
Çarşıbaşılı hemşerilerimize 
İskefyelilere mahcup 
olmamanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. Meslek Yüksekokulu 
Çarşıbaşı için önemli bir 
hizmettir. İlçemize önemli katkı 
sağlayacaktır.” şeklinde 
konuştu.“Okulumuzun Çarşıbaşı 
ilçemize kazandırılmasında en 
önemli etken Trabzon 

Üniversitesi kurulmasıdır.” diyen 
CORA, “Çünkü Trabzon 
Üniversitesi kurulmasıyla yeni 
fakülteler, yeni Meslek Yüksek 
Okullarının açılmasının önü 
açılmış oldu. Bu süreçte emeği 
geçen başta İçişleri Bakanımız 
Sayın Süleyman SOYLU, YÖK 
Başkanımız Yekta SARAÇ ve 
Trabzon Üniversitesi 
Rektörümüz Emin AŞIKKUTLU 
hocamıza çok teşekkür 
ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.  
Okulda açılacak olan bölümlerle 
ilgili bilgi de veren Milletvekili 
CORA, “Taslak planında 
Çarşıbaşı'nda bilgisayar 
programcılığı ve bununla ilgili 
internet yayıncılığı, el sanatları 
ve tekstil bölümü ile ilgili 
program teklieri var. Ancak 
bunlar değiştirilebilir, 
genişletilebilir, başka bölümler 
de olabilir. Bu sonraki aşamada 
verilecek kararlardır.” dedi.

ÇARŞIBAŞI'NA MYO MÜJDESİ
Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasına yönelik teklif kabul edildi

T
rabzon genelinde yatırım 
hamlesi başlatan 
Trabzon Büyükşehir 

Belediyesi projelerini tek tek 
hayata geçirmeye devam 
ediyor. Birçok yerleşim 
noktasında yıllarca birikmiş 

sorunlara kısa sürede çözüm 
getiren Büyükşehir, bağlı 
kuruluşu Trabzon İçmesuyu ve 
Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) 
Genel Müdürlüğü eliyle, 2019-
2020 yıllarında il genelindeki 
707 mahallenin 608'inde imalat 
gerçekleştirdi. Şehri ilmek 
ilmek işleyen TİSKİ Genel 
Müdürlüğü, bu süre zarfında 
şehre toplam 211 milyon TL 
bedelli 1150 kilometre 
uzunluğunda altyapı hattı 
kazandırdı. 
2020'DE 112 MİLYONLUK 
YATIRIM 
Her geçen yıl faaliyet sahasını 
genişleterek projelerini yatırıma 
dönüştüren Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi bağlı 
kuruluşu TİSKİ Genel 
Müdürlüğü, geride kalan 2 yıla 

yakın zamanda 18 ilçenin 
tamamını kapsayan yoğun bir 
yatırım sezonunu geride 
bıraktı. Geçmiş yıllara oranla 
yatırım bedelini 2 katına 
çıkaran TİSKİ, 2019 yılında 99 
milyon TL, 2020'de de 112 

milyon TL'lik yatırıma imza attı. 
Yatırım planlamasını kısa 
zamanda tamamlayan TİSKİ 
Genel Müdürlüğü, 2021'de de 
yeni yatırımları şehre 
kazandıracak.  
608 MAHALLEYE HİZMET 
GÖTÜRÜLDÜ
Trabzon Büyükşehir Belediye 

Başkanı Murat Zorluoğlu, 
göreve geldikleri günden 
itibaren TİSKİ Genel 
Müdürlüğü maharetiyle 18 
ilçenin tamamında dev bütçeli 
yatırımları hayata geçirdiklerini 
açıkladı. 707 mahallenin 
608'inde imalat yapıldığını 
belirten Zorluoğlu, “İl genelinde 
yürüttüğümüz çalışmalarda acil 
olarak çözülmesi gereken 
sorunlara öncelik vererek 
vatandaşımızın yıllardır 
beklediği hizmetleri ayağına 
kadar götürdük. İki yıllık görev 
süresince 1010 kilometre içme 
suyu hattı, 125 kilometre 
kanalizasyon hattı ve 15 
kilometre yağmur suyu hattı 
imal ettik” dedi. 
643 MİLYON TL'LİK 64 AYRI 
PROJE DEVAM EDİYOR
TİSKİ eliyle toplam yatırım 
bedeli 643 milyon TL olan 64 
ayrı projenin yapımına 
başladıklarının altını çizen 
Başkan Zorluoğlu, “Ortahisar 
ilçemizin 565 kilometrelik içme 
suyu, yağmursuyu ve 
kanalizasyon hattını 250 milyon 
TL'lik bütçeli projeyle bütünüyle 
yeniliyoruz. Şu ana kadar 80 
kilometre ilerleme sağladık. 

Ayrıca TİSKİ adına DSİ 22. 
Bölge Müdürlüğü eliyle yapılan, 
yaklaşık 104 milyon TL'lik 
bütçeli ve günlük 200.000 m³ 
arıtma kapasiteli Akoluk İçme 
Suyu Arıtma Tesisimiz hızla 
yükseliyor. Dev projelerin 
yanında ilçelerimizde de kalıcı 
eserlere imza atıyoruz. 
Amacımız her anlamda sağlıklı 
altyapıya sahip bir Trabzon 
inşa etmek. Bunu da 
sağlayacağız inşallah” diye 
konuştu.

BÜYÜKŞEHİRDEN ALTYAPIYA SERVET
Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi 
(TİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2021 yılları arasında 18 
ilçenin tamamında 211 milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştirildi.

Trabzon'da, down sendromlular için farkındalık oluşturmak 
amacıyla düzenlenen 'Cemil Usta Melek Yüzler Futbol Festivali'nde 
protokol üyeleri ve down sendromlu gençler futbol maçı yaptı.

C
emre; İlkbahara doğru, 
önce havaya, sonra 
suya ve nihayet toprakta 

7'şer gün arayla meydana 
gelen bir sıcaklık yükselişidir. 
Cemre yanmış kömür parçası, 
kor anlamına gelir. Cemrelerin 
düşmesi kasım günlerine göre 
olur.  1. Cemre Kasım'ın 
105.inde yani 20 Şubat'ta 
havaya, 2. Cemre 112'sinde 
yani 27 Şubat'ta suya, 
3. Cemre ise 119'unda yani 
6 Mart'ta toprağa düşer. Dün 
1. Cemre havaya düştüğü gün 
olan Kasım'ın 105 günüydü. 
Cemreler havaların sınmaya 
başladığının ve kışın soğuk 
günlerini, geride bırakmak 
üzere olduğumuzun müjdecisi-
dir.   Cemre anlamı sözlüklerde 
kor yani ateş olarak geçmekte-
dir. Arapça kökenli bir kelimedir. 
Halk arasında havaların 
ısınmaya başlaması olarak 
bilinir. Böylece halk arasında 
Hıdırellez kutlanmaya başlar. 
Cemre sıcaklıkların yükselişi 
olarak bilinir. Kış mevsiminin 
bittiğini, baharın geldiğini 
belirtir. Çok eskiye dayanan 
cemre 7 gün aralıklar ile 
gerçekleşir. İlk olarak havaya, 
daha sonra suya ve toprağa 

düşer. Cemrenin her 
düşüşünde havalar ısınmaya 
başlar ve insanlar bu ısınan 
havayı hisseder. Her cemrenin 
düşüşü ile havalar ısınmaya 
başlar. Cemreler arasındaki 
sıcaklıklarda düşüş görülür. Bu 
da cemrenin havanın aşağıdan 
değil, yukarıya doğru ısındığını 
gösterir. Cemre kelime karşılığı 
kor halinde yanan ateş anlamı-
na gelmektedir. İslam dinindeki 
anlamı ise Müslümanların hac 
esnasında Mina vadisinde 
attıkları taşların yığını demektir. 
Türk Edebiyatında divan şairleri 
cemre geldiği zaman önemli 
kişilere yazdıkları övgü şiirleri 
de Cemreviye olarak bilinir. 

Cemre meteorolojik bir olaydır. 
Takvimlerde bahardan önce 7 
gün ara ile havaya, suya ve 
toprağa düşer. Cemre sıcaklık 
yükselmesi olarak tanımlanır.
CEMRE OLAYININ 
TARİHÇESİ
Cemre düşmesi olayı eski 
zamanlarda Arap halkından 
ortaya çıkmış bir hava olaydır. 
Arap halkı sıcak aylarda 
yüksek yerlerde yaşamaya 
başlardı. Soğuk havalarda ise 
alçak yerlerde yaşamlarını 
sürmüşlerdir. Genellikle düzlük 
yerler tercih edilmiştir. Bu 
düzlüklerde orta bölümlerinde 
çadırlar kurulmuştur. Hayvancı-
lığın yaygın olduğu bu dönem-
de hayvanları çadırlardan uzak 
kalmaması amacıyla çadıra 
yakın yerlerde bulundurmuş-
lardır. Kış mevsiminin gelmesi 
ile çadıra yakın yerlerde 3 ateş 
yakılır. Bu ateşler farklı sebep-
lerden yakılmaktadır. Birinci 
ateş insanlar için, ikinci ve 
üçüncü ateş ise hayvanlar için 
yakılmaktadır. Havaların ısın-
maya başlaması ile ateşler 
teker teker söndürülür. Böylece 
bu hava ısınması olayına 
cemre düşmesi denir.

İLK CEMRE DÜŞTÜ
İlkbaharın müjdecisi olarak bilinen “Cemre”lerin birincisi 
20 Şubat'ta havaya düştü. Artık havalar daha da ısınacak.
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ir yıldır Koronavirüs salgını Bile boğuşuyoruz. Türkiye'de 
ilk vaka 11 Mart 2020'de 

görüldü ve o gün vaka sadece “1” 
idi. Gelinen noktada bir yılda 
toplam 2.693.164 vaka, 28.503 
vefat. Günlük vaka 9 binlerde, 
günlük vefat 70'lerde. Bu illet can 
almaya devam ediyor. Bir yandan 
da hayatın her alanını etkileyerek 
insana hayatı dar ediyor. Diğer 
yandan ülkemizde “bağımlılık 
hastalığı” da devamlı yükselişte. 
Bağımlılık, kişinin kullandığı bir 
nesne veya yaptığı bir eylem 
üzerinde “Kontrolünü kaybetmesi” 
ve onsuz bir yaşam sürememeye 
başlamasıdır. Bağımlı olan kişi 
artık “ESİR”dir. Bağımlı olduğu 
şeyin esiridir. Özgürlüğünü 
kaybetmiştir.
Ana hatlarıyla beş tür bağımlılık 
var: 
1- Sigara Bağımlılığı,
2- Alkol Bağımlılığı, 
3- Kumar bağımlılığı, 
4- Madde Bağımlılığı 
5- Teknoloji Bağımlılığı.
SİGARA BAĞIMLILIĞI: Bakınız bu 
ülkede sigaraya bağlı hastalıklar 
sebebiyle ölenlerin sayısı yıllık 100 
bin, günlük 300 kişi. Kaçımız 
bunun farkındayız? Bunu 
geçtiğimiz yıllarda gerek 
yazılarımızla, gerekse okullarda 
verdiğimiz Yeşilay Seminerlerinde 
sık sık dile getirdik. Günlük 300 
kişi ne demek? Her gün bir uçak 
düşüyor ve kurtulan olmuyor. Ya 
da her gün içi yolcu dolu 6 otobüs 
şarampole yuvarlanıyor ve 
kurtulan olmuyor. Artık şu sigara 
bağımlılığına dur demeyecekmiyiz? 
Yazık ediyoruz bu ülkenin insanına 
ve kaynaklarına. Bir paket sigara 
parasıyla 10 adet ekmek alınıyor, 
biliyor musunuz?
ALKOL BAĞIMLILIĞI: Alkol 
tüketiminde de maalesef durum 
vahim. Yüzde 98-99'u Müslüman 
ülkemde 2017 verilerine göre 83 
milyon 635 bin litre içki tüketilmiş. 
Hem de içkiyi kesin olarak haram 
kılan (Mâide Sûresi, 90-91) bir 
dinin mensupları yıllık bu kadar 
içki tüketiyor. 2020 de açıklanan 
bir istatistiki veriye göre 55 milyon 
yetişkinden 11 milyonu alkol 
tüketiyormuş. Ülkemde kişi başı 
alkol tüketimi de yıllık 2.5 
litreymiş. İşin garip tarafı bazıları 
bu rakamlara bakarak “ülkemiz 
alkol tüketiminde diplerde” gibi 
saçma şeyler de dillendiriyorlar. 
Zira bu hastalıklı kafa ülkemizi, 
alkolün sudan çok tüketildiği batı 
ülkeleriyle kıyas ediyorlar. Elbette 
bu kıyasla o ülkelerden daha az 
tüketim olması normal.
DSÖ verilerine göre trafik 
kazalarının yüzde 60'ının sebebi 
alkol. Ülkemizde 2018'de 6 bin 675 
kişi trafik kazalarında hayatını 
kaybetmiş. Bu şu demek: “Trafik 
kazalarında ölenlerin 4 bininin 
sebebi alkol.” Cinayetlerin yüzde 
85'inin  sebebi alkol. Bu alkol illeti 
aile facialarında da önemli bir 
paya sahip. Boşanmaların dörtte 
birinin sebebi alkol. Bakınız 
Türkiye'de 2019'da 155 bin 
boşanma olmuş. Buna göre “38 bin 
boşanmanın sebebi alkol.”
Bunları buraya almakla şunu 
demek istiyorum. Nereden 
bakarsanız bakınız gerek sigara 
gerek alkol zarar. Hem de katmerli 
zarar. Gerçi birileri alkol ve 
sigaradan milyar dolarları 
götürüyor. Tabi onlar için iyi 
pazar oluyoruz. Ama bizim de 
insan kaynaklarımız eriyor. İşin 
dini boyutu ayrı bir konu. 

Müslüman olup da içkinin haram 
olduğunu bilmeyen yoktur bu 
ülkede. Demek ki sorun bilgi 
eksikliği değil. Başka bir tedavi 
gerekli. Bu, hayatın tüm 
kademelerinde topyekûn duyarlı 
olmakla ve devletimizin ciddi 
adımlarıyla olacak. Biz alkolün 
haramlığını, sağlığa zararlarını 
anlataduralım, TV de oynayan 
dizilerde özendiriliyor. İçmeyen 
çağdışı sayılıyor, içmek modernlik 
olarak lanse ediliyor. Şehirlerde 
adım başı içki satılan mekânlar, 
meyhaneler var. Hatta kanunen 
yasak olmasına rağmen caminin 
dibinde dahi alkol satılan büfeler 
var. Hulasa her ne şekilde olacaksa 
bu alkol ve sigara illetinden bu 
necip milletin evlatları 
korunmalıdır. 
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI: 
Teknolojinin sayısız faydaları 
yanında bilinçsiz ve kontrolsüz 
kullanımıyla bazı zararları da 
inkâr edilemez gerçektir. İşte 
bunların yanlış kullanımıyla 
ortaya çıkan yeni bir bağımlılık 
türü: İnternet ve teknoloji 
bağımlılığı. Önümüzdeki süreçte 
bu bağımlılık türü de çok başımızı 
ağrıtacak gibi duruyor. İnternet ve 
teknoloji bağımlılığı, “kişinin 
bağımlısı olduğu teknolojik ürüne 
ulaşamadığında yoksunluk 
yaşadığı bir durum” olarak 
tanımlanmaktadır. Dört türü 
vardır: 1- İnternet ve Sosyal 
Medya, 2- Telefon ve Tablet, 3- 
Oyun Konsolları, 4- Bilgisayar ve 
Tv. Bağımlılık belirtileri nelerdir? 
Bağlanılan şeye harcanan vakit 
artar. O şey  azalınca veya 
kesilince huzursuzluk, uykusuzluk, 
iştahsızlık ortaya çıkar. Kullanılan 
şey hayatı olumsuz etkilemesine 
rağmen yine de devam edilir. O 
şeyle ilgili kontrol kaybedilmiştir. 
Yemek öğünlerinden ve derslerden 
ödün verilmiştir. Kişi hep bağımlı 
olduğu şeyi düşünür ve zamanının 
büyük çoğunluğunu bununla 
geçirir, bu aletlerden  uzak kaldığı 
zaman kendini GERGİN ve 
BOŞLUKTAYMIŞ  gibi hisseder. 
Gece geç saatlere kadar bilgisayar 
başında kalır.
Teknoloji bağımlılığı son bir yıldır 
koronavirüs tedbirleri sebebiyle 
evlere kapanmamızla birlikte 
özellikle çocuk ve gençlerimizi 
daha da tehdit eder hale geldi. 
Zira okullar kapalı ve eğitim 
uzaktan bu teknolojik aletlerle 
yapılıyor. Başka da bir yol 
gözükmüyor. Tam bu noktada 
ailelere çok ama çok mühim 
vazifeler düşüyor. Çok zor ama 
çocuklarımızı ve gençlerimizi 
teknolojinin zararlarından 
korumak zorundayız. Bunun için 
önce kendimizi korumak 
zorundayız. (Tahrim Sûresi, 6) 
Kendini korumayan başkasını hiç 
koruyamaz. Sonra da ailemizi 
korumak durumundayız.. Mesela 
günün bir saati AİLE SAATİMİZ 
olsun. O saatte tüm Tv, bilgisayar, 
tablet, telefon ne varsa kapalı 
dursun. O saatte çocuklarımızla 
sohbet edelim, kitap okuma, oyun 
vs. etkinliklerde bulunalım. 
Çocuklarımıza küçük yaşlarda 
telefon almak yanlıştır. Evde 
bilgisayar, tablet kullanımı 
kontrollü ve sınırlı olmalı. Belirli 
kurallar olmalı evde. Çocuklarımız 
bilgisayarı, tableti ve cep 
telefonunu evde göz önünde bir 
yerde kullanmalı. Canlı derslere de 
dikkat edilmeli. Zira çocuk ders 
anında dahi oyunla meşgul 
alabiliyor.

Recep ŞAHAN
Vakfıkebir İlçe Müftüsü

BAĞIMLILIK MI ÖZGÜRLÜK MÜ?

ÇALINAN TAŞLAR TESLiM EDiLDi
Vakfıkebir İlçesi Güneyköy Mahallesi'nde bir yıl önce çalınan 150 yıllık 
tarihi çeşmenin taşları yediemin olarak mahalle muhtarına teslim edildi.

V
akfıkebir ilçesinde 150 yıllık 
tarihi hayrat çeşme, bulunduğu 
ağaçlık alandan kimliği belirsiz 

kişiler tarafından yaklaşık bir yıl önce 
sökülerek çalınmıştı.  İlçe Jandarma 
ekipleri, şüphelileri yakalamak için 
çalışma başatmış ve yapılan 
soruşturmalar sonrasında ilçeye bağlı 
Karatepe Mahallesinde bulundu.  
Görülen mahkeme sonucunda tarihi 
çeşmenin sdökülen taşları yeniden 
yaptırılmak üzere Mahalle Muhtarı 

Suvari Şeref'e teslim edildi. 
Mahkemenin kısa zamanda 
sonuçlanmasından sonra çeşme tarihi 
dokusuna uygun olarak yeniden yerine 
yaptırılacak. Mahkeme sonucu 
tutanakla Muhtar Suvari şeref'e, 
Trabzon Müze Müdürü Levent Anlıak, 
ve jandarma görevlisi ile teslim edildi. 
Tutanakta şu ifadelere yer 
verildi, Trabzon İli 
Vakfıkebir İlçesi Güneyköy 
Mahallesi 105 ada, 3 
parselde yer alan 2863 
sayılı yasa kapsamında 
korunması gerekli kültür 
varlığı olarak tescilli 
çeşmenin taşlarının 
sökülerek tahrip olması 
olayı ile ilgili olarak 
jandarma tarafından 
emniyete alınan çeşmeye 
ait yapı taşlarının Trabzon 
Müze Müdürlüğüne 
taşınamayacak durumda 
olması nedeniyle ve 
çeşmede Trabzon Koruma 
Bölge Kurulundan 
onaylanacak restorasyon 
çalışması başlayana kadar 
söz konusu yapı taşları 

Güneyköy Mahallesi Muhtarı Suvari 
şeref'e ve aza Ahmet Ertürk isimli 
şahıslara zimmetlenerek Trabzon İli 
Vakfıkebir İlçesi Güneyköy Mahallesi 
Kuzey Mevkii Ketaş Süt Fabrikasi'nin 
arkasında bulunan kilitli kapılı ve 
kamera kaydı bulunan depoya tam ve 
eksiksiz halde zimmetleşmiştir denildi. 

C
HP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, Trabzon - Gümüşhane - 
Erzincan Demiryolu projesi ile 

ilgili TBMM'de bir basın toplantısı 
düzenledi. Kaya, “Trabzon'a her 
geldiklerinde, her konuştuklarında bu 
konuyu gündeme getirdiler. Trabzon 
ve Gümüşhaneli hemşerilerime 
demiryolu konusunu müjde olarak 
sundular” dedi. Ardından Kaya, 
“Trabzonlulara, Erzincan - Trabzon 
Demiryolu ile ilgili ne söylediler, hangi 
noktadayız bunun altını çizmemiz 
lazım” diyerek Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'dan, Trabzonlu bakanlar ve 
Milletvekilleri ile belediye başkanlarına 
kadar geçmişte bu projeyle ilgili 
söylenenleri hatırlatarak, “Samsun'dan 
- Artvin'e kadar illerimizde bugün 
itibariyle 1 metre ray yoktur. Buradan 
Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum: 
Anadolu'yu demir ağlarla biz ördük 
diyor. Bu saydığım iller Anadolu değil 
mi? Bu illerde 1 metre ray yok. Bu 
illere neden demiryolu yatırımı 
yapılmadı?” diye sordu.  
BUGÜN HER TÜRLÜ İMKANA 
SAHİBİZ AMA !  
Kaya, “Bu ülke Cumhuriyet ilk 
kurulduğu yıllarda 1930'lu yıllarda 
kazma kürek teknoloji ise yılda 
yaklaşık 200 km demiryolu yapabili-
yordu. Elde ne var kazma, kürek. 
Bugün ki teknolojik imkanların hiç biri 
yok. Ama yılda 200 km demiryolu 
yapan bir Cumhuriyet gerçeği var. O 
gün ile bugünü kıyaslıyor. Bende 
diyorum ki, az önce saydığım illerin hiç 
birinde demiryolu yok. Bugünün 
imkanları o günle kıyaslanmaz. Bugün 
her türlü teknoloji imkana sahibiz. Ama 
o gün elde tek teknoloji kazma kürek… 
” diye konuştu.  Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 
Trabzon İl Kongresinde demiryolu ile 
ilgili sözlerini hatırlatan Kaya, “16 
Şubat 2021'de söyledi. Erzincan 
Trabzon hattının Etüt Projelerini 
tamamlıyoruz diye. 2022'de etüt 
tamamlanacak ve hemen ardından 
inşaata başlanacak. Buradan bunu 
anlıyoruz. Bakalım durum böyle mi? 
10 yıllık periyotta söylenenleri size 

anlattım. Son sürat devam ediyor 
denilen projede ilerleme 0” dedi.  
2002'DEN, 2020 YILINA KADAR 
DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK 
Ardından sözlerine Ulaştırma Bakanlı-
ğının Bütçe Kitapçığı ve Demiryolları 
Haritasından örnekler vererek devam 
eden Kaya, “Trabzon Milletvekili olarak 
ben süreci dikkatle takip etmeye 
çalışıyorum. Demiryolunun, bölgemiz 
ve Trabzon için önemini çok iyi bilen 
bir insanım. Ben süreci takip ederken 
bu yıl yaptığımız bütçe görüşmelerinde 
yeni Ulaştırma Bakanımız Adil beye bu 
proje ile ilgil soru sordum.  Fakat sayın 
bakan bu sorumuzu duymazdan geldi, 
tek kelime cevap vermedi! Bu arada 
2021 yılı Bütçe Kitapçığı yayınlandı. 
Az önce Trabzon - Erzincan Demiryolu 
ile ilgili verilen sözleri sizlere hatırlat-
tım. AKP İktidar olduğu 2002 yılı.. 
Bakanlığın Bütçe Kitapçığına baktığı-
mızda ne görüyorsunuz? Bahsettiği-
miz bölge, Samsun Çarşamba'dan 
Artvin'e kadar sınır kapısına kadar tek 
metre demiryolu yok. Mevut 
konvansiyonel hatlar var. 2002 
yılından itibaren böyle. 2002 ile 2020 
arasında demiryolu ağı konusunda hiç 
bir fark yok. Aradan 18 yıl geçmiş, 
sayın Cumhurbaşkanı Anadolu'yu dört 
bir baştan, dört bir başa demir ağlarla 
ördüğünden bahsediyor. Ama 
bahsettiğim bölgede ray yok… 
Geliyoruz 2023'e… Ulaştırma 
Bakanlığının Bütçe Kitapçığından.. 
Samsun'dan başlıyoruz, Artvin'e 1 
metre ray yok. 2002 ile aynı. Binali 
Yıldırım ne demişti? 2023'de bitecek.  
2029'DA Kİ HATLARDA, 
HAZIRLANMA AŞAMASINDAKİ 
PROJELER ARASINDA 
GÖRÜLÜYOR
2021 yılındayız, Ulaştırma 
Bakanlığının bütçe kitap-
çığında ve Demiryolu Hari-
tasında 3 yıl daha gittiğimiz-
de projeden dahi bahsedil-
miyor.  2029 haritası. Yani 8 
yıl sonrasının haritası. 8 yıl 
sonraki haritaya 
baktığımızda Erzincan'dan, 
Gümüşhane, Torul, 

Maçka'ya kadar bir hat. Buradan 
Ortahisar İlçemizden, Trabzon'a gelen 
bir hat. Ve yine Rize'ye ayrılan hat… 
Ne zaman 2029 yılında. 2029 yılında 
bu hat bitmiş mi oluyor? Ulaştırma 
Bakanlığının Bütçe Kitapçığı ve 
Demiryolları Haritasında bu proje 
yeşiller gösteriliyor.  Yani bu,  proje 
hazırlama aşamasında olan hatlar 
arasında yer alıyor.   Yaklaşık 20 yıldır 
vaat edilen, “başladık, bitiyor” denilen 
hat 2029 yılının Devlet Demiryolları 
Haritasında, Ulaştırma Bakanlığının 
Bütçe Kitapçığında proje hazırlama 
aşamasında ki hat olarak görülüyor. 
2023'TE NEDEN BİR ŞEY 
GÖRÜLMÜYOR? 
“Hayırlı olsun, müjde, 1 yıl sonra 
ihalesi yapılıyor, gözünüz aydın” 
deniliyor ama maalesef 2029 yılında 
proje hazırlama aşamasında ki hat 
olarak görülüyor. Bitmiş, faaliyette bir 
hat olarak görülmüyor. Bu resmen 
Karadeniz insanı, Trabzonlularla dalga 
geçmiştir. Bizim 100 yıllık hayalimizle 
oynuyorlar. Sazı her eleni ealan 
Trabzon - Erzincan Demiryolu hayırlı 
olsun diyor. Ama 2029 yılında proje 
hazırlama aşamasında ki hat olarak 
görülüyor. İlk seçimlerde AKP diye bir 
parti kalmayacak Türkiye'de.  Sayın 
Cumhurbaşkanı 2022'de inşaata 
başlıyorsanız, 2023'te neden bir şey 
görülmüyor?  Neden 2029'da 
görülüyor? Bizim aklımızla alay 
ediyorlar. Eğer verdiğiniz sözü 
yaparsanız, her birine teşekkür 
edeceğim. Ama verdikleri sözü şu ana 
kadar tutmadıklarını, tutmayacaklarını 
görüyoruz” dedi.  
ULAŞTIRMA BAKANI 
KARAİSMAİLOĞLU'NA, HEDİYE 
KARA TREN 
Kaya, son olarak ise Ulaştırma Bakanı 
Adil Karaismailoğlu'na kürsünün 
üzerine koyduğu kara tren maketini 
hediye edeceğini ve bu trene bakarak 
verilen sözlerin hatırlanmasını 
isteyeceğini söyledi. Kaya, “Bu kara 
treni Ulaştırma Bakanının makamına 
göndereceğim. Bu tren sayın bakanın 
önünde dursun ve verdikleri sözü 
hatırlayıp gereğini yerine getirsinler 
diye bu treni hediye paketine koyup 
sayın bakanın makamına iadeli taah-
hütlü göndereceğim” diye konuştu.

MiLLETVEKiLi KAYA, 
TRABZON - ERZiNCAN DEMiRYOLU'NUN AKiBETi NE OLDU?



GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

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

1991'den günümüze kadar

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

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

FINDIK
ALIM-SATIMI

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

VAKFIKEBİR BÖLGE YATILI 
KIZ KUR'AN KURSU'NDAN İL BİRİNCİLİĞİ

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

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

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

JANDARMADAN 'KIŞ LASTİĞİ' DENETİMİ

> Abdulkadir Aynaci 2'de >Vedat Furuncu 2'de

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik 
ekipleri, "Trafikte Her Yıl Daha İyiye” sloganı 
çerçevesinde ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Trabzon'da düzenlenen "Kur'an Kursları Arası Kız 
Öğrenciler Hafızlık Yarışması"nda, Vakfıkebir Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu öğrencisi Sümeyye Yılmaz il birincisi oldu.


