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OSB'NiN ELEKTRiK ŞEBEKE
iHALESi YAPILDI 

> Sadık AYDIN 2'de

BİK MÜDÜRÜ NUHOĞLU,
GAZETEMiZi ZiYARET ETTi

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

> Sadık AYDIN 2'de

BAŞKAN UZUN, “TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ”

>Vedat Furuncu 3'de

Trabzon'daki görevine geçtiğimiz aylarda başlayan Basın 
İlan Kurumu (BİK) Trabzon Şube Müdürü Ali Nuhoğlu, 
Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Yazı İşleri 
Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile bir süre sohbet ettiler. 

AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Ahmet 

Uzun ve beraberinde 
Teşkilat Başkanı 

Nebahat Albayrak ile 
birlikte Vakfıkebir 

Devlet Hastanesi'ne 
moral ziyaretinde 

bulundu. 

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Vakfıkebir ilçemize bağlı mahalle 
muhtarlarıyla bir araya gelerek Covid-19 salgın sürecinde 
uygulanacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesi'nin YG-AG Elektrik 
Şebekesi Yapım İşi ihalesi 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve Vakfıkebir OSB 
Müdürü Duygu Sağlam'ın 
katılımıyla Ankara'da yapıldı.



İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

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

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

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU

Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

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

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

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

Büyükliman
Postası

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ

e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu

0 533 768 88 42

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
kamburogluahmet@hotmail.com

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

SAYFA EDİTÖRÜ
Vedat FURUNCU

Büyükliman
Postası HABER2 09.04.2021

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI

Kemaliye Mah. Gülbaharhatun Cad. Deniz Sokak
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23

Vakfıkebir / TRABZON

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“ÜST SEVİYEDEYİZ”

BİK MÜDÜRÜ NUHOĞLU, GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

Trabzon ilçeleri arasında en fazla vaka 

sayısının artış gösterdiği yer Vakfıkebir…

Bu hafta Pazartesi günü Trabzon Valisi 

İsmail Ustaoğlu, Vakfıkebir'de bir toplantı 

düzenledi. Toplantının amacı 

Vakfıkebir'deki vaka sayısının artış 

göstermesi idi…

Kısaca; Pandemi döneminde alınacak 

tedbirleri sıraladı, süreci daha sıkı 

yönetmeliyiz…

Sağlık her şeyden önde geliyor olması 

lazım.

Bana bir şey olmaz dememeliyiz. 

Yaşadığımız, çalıştığımız yerleri 

düşünerek, insanların sağlığı ile 

oynamamalıyız…

Maske, mesafe ve temiz kuralı…

Her hafta genellikle bu durumu, alınacak 

tedbirleri yazıyorum…

Neden mi?

Yazacak bir şey bulamadığımızdan değil, 

insanların daha fazla bilinçlenmesi 

istediğimizdendir…

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

Sağlık Bakanlığı tarafından Basın Kartı 

taşıyanlara aşı önceliği verildi…

Bu hafta Pazartesi günü ilk toz aşımızı 

tereddütsüz yaptırdım.

Her işin başı sağlık dediğimiz için…

Bizler aşımızı yaptırdıktan sonra kendi 

sosyal sayfamızdan paylaştık.

Birçok soru geldi…

Yan etki yaptı mı?

Hangi aşıyı yaptırdın?

Bende aşının bir yan etkisi oluşmadı…

Sinovac aşısını yaptırdım…

Basın mensupları olarak, bu pandemi 

döneminde bizler de her zaman dışarı da 

görev yapmaya devam ettik.

Sokağa çıkma kısıtlamamız yok…

Herkes ile temas halinde olabiliyoruz. Ne 

kadar kendimize dikkat etsek, 

karşımızdaki kişi de ne olduğunu 

bilemiyoruz…

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın 

bizleri düşünerek öncelik vermesinden 

dolayı kendisine teşekkür ediyorum…

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

Vakfıkebir çok yardımsever bir ilçe…

Vakfıkebir'de yardımlar/yatırımlar hep 

kendi adamımıza, ne kadar gurur verici bir 

tablo…

Vakfıkebir'de hiç kimse, birine bir şey 

olsun diye beklemiyor.

Herkes kendi adamına kol kanat gerip, iyi 

olsun diye uğraşıyor…

Ne güzel bir ilçede yaşıyoruz değil mi?

Bazen farklı bir durum olduğunda dönüp 

bakıyorum, bu ilçe çok yardımseverken 

neden böyle oluyor diye…

Vakfıkebir yerel esnafına tam destek 

veriyor.

Hiçbir zaman Vakfıkebir'de yapılan veya 

satılan bir ürünü dışarıdan almaz…

Ne kadar dışarıda arkadaşı olursa olsun, 

kendi adamını hiçbir zaman 

satmamıştır…

Yanlış bilmiyorum değil mi?

Satmamıştır?

Dışarından almamıştır?

Sadece birkaç kişiye destek vermemiştir?

Değil mi?

Trabzon'daki görevine 
geçtiğimiz aylarda 

başlayan Basın İlan Kurumu 
(BİK) Trabzon Şube Müdürü Ali 
Nuhoğlu, Büyükliman 
Bölgesinde yayın hayatına 
devam eden Büyükliman 
Postası Gazetemize nezaket 
ziyaretinde bulunarak Yazı 
İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre sohbet 
ettiler. Yerel basının çok önemli 
olduğunu vurgulayan BİK 
Trabzon Şube Müdürü Ali 
Nuhoğlu, “Ben bu görevi 
severek ve isteyerek 
yapıyorum. Sizlerin bizlerden 
beklentileriniz ve ne gibi 
sorunlarınızın olduğunu bilmek 
istiyorum. Bu doğrultuda var olan 
sorunları yetkililerimize ileterek, 
giderilmesi için ne gerekiyorsa 
yapmalıyız” dedi. Yerel basının 
önemine dikkat çeken Nuhoğlu, 

gazete çalışanları ile bir araya 
gelerek gazete basımı, tasarımı ve 
haber içerikleri hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu. Bu anlamlı 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı işleri Müdürü Ahmet 

Kamburoğlu, “43 yıldır ilçemize ve 
büyükliman bölgesine gazete ve 
matbaa sektöründe hizmet veriyoruz. 
Babam merhum Ekrem 
Kamburoğlu'nun 1978 yılında 
başladığı gazetecilik ve matbaacılık 
sektöründeki faaliyetleri sırası ile 

Vakfıkebir Postası, Hürses ve 
Büyükliman Postası Gazetesi 
olarak devam etti. Bizde 
babamızdan almış olduğumuz 
bayrağı en iyi şekilde temsil 
etmek amacı ile doğru, dürüst, 
ilkeli, tarafsız ve ahlaklı 
habercilik anlayışı ile yayın 
hayatımıza devam ediyoruz. 
Babamdan 2004 yılında 
devraldığım Büyükliman 
Postası Gazetesini bütün 
ekonomik zorluklara rağmen 
her hafta okuyucularımızla 
buluşturmanın mutluluğunu ve 
haklı gururunu yaşıyoruz. Her 
geçen gün gazetemizi 
güzelleştirmek için emek 

veriyoruz. Daha iyi yayıncılık 
yapmak için gece gündüz çalışıyoruz 
ve çalışmaya devam ediyoruz. 
Devraldığımız bayrağı daha da 
yukarılara taşımak için gayret 
gösteriyoruz” diye konuştu.  

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 892
: 09.04.2021

æ1 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilen ihale sonucu 

Bakanlık onayından sonra 
kesinleşerek yer teslimi yapılacak. 
YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi 
en geç 30 Kasım 2021 tarihine kadar 
tamamlanacak.
BAKANIMIZIN TALİMATIYLA 
ALTYAPI 2021 YILSONUNA 
KADAR BİTECEK
2018 yılında proje çalışmalarına 
başlanılan Altyapı Yapım İşi, ihalesi  
28 Temmuz 2020 tarihinde 
Ankara'da Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığında gerçekleştirilmişti.  
Altyapı yapım işi kapsamında; OSB 
alanı içerisindeki yollar, içmesuyu, 
atıksu, yağmursuyu ve telekom 
altyapı şebekesine ait inşaat işlerinin 
yapım çalışmaları devam ediyor. 
Çalışmalar Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın 
talimatıyla 2021 yılı sonuna kadar 
tamamlanacak.
YENİ YOL ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
OSB'ye ulaşımı sağlayacak olan 
yeni yol 4,5 kilometre uzunluğunda, 
25 metre genişliğinde çift gidiş, çift 
geliş olarak ilçemizin imar planlarına 
işlenmişti. Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafından karayolları 
ağına alınan ve karayolları 
standartlarına uygun şekilde 
projelendirilen bağlantı yolunun 
ihalesi 08 Ağustos 2019 tarihinde 
yapılmıştı. Yeni Organize Sanayi İl 
Yolunun arazide yol yapım 

çalışmaları devam ediyor. 
64 SANAYİ PARSELİ 
BULUNUYOR 
 810 dönümlük arazi üzerine 
faaliyet gösterecek olan Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgemize ait 
hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 
Ölçekli İmar Planları 05.04.2018 
tarihinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. 
Planlama alanında 3 adet 10.001-
20.000 m² D tipi, 13 adet 7.001-
10.000 m² C tipi, 21 adet 5.001-
7.000 m2 B tipi, 28 adet 3.000-
5.000 m2 A tipi olmak üzere toplam 

64 adet sanayi parseli yer 
almaktadır. 
BAŞKANIMIZ TEŞEKKÜR ETTİ 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta Organize Sanayi 
Bölgemizde bir yandan altyapı ve 
yeni yol çalışmaları devam ederken 
diğer yandan, Ankara'da Elektrik 
Şebekesi ihalesini gerçekleştirdik. 
Elektrik Şebekesi Yapım İşi 
kapsamında Organize Sanayi 
Bölgemizin ihtiyaç duyduğu tüm 
elektrik işleri yapılacaktır. Organize 
Sanayi Bölgemizde parsel 
tahsislerimiz devam ediyor. Böyle 
önemli bir yatırımın ilçemize 
gelmesini sağlayan Başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Sayın 
Mustafa Varank'a, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanımız Sayın Adil 

Karaismailoğlu'na, bir önceki 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız 
Sayın Mehmet Cahit Turhan'a ve 
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, 
AK Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Sayın Muhammet Balta'ya, AK Parti 
Trabzon Milletvekillerimiz Adnan 
Günnar'a, Bahar Ayvazoğlu'na, Salih 
Cora'ya, Trabzon Valimiz Sayın 
İsmail Ustaoğlu'na, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Murat Zorluoğlu'na, 
Karayolları Genel Müdürümüz Sayın 
Abdülkadir Uraloğlu'na ve Bölge 
Müdürlerimize, Ticaret Sanayi 
Odamızın Başkanı Suat 
Hacısalihoğlu ve yöneticilerine 
şükranlarımızı sunuyoruz. OSB'miz 
için geçmişten günümüze emek ve-
ren tüm Bakanlarımıza, Valilerimize, 
Milletvekillerimize, Kaymakamları-
mıza, Belediye Başkanlarımıza, 
siyasetçilerimize ve katkısı olan 
herkese şahsım ve ilçem adına bir 
kez daha teşekkür ediyorum” dedi.   

OSB'NiN ELEKTRiK ŞEBEKE iHALESi YAPILDI 

Organize Sanayi Bölgemizin 
ihtiyaç duyduğu tüm elektrik 

işleri yapılacaktır.



Büyükliman
Postası 3 09.04.2021GÜNDEM

Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, Vakfıkebir 

İlçesinde görev yapan mahalle 
muhtarları ile Fen Lisesi Öğren-
ci Yurdu Toplantı Salonunda 
pandemi değerlendirme 
toplantısı yaptı. Toplantıya, 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
İl Jandarma Komutanı J. Alb. 
Orhan Sırma, Trabzon İl Emni-
yet Müdürü Metin Alper, Vakfı-
kebir Kaymakamı Mesut Yaku-
ta, Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, daire amirleri 
ve mahalle muhtarları katıldı.

“TEMASLILARIN 
BİLDİRİLMEMESİ SIKINTI 
YARATIYOR”
Toplantıda konuşan Vali İsmail 
Ustaoğlu, salgınla topyekûn 
mücadele edilmesi gerektiğini 
ve herkesin üzerine düşen 
görevi yerine getirmesiyle bu 
salgınla baş edebileceklerini 
ifade etti. Vali Ustaoğlu, devletin 
pandemiyi yenmek için her türlü 
çalışmayı yaptığını ve burada 
vatandaşlara da önemli 
görevler düştüğünü belirtti. En 
çok zorlandıkları olayın 

temaslıların bildirilmemesi 
olduğunun altını çizen Vali 
İsmail Ustaoğlu “pozitif vaka 
çıkan birisine soruluyor. Son 48 
saatte kimler ile temas ettin 
diye soruyoruz. Hiç kimse ile 
temas etmedim diyor. Sanki 
uzaydan zembille indi. Son 2 
gün odada mı kaldın. Bu 
mümkün mü? Vatandaş temaslı 
kişileri söylemeyince virüslü 
kişiler ortamda dolaşmaya 
devam ediyor ve virüsün çoğal-
masına neden oluyor. Birkaç 
gün sonra bu temaslılar da 
hasta oluyor. Buradan sizden 
istirham ediyoruz. Temaslı olan 
kişileri muhakkak bildirilmesi 
gerektiği bilinmesi lazım. Bu 
bizim en kırılgan noktamız. Bu 
konuda sizlerin desteğini istiyo-
ruz. Ayrıca önümüzdeki hafta-
dan sonra mübarek ramazan 
ayını hep birlikte yaşayacağız. 
Bu özel ayda iftar organizas-
yonlarından uzak durması 
sağlık yönünden ve hastalığın 
yayılması açısın-dan çok önem 
arzzetmektedir. İftarlarda toplu-
luk halinde iftar açılmaması yö-
nünde uyarılarda bulunmanızı 
sizlerden talep ediyoruz. 
Cenazeler ve düğün, nişan gibi 
insanları bir araya getirecek ka-

labalık ortamlardan uzak 
durulması çok önemli dedi.
“TAZİYE ZİYARETLERİ VE 
OTURMALARI YAPMALAYIM”
Vali Ustaoğlu; “Değerli 
arkadaşlar, yine bu cenazelerle 
ile ilgili olarak özellikle cenaze 
merasimlerinden ziyade, 
cenaze merasimlerinden 
sonraki taziye ziyaretlerine ara 
verelim. Arkadaşlar, cenaze 
merasiminden sonra mezarlıkta 
toplanıyor uzaktan taziyesini 
verip ayrılıyor. Onu aştık çok 
şükür. Ama özellikle köy 
mahallelerinde hanımlarımızın 

Kapalı mekanlarda toplan-
ması, taziye oturmaları 
yaptıklarını duyuyoruz. Bu 
tür toplanmaların, 30-40 
kişinin bulunduğu kapalı 
bir ortamda olması ya da 
teselli vermek amacıyla 
birbirlerine sarılıp yakın 
temasta bulunmaları salgınla 
mücadelemizi 
etkisizleştirmektedir. 
Biliyorsunuz bölgemizde 
salgının hızla yayılmasının 
sebebi mutasyonlu virüstür.  
İlimizde 1 Şubat'tan itibaren 
görülmeye başlayan mutasyona 

uğramış virüs bölgemizin 
tamamını etkisi altına almış 
durumdadır. Sağlık 
Bakanlığının tespitleri de bu 
yönde. Bu yüzden, bu taziyeler 
noktasında biraz daha dikkatli 
olalım, taziyeleri yakın 
akrabaları ile sınırlandırıp 
cenaze namazından sonra 
taziyelere ara verelim. Den 
işlemlerini birinci derecede 
akrabalar ve bizim görevlile-
rimiz nezaretinde yapsınlar.  
Taziye oturumunda, ev 
ziyaretinde kimse bulunmasın. 
Salgının en çok yayıldığı odak 
noktası taziyeler ve taziye 
oturmalarıdır. Bazıları taziye 
evinde Covid–19 kapmışlar. 
Onlar da kendi evlerine gitti-
ğinde, aile mensuplarına bulaş-
tırıyorlar ve virüs bu şekilde 
hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu 
hususta özellikle çok dikkatli 
olmamız gerekir dedi.”

VAKFIKEBiR iLÇESiNDE PANDEMi
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

æİhtiyaç sahiplerine 
yardımda bulunacak 

hayırseverlere Ramazan 
kolilerini yerel esnaftan 
hazırlatmaları çağrısında da 
bulunan Başkan Kadem 
Sağlam, “Ramazanın bereketini 
zor günler yaşayan esnafımızla 
paylaşalım” dedi. Esnaf Odası 
Başkanı Kadem sağlam, yakla-
şan Ramazan ayı nedeniyle 
yaptığı açıklamada, sabahın ilk 
ışıklarıyla dükkanını açıp sahura 
kadar hizmet veren, ülkemiz 
ekonomisinin en önemli ticari 
teşekkülünü oluşturan küçük 
esnafa toplumun tüm 
kesimlerinin sahip çıkması 

gerektiğini dile getirdi. 
Ramazan ayının 
bereketinin, 
koronavirüs salgını 
nedeniyle sıkıntılı 
günler yaşayan küçük 
esnafa can suyu 
olacağını kaydeden 
Başkan Sağlam, 

vatandaşlara Ramazan ayı 
alışverişlerini, ağırlıklı olarak 
ithal ürünlerin satıldığı, cari 
açığın körüklendiği AVM ve 
zincir marketlerden değil, yerel 
esnaftan yapmaları, ihtiyaç sa-
hibi ailelere gıda kolisi dağıta-
cak hayırseverlere de gıda 
kolilerini yerel esnaftan tedarik 
etmeleri çağrısında bulundu.
"ESNAF HAZIRLIKLARINI 
TAMAMLADI”
Bakkal, manav, fırıncı, lokantacı, 
kasap başta olmak üzere gıda 
sektöründe faaliyet gösteren 
esnafın hazırlıklarını 
tamamlayarak Ramazan'ın 

gelmesini beklediklerini belirten 
Esnaf Odası Başkanı Kadem 
Sağlam, "Ramazan demek, 
bolluk bereket demek. İhtiyaç 
sahibinin gözetildiği, birlik ve 
beraberliğin en üst seviyeye 
çıktığı iftar sofraları için Rama-
zan alışverişine çıkacak vatan-
daşlar çarşı, pazara hareketlilik 
getirecek. Ramazan ayının 
bereketiyle birlikte piyasaların 
canlanması esnaarımızın da 
yüzünü güldürecek" dedi. 
Ramazan alışverişi için küçük 
esnafın tercih edilmesinin top-
lumsal dayanışmanın, kardeşli-
ğin, huzur ve bütünlüğün de bir 
gereği olduğuna dikkati çeken 
Başkan Sağlam, "Gelin 
Ramazan ayının bereketini 
mahallemizin ışığı olan yerel 
esnafımızla paylaşalım. 
Paylaşalım ki mahallemizin ışığı 
sönmesin" şeklinde konuştu.
“MERDİVEN ALTI UYARISI”
Vatandaşları merdiven altı 

ürünlerden uzak durmaları ko-
nusunda da uyaran Başkan 
Kadem Sağlam, Ramazan 
alışverişi yapılırken hesaplı 
ürünle kalitesiz ürün arasındaki 
farkın ayırt edilmesi gerektiğini 
vurguladı. Başkan Sağlam, han-
gi koşullarda üretildiği bilinme-

yen, hijyenden uzak merdiven 
altı ürünlerin insan sağlığını 
tehdit ettiğine işaret ederek, 
“Piyasa yatının altında satılan 
ürünlere şüpheyle yaklaşılmalı. 
Bu ürünlerin genelde sağlıksız 
şartlarda ve merdiven altı üretim 
olduğu bilinmelidir. Virüs salgını 

nedeniyle daha dikkatli ve ted-
birli olmamız gereken şu dö-
nemde vatandaşlarımız alışveriş 
için, bildiği, güvendiği mahalle 
esnafını tercih etmelidir. Çünkü 
esnafımız kendi yiyip içmediği 
ürünü müşterisine satmaz” 
ifadelerini kullandı.

SAĞLAM, “RAMAZAN KOLİLERİ
YEREL ESNAFTAN TEDARİK EDİLMELİ”

V
akfıkebir Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Uzm. Dr. Aydın Kant ile 

bir araya gelen Başkan Ahmet 
Uzun, virüs salgını nedeniyle 
özverili bir şekilde çalışan tüm 
sağlık çalışanlarına teşekkür 
etti. İnsanlık tarihinin en büyük 
salgınlarından birini yaşadığı-
mızı dile getiren Uzun, “Zor 
günlerden geçiriyoruz. Görül-
meyen, zengin, fakir, ayrımı 
yapmayan bir düşmanla sava-
şıyoruz. Bu salgın görüldüğü 
ilk günden itibaren devletimiz 
her türlü tedbiri aldı. Vakfıkebir 
de tüm kurumlarımız tedbirleri 
en üst seviyeye çıkardı. Şüp-
hesiz sağlıkçılarımız yaşadığı-
mız bu süreçte hayatlarını 

ortaya koyarak fedakarca 
çalışmalara imza attılar ve 
atmaya da devam ediyorlar. 
Biz halkımıza evde kalmalarını 
ve özellikle maske, mesafe, 
hijyen kurallarına uyulma 
çağrısını yineliyoruz” dedi.
“SAĞLIK ÇALIŞANLARI-
MIZIN FEDAKÂRLIKLARI 
UNUTULAMAZ”
“Sağlık Çalışanlarına Şiddetin 
Engellenmesine Dair Kanun 
Teklinin” Türkiye Büyük Millet 
Meclis'inde kabul edildiğini 
hatırlatan Başkan Uzun, “Bu 
yüce mesleğin temsilcilerine 
olan gönül borcumuzu ancak 
onlara güvenli bir çalışma 
ortamı sağlayarak hak ettikleri 
saygıyı göstererek 

ödeyebileceğimize inanıyoruz. 
Canımızı, sevdiklerimizi eman-
et ettiğimiz, tüm sağlık çalı-
şanlarımıza özverili çalışmala-
rından dolayı şükranlarımı 

sunuyor, 83 milyon tek yürek 
olarak milletçe birlikte kuvvetli 
olduğumuza, içinde 
bulunduğumuz süreçten de el 
ele vererek daha da 

güçlenerek çıkacağımıza yü-
rekten inanıyorum. Bir cephe-
de savaşır gibi mücadele 
veren tüm sağlık çalışanlarını 
ve onların fedakârlıklarını 
unutmadığımızı ve yanlarında 
olduğumuzu göstermek 
istedik. Pandemi döneminde 
fedakarca görev yapan sağlık 
çalışanlarımıza teşekkür 
ediyor, başarılar diliyorum” 
diye konuştu. Bir yılı aşkın 
süreden beri ciddi bir pandemi 
sürecinin yaşandığını dile 
getiren Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. 
Aydın Kant, “Hükümetimizin, 
devletimizin büyük desteği 
yerelde kaymakamımızın, 
belediye başkanımızın, siyasi 

erklerin ve tüm kamu kurum 
ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşlarının yoğun 
desteğiyle başarılı bir süreç 
geçiriyoruz. Vakfıkebir olarak 
bu sıkıntılı sürecin güzel 
gitmesi için tüm kurallara 
uyulmasını istiyoruz. Bu 
salgının yayılmaması için 
vatandaşlarımızın evde 
kalması, mümkün olduğunca 
sosyal mesafeye uyulması 
gerekiyor. İnşallah yazı güzel 
geçirebilmemiz için bu süreci 
biraz sıkıntılar oluşturmakla 
beraber evde kalarak, 
maskesiz dışarı çıkmayarak, 
sosyal mesafeyi koruyarak 
yaşamaya devam edelim” 
ifadelerini kullandı.

Vali İsmail Ustaoğlu, salgınla topyekûn mücadele 
edilmesi gerektiğini ve herkesin üzerine düşen 
görevi yerine getirmesiyle bu salgınla baş 
edebileceklerini ifade etti. 

BAŞKAN UZUN, “TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ”
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Osman KOYUNCU

inler toplumları düzeltmek ve Dinsanların doğru yola dönmeleri için 

gönderilmişlerdir. Belli zamanlarda belli 

kesimleri irşat etmesine rağmen, bugün 

toplumlar üzerine ki olumlu etkisi çok 

azaldı. Çoğu insanın aklına şüpheler 

geliyor. Acaba dinlerde mi bir problemi 

var veya ilim ve teknoloji zirve yaptı, 

bunun için mi dinler yeterli olamıyor.  

Zamanı da Allah yarattı, O zamana bağlı 

değildir, kutsal dinler zamanlar üstüdür. 

Bir vadide bulunsan, sağ taraftaki dağın 

arkası gelecek zaman, sol taraftaki dağın 

arkası geçmiş zaman olsun. Bizler vadinin 

içinde, yalnız bulunduğumuz hali görür 

ve anlarız, geçmiş ve geleceği bilemeyiz.  

Amma yüksekten, uçakla birisi aşağıya 

bakarsa, sağ ve soldaki dağların arkasını 

yani geçmiş ve geleceği görebilir, işte 

Allah'ın geçmiş ve geleceği görmesi ve 

bilmesi bunun gibi bir şeydir. 

    Bütün ilmin ittifakıyla, bu kâinat  mükemmel bir bilgisayardan ve fabrika 

gibi çalıştırılıyor, hiçbir ilim adamı bir 

noksanlık göremiyor. Bazı akılları gözüne 

inen insanlar, kainatta bir kaos vardır, 

düzensiz bir şekilde dağılmaya doğru 

gidiyor diyorlar. Kâinatta bir kaosun ve 

düzensizliğin olduğu doğrudur. Bu 

kâinatı yaratan, kâinat fabrikasını 

çalıştırması için çeşitli çarkları döndürür. 

Her çark aynı şekilde dönse fabrikadan 

verim alınamaz. Bazı çarklar düz, bazı 

çarklar ters döner ki o fabrikadan olumlu 

mahsuller alınsın. Bu kâinatı yaratan 

kudret, bütün kâinatın gelişmesi için 

zıtları çarpıştırır. Bize göre zıtlık gibi 

görünen şeyler gelişmenin lokomotifidir. 

Yılan, akrep gibi varlıkları sevmeyiz fakat 

kainattaki denge için çok büyük görevleri 

vardır eğer bir türü yok edersen, 

kainattaki işletim sistemi yani ekolojik 

denge bozulur, insanlık helak olur. 

Toplumda veya kâinatta olumsuz gibi 

görünen şeyler, dolaylı ve neticeleri 

itibari ile güzel olan şeylerdir. Zıtlardan 

birini yok edersen diğeri de yok olur. Eksi 

kutup olmazsa yalnız artı kutup ile 

elektrik üretilmez, kadın olmazsa 

erkekten, erkek olmazsa kadından ne 

olur. Eğer şeytan gibi kötülükler 

olmasaydı gelişme durur hayat monoton 

olurdu. Onun için kâinat ve 

toplumlardaki olumsuzluklara 

istenmeyen güzellikler olarak bakılmalı 

ekolojik denge için yılanları bile 

sevilmelidir. Olumsuzluklar aşırıya kaçar 

ve denge bozulursa adaletle kontrol 

etmeliyiz. Peygamberimiz küfür devam 

eder amma adaletsizlik(zülüm) devam 

etmez der. Çünkü zülüm (adaletsizlik) 

kâinattaki düzeni bozar. Dinlerin yetersiz 

gibi görünmesi, onun yetersizliğinden 

değil de insanların yanlış anlamasından 

kaynaklanıyor. Pek çok ayetler yorum 

isterler. Bütün ilimler Allah'ındır, fenleri 

bilmeden Kuran ve Onun açılımı olan bu 

kâinat kitabı anlaşılamaz. Ayet ve 

hadislerin çoğu yorumdur. Bazıları 

Mevlana'nın kıssalarında hayvanların 

konuşması ile verilen misalleri, gerçekten 

hayvanların konuştuğu şeklinde anlıyor, 

işte dinde de bu şekilde pek çok ayetler ve 

hadisler vardır ki eğer fen ilimleri ile 

yorumlanmazsa hurafe şeklinde kalır, 

insanlar dinden soğur.   Zamanın 

şartlarına göre dini yorumlamalıyız. 

Osmanlı hukuk sistemi mecellede, 

zamanın değişmesi ile hükümlerin 

değişmesi(ahkâm hariç)kaçınılmazdır der. 

NİÇİN DİNLER İNSANLARI ISLAH EDEMİYOR?  

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m

V
akfıkebir Trabzonspor 
Taraftarlar Derneği 
Başkanı Hasan Bahadır, 

Vakfıkebir Taraftarlar Lideri 
Murat Günaydın, Çamlık 
Mahallesi Muhtarı İlyas Bahadır 
ile beraber yönetim kurulu üye-
leri Trabzon Ortahisar Belediye 
Başkanı Ahmet Metin Genç'i 
makamında ziyaret ederek bir 
süre sohbet ettiler. Başkanlar 
Bahadır ve Günaydın, Başkan 
Genç'e “VAKFIKEBİRLİLER”  
atkısı ve üzerinden Belediye 

Başkanı Ahmet Metin Genç'in 
isminin yazılı olduğu meşhur 

Vakfıkebir Ekmeği takdim ettiler. 
Ziyaret sonrası Bahadır ve 
Günaydın, Ortahisar Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Metin 
Genç'i Vakfıkebir Trabzonspor 
Derneği olarak ziyaret ettik. İlgi 
ve alaka-larından dolayı başka-
nımıza teşekkür ediyoruz dedi-
ler. Ortahisar Belediye Başkanı-
mız Sayın Ahmet Metin Genç 
ise ziyaretten dolayı duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek 
misarlere teşekkür etti.

BAŞKAN GENÇ'E “VAKFIKEB�RL�LER”
 ATKISI HED�YE ETT�LER

Başkan Uzun yaptığı 
açıklamada şunları 

söyledi, “Şahsım hakkında 
son günlerde Sosyal Medyada 
ve bir takım basın 
organlarında Trabzon 1.Ağır 
Ceza Mahkemesinin bir 
kararına atfen asılsız, 
mesnetsiz ve art niyetli bilgiler 
paylaşılmaktadır. Bu 
paylaşımlar kesinlikle 
gerçekleri yansıtmadığı gibi 
itibarımı zedelemeye ve yanlış 
algı yaratmaya yöneliktir. 2011 
yılında Belediyemizde yapılan 
“ Cadde sokak süpürme, 
temizleme ve çöp toplama 
hizmet alımı ihalesi “ ile ilgili 
evraklardaki eksikliğin 
tarafımızca öğrenilmesi 
üzerine kamu yararını 
korumaya yönelik ilkeli 
yöneticiliğin gereği 
03.01.2012 tarihinde 
Beşikdüzü Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na suç 
duyurusunda bulunduk. 
Neticesinde bahsi geçen ceza 
soruşturması başladı ve 
sonucunda ihbarda bulunanın 
şahsım olması bu haliyle de 
suç kastım olmadığı açıkça 
ortada iken 29.03.2021 tarihli 

oturumda hakkımda 10 ay 
ceza verilerek hükmün 
açıklanmasının geri 
bırakılmasına oy çokluğu ile ( 
Mahkeme Başkanının Muhalif 
kalması ile ) karar verildi. Bu 
karar kesin karar olmayıp 
itiraz yoluna gideceğimiz ve 
atılı suçun unsurları itibarı ile 
gerçekleşmediğinden ilgili 
karar kaldırılabileceği gibi 
kaldırılmaması durumunda ise 
hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına dair karar 
verildiğinden kesin hükmün 
hiç bir sonucunu 
doğurmayacağı gibi 5 yıllık 
sürenin geçmesi ile de bütün 
sonuçları ile ortadan 
kalkacaktır. Yine haberde 
bahsedilen diğer suçla bir 
ilgisi bulunmayıp bu suça 
ilişkin de hükmün 
açıklanmasının geri 
bırakılmasına dair karar 
verilmiştir. Paylaşım ve 
haberlerde belirtildiği gibi 15 
aylık bir ceza söz konusu 
olmadığı gibi savcı tarafından 
istinaf yoluna gidileceğine 
ilişkin süre tutum dilekçesi 
verilmesi, kararın mütalaaya 
aykırı verilmesi nedeni ile olup 
işleyişin gereğidir. Sonuç 
olarak belirtmek isteriz ki, 
yapılan bu paylaşımlar 
karalama ve yanlış algı 
yaratmaya yönelik olup ayrıca 
Belediyemizce paylaşımcı 
hakkında ücretsiz gazete 
dağıtıldığı ya da personelin 
paylaşımcı hakkında suç 
duyurusunda bulunması ile 
ilgili talimatımın olduğu 
şeklindeki iddialar da 
asılsızdır” dedi.

�DD�ALAR ASILSIZDIR 

D
amat, Şalpazarı 
İlçesi nüfusuna 
kayıtlı İzmir İlinde 

görev yapan Jandarma 
Uzman Çavuş olarak 
görev yapan Erkan Ergin, 
Gelin Vakfıkebir İlçesi 
Büyükliman Mahallesinden 
Ankara da Polis Memuru 
olarak çalışan Kubra Kılıç 
nikah törenine damatlık ve 
gelinlik yerine 
üniformalarıyla katıldılar. 
Belediye Başkanı Rek 
Kurukız tarafından nikahları 
kıyılan çiftin ailesi ve 
yakınlarının katıldığı tören 

sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. 
Damat, Jandarma Uzman 
Çavuş Erkan Ergin, Gelin Polis 
Memuru Kübra Kılıç severek 

evlendiklerini ve 
yakınlarıyla mutluluklarını, 
üniformalarıyla paylaş-
maktan dolayı sevinçli 
olduklarını söyledi. 
Şalpazarı Belediye 
Başkanı Rek Kurukız, 
"Belediyemizde bir ilk 
yaşandı. Kutsal iki görev-
de çalışan bu kardeşle-
rimizin üniformalarıyla 
nikahlarını kıymamız 
bizleri onurlandırdı ve 
gururlandırdı. Bu onuru 

bizlere yaşattığınız için sizlere 
teşekkür eder ömür boyu 
mutluluklar dilerim" dedi.

ŞALPAZARI BELED�YES�NDE B�R �LK YAŞANDI

Vakfıkebir Trabzonspor Taraftarlar Derneği ve Taraftarlar gurubu üyeleri 
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret ettiler.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, 1.Ağır Ceza Mahkemesi 
kararı ile ilgili açıklamalarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. 

Şalpazarı ilçesinde, biri polis memuru diğeri uzman çavuş olan çiftin, üniformalarıyla 
geldikleri belediyede nikahlarını Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız kıydı.

V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta MHP Kadın Kolları 

Başkanı Havva Yayla ve 
yönetimini makamında ağırladı. 
Kendisini ziyarete gelen 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Vakfıkebir İlçe Teşkilatı Kadın 
Kolları Başkanı Havva Yayla ve 
yönetim kurulu üyelerine 
ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta, yeni göreve gelen 
yönetim kurulu üyelerine 
çalışmalarında başarılar diledi. 
Başkan Muhammet Balta, 
“Vakfıkebir'de yaşayan 
vatanımızı ve bayrağımızı 
seven bütün insanlarımızla el 
ele gönül gönüle yürüyerek 
hizmetlerimize devam edeceğiz. 
Belediye olarak imkanlarımız 
dahilinde 46 mahallemize eşit 
şekilde hizmet götürme çabası 
içerisindeyiz. Vakfıkebir ve 

Vakfıkebirli hemşehrilerimizin 
faydalanabileceği yeni 
projelerimiz üzerinde çalışmalar 
yapıyoruz. Bu projelerimizi kısa 
sürede hayata geçireceğiz.” 
Yapılan ziyaretten dolayı 
mutluluk duyduğunu belirten 
Başkan Balta, MHP Kadın 
Kolları Başkanı Yayla ve 
beraberindeki heyete çalışmalar 
ve kadınlara yönelik gerçek-
leştirilen faaliyetler hakkında 
bilgi vererek çalışmalar 
hakkında karşılıklı sohbet ettiler. 
MHP kadın Kolları Başkanı 
Havva Yayla ise, bugüne kadar 
yapılan hizmetlerin göz ardı 
edilemeyeceğini belirterek, 
Vakfıkebir ve Vakfıkebirliler için 
kalıcı hizmetler üreten ve halkı 
belediye hizmetleri ile 
buluşturan Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve ekibini 
kutladı. MHP Kadın Kolları 
Başkanı Yayla, Vakfıkebir 
Belediyesi'nin çalışmalarını 
yakından takip ettiklerini 
söyleyerek yaptığı hizmetlerden 
dolayı Başkan Muhammet 
Balta'ya teşekkür etti.

MHP KADIN KOLLARINDAN
BAŞKAN BALTA'YA ZiYARET
Vakfıkebir Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanı Havva Yayla ve 
beraberindeki heyet Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti.
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FINDIK KOZALAK AKARI
 (Phytoptus avellanae) MÜCADELE

V
akfıkebir Tarım ve Orman 
İlçe Müdürü Remziye 
Kuleyin yaptığı 

açıklamada, Fındığa özel bir 
zararlıdır. Çok küçük, ortalama 
0,09 mm uzunluğunda, ince 
uzun silindir şeklinde, mat beyaz 
renkli bir akardır. Fındıkların 
meyve sürgün gözlerine girerek 
onları şişirir ve kozalak şekline 
sokar Deforme olan gözler 
gelişemediğinden kurur ve 
meyve tutumu azalır.  
“FINDIKTA KOZALAK AKARI”
Müdür Kuleyin, Mekanik 
mücadele; Kozalakların kışın 
yapraksız dönemde toplanıp 
bahçe içerisinde bir yere 
bırakılması şeklinde yapılan bir 
mücadele yöntemidir. Toplanan 
Kozalaklar kesinlikle 
yakılmamalı ve gömülmemelidir. 
Kozalakların içi diğer faydalı 
akar ve böcekler için de bir 
barınak yeridir. Fındık Kozalak 
Akarı çok yavaş hareket ettikleri 
ve olumsuz çevre şartlarından 

çok çabuk etkilendikleri için 
kozalakları terk edemezler ve 
kuruyan kozalaklar içinde 
besin bulamadıkları için 
ölürler. Kozalakların içerisinde 
barınan faydalı böcekler 
kozalakları terk ederek 
faaliyetlerini devam ettirirler. 
Kimyasal mücadele yapılacak 
bahçelerde ise mutlak bir ön 
sayım yapılmalıdır. Bu amaçla 
1-10 da büyüklüğündeki 
bahçelerde 10 ocak, 11-20 da 
büyüklüğündeki bahçelerde 
20 ocak, 21-30 da 
büyüklüğündeki bahçelerde 30 
ocak işaretlenir. Bu ocakların 
birer dalındaki kozalak sayılır. 
Bir dalda ortalama 5 kozalak 
varsa ilaçlı mücadeleye karar 
verilir. Kimyasal Mücadele için 
en uygun zaman akarların 
göçünün yoğun olduğu Nisan 
sonu Mayıs ayı ortalarına kadar 
olan süredir. Başarılı bir 
mücadele için yaprak ve 

sürgünlerin tamamen 
ilaçlanması gerekmektedir. 
İlaçlamalar bir hafta içerisinde 
bitirilmelidir. Kullanılacak Bitki 
Koruma Ürünleri, Bitki Koruma 
Ürünleri Satış Bayisinden 
alınarak Bitki Koruma Ürünleri 
uygulama belgesine sahip kişiler 
tarafından yapılmalıdır. 
Üreticilerimiz Müdürlüğümüze 
müracaat ederek daha geniş 
bilgi alabilirler dedi.

YILMAZ BAKAN MÜŞAVİRİ OLDU

æ06 Nisan 2021 günü 
gecesi bilinmeyen bir 

nedenle Trabzon ili Beşikdüzü 
ilçesi Ağaçlı mahallesi Navron 
mevkisinde bulunan Hikmet 
Ülken'in evinde başlayan 
yangın olayını gören 
komşuların olayı ev sahibi Ayşe 
Ülken'e telefonla haber 
vermeleri üzerine olay 
mahalline ulaşmaya çalışan 
Ayşe Ülken kalp krizi geçirerek 
vefat etti. Beşikdüzü İlçesi 
Ağaçlı Mahallesinde bir ev 
alevlere teslim oldu. Evden 
alevler çıktığını gören 
vatandaşlar durumu hemen 
112 Acil İtfaiye Ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine İtfaiye, 
Sağlık ve Jandarma ekipleri 
sevk edildi. İhbarı alan Trabzon 
Büyükşehir Belediyesine bağlı 
Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye 
Grup Amirliği personelleri olay 
yerine hareket etti. Ekipler olay 
yerine vardığında tek katlı 
ahşap evin yandığını gördü ve 
müdahale edip kontrol altına 
aldı. H.Ü.'ye ait ev, yazın 

kullanıldığı için, yangın 
sırasında evde kimsenin 
olmadığı kaydedilirken, ev 
sahibinin de ilçe merkezinde 
ikamet ettiği kaydedildi. Ancak, 
babasının evinin yandığını 
duyan H.Ü.'nün 51 yaşındaki 
kızı Beşikdüzü İYİ Parti 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe 
Ülken, babasının köyde evde 
olduğunu düşündü, yaşadığı 
sıkıntı sonrasında kalp krizi 
geçirerek hayatını kaybettiği 

belirtildi. Üzücü olay sonrası 
vefat eden Ayşe Ülken adli tıp 
kurumuna kaldırıldı. Yanan evin 
maalesef tamamen 
kullanılamaz durumda olduğu 
görülmüştür. Konu ile ilgili 
olarak güvenlik birimlerimiz 
geniş çaplı tahkikat başlattılar. 
Ağaçlı Mahallesi'nde meydana 

gelen üzücü yangın ve vefat 
olayı bölgede büyük üzüntü ve 
mateme neden oldu.

BEŞİKDÜZÜ AĞAÇLI MAHALLESİNDE 

HÜZÜN ve MATEM VAR

Vakfıkebir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Remziye Kuleyin,  fındık 
bahçelerinin özel bir zararlısı olan “Fındık Kozalak Akarı (Phytoptus 
Avellanae)” ile mücadelenin çok önemli olduğunu belirtti.

Trabzon ili Beşikdüzü ilçesi Ağaçlı Mahallesi Navron mevkisinde 
Hikmet Ülken'in evinde başlayan yangın olayını gören komşuların 
olayı ev sahibi Ayşe Ülken'e telefonla haber vermeleri üzerine olay 
mahalline ulaşmaya çalışan Ayşe Ülken kalp krizi geçirerek vefat etti.

Çarşıbaşı ilçesinde iki dönem AK Parti'den Belediye Başkanlığı 
görevinde bulunan son dönem ise ittifak kararı sonrasında aday olmayan 
Coşkun Yılmaz, İçişleri Başkanlığı Bakan Müşavirliği görevine atandı.

Çarşıbaşı ilçesinde 2 dö-
nem belediye başkanlığı 
görevini başarılı bir 
şekilde sürdüren ve 

başarılı çalışmaları ile dikkatleri 
üzerine çeken Coşkun Yılmaz, 
İlçede Esnaf Odası Başkanlığı 
ve Esnaf Kefalet Kooperati 
Başlığı görevlerinde de bulun-
du. 2019 yerel seçimlerinde 
aday olmayan ve daha 
önceden İki dönem Çarşıbaşı 
İlçe Belediye Başkanlığı görevi 
yapan Coşkun Yılmaz, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu'nun, 
Bakan Müşaviri olarak atandı. 
Yeni görevinde Sayın Coşkun 
Yılmaz'a başarılar diliyoruz.
SORUMLULUĞUMU YERİNE 
GETİRİLEBİLMEK İÇİN VAR 
GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM
Ankara'da bulunan Coşkun 
Yılmaz, “İçişleri Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu'nun 

teveccühleri, Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın takdirleriyle İçişleri 
Başkanlığı Bakan Müşavirliği 
görevine atandım. Bizleri böyle 
onurlu ve önemli bir göreve 
layık gören Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve Sayın 
İçişleri Bakanımıza teşekkür 
ediyor, şükranlarımı 
sunuyorum. Sorumluluğumu 
yerine getirilebilmek için var 
gücümle çalışacağım” dedi.

COŞKUN YILMAZ KİMDİR?
Coşkun YILMAZ 1970 yılında 
Çarşıbaşı' nda doğdu. İlk, orta 
ve lise öğrenimlerini Çarşıbaşı' 
nda tamamladı. Daha sonra 
16/11/2005 tarihinde Çarşıbaşı 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanlığına, 21/02/2007 
Çarşıbaşı S.S. Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Koop. Başkanlığına seçildi. 
İş adamı olan Yılmaz, evli ve 3 
çocuk babasıdır. 2009 yılında 
yapılan Mahalli İdareler Genel 
Seçimlerinde Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı seçildi. 2014 
yılında yapılan Mahalli İdareler 
Genel Seçimlerinde 2. Kez 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
olarak seçildi. 2019 yılında 
yapılan seçimlerde aday 
olmayan Yılmaz, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu'nun, Bakan 
Müşaviri olarak görevlendirildi.

C
HP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil 

Karaismailoğlu'na bitmek 
bilmeyen Kanuni Bulvarı'nı 
sordu. Konuya ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
Kaya, “Yapımına 2011 yılında 
başlanan Kanuni bulvarı için 
2016'da bitecek dediler 
bitmedi, 2018'de bitecek 
dediler bitmedi, 2020'de 
bitecek dediler bitmedi. 2 yılda 
bir bitecek dedikleri Kanuni 
Bulvarı'nın şu ana kadar 
sadece yüzde 52'si 
tamamlandı. Gölçayır, 
Kutlugün, Düzyurt ve Gözalan 
kısımlarındaki vatandaşlarımız 
yerlerinin ne olacağını 
bilmiyorlar. Ne yer alabiliyorlar 
ne satabiliyorlar. Bu belirsizlik 
artık son bulsun. Hükümet 
yetkililerinin çıkıp bu konuda bir 
açıklama yapmasını istiyoruz" 
dedi. Karadeniz sahil yolunun 
yükünü haetmek ve Trabzon 
şehir içi trağini rahatlatmak 
amacıyla 2011'de yapımına 
başlanan Kanuni Bulvarı 
Projesi, 10 yıldır bitirilemedi. 
Kanuni Bulvarı Projesinin 
Çukurçayır'dan itibaren güzer-
gahının ne olacağı, kamulaştır-
ma çalışmalarının hangi koşul-
larda yapılacağı ve projenin ne 
zaman tamamlanacağı konu-
sunda Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 
cevaplaması istemiyle soru 
önergesi veren CHP Trabzon 
Milletvekili Ahmet Kaya, şunları 
söyledi:
2 YILDA BİR “BİTİRECEĞİZ” 
DİYORLAR
“Karadeniz Sahil Yolu'nun 
Akyazı Kavşağı'ndan 
başlayarak Trabzon-
Gümüşhane yolunun Çağlayan 
Kavşağında son bulacak 
Kanuni Bulvarı Projesinin 
temelleri 2011 yılında 
atılmasına rağmen 10 yılda 
projenin ancak %52'si 
tamamlanabilmiş; hükümet 
yetkililerinin ve yerel 
yöneticilerin daha önce 
defaatle vaat ettikleri tarihlerde 
proje bitirilememiştir. 2015 
yılında, dönemin Karayolları 
Trabzon Bölge Müdürü 
Selahattin Bayramçavuş, 
Kanuni Bulvarı Projesinin 2016 
yılında bitirileceğini beyan 
etmiştir. Yine, önceki dönem 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu Kanuni Bulvarı 
Projesi ile ilgili, 2015 yılında 
yaptığı açıklamada projenin 
2018 yılında biteceğini; 2017 
yılında yaptığı başka bir 

açıklamasında ise 2020 yılında 
biteceğini ifade etmiştir. Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanlığı'nın 
2019 yılına ait “Ulaşımda 
Trabzon” kitapçığında ise 
projenin 2020 yılında biteceği 
belirtilmiştir.”
BELİRSİZLİK 
VATANDAŞLARIMIZI 
MAĞDUR EDİYOR
“Kanuni Bulvarı Projesi ile ilgili 
olarak Çukurçayır tüneline 
kadar planlama yapılmış, 
devamındaki Gölçayır, 
Kutlugün, Düzyurt ve Gözalan 
mahallelerini içeren bölümlerin 
akıbeti konusunda ise 
belirsizlikler devam etmektedir. 
Kanuni Bulvarı Projesinde İmar 

Kanunun 18. Maddesi 
uygulanarak verilen düşük 
kamulaştırma bedelleri, 
güzergâh ve imar planlarının 
defalarca değiştirilmesi ve 
belirsizlikler nedeniyle bu 
mahallelerde evleri ve arazileri 
bulunan yüzlerce insanımız 
tedirgindir ve huzursuzluk 
içinde. Bu insanlarımız atadan, 
dededen kalma tapulu arazileri 
üzerinden geçecek yolun 
güzergahı, imar planları ve 
kamulaştırma çalışmaları 
hakkında Karayollarından ve 
Büyükşehir Belediyesi'nden 
yeterince bilgi alamamakta; 
arazileri ve evleri ile ilgili 
herhangi bir alım-satım, bakım, 
onarım işlemi yapamamak-
tadırlar. Kanuni Bulvarının 
bitirilemeyişi, Trabzonlu 

vatandaşlarımızı mağdur 
etmekte ve şehrin trak akışını 
olumsuz etkilemektedir. Bu 
çağda, bir yol projesini bitirmek 
neden bu kadar zor? 
Başladığınız birçok projenin 
sonunu getiremediniz. 
Çömlekçi de aynı, burası da 
aynı. Trabzonlu 3 bakanımız 
var, 6 milletvekilimiz var. 
10 yılda bir Kanuni Bulvarı 
Projesi'ni, bir Çömlekçi'yi 
bitiremedikten sonra neye 
yarar?”
MİLLETVEKİLİ KAYA, SORU 
ÖNERGESİ VERDİ
Kaya'nın Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 
cevaplaması istemiyle TBMM 
Başkanlığına sunduğu soru 
önergesi ise şöyle;
1-Daha önce 2016'da, 2018'de 
ve 2020 yılında biteceği vaat 
edilen Kanuni Bulvarı Projesi 
ne zaman tamamlanacaktır? 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi'nin web sitesinde 
yazdığı gibi 2021 yılının 
sonunda bitirilebilecek midir? 
Gecikmelerin sebebi nedir?
2-Kanuni Bulvarı Projesinin 
Çukurçayır tüneli devamında 
yer alan Gölçayır, Kutlugün, 
Düzyurt ve Gözalan 
mahallerimizde yapılacak 
çalışmalar nelerdir ve ne 
zaman bitirilmesi 
planlanmaktadır?
3-Gölçayır, Kutlugün, Düzyurt 
ve Gözalan mahallelerini ve 
yüzlerce insanı ilgilendiren 
Kanuni Bulvarı yol güzergâh ve 
imar planı çalışmalarının son 
durumu nedir?
4-Kanuni Bulvarı Projesinde 
bugüne kadar kaç defa 
güzergâh ve plan değişikliği 
yapılmıştır? Sebebi nedir?
5-Kanuni Bulvarı'nın 
Çukurçayır'dan sonraki 
bölümünde kamulaştırma 
işlemleri nasıl yapılacaktır? 
İmar Kanunu'nun 18. Maddesi 
uygulanarak vatandaşlar 
mağdur edilecek midir?
6-3 şerit gidiş, 3 şerit geliş 
olarak planlanan Kanuni 
Bulvarı Projesinin 
Çukurçayır'dan sonraki 
bölümünün 2 şerit gidiş, 2 şerit 
geliş olarak revize edildiği ve 
40 metre genişliğinde olan 
yolun 25 metreye düşürüleceği 
iddiaları doğru mudur?
7-Kanuni Bulvarı'nın Yenicuma 
viyadükleri ve Boztepe tünelleri 
kent estetiği açısından çok 
kötü görünmektedir. Bu 
kısımlarda, doğa 
katledilmeden, doğal dokuya 
ve kent estetiğine uygun 
imalatlar yapılamaz mıydı?

MiLLETVEKiLi KAYA, KANUNi BULVARINI SORDU: 
"GÖLÇAYIR-GÖZALAN ARASI NASIL OLACAK?"
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu'na bitmek bilmeyen Trabzon Kanuni Bulvarı'nı sordu.
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TRABZONLU YÜZBAŞI PİLOT
BURAK GENÇÇELEBİ ŞEHİT OLDU

CORA'DAN BEŞİKDÜZÜ ÇIKARMASI

T
rabzon'a gelen Milletvekili 
Cora, Beşikdüzü'ne 
adeta çıkarma yaptı. 

Beraberinde AK Parti Trabzon 
İl Yönetim Kurulu üyesi Ali 
Zeytin ve AK Parti Beşikdüzü 
İlçe Başkanı Ahmet Gören ile 
Beşikdüzü Organize Sanayi'ni 
(OSB) ziyaret eden Vekil Cora, 
burada Akana Deniz 
Teknolojileri ve Olgun Klima 
rmalarının çalışmalarıyla ilgili 
bilgi aldı. Firmaların taleplerini 
de dinleyen Milletvekili Cora, 
ardından Sahil Tahkimat Alanı, 
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 
Yurt Binası ve Gençlik 
Merkezi'nin son durumu ile ilgili 
İlçe Başkanı Ahmet Gören'den 
bilgi aldı. Sahil Tahkimat 
Alanının %70'inin 
tamamlandığını ifade eden 
Milletvekili Cora, “200 

dönümlük bir alanda yoğun bir 
çalışma gerçekleştiriliyor. En 

kısa süre içerisinde buranın 
çalışması tamamlanacaktır. 
Alanla ilgili henüz planlanmış 
bir proje yok ancakBeşikdüzülü 
hemşerilerimizin aileleri ile hoş 
vakit geçirebilecekleri, 
gerektiğinde de spor 
yapabilecekleri spor temalı bir 
millet bahçesi yapılabilir.” 
ifadelerini kullandı. KYK Yurt 
Binası ile ilgili de konuşan 
Cora, “500 öğrencimize hizmet 
verecek olan KYK Yurt Binası 
en modern şekliyle 
tamamlandı. İlçemize hayırlı 
olsun.” dedi. 

Şehit Pilot Genççelebi'nin 
Trabzon Ortahisar İlçesi 
Bulak Köyünden olduğu 
bildirildi. Şehit Pilot 

Genççelebi'nin Trabzon'da son 
yolculuğuna uğurlanacağı 
kaydedildi. Konya'dan bugün 
tüm Türkiye'yi yasa boğan bir 
haber geldi. Konya 3. Ana Jet 
Üs Komutanlığında konuşlanan 
Hava Kuvvetlerinin akrobasi 
ekibi Türk yıldızlarında, eğitim 
uçuşu esnasında henüz 
bilinmeyen bir nedenden ötürü 
NF - 5 uçağı düştü. Uçağın 
düşmesi sonrasında Pilot 
Yüzbaşı Burak Genççelebi, ne 
yazık ki şehit düştü. Şehit Pilot 
Burak Genççelebi'nin, 
Trabzonlu olduğu kaydedildi. 
Ortahisar İlçesi Bulak Köyünden 

olduğu kaydedilen Şehit Pilot 
Genççelebi'nin, memleketi 
Trabzon'da son yolculuğuna 
uğurlanacağı bildirildi. Pilot 
Yüzbaşı Genççelebi'nin 35 - 36 

yaşlarında olduğu ve İzmir'in 
Çiğli İlçesinden yaklaşık 1 yıl 
önce Konya'ya tayini çıktığı 
kaydedildi.

ERENER'iN HAYVAN SEVGiSi

G
örele Belediyesi 
tarafından ilçenin çeşitli 
noktalarına kedi villaları 

ile kedi, köpeklerin beslenmeleri 
için su ve mama kabı 
yerleştirildi.  Görele Belediye 

Başkanı Tolga Erener, sokak 
hayvanları için örnek 
çalışmalara imza atmaya 
devam ettiklerini belirterek, 
“Onlar üşürse, karınları aç 
gezerse bizim yüreğimiz donar. 
Bizim ne kadar yaşamaya 
hakkımız varsa, doğadaki her 
canlının da o kadar yaşam 
hakkı vardır. Sokak 
hayvanlarımızın hakkına değer 
veriyor, onlar için örnek 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Sevimli dostlarımız için 
ilçemizde belirlediğimiz çeşitli 
noktalara insanlarımızı rahatsız 
etmeyecek şekilde kedi villaları 
ve beslenmeleri için mama ve 
su kabı yerleştirerek, doğadaki 
yaşam koşullarını 
güçlendiriyoruz” dedi. 

FİKRİNİ SÖYLE ŞEHRİNE YÖN VER
D

oğu Karadeniz'de, 
Mayıs ayında 
başlayacak çay tarımı 

için hasat dönemi öncesi bir 
açıklama yapan İYİ Parti 
Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin 
Örs “Rize, Trabzon, Artvin ve 
Giresun illerinde yapılan yaş 
çay üretiminde hasat dönemi 
yaklaşıyor. Çay bölgemiz için 
çok önemli, binlerce üreticinin 
tek geçim kaynağı. Bu 
dönemde bölgemize başka 
şehirlerden çok sayıda 
üreticimiz gelecek, nüfus 
artacak, oluşabilecek vaka 
artışlarının önüne geçilmesi için 
şimdiden tedbir alınmalı. 
Sorunsuz bir sezon geçirmek 
için hem ÇAYKUR hem de 
Valiliklerimiz bir eylem planı 
ortaya koymalı ve bir an önce 
hayata geçirmelidir.” dedi.    
“ÜRETİCİ DESTEKLEME 
PARALARININ HEMEN 
ÖDENMESİN”
İYİ Parti Milletvekili Örs, 
açıklamasında gübre 
yatlarındaki artışa dikkat 
çekerek şu ifadelere yer verdi: 
"Çay üreticimizin kullandığı 
gübrenin son bir yıldaki yat 
artışı %20-25'i geçti. Şimdi 
çayda gübreleme zamanı. 
Gübre yatları her gün yukarı 
doğru gidiyor, üreticinin elini 
yakıyor. Devlet tarafından 
üreticiye verilen gübre desteği 
dönüm başına 20 TL. Zaten 
yetersiz olan bu desteği Tarım 
Müdürlüğünde, çiftçi kayıt 
sistemine kayıtlı olan çiftçiler 
alabilmektedir. Ancak 
bölgemizde arazilerin çok 
hisseli olması nedeniyle çay 

üreticilerinin çok azı bu 
destekten faydalanabiliyor. 
Gübre yatlarının bu denli 
artması üreticiyi zora 
sokmaktadır. Bu pandemi 
döneminde çok zor şartlarda 

çayını toplayıp, satacak olan 
üreticimiz Hükümet tarafından 
ciddi oranda desteklenmelidir."    
İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Örs açıklamasında,ÇAYKUR'un 
üreticiye ödeyeceği ürün bedel-
lerinin karşılığı bankalardan 
aldığı promosyon paralarının 
üreticiye neden ödenmediğini 
sorarak "ÇAYKUR üreticiye 
ödeyeceği bedel karşılığı 

bankalardan aldığı promosyon 
paralarını neden üreticiye 
ödemez? Bu para çayın çilesini 
çeken üreticiye verilmelidir. 
Ayrıca; 29 Mart itibarıyla öden-
eceği açıklanan destekleme 

paraları ne zaman üreticinin 
hesabına yatırılacak? Üretici 
destekleme paralarının he-
men ödenmesini istiyor" dedi. 
İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Dr. Hüseyin Örs açıklaması-
nın son bölümünde, 
bölgedeki işsizliğe dikkat 
çekerek "Hükümet herşey 
güllük gülistanlıkmış gibi algı 
yaratıyor, TUİK verilerine göre 
enasyon azalıyor, işsizlik 
düşüyor ama ÇAYKUR'un 
Artvin, Rize, Trabzon, 
Giresun illerini kapsayan 300 
kişilik -ilan metnindeki adıyla- 
beden işçisi alımında Rize 
kontenjanına düşen 210 
kişilik kontenjana 22.950 
başvuru yapıldı. Sadece 
erkeklerin başvurusunun 

kabul edildiği, kadın 
başvurularının kabul edilmediği 
bu ilana başvuru yapanların 
sayısı bölgedeki işsizliğin 
geldiği düzeyi göstermesi 
açısından acı bir örnektir. Bu 
noktada söylenecek söz: 'TUİK 
işsizlik rakamlarını küllahıma 
anlatsın!' dan başka bir şey 
olamaz" ifadelerine yer verdi. 

MİLLETVEKİLİ ÖRS ÇAY SEZONU ÖNCESİ UYARDI:

GEREKLi TEDBiRLER ALINSIN 

Konya'da 3. Ana Jet üs komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetlerinin 
akrobasi ekibi Türk Yıldızlarında ki NF-5 uçağı ne yazık ki düştü. Uçağın 
düşmesi sonucunda Trabzonlu Yüzbaşı Pilot Burak Genççelebi şehit düştü. 

Görele Belediyesi sokakta yaşayan sevimli dostlarımız için çalışmalarını sürdürüyor.

B
üyükşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Zorluoğlu'nun çok önem 

verdiği projeler arasında yer 
alan ve şehrin ulaşım sorununu 
çözüme kavuşturacak olan 
Ulaşım Master Planı çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor. 
Trabzon'da uzun yıllardır 
konuşulan bir konuyu daha 
çözüme kavuşturan Büyükşehir 
Belediyesi, Ulaşım Master Planı 
çalışmaları kapsamında anket 
çalışması gerçekleştiriyor. 
Önümüzdeki haftadan itibaren 
başlayacak ve şehir genelinde 
yüz yüze gerçekleştirilecek olan 
anket çalışmasına katılan 
vatandaşların görüşleri, plan 
kapsamında değerlendirmeye 
alınacak. 
VATANDAŞLARIMIZDAN 
DESTEK BEKLİYORUZ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Dairesi Başkanlığından 
konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Murat 
Zorluoğlu'nun şehrin ulaşım 
alanındaki anayasası olarak 

ifade ettiği Ulaşım Master Planı 
çalışmalarını hız kesmeden 
sürdürmekteyiz. Bir ilki 
gerçekleştirdiğimiz çalışma 
kapsamında, üniversitemiz ve 
şehrin dinamikleri ile görüş 
alışverişinde bulunarak Trabzon 
için en uygun Ulaşım Master 
Planı'nı hayata geçirmeyi 
amaçlıyoruz.  Ayrıca 'Soruna en 
yakın olan çözüme de en yakın 
olandır' anlayışıyla Trabzonlu 

hemşehrilerimizin görüşlerini de 
almak için anket çalışması 
başlattık. Bu kapsamda 'Fikrini 
Söyle, Şehrine Yön Ver' sloganı 
ile önümüzdeki hafta itibarıyla il 
genelinde anket çalışması 
yürütülecektir. Anket verileri 
Ulaşım Master Planı'na yol 
gösterecek olup, bu konuda 
vatandaşlarımızdan destek 
beklemekteyiz” ifadeleri 
kullanıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımını şekillendirecek olan 
'Ulaşım Master Planı' için anket çalışması düzenliyor. 'Fikrini Söyle, 
Şehrine Yön Ver' sloganıyla gerçekleştirilecek anket çalışmasında 
vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek fikirleri değerlendirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yoğun bir çalışma içerisinde 
bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, AK Parti Trabzon Milletvekili 
Salih CORA, Trabzon ziyaretlerinde de oldukça yoğun çalışıyor.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, Doğu Karadeniz'de, Mayıs ayında 
başlayacak çay tarımı için hasat dönemi öncesi uyarılarda bulunarak, “Çay bölgemiz 
için çok önemli, binlerce üreticinin tek geçim kaynağı. Bu dönemde bölgemize başka 
şehirlerden çok sayıda üreticimiz gelecek, nüfus artacak, oluşabilecek vaka 
artışlarının önüne geçilmesi için şimdiden tedbir alınmalı” dedi. 
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İçişleri Bakanlığınca 
başlatılan Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik Kartı 

Projesi kapsamında 75 yaş üstü 
hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret 
eden nüfus memurları, parmak 
izinden evrak imzalanmasına 
kadar tüm işlemleri evlerde 
tamamlıyor.
5 MAHALLEDE 150 
VATANDAŞIMIZA İŞLEM 
YAPTIK
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta yapılan çalışmalar 
hakkında yaptığı değerlendirme 
açıklamasında şu ifadelere yer 
verdi. Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle 
gerekli önlemleri alan görevliler, 
rahatsızlıkları nedeniyle 

evlerinden çıkamayanlara büyük 
kolaylık sağladıklarını belirten 
İlçe Kaymakamı Yakuta,  İlçe 
Nüfus Müdürlüğünde görevli 
Nüfus Müdürümüz Gülizar 
Ocak, Şef Hasan Kaba ve Nüfus 
Memuru Ali Naci Topaloğlu 
tarafından belirlenen evlere 
gidilerek hasta, engelli ve 
yaşlılara kolaylık sağlamak 
amacıyla uygulamanın 
başlatıldığını ve devam ettiğini 
belirtti. Kaymakam Yakuta, 
İlçeye bağlı 46 mahallenin 
5'inde yaklaşık 150 
vatandaşımızın çipli kimlik kartı 
işlemlerini tamamladıklarını 
belirtti. Kaymakam Yakuta, 
"Muhtarlarla ortak çalışma 
yürütüyoruz. Salgından dolayı 

tüm sağlık kurallarına uygun 
şekilde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Diğer 
mahallelerimizde de 
çalışmalarımız devam 
etmektedir” dedi.
ESKİ KİMLİK KARTLARI BU 
YIL YENİLENMEK ZORUNDA
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, “İçişleri Bakanlığı 
tarafından 4 yıl önce başlatılan 
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 
Projesi kapsamında çipli kimlik 
kartı dağıtımı devam ediyor. 
Halen daha eski kimlik kartı 
kullanan tüm vatandaşlarımızın 
yeni kimlik kartı almaları 
zorunludur. Bilhassa eğitim 
çağında olan öğrencilerin kimlik 
kartlarını yenilemek 

zorundadırlar. Eski kimlik kartı 
ile sınavlara giremeyecekler. 
Diğer yetişkin vatandaşlarımız 
ise eski kimlik kartı ile 
herhangi bir kurumda işlem 
yapamayacaklar. Kimlik kartı 
eski olan Vatandaşlarımızın 
herhangi bir sıkıntı 
yaşanmaması için kimlik 
kartlarınızı yenilemeleri 
gerekiyor dedi.” Kaymakam 
Yakuta, “Bakanlığımızın 
Projesi ile nüfus müdürlüğüne 
gelemeyeceği belirlenen 
hasta, yaşlı ve engelli 

vatandaşlara da büyük kolaylık 
sağlanıyor. Bu yıl tüm nüfus 
cüzdanlarının yenilenmesiyle 
tamamlanması planlanan 
projede; hasta, yaşlı ve engelli 

vatandaşlara da büyük kolaylık 
sağlanıyor. Nüfus ve 
Vatandaşlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce başlatılan "gezici 
kayıt terminali" uygulamasıyla 
sağlık sorunları olan 
vatandaşların ayağına giden 
memurlar, biyometrik veriden 
parmak izine, fotoğraf 
çekiminden imzalanan evraka 
kadar tüm işlemleri evlerde 
tamamlıyor. Başvurusu alınan 
yeni kimlik kartları, basımın 
ardından vatandaşların evine 
gönderiliyor. Vakfıkebir Nüfus ve 
Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri 
de son olarak Büyükliman 
Mahallesi'nde ikamet eden 21 
vatandaşın Adreste Nüfus 
Hizmeti cihazı ile Kimlik Kartı 

başvurusu alındı. Ekipler ilçe 
genelinde bulunan diğer 
mahallelerde belirlenen evlere 
giderek başvuru almaya devam 
edecekler dedi.” Vakfıkebir 
Nüfus Müdürü Gülizar Ocak, 
devletin sağladığı imkânlar 
dâhilinde hasta, yaşlı ve yatalak 
olan 75 yaş üzeri vatandaşların 
kimlik müracaatlarının pandemi 
süreci göz önüne alınarak 
evlerinde yapıldığını belirterek, 
"Yenilenen kimlikleri evlerine 
gönderiyoruz. Allah 
devletimizden razı olsun. 
Muhtarlarımızla birlikte ortak 
hareket ediyoruz. Yatalak, 
engelli hasta ve 75 yaş üstü 
yaşlılarımıza Allah'tan acil şifalar 
diliyorum" diye konuştu. 

HASTA VE YAŞLILARA
 "EVDE NÜFUS CÜZDANI" HİZMETİ DEVAM EDİYOR

B
aşkan Baltürk 
mesajında," Büyük Türk 
milletinin yetiştirdiği ve 

Türk milletine hizmet etmeyi 
ömrünün son anına kadar 
sürdüren merhum Genel 
Başkanımız Başbuğ Alparslan 
Türkeş'i, aramızdan ayrılışının 
sene-i devriyesinde rahmet 
minnet ve şükranla anıyorum. 
Milliyetçi-Ülkücü hareketin ve 
MHP'nin kurucu lideri, 
milletimizin yetiştirdiği büyük 
asker ve devlet adamı Başbuğ 
Alparslan Türkeş'in ebediyete 
irtihalinin üzerinden 24 yıl 
geçmiştir. Milyonlarca Müslüman 
Türk'ün gönlüne Türklük sevgisi 
aşılayan merhum Başbuğumuz 
Alparslan Türkeş'i 24. ölüm yıl 
dönümünde rahmet ve minnetle 
yâd ediyoruz. Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk'ün ardından milli 
devlet yapısının ve milli kimliğin 
geniş kitleler tarafından 
benimsenmesinde ve 
yüceltilmesinde tarihi bir rol 
oynamıştır. Kelimenin tam 
anlamıyla ikinci nesil gerçek bir 
Kuvayı Milliye önderi olan 
Alparslan Türkeş, bütün hayatını 
Türk milletinin mutluluğu, 
esenliği ve aydınlık yarınları için 
çalışarak geçirmiştir.
''MHP TÜRKEŞ'İN 
MİSYONUNU SÜRDÜRÜYOR''
Alparslan Türkeş, Türk 
gençliğine milli ve manevi 
değerleri aşılayarak, Müslüman 
Türk kimliği özelliklerine sahip, 
ülkesi ve devleti için hizmet 
aşkıyla dolu ülkücü nesiller 
yetiştirmiştir. Başbuğ Türkeş'in 
en büyük eserlerinden birisi olan 

idealist ülkücü gençlik, Türk 
milletinin geleceğinin teminatı 
olarak her daim nöbetine devam 
etmektedir. Başbuğ Türkeş'in en 
önemli mirası ise Türk milletini 
çağlar üzerinden sıçratarak 
medeniyet yarışında ön saara 
geçirecek aksiyonun siyasi 
organizasyonu olarak kurulan 
Milliyetçi Hareket Partisi'dir. 
Büyük davalar gibi büyük 
liderlerin de ölümsüz olduğu 
gerçeğinden hareketle Başbuğ 
Alparslan Türkeş'in ve onun 
misyonunu sürdüren Milliyetçi 
Hareket Partisi'nin her daim 
ülkücü Türk gençliği tarafından 
yaşatılacağından hiçbir 
şüphemiz yoktur. Milliyetçi- 
ülkücü camiaya onurla, gururla 
savunacağı eşsiz bir dava 
bırakan, büyük devlet adamı 
Başbuğ Alparslan Türkeş'in 
kirlerinin ne denli kıymetli 
olduğunu bugün daha iyi 
anlıyoruz. Hayatı boyunca 
tavrını hep milletinden, 
vatanından yana koyan bunu da 
dile getirmekten hiçbir zaman 
çekinmeyen Başbuğumuzu 
yürüdüğü yoldan, inandığı 
davasından ne kendisine reva 

görülen tabutluklar, nede yapılan 
işkenceler döndürebilmiştir. Böy-
lesi müstesna bir şahsiyeti an-
mak, ilmek ilmek dokuduğu Milli-
yetçi Hareketin içinde bir nefer 
olmak bizler için bir şereftir.
''MEKANI CENNET OLSUN''
Hakka yürüdüğü andan itibaren 
Başbuğ Türkeş'in rahle-i 
tedrisinden geçmiş birisi olarak 
mevcut liderimiz Sayın Devlet 
Bahçeli, devletin milleti ve 
ülkesiyle bölünmez bütünlüğü 
ilkesine bağlı olarak onun 
bıraktığı kurumlarda hizmetine 
devam etmektedir. Hem Ülkü 
Ocakları ve hem de onun 
oluşturduğu siyasi 
organizasyonumuz Milliyetçi 
Hareket Partisi'nde Türk 
milletine hizmet eden biri olarak, 
Alparslan Türkeş'in misyonu ve 
çizgisinin rehberliğinde kutlu 
yürüyüşümüzü sürdürmeyi bir 
şeref addediyoruz. Uzun ve 
çetin yolumuzda her türlü 
menfaati, tehditleri ve engelleri 
elinin tersiyle iterek Türkeş'in 
izinde kutlu davamızın yolunda 
eğilmeden bükülmeden 
yürümeyi başaranlara selam 
olsun. MHP; Başbuğumuzun 

işaret ettiği istikamette Liderimiz 
Devlet Bahçeli'nin rehberliğinde 
kutlu bir hedefe, yeni bir 
Kızılelma'ya doğru emin ve 
salim adımlarla ilerlemektedir. 
Rahat uyu Başbuğum! Ruhun 
şad olsun! Türk milleti seni asla 
unutmayacaktır. Türk milleti, 

emanetine dünya durdukça 
sahip çıkacaktır. Hizmetleriyle 
büyük Türk milletinin ve bütün 
Türk dünyasının gönlünde eşsiz 
bir yer edinen Başbuğ Alparslan 
Türkeş'i bir kez daha Rahmetle 
anıyor, aziz hatırası önünde 
saygıyla eğiliyoruz" dedi.

TÜRK MİLLETİ, EMANETİNE 
DÜNYA DURDUKÇA SAHİP ÇIKACAKTIR

iyaretle ilgili olarak bir 

Zaçıklama yapan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta, “Otizm Farkındalık Günü 
dolayısıyla Ali Kalkan kardeşimizi ve 
ailesini ziyaret ettik. Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanımız 
Muharrem Çimşit, aileye Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Murat 

Zorluoğlu'nun selamlarını illetti. 
Kendileriyle sohbet ederek 
yaşadıkları sorunları dinledi ve 
taleplerini not alarak yapılabilecek 
olan şeylerle ilgili istişarelerde 
bulundu. Ayrıca her zaman 
yanlarında ve destekçileri 
olduğumuzu belirtti. Kaplan Ailesine 
gösterdikleri yakın ilgi ve 

misarperverlikten dolayı teşekkür 
ediyoruz. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu, 
ilimize yaptığı çok önemli proje ve 
hizmetlerin yanı sıra sosyal 
faaliyetlere, toplumsal sorunların 
çözümüne de büyük önem veriyor. 
Kendisine bu hassasiyeti dolayısıyla 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Merhum Alparslan Türkeş'in 24. ölüm yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımlayan Milliyetçi Hareket Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk, “MHP; Başbuğumuzun işaret ettiği istikamette Liderimiz Devlet 
Bahçeli'nin rehberliğinde kutlu bir hedefe, yeni bir Kızılelma'ya doğru emin ve salim adımlarla ilerlemektedir” dedi.

KALKAN AiLESiNi ZiYARET ETTiLER 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatları 
doğrultusunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanı Muharrem Çimşit beraberinde Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ile birlikte 
“2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla Kalkan ailesini ziyaret ettiler.  
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Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ
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HASTA VE YAŞLILARA "EVDE NÜFUS CÜZDANI"
HiZMETi DEVAM EDiYOR

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

SAĞLAM, “RAMAZAN KOLİLERİ
YEREL ESNAFTAN TEDARiK EDiLMELi”

> Sadık AYDIN 3'de > Abdulkadir Aynaci 7'de

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem 
Sağlam; Ramazan ayının, bolluk bereket ve paylaşmak 
anlamına geldiğini belirterek, Vakfıkebirlilerden 
Ramazan alışverişini yerel esnaftan yapmalarını istedi.

Vakfıkebir'de çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus 
müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler 
için "gezici kayıt terminali" uygulaması sürdürülüyor.
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