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KAYA, “YEREL BASININ
DESTEKLENMESi 
ASLINDA DEMOKRASiNiN 

AYAKTA KALMASIDIR”
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Büyükliman Postası 
Gazetesi ve Matbaasını ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu ile basın sektöründe yaşadıkları 
sıkıntılar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Vakfıkebir İlçesine 
bağlı Çamlık Mahallesi Hacı Mahmutlu mevkiindeki bulunan 
Pedromita Kilisesi'ni Turizme kazandırmak için Sayın Valimiz 
başta olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz dedi. 
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

MİLLETVEKİLİ
AHMET KAYA

VATANDAŞ İLE YÖNETİM ARASINDA 
KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORSUNUZ!

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 
Vakfıkebir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretinde sivil toplum kuruluşları, 
Vakfıkebir'deki problemler ve yapılması 
gerekenler hakkında bilgiler aldı ve 
takipçisi olacağının altını çizdi.
Ziyaretleri esnasında, işyerimizde bizleri 
ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günümüzü de kutlamış oldu…
1978 yılından beri Gazete ve Matbaa 
olarak faaliyete devam etmekteyiz. 
Geçmişten günümüze kadar ki matbaa'yı 
kendilerine anlattık. 1978 yılında babam 
tarafından çıkarılan Vakfıkebir Postası'nı o 
zamanki gazetenin yapılışlarını kendilerine 
anlattık, 2004 yılında kurmuş olduğum bu 
günkü Büyükliman Postası Gazetemizi 
nasıl bu hale getirdiğimizi konuştuk…
Kendilerine vermiş olduğumuz 
desteklerden dolayı bizlere teşekkür etti…
Bizleri unutmayarak işyerimizde 
ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ediyorum…
*******************
Aşılama başladı…
Sayı git gide aşağı doğru gelmeye devam 
ediyor…
Maske, mesafe ve temizlik kuralı çok 
önemliydi…
İnsanlar bu kurala riayet etti ve sayı makul 
seviyeye gelmeye başladı.
İlk önce aşılama Sağlık çalışanlarından 
başladı.
Sonra ki aşılama takvime göre devam 
edecek…
Basın mensuplarını aşılama takvimine 
alınmadı…
Sağlık çalışanları kadar bizler de risk 
grubundayız.
Bir haber oluyor, koşup o habere gidiyoruz.
Kimde virüs var bilemiyoruz ki, hastanede 
bir olay oluyor hastaneye gidiyoruz.
İlimize veya ilçemize Bakan veya 
Milletvekili geliyor, onlarla beraber haber 
yapmak için dolaşıyoruz…
Aslında aşılamada ilklerin arasında 
olmamız gerektiğini düşünenlerdenim.
Bunun niçin birçok neden sayılabilir…
Aşılamada Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca'nın bizleri de ilklerin arasına almasını 
bekliyoruz…
*********************
Bir ÖLÜM YOLU'da Vakfıkebir Terminal 
Kavşağı…
Yıllardır Vakfıkebir'de bir “ÖLÜM YOLU” 
vardı.
Hemen hemen her gün yaralamalı veya 
ölümlü kazalar meydana geliyordu.
Bizler bu yol için çok mücadele ettik ve 
sonunda kazanan Vakfıkebir olmuştu.
“ÖLÜM YOLU” olarak adlandırdığımız yol 
yapıldı…
Şimdi ise Vakfıkebir Terminal Kavşağında 
zaman zaman kazalar meydana geliyor.
Burada aslında trak ışığı mevcut ama 
sürücülerimiz dikkatsiz.
Ya kırmızı ışık hilali oluyor yada 
dikkatsizlikten dolayı kazalar meydana 
geliyor…
Çözüm, “VİYADÜK”
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, bu işe ağırlığını koyacak ve en yakın 
zamanda buranın yapılmasını 
sağlayacak…

Sürücüler dikkatsiz ve tedbirsiz…

Vakfıkebir-Yalıköy giriş viyadükü gibi bir 

tanede Vakfıkebir girişine yapılması şart 

oldu…

Her zaman bir kaza meydana geliyor…

Artık bu kazalara “DUR” deme vakti…

Ne birilerinin canı yansın nede maddi 

hasarlı kazalar meydana gelsin…

Beşikdüzü İlçe Polis Merkezi 
Amiri Ahmet Bekar, Büyükliman 

Postası Gazetesi'ni ziyaret ederek 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle tebriklerini iletti. Kamu 
görevi yapan gazeteciler, Sivil 
Toplum Kuruluşları ve halkın sesini 
duyurmada çok önemli bir görev ifa 
etmektedir" diyen Bekar, "Kutsal 
meslekler arasında yer alan gazete-
cilik mesleğini icra eden kardeşle-
rimiz zor şartlar altında, gece gün-
düz demeden görevlerini yapmak-
tadır" dedi. Bekar; “Vatandaş ile 

yönetim arasında köprü vazifesi 
gören basın mensuplarımız bu 
yönüyle de milletin duygularına 
tercüman olmaktadır. Siz de 
Büyükliman Postası Gazetesi olarak 
bu görevi layıkıyla yerine 
getiriyorsunuz. 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününüzü kutluyor, 
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” 
dedi. Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu da Beşikdüzü İlçe Polis 
Merkezi Amiri Ahmet Bekar'a nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, bir dizi ziyaretler için 

geldiği Vakfıkebir İlçesinde Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem 
Sağlam, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Koop. Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç ve Fırıncılar 
Derneği Başkanı Davut Kutoğlu ile 
bir araya gelerek ilçe esnaarımızın 
yaşadıkları sıkındılar hakkında bilgi 
aldı. Milletvekili Ahmet Kaya'ya CHP 
Trabzon İl Başkanı Ömer 

Hacısalihoğlu, CHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin ve ilçe 
yönetim kurulu üyeleri eşlik ettiler. 
“MAALESEF YÜZÜ GÜLEN BİR 
TANE ESNAFIMIZ KALMADI”
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya burada yaptığı açıklamada; 
“Özellikle bu pandemi döneminde 
esnaarımız çok büyük zorluklar 
yaşıyorlar. Maalesef ki' bundan 
dolayı üzüntü duyuyorum. Değerli 
arkadaşlar, yanı başımızdaki 
Gürcistan devleti var. Ekonomik 
olarak bizimle kıyaslanamayacak 
kadar küçük ve güçsüz bir ülke. 
Fakat orada bu pandemi döneminde 
insanlara ve esnaara verilen 
desteğe baktığım zaman ülkem 
adına gerçekten üzüntü duyuyorum. 
Polonya ve Macaristan da esnaara 
verilen destekleri gördüm inanın ki! 
Üzüntü duydum. Yani bir berber 
esnafına 4 bin Euro para desteği 
vermişler. Kredileri faizsiz ötelenmiş. 
Elektrik, doğalgaz, su ve personel 
giderleri devlet tarafından 

karşılanmış. Bu ve benzeri birçok 
ülkede aynı uygulamalar yapıldı. 
Avrupa ülkeleri, Amerika birçok daha 
ülke aynı şekilde halkına ve esnaa-
rını önemli ölçüde destek verdiler. 
Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin de bu kritik ve zor günler-
de özellikle esnaarını ayakta tutabil-
mek adına fedakarlık yapması hepi-
miz ortak temennisi ve özlemiydi. 
Fakat maalesef istenilen düzeyde 
bunun olmadığını görüyoruz. 
Esnaarımız feryat ediyor. Tabelasını 
kıran esnaar var. Rahmetli Ecevit 
döneminde yazarkasasını kıran 

esnafdan dolayı kıyametler 
kopmuştu. Şimdi ondan daha vahim 
bir tablo ile karşı karşıyayız. Ama 
gerek bizim gerek esnaf kesiminin 
temsilcilerinin feryatları maalesef 
duyulmuyor. Bütün STK temsilcileri 
muhalefet parti temsilcileri bizler ve 
genel başkanlarımız, milletvekilleri-
miz, il, ilçe başkanlarımız esnaarı 

dolaşıyoruz. Esnaarımızın 
sıkıntısını dile getiriyoruz. Fakat 
hükümet maalesef ısrarla, inatla bu 
sesi duymuyor. Yardım yaptık 
destekliyoruz dedikleri paketlere 
bakıyorsunuz, dalga geçer gibi işler 
yapıyorlar. Ankara da bir esnaf 60 
bin TL. kira veriyor. Büyükşehirlerde 
750 TL. kira desteği. İnanın ki! Şaka 
gibi. 750 TL'ye ev kirası yok. Küçük 
şehirlerde de 500 TL. kira yardımı 
yapıyorlar. Maalesef ki! Böyle ülke 
gerçeklerinden, esnaf gerçeklerin-
den, esnafın sıkıntılarından uzak 
çözümler öneriliyor esnaarımıza, 

göstermelik işler yapılmaya çalışılı-
yor. Bu da kimseyi memnun etmiyor. 
Eğer güzel bir şey yapılacaksa da 
Dişe dokunur bir şeyler yapılsın 
istiyoruz. Bunun içinde bizlere bir 
şeyler düşüyorsa sonuna kadar 
esnafımıza destek olalım istiyoruz. 
Neden mi! çünkü esnafımız bunu 
hak etmiyor. Maalesef yüzü gülen bir 
tane esnafımız kalmadı dedi.”
“ESNAF ÇÖKERSE DEVLET 
ÇÖKER” 
Milletvekili Kaya; “Esnaf kültürünü 
bilen bir esnafın çocuğuyum. Bu 
kültürü iyi bilen birisiyim. Esnaf 
yıllarca devletine hizmet etmiş 
vergisini ödemiş, bütün 
sorumluluklarını yerine getirmiş 
insanlar. Devleti ayakta tutan en 

önemli kesim esnaf kesimidir. Esnaf 
Çökerse devlet çöker. Piyasalar 
çöker. Bu bilinçte olarak bu zor 
günlerde devletine karşı, milletine 
karşı yıllardır görevini ve sorum-
luluğunu yerine getirmiş esnaarı-
mıza destek olmak hepimizin 
boynunun borcu diye düşünüyorum. 
Bu anlamda sizleri ziyaret ederek 
sıkıntıları kaynağından duymak 
istedik. Sokak da esnaarın 
sıkıntılarını bizler biliyoruz. Fakat ne 
hikmetse ülkeyi yöneten irade 
bundan maalesef habersiz. Bizim 
kadar haberdar olsalar. Sizlerin 

O feryatlarınızı duyabilseler 
inanıyorum ki! hemen hemen bu işe 
bir çözüm üretelim anlayışında 
olurlar. Fakat Cumhurbaşkanımız 
amatör spor liglerinin oynanmadı-
ğından haberi yok. Bu doğrultuda 
spor bakanı Cumhurbaşkanımızı 
haberdar etmiyorsa, esnaarımızın 
durumundan sıkıntılarından da 
Cumhurbaşkanımız haberdar 
değildir.  Bizim konuştuğumuz bu 
sıkıntıları sayın Cumhurbaşkanımız 
bilse talimat verir ve bu duruma 
duyarsız kalmaz diye düşünüyorum. 
Bu devleti esnaf ayakta tutuyor. 
Esnafın verdiği vergiler ayakta 
tutuyor. Bu sıkıntıları daha gür bir 
sesle hep birlikte duyurmamız 
gerekiyor dedi.” 

ZOR ŞARTLAR ALTINDA, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN GÖREV YAPIYORSUNUZ!

MiLLETVEKiLi KAYA, VAKFIKEBiR 'STK' 
TEMSiLCiLERi iLE BiR ARAYA GELDi



Büyükliman
Postası 3 22.01.2021GÜNDEM

Gazetemizi ziyaret eden 
CHP Milletvekili Ahmet 

Kaya'ya CHP Trabzon İl 
Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, 
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin, İşadamı ve 
Eski Belediye Başkan Adayı 
Emin Uludüz ve ilçe yönetim 
kurulu üyeleri eşlik ettiler. 
Milletvekili Ahmet Kaya, Gazete 
ve Matbaamızı ziyareti 
sırasında Gazetemiz Yazı İşleri 

Müdürü Ahmet Kamburoğlu ve 
Matbaa Ustamız Hamdi Kurt 
tarafından kendisine bilgiler 
aktarıldı. Elle dizgi (Tipo Baskı) 
sistemi hakkında ve gazete 
arşivlerini inceleyen Milletvekili 
Kaya, daha sonra yaptığı 
açıklamada şunları söyledi. 
“YEREL BASININ 
DESTEKLENMESİ ASLINDA 
DEMOKRASİNİN AYAKTA 
KALMASIDIR”

Milletvekili Ahmet Kaya; “Yerel 
basının ayakta durabilmesi 
özellikle bu son dönemde çok 
zor hale geldi. Siyasi baskılar, 
yazılan her yazıya karışmalar. 
Yönlendirmeye çalışmalar 
basınımızın çalışma alanını 
oldukça daralttı maalesef. 
İktidara yönelik olarak, Eğer 
benim düşündüklerimi baş 
sayfadan iyi yerden verirsen, 
beni desteklersen, gerek reklam 

gelirleri anlamında gerekse 
ihale ilan gelirleri anlamında 
pastadan istediğiniz payı ala-
biliyorsunuz. Fakat eğer benim 
istediğim çizgide değilseniz, 
bugün onu yandaş olarak 
tanımlıyoruz. Yandaş çizgide 
değilseniz bu haklardan mah-
rum bırakılıyorsunuz. Kendi 
sıkıntılarınızla baş başa ayakta 
kalma mücadelesi veriyorsu-
nuz. Bugün Türkiye de basının 
özellikle yerel basının en büyük 
sıkıntısı bu. Yerel basının des-
teklenmesi aslında demokra-

sinin ayakta kalması, 
demokrasinin desteklenmesi 
anlamında çok çok kıymetlidir. 
Ulusal basının geldiği hali 
biliyoruz. İyi ki yerel basın var. 
Zaman zaman sesimizi yerel 
basın aracılığı ile kamuoyuna 
duyuruyoruz. Yerel basın 
sayesinde söylediklerimiz 
vatandaşla buluşuyor. Tarafsız, 
yansız söylediklerimizi aynen 
ağzımızdan çıktığı biçimde hiç 
çarpıtmadan, hiç başka yerlere 
çekmeden yerel basındaki 
birçok arkadaşımız sağ olsunlar 
sesimizi vatandaşa 

ulaştırıyorlar. Bu anlamda siz ve 
sizin gibi yerel basının varlığın-
dan müteşekkiriz. Yerel basının 
ayakta kalması için yaşayabil-
mesi için yapılması gerekenler 
konusunda da parti olarak 10 
maddelik bir önerge paketi 
meclise sunduk. Bu maddeleri 
kamuoyunun bilgisine de sun-
duk. Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak biz yerel basının ayakta 
kalması, yaşamasını ve vatan-
daşın doğru haber alma hakkını 
sonuna kadar kullanabilmesi 
adına basının yaşatılması için 

ne gerekiyorsa yapacağız dedi.”
“AŞILAMADA BASIN 
MENSUPLARI ÖNCELİKLİ 
SIRALARDA OLMASI 
GEREKMEKTEDİR”
Milletvekili Ahmet Kaya; 
“Pandemi döneminde yurt 
dışından getirilen aşıların 
vurulması ile ilgili bir planlama 
yapıldı. Sağlık çalışanlarımız 
birinci öncelikli bölümde yer 
aldı. Bu konuda basın mensubu 
arkadaşlarımıza bir eksiklik ve 
haksızlık yapıldığı 
kanaatindeyiz. Özellikle Türkiye 
genelinde 17 tane basın 

mensubu arkadaşımızın bu 
pandemi nedeni ile hayatını 
kaybettiğini öğrenmiş 
bulunuyoruz. Basın mensubu 
arkadaşlar tolumda 
kalabalıkların içine en fazla 
giren, haber yapma telaşı ile 
doğru bilgileri vatandaşa 
ulaştırabilme adına bazen 
dikkatsizce sosyal mesafe 
kurallarını ihlal ederek 
habercilik reeksi ile 
kalabalıklara maruz kalan bu 
insanları bu aşılama takvimi 
içerisinde yerinin belli olması ve 

öncelikli sıralarda olmaları 
gerektiği ifade ediyoruz. Kaya, 
bu doğrultuda yayın 
hayatınızda ve çalışmalarınızda 
sizlere başarılar diliyorum. İyi ki 
varsınız dedi.” Büyükliman 
Postası Gazetesi Yazı işleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu, 
“Nazik ziyaretleri dolayısı ile 
Milletvekilimiz Ahmet Kaya'ya, İl 
Başkanı Ömer 
Hacısalihoğlu'na, İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin'e, İşadamı ve 
Eski Belediye Başkan Adayı 
Emin Uludüz ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür etti.”

KAYA, “YEREL BASININ DESTEKLENMESi ASLINDA

DEMOKRASiNiN AYAKTA KALMASIDIR”

91 YAŞINDA COViD -19'U YENDi
Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Havva Furuncu 17 günlük tedavisinin ardından Covid -19'u yenerek taburcu edildi. 

lzheimer, kalp, şeker ve Ayaşlılığa bağlı bazı 
hastalıkları bulunan Havva 
Furuncu, ortopedik rahatsızlıkları 
dolayısıyla da yürüyemiyor.  17 
gün önce yapılan test sonucunda 
Covid-19 hastalığına yakalandığı 
tespit edilen Havva Furuncu 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alınmıştı. Yapılan 
tedavilerin ardından Covid-19'u 
yenen Havva Nine alkışlar 
arasında taburcu edildi.Yalıköy 
Mahallesi'nde evine giden Havva 
Furuncu virüsü yenmenin 

mutluluğunu yaşadı. Havva 
Furucu'nun oğlu Şerafettin 
Furuncu; “25 Aralık'ta annemize 
yaptırdığımız test sonucu pozitif 
çıktı. Annemin Alzheimer, kalp ve 
şeker hastalıkları var. Vakfıkebir 
Devlet Hastanemizde 17 gün 
tedavi gördü. Covid-19'u yenerek 
taburcu oldu. Vakfıkebir Devlet 
Hastanemizin Başhekimine, 
Başhekim Yardımcımıza, 
müdürlerine, doktorlarımıza, tüm 
sağlık çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Hepsinden Allah razı 
olsun” dedi. 

CoronaVac aşıları 81 ile sevk 
edildi. Türkiye genelinde 

hastanelerde, sağlık çalışanların 
aşılanmasına başlandı. Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi'nde oluşturulan aşı 
odasında aşılamalar başladı. Tüm 
Türkiye de Hazırlıkları tamamlanan 
hastanelerde sağlık çalışanlarının 

aşıları yapılıyor. 
SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
AŞILANMAYA BAŞLANDI
Çin'den gelen ve 14 günlük test 
sürecinin tamamlanmasının ardından 
ilk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
ve Bilim Kurulu üyelerine uygulanan 
CoronaVac aşısında, hastalıkla 

mücadelenin kahramanları haline 
gelen sağlık çalışanlarının 
öncelikli grup olduğu 3 Aralık 
2020'deki Bilim Kurulu toplantısı 
sonrası açıklanmıştı. Bu tarihten 
sonra sağlık çalışanlarına yönelik 
uygulamanın nasıl yürütüleceğine 
ilişkin çalışmalar hız kazandı. 
Tüm sağlık kuruluşlarından 
personel listesi ile personelin 
COVID-19 geçirip geçirmediği, 
temaslı olup olmadığı gibi 
verilerin listelere işlenmesi 
istendi. Daha sonra listeler il 

sağlık müdürlüklerine gönderildi. 
COVID-19 geçirenlerin hastalığı 
atlattıktan sonra 4-6 aylık sürede 
aşılanmasına gerek olmadığı 
açıklandığı için bu durumdaki sağlık 
personeli belirlendi ve aşıda öncelikli 
çalışanların listesi hazırlandı. Sağlık 

Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 
yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık 
çalışanı bulunuyor. Bakan Koca, 14 
Ekim 2020'de 40 bin sağlık 
personelinin COVID-19 testinin pozitif 
çıktığını açıklamıştı. Türkiye'ye ilk 
partide 3 milyon dozluk CoronaVac 
aşısı geldiği, aşının 28 gün arayla 2 
doz olarak uygulanacağı, COVID-19 
geçirenlerin aşılanmayacağı göz 
önünde bulundurulduğunda tüm 
sağlık çalışanlarının, bugünden 
itibaren bir ay içinde aşılanmasıyla 
hastalıkla mücadelede büyük avantaj 
sağlaması bekleniyor. Vakfıkebir 
Devlet Hastanesinde ilk aşıyı Opr. Dr. 
İmdat Çıtlak vuruldu. Doktor Çıtlak, 
ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. 
"Her şey yolunda işliyor." diyen doktor 
aşının tüm millete hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

VAKFIKEBiR'DE iLK AŞILAR
 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILIYOR

Çin'den getirilen Sinovac aşıları, dün verilen 'acil kullanım onayı'nın ardından 
bugün Vakfıkebir Devlet Hastane'sindeki sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.
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Osman KOYUNCU

Bu yorum, Osmanlı döneminde, dini 

meselelerin halledildiği, İslam akademisi 

azalarından Said i Nursi'nin bakış açısını 

yansıtır.  Merhum M. Akif Ersoy, Said i 

Nursi'nin bu akademideki kâtibi idi. 

Medrese eğitimini sonra 1. Dünya 

savaşına, gönüllü alay komutanı olarak 

katıldı.  Muş, Bitlis ve Van'ın 

kurtuluşunda, Rus ve Ermenilere karşı 

savaştı, sonra Ruslara esir düştü. Bolşevik 

ihtilalı kargaşasından yararlanarak kaçtı,  

Avrupa'ya, oradan da Türkiye'ye geldi. 

    Devamlı hak ve hürriyetleri savundu, 

demokrasi vurgusu yaptı. Hak ve 

özgürlükleri kısıtladığı için 11. 

Abdülhamit'e şiddetle karşı çıktı. Kurtuluş 

savaşında milli müdafaaya katıldı, 

İngilizler ve işgale karşı eserler yazdı. M. 

Kemal Paşa, O'nu Ankara'ya davet etti. 

Ankara'da meclisteki ilk konuşmasında, 

önce namazdan bahsetti. Kendisine, Şeyh 

Sunisinin yerine, doğu illeri umum 

vaazlığı,  Milletvekilliği ve Çamlıca da bir 

köşk verilmesi teklif etti fakat O kabul 

etmedi. Batılılaşmada Japonların örnek 

alınmasını istiyordu. Japonlar batının 

insan hakları, demokrasisini ve 

teknolojisini alıp, kendi milli özelliklerini 

korudular. Bizde batının teknolojisini,  

insan hakları ve demokrasisini alıp, bizi 

millet yapan öz unsurların korumasını 

istedi.  Eğitim sisteminde din ve fen 

ilimlerini birlikte okutulmasını teklif etti. 

Yalnız dini eğitimi kalbi, yalnız fen eğitimi 

de aklı aydınlatır, ikisi birleştirilirse 

mükemmel bir insan olunur der. Din ve fen 

eğitimini, birbirinden ayırırsan, dinden 

taassup, fenden de anarşi ve inkâr fikri 

doğar. 

    Cumhuriyet ve rejimin, devlet merkezli 

değil de insan merkezli olmasını ister. 

Cumhuriyetin ismi var kendi yok 

noktasına parmak basar, keyfi 

uygulamalara karşı çıkar. 

    Bütün bunlar olurken, kusurları 

CHP'nin %5lık kısmına verir, bütün CHP'yi 

mesul tutmaz. CHP'ye, halk sizin dini 

yaşamanıza bakmaz, sizin verdiğiniz dini 

ve diğer özgürlüklere göre sizi 

değerlendirir der.  Daha ziyade, insaflı 

bulduğu parti genel sekreteri Hilmi Uran'a 

ve diğer insaflı yetkililere mektuplar 

yazarak fikirlerini aktarır. Bu mektuplar 

yayınlanmıştır. 

        DP'den sonra, orgeneral Cevat Rıfat 

Atilhan, 27 Ağustos 1951 yılında İslam 

demokrat partisini kurdu, daha sonraları 

da din adına partiler kuruldu. S. Nursi din 

umumum malıdır, parti tekeline alınamaz, 

din adına kurulan partilere karşı çıkar. 

Siyasette dini kullanmak, dine %20 faydası 

var ise %80 de zararı var der. Din, kökü 

ecnebilerin elinde olan ve yalan üzerine 

kurulan, dünyevi ve siyasi çekişmelere alet 

edilmemesi üzerinde durur. Bugün bunun 

ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. 

Bugün din ile siyaset iç içe girmiş 

durumda, bu zihniyetle eğer köylere bile 

dini okullar açılırsa yine gençlik 

düzelmeyecektir. Allah'ın sonsuzluğunun 

insandaki yansıması özgürlük ve 

hürriyettir. Güzel çiçeklerin bakarda 

açması gibi geçlik çiçekleri de hür bir 

zeminde yetişir. 

DİN VE SİYASET ÜZERİNE BİR YORUM

Büyükliman Aile 
Sağlığı Merkezi 

Aile Hekimi Dr. Ali Can 
Hotaman yaptığı 
açıklamada; "Öncelikle 
aşılama çalışmasının 
programının milletimize 
hayırlar getirmesini 
diliyorum. Daha önce 
sayın Bakanımız 
Fahrettin Koca'nın da 
söylediği gibi tünelin 
ucunda ışık göründü 
demişti. Bizlerde aile 
hekimleri olarak bu 
ışığı görmüştük daha 
önce. Önümüzdeki 
günlerin aydınlık 
olacağına inanıyoruz. 
Milletimize 
memleketimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Herkesin mutlak aşı 
olması gerektiğinin altını 
çizmek istiyorum. Bu 
hastalıktan korunmanın en 
önemli yollarından birisi aşı 
olmaktır. Normal eski 
hayatımıza dönmek için bu 
aşıyı yaptırmak gerekiyor" diye 
konuştu. Vakfıkebir 
Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezinde Aile Hekimi olarak 
görev yapan ve ilk aşıyı olan 
Dr. Erol Kurt ise aşı sonrası 
yaptığı açıklamada; “Kendini 
gayet iyi hissettiğini, hiçbir yan 
etki ve sıkıntı olmadığını 
belirterek herkesin muhakkak 
aşı olması gerektiğini söyledi. 
Dr. Kurt, Covid-19 aşımızı 
olduk,umudumuz odur ki bu 
pandemi dönemi sona erecek 

eski sağlıklı günlere tekrar geri 
döneceğiz,aşı konusunda 
negatif düşünen dostlarıma 
nacizane tavsiyem eğer onlara 
da aşı çıkarsa mutlaka 
yaptırsınlar. Aile Hekimim 
Dr.Alican Bey'e , aşıyı yapan 
Aile Sağlığı elemanımız Hm. 
Emine Hanım'a ve de emeği 
geçen bütün sağlık 
personelimize teşekkür 
ediyorum ded.”
MHRS SAĞLIK ÇALIŞANLA-
RININ RANDEVU TALEPLERİ 
İÇİN GÜNCELLENDİ
Türkiye'ye Çin'den getirilen 
CoronaVac aşılarının sağlık 
çalışanlarına uygulanması için 
Merkezi Hekim Randevu 
Sistemine (MHRS) "aşı 
randevu" bölümü eklendi. 
Uygun şartları taşıyan sağlık 
çalışanlarının sisteme 

tanımlanmasıyla, 
Sağlık Bakanlığınca 
ilgili kişilere bildirim 
yapılacak. Sağlık 
çalışanları, MHRS'den 
aile hekimlikleri ya da 
hastanelerden randevu 
alarak veya bağlı 
bulunduğu sağlık 
kuruluşunda COVID-19 
aşısı yaptırabilecek. 
Aşıların üzerindeki 
karekod sayesinde, 
ismine tahsis edilen kişi 
dışında aşının 
kullanılması mümkün 
olmayacak. 
DÖRT AŞAMALI AŞI 
PLANLAMASINDA 
KİMLER VAR?

İlk aşamada sağlık 
çalışanlarıyla birlikte 65 yaş 
üstü vatandaşlar, yaşlı, engelli, 
koruma evlerinde kalanlar gibi 
toplu ve kalabalık yerlerde 
yaşayan yetişkinler bulunuyor. 
İkinci aşamada toplumun 
işleyişi için gerekli sektörlerde 
ve yüksek riskli ortamlarda 
bulunan, kritik işlerde çalışan 
kişiler, 50 yaş ve üzeri ile en 
az bir kronik hastalığı olanlar 
aşılanacak. Üçüncü aşamada, 
50 yaş altı en az bir kronik 
hastalığı bulunan vatandaşlar, 
genç yetişkinler, ilk iki grupta 
yer almayan sektör ve 
mesleklerde çalışanlar aşı 
olacak. Dördüncü ve son 
aşamada ise ilk üç grubun 
dışında kalan tüm bireyler 
aşılanacak.

iLK AŞI AiLE HEKiMi
DOKTOR KURT'A YAPILDI

ZAYİ İLANI
Vakfıkebir limanı 1628756 bağlamasına kayıtlı iskorpit isimli özel teknenin ruhsatnamesini 

kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan TOPALOĞLU

Başkan Kadem Sağlam, 
Koronavirüs (Kovid-19) 

salgınının toplum sağlığı ve 
kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetme, 
sosyal izolasyonu temin, ziki 
mesafeyi koruma ve 
hastalığın yayılım hızını 
kontrol altında tutma amacıyla 
Sağlık Bakanlığı ve 
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 
önerileri, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları 
doğrultusunda birçok tedbir 
kararı alınarak uygulamaya 
geçirilmiştir. Gerekli olması 
durumunda ilave kararlar 
alınmaktadır. İçişleri 
Bakanlığı'nın 30.11.2020 tarih 
ve 20076 sayılı genelgesi, 
01.12.2020 tarih ve 119 sayılı İl 
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 
Kararı ile getirilen sokağa 
çıkma kısıtlamasından 
faaliyetin niteliğinden ötürü 
istisna tutulması gereken 
hususlar değerlendirilmiş olup 
bu çerçevede İçişleri 
Bakanlığı'nın 15.01.2021 tarih 
ve 630 sayılı genelgesine 
istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha 
Kurul'umuzca alınan kararlar 
doğrultusunda; İçişleri 
Bakanlığı'nın 30.11.2020 tarih 

20076 sayılı Genelgesi ve 
01.12.2020 tarih (2020/119) 
sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha 
Kurulu Kararı ekinde yer alan 
“Sokağa Çıkma Kısıtlaması 
Uygulanan Süre ve Günlerde 
Muaf Tutulacak Yerler ve 
Kişilere Dair Liste”ye; Çay 
ocaklarının açılış ve kapanış 
saatleri eklenmiştir. 
“ÇAY OCAKLARININ AÇILIŞ 
SAATLERİ DEĞİŞTİ”
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam; 
“Vakfıkebir İlçemizde çayocağı 
işletmesi olarak faaliyet 
gösteren esnaf kardeşlerimizin 
bizlerden talep ettiği ve bizlerin-
de Esnaf Odası olarak birlikten 
(TSOB) saatlerin değiştirilmesi 
noktasında talebimiz oldu. 
Özellikle çay ocaklarının açılış 
ve kapanış saatlerinin yani saat 
mefhumunun ortadan 
kaldırılması noktasında bir 
düzenleme yapılması 
noktasında ısrarcı olduğumuzu 

dile getirmiştik. Bu gün 18 Ocak 
2021 itibari ile çay 
ocaklarımızın açma saatleri 
noktasındaki kısıtlama ortadan 
kaldırılmıştır. Saat 10 ile 20 
saatleri arası olan uygulama 

sabah 5 ile 20 saatleri 
olarak yeni düzenleme 
yapılmıştır. Çay ocağı 
işlemelerimizin 
ruhsatlarında yazılı olan 
saatler geçerlidir. Esnaf 
Odası olarak istek ve 
taleplerimizi dikkate alarak 
değerlendiren kıymetli 
büyüklerimize esnaf 
arkadaşlarım adına 
teşekkür ediyorum. Başkan 
Kadem Sağlam, “İlçemizde 
çay ocağı şeklinde faaliyet 
gösteren iş yerlerinin, 
sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanan saatler dışında; 

masa, sandalye/taburelerini 
kaldırmak ve sadece esnafa 
servis yapmak kaydıyla, 
ruhsatlarında belirlenen açılış 
saatlerine göre açılabileceği” 
şeklinde düzenlenmesine, 
belirtilen esaslar doğrultusunda 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 
27. ve 72. maddeleri uyarınca 
karar verildi. Bu kararlar 
doğrultusunda uygulamada 
herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesi ve mağduriyete 
neden olunmamasına, alınan 
kararlara uymayanlara Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili 
maddeleri gereğince idarî işlem 
tesis edilmesi ve konusu suç 
teşkil eden davranışlara ilişkin 
Türk Ceza Kanunu'nun 195. 
maddesi kapsamında gerekli 
adlî işlemlerin başlatılacağı 
önemle vurgulanmaktadır. 
Kıymetli esnaarımızın bu 
uyarıları dikkate alarak önem 
göstermelerini istiyoruz. 

ÇAY OCAKLARININ 
AÇILIŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı Merkezinde Aile 
Hekimi olarak görev yapan Dr. Erol Kurt, Aile Hekimi Ali 
Can Hotaman gözetiminde ilk aşıyı yaptıran kişi oldu.

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, bir süreden 
beri çay ocağı esnaflarının ve kendilerinin de dile getirip talep ettikleri çay 
ocaklarının açılış ve kapanış saatleri ile ilgili değişikliğin yapıldığını açıkladı. 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Salih CORA, Tonyalılara 

müjdeyi verdi. Milletvekili 
CORA, bir dizi ziyaretlerde 
bulunduğu Tonya'da, 
Beşikdüzü-İskenderli-Tonya 
karayolunda incelemelerde 
bulundu. CORA, öncelikle yol 
yapım çalışmalarını yerinde 
incelerken ardından yetkililer 
tarafından hazırlanan sunumu 
inceledi. Çalışmaların çok 
yoğun ve hummalı bir şekilde 
ilerlediğini ifade eden 
Milletvekili Salih CORA, birden 
çok iş makinesi ve onlarca 
personelin görev yaptığını 
söyledi. CORA, “Yol çalışmaları 
çok yoğun bir şekilde ilerliyor. 
Bir yandan yol yapılırken bir 
yandan fore kazık, taş kırma 
işlemleri gerçekleştiriliyor. İlgili 
rma yoğun bir çalışma 

içerisinde. Hem İskenderli hem 
Tonya istikametinde şantiye 
kurulmuş yarma işlemleri 
devam ediyor. Böyle devam 
ederse Beşikdüzü-İskenderli-
Tonya karayolu çok kısa bir 
süre içerisinde hatta bu yıl 
içerisinde bitebilir.” dedi. CORA, 

“Bu yolun tamamlanmasının 
ardından bir varyant ile 
Vakfıkebir-İskenderli-Çayırbağı 
yolu birleştirilerek güzel ilçemiz 
ayrıca Çevre Yoluna da kavuş-
muş olacak. Bu sayede büyük 
tonajlı araçlar ilçe merkezinden 
değil çevre yolundan geçecek-
tir.” diye konuştu. Öte yandan 
Beşikdüzü-İskenderli, İsken-
derli-Tonya arası yolun 21 
km'lik kısmı büyük bir şekilde 
tamam-landı. Bu yolun 
İskenderli tarafında 17 iş 
makinesi, 10 kamyon ve 80 
personel, Tonya tarafında ise 6 
iş makinesi, 8 kamyon ve 45 
personel yoğun bir şekilde 
çalışmalarına devam ediyor.

BÖYLE DEVAM EDERSE BİR YILDA BİTER
Cora, Karayolu çalışmaların devam ettiği İskenderli-Tonya yolu için müjdeyi verdi.

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
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BASIN MENSUPLARI, 
SALGINLA MÜCADELENİN 
GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARIDIR

Vakfıkebir İlçesinde yayın 
hayatına devam eden 

Günaydın Trabzon adlı yerel 
gazetenin Genel Yayın 
Yönetmeni Tayfun Günaydın ve 
Haber Müdürü Emir Can Cinal, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
günü dolayısı ile gazetemizi 
ziyaret ederek Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu ve 
Haber Müdürü Sadık Aydın ile 
bir süre sohbet ettiler. 
Yaşadıkları sorunlarla ilgili kir 
alışverişinde bulundular.
“EKONOMİK ANLAMDA 
PANDEMİDE EN ÇOK 
ETKİLENEN YEREL 
BASINDIR”
Günaydın Trabzon Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Tayfun 

Günaydın ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada, “Basın, 
demokratik toplum düzenin 
korunmasında önemli bir rol 
üstelenmektedir. Basın, halkın 
bilinçlenmesi, düşünce ve ifade 
özgürlüğünün gelişmesi, temel 
hak ve özgürlüklerin 
kullanılması, kamuoyu 
oluşturulması, kamunun 
denetlenmesi görevlerini yerine 
getirmektedir. Bu önemli 
toplumsal görevleri üstlenen 
basın mensuplarının ortaya 
koydukları emek, çaba ve 
gayretleri takdire şayandır 
dedi.” Günaydın şöyle devam 
etti, Ekonomik şartların 
ağırlaştığı bu günlerde bu 
durumdan en çok etkilenen 
meslek grubu gazeteciler oldu. 
Gazetelerin birçoğu kapandı, 
birçoğu da kapanma 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 
Ekonomik anlamda yerel basın 
desteklenmeli ve sahip 
çıkılmalıdır. Bu duygu ve 
düşüncelerle Büyükliman 
Postası Gazetesi Yazı işleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu'na 
bu misarperverliği için 
teşekkür ediyor çalışmalarında 
başarılar diliyorum dedi.” 

“BASIN MENSUPLARI, 
SALGINLA MÜCADELENİN 
GÖRÜNMEZ 
KAHRAMANLARIDIR”
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise yaptığı 
açıklamada, “Halkın doğru 
bilgiye ulaşması için 7 gün 24 
saat çabalayan basın mensup-
ları için '10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü' olarak kutlanıyor. 
Koronavirüsün tüm tehlikelerine 
rağmen, vatandaşın haber 
alma hakkı için gece gündüz 
çalışan tüm basın mensupları 
olarak, salgınla mücadelenin 
görünmez kahramanlarıyız. 
Türkiye'de 17 gazeteci arkada-
şımız koronavirüs nedeniyle 

hayatını kaybetti. Kimi zaman 
hastanelerin yoğun bakım 
servislerinde yatan hastaların 
hayata tutunma çabası, onlar 
için canlarını hiçe sayarak 
çırpınan sağlık çalışanlarının 
zorlu mesaileri kimi zaman da 
güvenlik güçlerinin çalışmaları, 
sizler ve bizler gibi 
gazetecilerin kaleminden ve 
objektinden kitlelere ulaştı. 
Bugüne kadar savaş 
meydanlarından, mermilerin ve 
bombaların gölgesinden, 
insanlık dramlarının yaşandığı 
yerlerden en sıcak gelişmeleri 
vatandaşlara ulaştıran gazete-
ciler, Kovid-19 salgınında da ön 
cephede “haber” için mücadele 
verdik. Devletin aldığı 
önlemleri, siyaset kanadından 
yapılan açıklamaları, Kovid-19 
tedavileri ve aşılarıyla ilgili 
güncel gelişmeleri anbean 
kamuoyuna aktaran medya 
mensupları, kimi zaman da 
çarşıda, pazarda, sokakta 
halkın nabzını tuttuk, esnafın, 
çiftçinin, işçinin dertlerini 
duyurduk dedi.”
“17 GAZETECİ KOVİD'E 
YENİK DÜŞTÜ”
Kamburoğlu, Muhabirinden 

kameramanına, foto 
muhabirinden editörüne kadar 
tüm alanlardaki medya 
çalışanlarından Kovid-19'a 
yenik düşenler, en yakınlarını 
bu hastalığa kurban verenler 
de oldu. Tüm zorluklara 
rağmen biz gazeteciler olarak 
haber peşinde koşmaktan 
hiçbir zaman vazgeçmedik. 
İsviçre'nin Cenevre kenti 
merkezli sivil toplum kuruluşu 
Press Emblem Campaign'in 
(PEC) 5 Ocak'ta yaptığı 
açıklamaya göre, mart 
başından bu yana 59 ülkeden 
600'den fazla gazeteci Kovid-
19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 
Salgın nedeniyle Türkiye'de de 
17 gazeteci vefat etti. Ölen 

meslektaşlarımıza Allah'tan 
rahmet diliyorum. 
“YEREL BASIN EKONOMİK 
ZORLUKLAR 
İÇERİSİNDEDİR”
Kamburoğlu, “Vatandaşların 
haber alma hakkını teslim 
etmek için 7 gün 24 saat 
çabalayan basın mensupları 
için “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü” olarak 
kutlanıyor. Fakat yerel basın 
olarak ekonomik anlamda zor 
günlerden geçiyoruz. Hiçbir 
maddi destek almadan ayakta 
kalmamız ve yayın hayatımıza 
devam etmemiz mümkün 
olmayacak. Öyle zannediyorum 
ki! Tüm yerel basın camiasının 
sıkıntısı aynı yöndedir.  Aynı 
zorlukları ve güçlükleri çekiyo-
ruz. Sorunlarımız ve sıkıntıla-
rımız aynıdır. Yerel basının 
maddi ve manevi anlamda 
desteklenmesini umut ediyor ve 
bekliyoruz.  Kamburoğlu, Bu 
nazik ziyaretleri için Günaydın 
Trabzon Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Tayfun Günaydın 
bey'e ve Haber Müdürü Emir 
Can Cinal Bey'e teşekkür 
ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum dedi.”

Vakfıkebir İlçesi terminal 
girişi ve çıkışının yer aldığı 

kavşakta gün geçmiyor ki! Kaza 
yaşanmasın. 20 Ocak 2021 

Çarşamba sabah saat : 10 
sularında ticari minibüs ile 
servis minibüs'ünün çarpışması 
sonucu servis minibüs'ünün 

şoförü ağır şekilde yaralandı. 
Yaralanan şoför 112 ekipleri 
tarafından Vakfıkebir Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Burada 

hemen tedavi adlına alındı. 
Edindiğimiz bilgilere göre 
Trabzon istikametinden gelip 
Giresun istikametine gitmekte 

olan iki araçtan birinin terminal 
kavşağına sapmak için dikkat-
sizce şerit değiştirmesi sonucu 
diğer ticari minibüsle çarpıştı. 

Çarpışma sonrası 1 kişi yarala-
narak hastaneye kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma emniyet 
güçleri tarafından başlatıldı.

VAKFIKEBİR TERMİNAL KAVŞAĞINDA
KAZALAR BiTMEK BiLMiYOR

A
çılış törenine Vakfıkebir 
Belediye Başkan Vekili 
Enver İskenderoğlu, 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, Esnaf 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Şoförler ve 
Otomobilciler odası başkanı 

İsmail Hakkı Çobanoğlu, Siyasi 
parti temsilcileri, muhtarlar, ilçe 
esnaarı ve vatandaşlar katıldı.
GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ 
BUGÜNDE İŞİMİZİN BAŞINDA 
HİZMET ETMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ
Vakfıkebir Çarşı Mahallesi 14 
Şubat Kurtuluş Caddesi 
üzerinde hizmet verecek olan 
Kuduoğlu Market Cuma 
Namazı öncesi hizmete açıldı. 
Açılış töreni öncesi teşekkür 
konuşması yapan işletme 
sahibi Lütfü Kudu, Kıraathane 
olarak yarım asırdan fazla bir 
zamanda hizmet verdik. 
Pandemi dolayısıyla sektör 
değiştirmek durumunda kaldık. 
Tabiki müşterilerimizden bu 
konuda özür diliyor ve anlayış 
bekliyoruz. Hayırlısıyla 
açılışımızı gerçekleştirdik. 
Açılışımıza katılan katılamayan, 
çelenk ve çiçek gönderen daire 
amirlerine, sivil toplum 
kuruluşlarına, siyasi parti 
başkanlarına,  muhtarlarımıza, 
öğretim görevlilerine, iş 
adamlarına, esnaarımıza ve 
tüm vatandaşlarımıza, telefonla 
arayan, mesaj atan herkese 
ailem adına sonsuz teşekkürle-
rimi sunarım. Geçmişte olduğu 
gibi bugünde işimizin başında-
yız hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Bu düşüncelerle yeni 

işyerimizin ilçemize hayırlı ol-
masını diliyorum. Çarşı Mahal-
lesi Muhtarı Gökhan Bahadırda 
yaptığı konuşmasında, 2020 
yılını nasıl atlattığımız unutul-
maz. Bir çoğumuz yakınlarımızı 
kaybettik mekanları cennet 
olsun. Sıkıntılar hala devam 
ediyor, inşallah bu süreci hep 

beraber atlatacağız. Çelik 
Palas'ın ilçemizde unutulmaz 
bir tarihi var. Neredeyse bir asır 
hizmet verdiler. Kendilerine te-
şekkür ediyor, yeni işyerlerinin 
hayırlı olmasını diliyorum dedi.
“YEREL ESNAFA SAHİP 
ÇIKALAIM”
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam; Bu 
sektör ekonomik manada 
Vakfıkebir'in ekonomisini 
ilçeden, ilçe dışına taşıyan ciddi 
manada ekonomik daralmaya 
sebep olan bir ticari alan. Bu 
noktada bu işletmenin inşallah 
başarılı olmasını temenni 
ediyorum. Özellikle şu günlerde 
Vakfıkebir'li kardeşlerimizden 
ve burada görev yapan çok 
değerli memur hemşerilerimiz-
den ricam şu, iç piyasada var 
olan ekonomimizin özellikle şu 
darlıkta 3-5 kuruşa tenezzül 
etmeden muhakkak yerel esna-
fımıza ciddi destek verilmesi 
gerektiğine inanıyorum ki bu 
hepimiz için geçerlidir.  
Devletlerin cari açığı nasıl ki 
ithalat ihracatı geçerse cari açık 
veriyor. İlçemizin de cari açığını 
düşündüğümüzde bizim ilçemiz 
ekonomik anlamda üretim ve 
istihdam sağlayan kendi ken-
dine yetebilen durumu olan bir 
ilçedir. Bu manada yapmamız 
gereken tek şey benim 

memleketimde üretim yapan 
ticarethanelerin ürünlerini 
öncelikle kendi reyonlarımızda 
kendi iç piyasamızda yerel 
esnafımızın sergilemesi, 
vatandaşımızın da tercih 
noktasında istihdam sağlayan 
rmalarımıza sahip çıkmasıdır. 
Ardından alışveriş yaparken 

bütün piyasayı ilgilendiren 
paranın ilçe piyasası içerisinde 
kalması da, ilçede yatırım 
yapan, istihdam sağlayan ve 
kendini bu ilçeye atamış yerel 
esnaftan alış verişini 
yapmalıdır. Bu gün bir tercih 
noktasında eğer Trabzon'a 
gideceksek yerel esnafın 
araçlarıyla gidelim ki paranın 
dönüp geleceği yer ilçemiz 
olsun. Eğer alış verişimizi yerel 
esnaftan yaparsak o paranın 
kalacağı yer yine ilçemizdir. 
Eğer tercihimizi üreticimizden 
yana yaparsak o paranın da 
kalacağı yer ilçemizdir. Doğal 
olarak biz bize yeteceğimiz 
durumdayken maalesef bu gün 
ciddi manada sıkıntılar 
çekiyoruz. Özellikle pandemi 
dönemini bahane ederek lütfen 
birbirimize değer verelim. 
Cenazede, düğünde, hastalıkta, 
iyi ve kötü günde beraber 
olduğumuz yerel işletmelere 
destek vermemiz gerektiğinin 
altını çizen Başkan Sağlam, 
açması ve yatırım yapması 
esnaftan ayakta kalması siz 
değerli vatandaşlarımızdan 
diyor ve bu iş yerimizin hayırlı 
olmasını temenni ediyorum 
dedi. Konuşmalardan sonra İlçe 
Müftüsü Recep Şahan'ın 
yaptığı dua sonrası açılış 
kurdelesi kesildi.

Vakfıkebir İlçesinde yayın hayatına devam eden Günaydın Trabzon 
adlı yerel gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Günaydın ve Haber 
Müdürü Emir Can Cinal gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular.

GÜNAYDIN TRABZON GAZETESİNDEN NEZAKET ZİYARETİ

B
u değerlendirmeye göre; 
Karadeniz'in ülkemiz 
karasularında bulunan 

hamsilerin halen büyük bir 
bölümünün 
avlanabilir asgari 
boy uzunluğunun 
altında olduğu ve et 
veriminde bir artış 
olmadığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca 
mevcut hamsi 
sürüleri haricinde 
asgari avlanabilir 
boy uzunluğu ve et 
verimi kriterlerine 
uygun başka sürü 
girişi de olmamıştır. 
Bu nedenle; 
İstanbul Boğazı'nın tamamı ile 
Karadeniz'de İstanbul İli 
Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan 
Burnu'ndan (41 15′ 25.13” N – 
29 2′ 58.2” E ) Gürcistan 

sınırına kadar olan 
karasularımızda her türlü av 
aracı ile ticari amaçlı hamsi 
avcılığının durdurulma süresi 

28 Ocak 2021 tarihi 00.00 
saatine kadar uzatılmıştır. Bu 
süre içerisinde belirtilen 
alanların dışındaki bölgelerde 
asgari avlanabilir boy 
uzunluğuna sahip hamsi 

sürüleri avlanabilir. Halkımız, 
buralardan kurallara göre 
avlanılmış hamsileri veya daha 
önceden yakalanarak, soğuk 

hava depolarında 
muhafaza edilen 
hamsileri gönül 
rahatlığıyla alabilir 
ve tüketebilir. 
Hamsi başta olmak 
üzere denizlerde, 
karaya çıkış 
noktalarında, toptan 
ve perakende satış 
yerlerinde, gerekli 
kontroller yapılarak, 
yasal boy limitinin 
altında balık satışı 
yapanlara müsaade 

edilmeyecektir. Mevcut durum 
takip edilecek olup, herhangi bir 
düzelme olmadığı takdirde 
kısıtlamaya 10 gün daha 
devam edilecektir.

HAMSİ AVCILIĞINA KISMİ DURDURMA UZATILDI
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan araştırma, inceleme ve 
gözlemler ile başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün 
diğer paydaşları ile yapılan istişareler sonucunda yeniden bir değerlendirme yapılmıştır.

KUDUOĞLU MARKET HİZMETE AÇILDI
Vakfıkebir İlçesi'nde yarım asırdan fazla bir zamandır ilçede kıraathane 
ve sabahçı kahvesi olarak hizmet veren Çelik Palas Kıraathanesi sektör 
değiştirdi. Çelik Palas artık Kuduoğlu Market olarak hizmet verecek.
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BAŞKAN ÇABUK'TAN
iLÇE BASININA PLAKET

AK Parti Şalpazarı İlçe 
Başkanı Zeki Çabuk,  

İlçede yerel- ulusal gazete ve 
haber ajans temsilcilerine 
plaket takdim etti. İlçenin 
nabzını tutan Anadolu Ajansı 
temsilcisi ve Yeni Şalpazarı 
Gazetesi sahibi Turgay İkinci ile 
İHLAS Haber Temsilcisi ve 
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi 
aynı zamanda Kuzey Ekspres 
Gazetesi Büyükliman Temsilcisi 
ve Şalpazarı Ses Gazete sahibi 
Mustafa Özcan'a 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler günü 
anısına Plaket ve çeşitli 
hediyeler takdim etti.
GAZETECİLER, TOPLUMUN 
HÜR VE GÜR SESİDİR
Şalpazarı AK Parti İlçe Başkanı 

Zeki Çabuk 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler günü anısına İkinci 
ve Özcan' a plaket takdimi 
sonrasında yaptığı açıklama da 
kamuoyunun tarafsız ve şeffaf 
bir şekilde hadiselerden 
haberdar olmasının özgür ve 
bağımsız gazeteciler sayesinde 
gerçekleştiğini belirtti.  
Gazetecilerin, toplumun hür ve 
gür sesi olduğunu ifade eden 
Çabuk önemli bir görevi de ifa 
ettiklerini vurguladı. Başkan 
Çabuk "İletişim imkanlarının 
hızla geliştiği günümüzde 
haberleşme araçlarının doğru 
ve etkili kullanmanın önemi her 
geçen gün artmaktadır. Basın 
mensuplarımız ve medya 
kuruluşları küresel şer odakları 
ile terör örgütlerinin karşısında 

durup, milli ve manevi 
değerlerimize sahip çıkmaları 
milletimizle bir ve beraber 
olduğunun açık bir kanıtıdır. 
Zeki Çabuk İlçede olup bitenleri 
bizlere aktaran ve sabah 
katlığımızda gece yatana kadar 
İlçede doğru ve tarafsız olarak 
bizlere aktaran sizle ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Günümüz 
teknolojisinde bizlerin aynası 
oluyorsunuz bu zor süreç olan 
pandemi sırasında da İlçe ve 
yurt genelindeki dostlarımız 
Yeni Şalpazarı ve Şalpazarı 
Ses Gazetesinde İlçede 
olanları öğreniyorlar. "AK Parti 
olarak özgür ve bağımsız bir 
basının her zaman yanındayız, 
yanında olmaya da devam 
edeceğiz. Bu vesileyle 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü'nü 
tebrik ediyor ve tüm gazeteci-
lere çalışmalarında başarılar 
diliyorum." ifadesini kullandı. 
Plaket takdimi sonrası Başkan 
Çabuk ve üyelere teşekkür 
eden Özcan ve İkinci, mesleği-
mizi onurlu ve şerei bir şekilde 
icra etmeye çalışıyoruz. Kamu 
adına vatandaşlarımızı ve özel-
likle gurbette olan vatandaşla-
rımızı ilçelerinden habersiz 
bırakmamak adına canla başla 
hizmet vermenin çabasındayız. 
Başkan Çabuk'un yaptığı gibi 
bu özel günde de olsa hatırlan-
mak şevkimizi arttırıyor dediler.

AK PARTi MALTEPE iLÇE BAŞKANI
MEHMET KARADENiZ OLDU

Şalpazarı AK Parti İlçe Başkanı Zeki Çabuk, ilçede faaliyet gösteren basın mensup-
larına plaket takdim ederek kamu adına yaptıkları hizmetler için teşekkür etti.

İlçede, AK Parti İlçe Başkanı 
Hüseyin Azizoğlu, Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası Başkanı 
Selahattin İsmailoğlu ve 
Kaymakam Ahmet Gazi Kaya'yı 
ziyaret eden Balta, ilçede 
yapılacak çalışmalarla ilgili kir 
alışverişinde bulundu.
TÜRKİYE GÜÇLÜDÜR
İlk olarak ilçe başkanlığını 
ziyaret eden Balta, burada 
başkan Hüseyin Azizoğlu, 
belediye başkanı Rahmi Üstün 
ve yönetimi ile bir araya geldi. 
Balta, "Yapılan kongrede 
yeniden İlçe Başkanı seçilen 
Sayın Hüseyin Azizoğlu ve siz 
yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımı, Kadın ve 
Gençlik Kolları Başkanlarımızı 
tebrik ediyorum. Sürmene 
bizim için her zaman önemli bir 
yere sahip olmuştur. 
Sürmemizin sorunlarıyla 
yakinen ilgileniyoruz. Yapılacak 
yatırımları İlçe Başkanımız ve 
Belediye Başkanımızla istişare 
halinde takip ediyoruz. 
Sürmene'miz her şeyin en 
güzeline layıktır" dedi.
Konuşmasını dış politikalarla 
ilgili gelişmeleri değerlendirerek 
devam eden Balta; "Azeri 
kardeşlerimizin 30 yıl uğraştığı 
Karabağ sorunu Türkiye'nin 
güçlü iradesi ve yardımları ile 
beraber, Allah'ın izni ile 
Ermeniler yenildi ve büyük bir 
zafer kazanıldı. Minks grubu 
denen grup dışarıda kaldı, 
Türkiye masada oldu. 
Azerbaycan'a artık kara yolu ile 
ulaşacağız, ticaretimiz olacak. 

Diğer taraftan Akdeniz'deki 
doğalgaz aramaları, Libya'da 
yaptığımız çalışmalar, iç ve 
dışarıdaki terörle mücadelede, 
Suriye ve Irak'taki gelişmeler. 
Tüm bunlara baktığımız zaman 
Türkiye'nin çok daha iyi yolda 
olduğunu görüyoruz" dedi.
“ÖZLEDİĞİMİZ GÜNLER 
YAKINDIR”
Gündemle ilgili konuşan Balta, 
"Ana muhalefet partisi genel 
başkanı Kılıçdaroğlu, 
demokrasinin dışına çıkarak 
darbe seviciliği yapmaya 
çalışsa da, seçilmiş cumhur-
başkanımıza 'Sözde cumhur-
başkanı' diyerek demokratik bir 
ülkede hakaretvari konuşarak 
demokrasinin dışına çıkmıştır. 
Yüzde 52 alan 
cumhurbaşkanına bu söylemler 
millete saygısızlıktır. 

Mücadelemizi veriyoruz. 
Milletimiz bunları görüyor. 
Ülkemizin uluslararası gücü ve 
pandemideki başarısını herkes 
görüyor. Büyük projeleri hız 
kesmeden sürdürerek ülkemizi 
şaha kaldıracağız. İnşallah 
2021 yılında özlediğimiz, 
beklediğimiz güzel günler bizim 
olacak" diye konuştu.
“MUHALEFETE 
ÜZÜLÜYORUZ”
Balta, "Ülkemizin bölünmez 
bütünlüğü ile alakası olmayan 
siyasi partilerin iktidar hedeeri 
olacaktır. Ama ülkemizi 
bölmeye çalışan, parçalamaya 
çalışan terör örgütleri ile iş 
tutan siyasi partilerle ana 
muhalefet partisinin iş 
tutmaması lazım. Biz buna 
üzülüyoruz. 2023 bu yüzden 
çok önemlidir. Yaptıklarımızı 
anlatmaya kalksak günler 
yetmez" ifadelerine yer verdi. 
Ardından Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanlığını ziyaret 
eden Balta, başkan İsmailoğlu 
ve esnaf temsilcileri ile sohbet 
etti. Balta daha sonra 
Kaymakam Ahmet Gazi Kaya 
ile belediye başkanı Rahmi 
Üstün'ü ziyaret ederek bir süre 
ilçede yapılacak yatırımları 
görüştü. Ardından ilçede esnaf 
ve vatandaşları ziyaret ederek 
bir süre sohbet etti.

TÜRKİYE GÜÇLÜDÜR
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Millet-
vekili Muhammet Balta, Sürmene ilçesini ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Maltepe İlçe Başkanlığı'nın 7.Olağan Kongresi 
gerçekleştirildi. Tek aday olarak gerçekleşen kongrede Mehmet 
Karadeniz yeni AK Parti Maltepe İlçe Başkanı oldu.

AK Parti Maltepe İlçe 
Başkanlığı'nın 7. Olağan 

kongresine; AK Parti Genel 
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 
AK Parti İstanbul Milletvekili 
Erol Kaya, Fatma Betül Sayan, 
Nurettin Canikli, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Bayram 
Şenocak, Osman Boyraz, AK 
Parti Milletvekili Hulusi Şentürk 
ve çok sayıda siyasetçi yer 

aldı.Geçen dönem Maltepe 
Belediye Meclis Üyesi 
görevinde bulunan tecrübeli 
siyasetçi Mehmet Karadeniz, 
AK Parti Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın tensipleri ile ilçe 
başkan adayı olarak girdiği 
kongreye genel başkan 
yardımcıları, milletvekilleri, 
belediye başkanları ve 

delegeler katıldı.Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
kongreler için hazırlanmış video 
mesajının gösterildiği kongrede, 
divan heyeti belirlendikten son-
ra raporlar okunarak delegele-
rin oylamasına sunuldu. 
Raporların kabul edilmesinin 
ardından, AK Parti Maltepe İlçe 
Başkanı'nı belirlemek için 
seçime gidildi.Mehmet 
Karadeniz, yapılan seçimin 
ardından AK Parti Maltepe İlçe 
Başkanı olarak seçildi.
İLÇE BAŞKANI MEHMET 
KARADENİZ'İN YÖNETİM 
KURULU
Basri Varlı, Coşkun Esen, 
Ender Çakır, Erdoğan Akkaya, 
Ersin Alkaya, Fatih Atalay, Fatih 
Birinci, Filiz Durak, Güliz 
Durcanoğlu, Gürol Mançi, 
Hülya Türüng, Kadir Uzun, 
Kemal İbar, Melike Ateş, Muaz 
Barudi, Murat Memiş, Nemikan 
Tekin, Özkan Güzel, Pınar 
Çağın Çetinel, Senem 
Albayrak, Suat Özarslan, Talat 
Niyazi Arman, Uğur Gül, Veli 
Ensar Yurdusev, Vildan Kalka-
van, Yasin Taş, Yaşar Öztürk, 
Yusuf Alemdar, Zehra Gülsu.
İL DELEGELERİ
Mehmet Erikçi, Mehmet 
Karadeniz, Sevim Çelik 
Çokyiğit, Serdar Denizmen, 
Adem Göktaş, Kamil Barkır, 
Ümit Çoban, Yahya Baş, Fikri 
Köse, Rea Yurt, Ebru 
Kütükoğlu, Abbas Şentürk, 
Sedat Tunç, Ali Rıza Atalay, 
Kemal Arslan, Süleyman 
Akhan.

SAĞLIK BAKANI ADINA BİZ UTANDIK 
Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erol Sayın; Sağlık Bakanlığının 
yayımladığı, aşı yapılacak öncelik gruplarından sağlık çalışanı olan Veteriner Hekimlerin 
sağlık çalışanı olarak görülmemesinden dolayı, sağlık bakanı adına biz Utandık dedi.

Trabzon Bölgesi Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı 

Erol Sayın yaptığı açıklamada; 
“Sağlık Bakanlığı verdiği bu 
kararla sınıfta kalmıştır. Tüm 
dünyada tek sağlık konseptin-
de çalışan Veteriner Hekimler, 
ülkemizde de 657 sayılı 
kanunla sağlık çalışanı olarak 
tanımlanmıştır. Ülkemizde 
geliştirilen aşı çalışmalarında 
çalışan bilim insanlarının 
Veteriner Hekim virologlar 
olduğunu hatırlatmakta fayda 
vardır. Halk sağlığının 
korunmasında, hayvanlardan 

insanlara geçen hastalıklarla 
mücadelede en önde mücadele 

eden, gıda güvenliğinde mesai 
gözetmeden çalışan, pandemi 
süresince de tam mesai ile 
arazide çalışmaya devam 
etmişlerdir. Direk halkımızla iç 
içe olan Veteriner Hekimler, 
aşılamada öncelikli gruba dahil 
edilmemişlerdir. Amaç öncelikli 
aşı olmak değil, toplum 
sağlığının korunmasında sağlık 
çalışanı olarak öncelikli grupta 
olunması gereken bir meslek 
kuruluşudur. Sağlık Bakanlığı, 
listeyi yeniden revize ederek 
Veteriner Hekimler öncelikli 
gruba dahil edilmelidir dedi.”

YENi HASTANEDE iNCELEMELERDE BULUNDULAR

Tonya İlçe Kaymakamı İkis 
ve Başhekim Atasoy, 

yaklaşık olarak 1 yıldır 
çalışmaların sürdüğü 50 yataklı 
Tonya Devlet Hastanesi'ndeki 
çalışmalar hakkında 
yetkililerden bilgi aldı. 65 kişilik 
bir ekibin çalıştığı ve Çevre 
ilçelere de hizmet edecek 
hastanenin 1 ay içerisinde kaba 
inşaatının tamamlanacağı ifade 
edilirken, 2021 Haziran ayında 

ise hastanenin teslim edileceği 
ifade edildi. Konuyla ilgili olarak 
açıklamalarda bulunan 
Başhekim Atasoy, "Tonya İlçe 
Kaymakamımız Sayın 
Muhammet İKİS nezaretinde 
Hastane Müdürü Sevil 
BOZOĞLU,  İdari ve Mali 
İşlerden Sorumlu Müdür 
Yardımcısı Murat İNCE ile 
birlikte ilçemize yapımı devam 
eden yeni hastane binasının 

inşaat alanına giderek 
incelemelerde bulduk. 
Yüklenici rma yetkilisi ile 
yapılan görüşmeler 
neticesinde inşaatın genel 
durumu hakkında bilgiler 
aldık. Bu bağlamda söz 
konusu hastane inşaatinin 
yapımına yaklaşık 65 kişilik 
bir ekiple devam edilmekte 
olup ziki gerçekleşme oranı 
yaklaşık olarak yüzde 55 
civarındadır. Bahse konu 
hastane inşaatının 2021 yılı 
Haziran ayına kadar tamam-

lanarak ilçemize kazandırılması 
hedeeniyor. Yeni hastane 
yatırımının ilçemize kazandırıl-
masında emeği geçen Millet-
vekilimiz Sayın Salih CORA' ya, 
Belediye Başkanımız Sayın 
Osman BEŞEL' e, İl Sağlık 
Müdürümüz Sayın Hakan 
USTA' ya ve katkıda bulunan 
diğer tüm paydaşlara teşek-
kürlerimizi sunarız." dedi.

Tonya kaymakamı Muhammet İkis ve Tonya Devlet Hastanesi Başhekimi Serpil 
Atasoy yapımına devam edilen Tonya Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret etti. 
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TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNİ VE VALİMİZİ 
GÖREVE ÇAĞIRIYORUM, BU ESERE SAHİP ÇIKIN

CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya ve 

beraberinde CHP Trabzon İl 
Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, 
İlçe Başkanı Mehmet Keskin, 
İşadamı ve Eski Belediye 
Başkan Adayı Emin Uludüz, 
Çamlık Mahallesi Muhtarı İlyas 
Bahadır, Çarşı Mahallesi 
Muhtarı Gökhan Bahadır ve 
parti yöneticileri ile birlikte 
Pedromita kilisesinin bulunduğu 
yere çıkarak kilisenin son 
durumunu yerinde inceleyerek 
muhakkak turizme kazandırıl-
ması gerektiğini söyledi. 
TURİZM BAKANLIĞI 
YETKİLİLERİNİ VE VALİMİZİ 
GÖREVE ÇAĞIRIYORUM, BU 
ESERE SAHİP ÇIKIN
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya burada yaptığı 
açıklamada; “İlçe Başkanımız 
Mehmet Keskin beyden ve 
Muhtarlarımızdan aldığım 
bilgilere göre Vakfıkebir İlçesine 

bağlı Çamlık Mahallesi Hacı 
Mahmutlu mevkiindeki Trabzon 
Pontus Rum İmparatorluğu 
döneminden kaldığı sanılan, 2 
katlı kilise yol güzergâhı 
üzerinden 200 metre yukarıda, 
dağın içerisine kayalar oyularak 
yapılmış. Kiliseye, patika 
yolardan çıkarak ulaşılıyor. 
Kilisenin içerisi 1 ana bölüm ve 
3 odadan oluşurken, dışarıda 2 
tane su deposu var. Duvarlarda 
frenksler var. Bir sürü tarihi eser 
değeri taşıyacak resimler var. 
Fakta ne acıdır ki! Sahipsizlik, 
bakımsızlık, ilgisizlik yüzünden 
bunlar tahrip edilmiş. Kilisenin 
duvarları ise deneciler 
tarafından kırılarak dökülmüş 
ve zemini kazılmış. Zemine 
baktığınız zaman, burada 
resmen bir inşaat ve hafriyat 
çalışması yapıldığının açı 
gerçeğini görüyoruz. Böyle bir 
şey olamaz. Dünyanın hiçbir 
ülkesinde hiçbir millet bu tür 

eserleri bu tür tarihi değerlerin 
bu tür kıymetli yerleri sahipsiz, 
kimsesiz ve bakımsız bırakmaz. 
Buraları turizme kazandırıp 
milyonlarca insanın ziyaret ettiği 
yerler haline dönüştürür. Hem 
ilçenin hem bu bölgenin bundan 
faydalanmasını temin eder. 
Fakat burada bugüne kadar bu 
ihmal edilmiş. Buradan Turizm 
Bakanlığı yetkililerine, sayın 
Trabzon Valimize, İl Kültür 
Müdürüne çağrıda bulunu-
yorum. Bu sesi duyun. Buraya 
bir heyet gönderin, burayı 
derhal restore ettirip turizme 
kazındırın istiyoruz. Hepimizin 
ve bilhassa Vakfıkebir'in ortak 
talebi budur dedi. 
“MUHAKKAK TURİZME 
KAZANDIRILMALIDIR, İLÇE 
EKONOMİSİNE BÜYÜK BİR 
KATKI SUNACAKTIR”
Milletvekili Kaya,” İçeriye ışık 
alması için havalandırma 
delikleri yapılan kiliseye sahip 

çıkılmazsa bir tarih yok olma 
tehlikesi ile karşı karşıyadır 
dedi. Kaya, Muhtar İlyas 
Bahadır ve Mahalle sakinleri 
köyün eski adının Pedromita 
olduğunu ve burada daha önce 
Pedro ve Mita adında iki papaz 
yaşadığını, onlar öldükten 

sonra kilisenin sahipsiz 
kaldığını söylüyorlar.  60-70 
yıl öncesine kadar kilisenin 
ziyarete açık olduğunu 
kaydeden mahalle sakinleri, 
sahip çıkan olmayınca 
kilisenin denecilerin altın 
aradıkları mekân haline 
geldiğine dikkat çekiyorlar. 
Trabzon'a gelen yerli ve 
yabancı turistler, hep 
Trabzon'un Doğusuna 
gidiyorlar. Sümela Manastırı 
ve Uzungöl gibi turistik yerlere. 
Trabzon'un batısında böyle bir 
fırsat var bunu 
değerlendiremiyoruz. İlçe 
ekonomisine de katkı 
sağlayacak bu tür tarihi 
eserlerimizi ortaya çıkartmamız 
gerekiyor. Artık bacasız 
sanayinin en önemli unsuru 
turizmdir. Trabzon'a gelen yerli 
ve yabancı turist sayısı 1 
milyonun üzerinde, İşte size 
ekonomik katkı. En kısa 

zamanda yetkililerden bu tarihi 
kiliseye sahip çıkmaları ve 
Vakfıkebir ilçemize ve bölgeye 
faydalı hale getirmelerini 
bekliyoruz. Çok basit, yolunu ve 
restorasyonunu yapıldıktan 
sonra ziyaretçilere açılabilir, 
ekonomiye katkı sağlayacaktır. 
Turizm Bakanlığı ile 
koordinasyon sağlanarak bu 
eser yapılabilir. Ayrıca yayla 
turizmi içinde gerekli girişimler 
yapılmalı, en kısa örnekle yayla 
yollarımız yapılmalı, gelen 
turistlerin kalabilecekleri 
konaklama alanları yapılmalıdır. 
Trabzon'a gelen turistleri 
Trabzon'un batısına 
yönlendirerek işsiz gençlerimize 
iş imkânı ayrıca yatırımcı 
rmaları da teşvik etme 
imkânımız olur.  Pedromita 
kilisesinin turizme 
kazandırılması için, bir an önce 
çalışma başlatılması 
gerekmektedir. Tüm yetkilileri 
duyarlı olmaya davet ediyoruz. 
Pedromita kilisesinin turizme 
kazandırılması için yapılan 
çalışmaları yakinen takip 
edeceğim. Bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın dedi.”

MİLLETVEKİLİ KAYA, 
SAHİP ÇIKILMAZSA 
VAKFIKEBİR'İN TARİHİ 
YOK OLUYOR 

Vakfıkebir'de 17 Eylül 2015 
tarihinde temeli atılan ve 4 

sene gibi kısa bir sürede 15 
Milyon lira harcanarak 
29.09.2019 tarihinde hizmete 
açılan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nun, hayırda yarışanların 
eseri olduğunu belirtti ve emeği 
geçenlere teşekkür etti. Müftü 
Şahan, "Hayırda Yarışmak" 
konulu vaazında; "Hayır" 
konusunda 2 tip insan vardır; 1- 
Hayra anahtar, şerre kilit 
olanlar, 2- Şerre  anahtar, hayra 
kilit olanlar. Hayra anahtar 
olanlar her zaman hayır 
yolunda olurlar ve bu yolda 
adeta yarışırlar. Hayra anahtar 
olanların ve hayırda 

yarışanların şehri Vakfıkebir'den 
güzel bir misal vermek 
istiyorum diyerek, Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu'nda Hafızlık 
Eğitimi ile Okul Öncesi Dönem 
Din Eğitimi Projesi kapsamında 
4-6 yaş minik öğrencilerin 
eğitim gördüğünü hatırlatan İlçe 
Müftüsü Recep Şahan, kurstaki 
eğitim öğretimin Covid-19 
Salgını nedeniyle uzaktan 
eğitim yöntemiyle 
sürdürüldüğünü ifade etti. 
Kursun önceden kalan halen 
460 bin TL borcunun yanında 
ihtiyaç ve eksiklerinin de 
bulunduğuna dikkat çeken 
Müftü Şahan bu güzide eğitim 
kurumu için vatandaşların hayır 
yarışlarını devam ettirmeleri 
çağrısında bulundu.
HESAP NUMARALARI
(IBAN) DEĞİŞTİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün 
öncülüğünde ve gözetiminde, 
Hacı Ziya Habiboğlu Derneği 

tarafından yapılan ve hizmete 
açılışının ardından Türkiye 
Diyanet Vakfı'na devredilen ve 
halen Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) Vakfıkebir Şubesi 
himayesinde eğitim öğretime 
devam eden Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu eğitim 
kompleksine yardımda 
bulunacaklar için hesap 
numaralarının değiştiği bilgisini 
de paylaşan Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Recep Şahan, kursa 
yapılacak yardımların, Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) Vakfıkebir 
şubesinin Halk Bankasında 
bulunan "Bağış" hesabına 
yapılabileceğini, tre-zekatların 
da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
Vakfıkebir şubesinin "Fitre-
Zekat" hesabına 
yatırılabileceğini söyledi.
YENİ HESAP (IBAN) 
NUMARALARI ŞÖYLE:
Türkiye Diyanet Vakfı Vakfıkebir 
Şubesi Hesabı (Halk Bankası):
Bağışlarınız için IBAN: TR20 
0001 2009 7740 0016 0000 04
Zekat ve Fitre için IBAN: 
Tr48 0001 2009 7740 0016 
0000 82
VAKFIKEBİR BÖLGE YATILI 
KIZ KUR'AN KURSU
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün 
öncülüğünde ve gözetiminde, 
Hacı Ziya Habiboğlu Derneği 
tarafından yapılan ve mülkiyeti 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
Vakfıkebir Şubesine ait Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu eğitim 
kompleksi, 8000 m² toplam 
inşaat alanı üzerinde, 250 
öğrenci kapasiteli eğitim binası 
ile 164 öğrenci kapasiteli yurt 
binası olmak üzere iki ayrı 
bloktan oluşuyor.
EĞİTİM BİNASI
600 m² alan üzerine kurulu 6 
katlı 250 öğrenci kapasiteli 

eğitim binasında; 4 hafızlık 
sınıfı, 2 hafızlığa hazırlık, 4 
yüzüne sınıfı, 1 yabancı dil 
sınıfı, 1 serbest çalışma sınıfı, 
120 m²'lik mescit, 240 m²'lik 
yemekhane, 200 öğrenci 
kapasiteli konferans salonu, 8 
ayrı öğretmen odası, toplantı 
salonu, yönetici osi, 300 m²'lik 
kapalı spor salonu, kütüphane 
ve 150 m²'lik kantin ve 

kafeterya bulunuyor.
YURT BİNASI
600 m² alan üzerine kurulu, 7 
katlı, 164 öğrenci kapasiteli yurt 
binasında ise; 40 yatakhane, 
misarhane ve öğretmen 
odaları yanında, Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın Okul Öncesi 
Dönem Din Eğitimi Projesi 
kapsamında, 4-6 yaş grubu 120 
öğrencinin Kur'an eğitimi ve 

öğretimi görebileceği derslikler 
bulunuyor. Bugünkü değeriyle 
yaklaşık 15 milyon liralık 
maliyete sahip modern eğitim 
kompleksinde ayrıca; 4-6 yaş 
grubu öğrenciler için yaklaşık 
1000 m²'lik alan üzerinde oyun 
alanı, basketbol ve voleybol 
sahası ile açık otopark yer 
alıyor. 17 Eylül 2015 tarihinde 
temeli atılarak yapımına 
başlanılan ve 29 Eylül 2019 
tarihinde Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş ve devlet 
erkanının katılımıyla hizmete 
açılan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu eğitim kompleksi için 
bugüne kadar yaklaşık 15 
milyon TL  harcama yapıldı. 
Yaklaşık 460 bin TL borcunun 
yanında, yapılması gereken 
işlerinin de bulunduğu eğitim 
kompleksinde, eğitim 
hizmetlerinin devamı için 
yardımlarınızı bekliyoruz. 
Vakfıkebir Kirazlık Mahallesi 
Sahil Camii arkasında, devlet 
kara yoluna 300 metre uzaklıkta 
bulunan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu, Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı olarak 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
Vakfıkebir Şubesi himayesinde 
eğitim öğretime (Pandemi 
nedeniyle uzaktan eğitimle) 
devam etmektedir.

HAYIRDA YARIŞANLARIN ŞEHRi VAKFIKEBiR!
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan, cuma günü merkez yeni camide yaptığı cuma vaazında, 
Vakfıkebir halkını "Hayra anahtar olanların ve hayırda yarışanların şehri" diye nitelendirdi. 

Müftü Şahan ; Kursun
460 bin TL borcunun

yanında ihtiyaç ve 
eksiklerinin de 

bulunduğunu 
dile getirdi.
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Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar
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1991'den günümüze kadar

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

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.
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MiLLETVEKiLi KAYA, VAKFIKEBiR 'STK' 
TEMSiLCiLERi iLE BiR ARAYA GELDi

VATANDAŞ İLE YÖNETİM ARASINDA
KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORSUNUZ!

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

Kömür & Gübre Bay��
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> Vedat FURUNCU 2'de> Ahmet Kamburoğlu 2'de

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Vakfıkebir 
Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya 
gelerek yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi aldı.  

Beşikdüzü İlçe Polis Merkezi Amiri Ahmet Bekar, 10 Ocak çalışan 
gazeteciler günü dolayısı ile gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri 
Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu'na tebriklerini iletti.


