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TRABZONSPOR VE TARAFTARIMIZ BiZLERiN MARKASIDIR

ÇANAKKALE'LER SONSUZA DEK
GEÇiLEMEYECEKTiR

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

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

MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi,
TÜRK SİYASETİNİN 52 YILLIK ULU ÇINARIDIR

> Sadık AYDIN 2'de

> Sadık AYDIN 2'de

VAKFIKEBİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINDI
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği, 
Hacıköy Mahallesinde yeni yapılan binasına taşındı. 

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü dolayısıyla Vakfıkebir 
Hükümet binası önünde bir tören düzenlendi.

Vakfıkebir Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Bahadır ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Bahadır, Gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri 
Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu'na desteklerinden dolayı forma hediye etti. 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk, 
gazetemizi ziyaret ederek '13. Kurultay' hakkında değerlendirmede bulundu.

illiyetçi Hareket Partisi (MHP) MVakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk;  “Zor günler geçirdiğimiz bir 
dönemde Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
13. Kurultayımızı birlik ve beraberlik 
içerisinde yüz akı ile gerçekleştirdik. Bizim 
kurultaylarımız sıradan parti toplantıları 
değildir. Bizim Kurultaylarımız, bir siyasi 

partinin ikbali için değil Türkiye'nin ikbali 
için yapılır, Türklük için yapılır. Ne demiştik, 
kurultay sürecinin başlangıcında; “İstiklal 
için birlik, istikbal için dirlik buluşmasıdır ve 
kazanan Türkiye olacaktır.” Evet dirliğimiz 
için birlik ve beraberlik içerisinde 
13. Kurultayımızı yaptık. Yeni kadrolarımızı 
oluşturduk. Sonunda kazanan Türkiye 

olacak. Kurultay sonrasında oluşan irade, 
bu ülkenin geleceğine, bu milletin bekasına 
yön verecek, şehitlerimiz için büyük ve 
engin bir vefa oluşturacaktır. Genel Baş-
kanımız Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli'-
nin kurultay konuşması tam anlamıyla bir 
manifesto olmuştur.  Kendisini buradan bir 
kez daha saygı ile selamlıyorum dedi.”

“BİZ ULVİ DAVANIN 

TEMSİLCİLERİYİZ. HEDEFİMİZ 

ASLA KİŞİSEL OLAMAZ”

>Vedat Furuncu 3'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

YÜKSELİŞ
DEVAM EDİYOR

VAKFIKEBİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINDI

Bu hafta Trabzon Valiliği, İl genelindeki 
karantina uygulamasındaki sayıları 
açıkladı;
7 apartman
2 pansiyon
823 ev
1 kurs
3 mahalle/cadde
Toplam ise 836 yerde karantina 
uygulanıyor…
Sayı her geçen gün alarm vermeye 
devam ediyor…
Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
tabloyu açıklıyor…
Her gün vaka ve ölüm sayısı yukarıya 
doğru çıkmaya devam ediyor…
Mutasyonlu virüs daha çabuk yayılıyor.
Maske, mesafe ve temizlik kuralı önem 
arz ediyor…
Kısıtlamalarda esneklik olmuştu.
Bu esneklikle beraber cumartesi günleri 
kısıtlamadan kalkmıştı.
Şehirlerarası kısıtlama yok.
Diğer il ve ilçelerdeki pozitif olan insanlar 
taşıyıcı olarak geldiklerinde, buradaki 
vaka sayıları kontrol edilemez noktalara 
gelmeye devam ediyor…
Vakfıkebir'de vaka ve temaslı kişi sayısı 
gün gün artışa geçmiş durumda.
Bu lanet virüs bir türlü azalışa geçmiş 
durumda değil…
Bu nasıl azalacak?
Nasıl bir yöntem izlenecek?
Daha neler yapılması gerekir?
Bir çözüm yolu daha var mı?
Bilemiyoruz…
İlçede herkes maske kuralını uyguluyor.
Sürekli olarak vatandaşlar denetleniyor 
ama bir türlü vaka sayılarını aşağıya 
doğru indirgeyemiyoruz…
Trabzon ve ilçelerde kısıtlamalarda 
esneklik yok.
Kapalı olan esnaf yine kapalı, açık olan 
esnafta kısmen çalışıyor…
Esnafın ödeme yükü ve gideri fazla, esnaf 
işçi çıkartamıyor, esnaf ödeme yapamıyor 
ve icralık oluyor…
Esnaf ne yapacak…
Hafta sonu alınan bir karar ile Merkez 
Bankası Başkanı görevinden alınmıştı.
Hafta sonu olmasından dolayı, piyasaya 
yansılamasını pazartesi günü, ne hal 
aldığını herkes gördü…
Dolar, Euro ve altın borcu olan biraz daha 
fazla borçlanmış oldu…
Zor şartlar altında dönemediğimiz bu 
günlerde, böyle bir piyasa ile 
karşılaşmamız üzücü…
İnsanlar kara kara düşünür oldu…
Ne yapacağız?
********************
Pandemi dolayısı ile sosyal sayfa 
kullanımları aynı internet alışverişi gibi 
artış durumda…
İnsanlar artık dile getirmek istediklerini 
sosyal sayfalarından yazıp çiziyor…
Bazen birileri sosyal sayfasından yazmış 
olduklarına karşın eleştirisel mesajlar 
geliyor. Bu eleştirilere ise cevap vermek 
yerine silip, engellemek daha basit…

Eleştiri olmazsa olmazımızdır.

Eleştiri olmadığı yerde o işi doğru 

yapmışsınız anlamına gelmiyor…

Bazen insanlar, eleştiri yaparken tozu 

dumana katıp farklı anlamlara getiriyorlar. 

Eleştiri yerinde yapılır ve kişinin kişisel 

haklarına karışmayacak şekilde 

yapılmalıdır…

akfıkebir İlçesi Hacıköy VMahallesi Gülbahar Hatun 
Caddesi üzerinde yeni yapılan ilçe 
Emniyet Müdürlüğü binası faaliyete 
geçti. Yıllardır Çarşı mahallesinde 
bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 
Polis Merkezi Amirliği bulundukları 
adreslerinden yeni yapılan binaya 
taşındılar. Edindiğimiz bilgilere göre 
Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesin-
de tamamlanarak faaliyete geçen 

yeni Emniyet Müdürlüğü binası için 
açılış töreni bandemi dolayısı ile 
ertelendi. Hem Emniyet Müdürlüğü 
hem de Polis Merkezi Amirliği olarak 
hizmet veren bina son teknolojik 
sistemlerle donatıldı.  Taşınma 
sonrasın da Polis Merkezi Amirliği 
olarak hizmet veren eski bina trampa 
yolu ile Vakfıkebir belediyesine ka-
zandırılacak. Bilindiği gibi, Hacıköy 
Mahallesinde Vakfıkebir Belediye-

sine ait olan arsa Belediye tarafın-
dan Emniyet Müdürlüğüne tahsis 
edilerek arazide yapılan yeni emni-
yet müdürlüğü binasının ihalesi Trab-
zon Valiliği Yatırım İzleme ve Koor-
dinasyon Başkanlığı tarafından 31 
Mayıs 2019 tarihinde E-ihale (EKAP) 
yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve ihale 
sonucunda yer teslimi yapılmıştı. 2 
bin 45 metrekarelik arsa üzerine, 
tabanda 522 metrekareye kurulan 

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü 
binası 2 bin 98 metrekare inşaat 
alanında yapılarak 600 takvim gü-
nünde tamamlanıp teslimi gerçekleş-
tirildi.  İlerleyen zamanda içerisinde 
çevik kuvvetinde konuşlanacağı 
bina, bodrum artı 3 kat, adli ve idare 
olmak üzere 2 bloktan oluşuyor. Yeni 
Emniyet Müdürlüğü binası ilçemize 
ve bölgemize hayırlı olsun. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyoruz. 

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 890
: 26.03.2021

TRABZONSPOR VE TARAFTARIMIZ BiZLERiN MARKASIDIR
"TRABZONSPOR VE 
TARAFTARIMIZ BİZLERİN 
MARKASIDIR"
Ahmet Kamburoğlu ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada, "Vakfıkebir 
Trabzonspor Taraftarlar Derneği ve 
Dernek Başkanı Hasan Bahadır en 
başta şehrimiz için, şehrimizin ve 
ülkemizin önemli bir değeri olan 
Trabzonspor'umuz için çok yoğun 
mesailer harcamaktadırlar. Milli, 
manevi değerlerimizi bir farkındalıkla 
insanlara duyurma yolunda adımlar 
atmaktadırlar. Bu çalışmalar sosyal 
bir adım olmanın dışında insanları 
bir araya getirme, insanları kucakla-
ma noktasında ayrı bir misyon görevi 
taşımaktadır. Bu anlamda kendileri-
ne üstlendikleri misyondan dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Bizlerde 
Trabzon'un birer evladı olarak 
herkesin ortak paydada buluştuğu, 
desteklediği takımımıza ve derneği-
mize her anlamda destekçi olacağız. 
Trabzonspor ve taraftarımız bizlerin 
markasıdır. Bugün olduğu gibi 
yarında bu desteğimiz artarak 
sürecektir. Takımımızın gidişatından 
gayet memnunuz. Trabzonspor her 
zaman şampiyonluklara talip olan ve 

Avrupa da dahi adından söz 
ettirebilen büyük bir kulüp ve 
camiadır. Sezona iyi bir başlangıç 
yapmamış olsak dahi bugün gelinen 
nokta itibari ile takımımız başarılıdır. 
Süper kupayı müzemize kazandırma 
başarısını gösterdik. İnşallah nasip 
olursa Trabzonspor'umuz her yıl 
olduğu gibi bundan sonrada hem 
Türkiye de hemde Avrupa da daha 
güzel işlere imza atacağına inanı-

yoruz diye konuştu. Kamburoğlu; 
Forma hediyesi için Dernek Başkanı 
Hasan Bahadır ve Dernek Yöneticisi 
Olcay Bahadır'a teşekkür etti." 
"ORTAK PAYDAMIZ 
TRABZONSPOR'DUR"
Ziyarette konuşan Taraftar Derneği 
Başkanı Hasan Bahadır ise şunları 
söyledi: "Nazik sohbet ve 
düşüncelerinden dolayı Ahmet Bey'e 
teşekkür ediyorum. Bizleri gayet 

misarperver şekilde karşıladılar. 
Yaptığımız projelere destek verme 
konusunda ciddi manada gazete 
olarak destekleri oluyor. Kendileri her 
zaman taraftarın ve takımımızın 
yanında olmuştur. Bizler sadece 
futbolla alakalı değil bütün manevi 
değerlerimize her zaman sahip çıkan 
bir grup olduk. Bizler sadece bir 
taraftarlar derneği olarak değil, sos-
yal sorumluluk gereği çeşitli projeler-
le de adımızdan söz ettirmeye de-
vam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalar 
ve sosyal faaliyetlerle birlikte gittiği-
miz deplasman maçlarında bile ilçe-
mizin adını duyurma ve Trabzon-
spor'umuzun adına yakışan işlere 
imza atıyoruz. Bu durumu artık her-
kes benimsemeye başladı. Trabzon-
spor İlimizin ve ilçelerimizin bütün-
leştirici bir etkenidir. Siyasi görüşü-
nüz ne olursa olsun ortak paydamız 
Trabzon ve Trabzonspor'dur. İlçemiz 
bu anlamda artık bütünleşmiş du-
rumda ve bu da bizleri sevindirmek-
tedir. Bu anlamda bizlere vermiş 
oldukları destekten dolayı 
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu 
Bey'e çok teşekkür ediyorum dedi."

BALIKÇILAR DİKKAT!  “AV YASAĞI BAŞLADI”

İç sularda av yasağı, 15 Mart 2021 
tarihi itibari ile başladı. 5/1 ve 5/2 

Numaralı Ticari ve Amatör Avcılığı 
Düzenleyen Tebliğlere göre; iç 
sularımızda (baraj, göl, gölet ve 
akarsularda) 15 Mart-15 Haziran 
tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, 
Şiraz ve Yayın balığı avcılığı 
yasaktır.  Vakfıkebir Tarım ve Orman 

İlçe Müdürü Remziye Kuleyin, "İç 
sularda av yasağı, 15 Mart itibari ile 
başladı. 5/1 ve 5/2 Numaralı Ticari 
ve Amatör Avcılığı Düzenleyen 
Tebliğlere göre; iç sularımızda 15 
Mart-15 Haziran tarihleri arasında 
Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın 
balığı avcılığı yasaktır. 
Akarsularımızda olta ile Tatlısu Kefali 

ve Gümüş Balığı avı serbesttir. 
Yasağın başladığı tarihte elinde 
Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın 
balıkları bulunan satış ve toplu 
tüketim yerlerinin İl/ İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüklerine başvurarak 
stok tespiti yaptırmaları ve 
22.03.2021 tarihine kadar stoklarını 
tüketmeleri veya satışını 
durdurmaları gerekmektedir. 15 
Haziran' a kadar sürecek olan av 
yasağı döneminde yasak türleri 
avlayan veya satan balıkçılara idari 

para cezası ile yasaklı ürüne ve av 
aracına el koyma işlemi 
uygulanacaktır. Başta 
balıkçılarımızın ve tüm halkımızın 
yasaklara uymaları konusunda 
gerekli hassasiyeti gösterip av 
yasağı döneminde avcılık yapanları 
en yakın İl/İlçe Müdürlüklerimiz ile 
güvenlik birimlerine bildirmeleri ve 
balıklara yaşamları boyunca en az 
bir kere üreme imkanı verilmesi 
gerektiği unutulmamalıdır" 
ifadelerinde bulundu.

Av yasağı 
15 Mart itibari ile 

başladı.



Büyükliman
Postası 3 26.03.2021GÜNDEM

Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasıyla 

başlayan tören de Vakfıkebir 
Kaymakamımız Mesut Yakuta 
ve Belediye Başkan Vekilimiz 
Enver İskenderoğlu, Atatürk 
Anıtına çelenk sundular. Törene 
İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkan Vekili Enver 

İskenderoğlu, Cumhuriyet 
Savcısı Kadir Enes Atilla, 
Garnizon Komutanı ve Askerlik 
Şubesi Başkanı Personel 
Asteğmen Oğuzcan Akarsu, 
İlçe Jandarma Komutanı 
Teğmen Mert Oğuztarhan, 
Daire Amirleri, STK ve Siyasi 
Parti temsilcileri, muhtarlar ve 

vatandaşlar katıldı. Günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmayı Vakfıkebir Garnizon 
Komutanı ve Askerlik Şubesi 
Başkanı Personel Asteğmen 
Oğuzcan Akarsu yaptı. 
“ÇANAKKALE'LER 
SONSUZA DEK 
GEÇİLEMEYECEKTİR”
Vakfıkebir Garnizon Komutanı 
ve Askerlik Şubesi Başkanı 
Personel Asteğmen Oğuzcan 
Akarsu; “106 yıl önce bugün 18 
Mart 1915'te Çanakkale 
boğazının denizden 
geçilemeyeceğinin tüm 
dünyaya gösterildiği vr deniz 
zaferinin ilan edildi gündür. Tüm 
yokluk ve imkansızlıklara 
rağmen, Milletimizin kahraman 
evlatlarının şehadeti ve gaziliği 
pahasına kazanılan bu zafer, 
istiklal harbimize ve nihayetinde 
Türkiye Cumhuriyetine giden bu 
yolda çok önemli bir kilometre 
taşı olmuştur. Şanlı tarihimizde 
bütün görkemiyle yerini alan ve 
tüm dünyaya karşı azmin, 

cesaretin ve fedakarlığın 
sayısız örneklerinin sergilendiği 
Çanakkale savaşı, Vatanın 
bütünlüğü ve bağımsızlığı söz 
konusu olduğunda Türk 
Milletinin vatanı için hangi 
zorluklara göğüs 
gerebileceğinin en güzel 
örneklerinden birisidir. Başta 
Büyük Önder ATATÜRK olmak 
üzere, gerektiğinde vatanı için 
“Şehit” olmayı en şerei görev 
olarak kabul eden, 7'sinden 
70'ine, kadın erkek tüm 
Anadolu insanı bu zaferden 
aldıkları güçle kurtuluş savaşını 
başlatmışlar ve işgal altındaki 
vatan topraklarını kurtararak 
Türkiye Cumhuriyetini 
kurmuşlardır. Ülkemizin bugün 
ulaştığı seviye başta Çanakkale 
ve Kurtuluş savaşı olmak 
üzere, Kore'de, Kıbrıs'ta, 
teröristle mücadelede, yurt 
dışında icra edilen harekatlarda 
hayatlarını kaybeden aziz 
şehitlerimizin eseridir. Bu 
nedenle şehitlerimizin aziz 

hatıraları nesilden nesile 
sonsuza dek yaşatılacaktır. Aziz 
şehitlerimiz yattıkları yerde 
şunu hissetmelidirler ki! 
Ülkemizin birliğine göz diken 
düşmanlarımızın ve terör 
örgütlerinin kutsal vatan 
topraklarına yönelik tüm 
tehditleri, dün olduğu gibi 
bugünde, Türk Milleti ve onun 
bağrından çıkmış Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından bertaraf 
edilecektir. Üzerinde 
yaşadığımız toprağı vatan 
yapan, bayrağımıza rengini 
kanlarıyla veren kahraman 
şehitlerimiz; manevi 
varlığınızdan aldığımız güçle, 
vatanımıza yönelik her türlü 
tehdide karşı, her şart altında 
üzerimize düşen görevi 
yapacak ve size layık olmaya 
çalışacağız. Türk vatanının 
kutsallığını, Türk milletinin 
namusunu ve Türk bayrağının 
şanını canından üstün tutan 
aziz şehitlerimiz; sizleri bizden 
ayıran ölüm, size olan 

bağlılığımızı asla 
koparamayacak, kutsal 
emanetiniz olan Türk Vatanı, 
ilelebet hür kalacaktır. Sizlere 
söz veriyoruz ki! Çanakkale'ler 
sonsuza dek geçilemeyecek, 
gök kubbeden ay yıldızlı al 
bayrak hiç inmeyecek. Dünya 
var oldukça bu topraklar Türk 
yurdu olmaya devam edecektir. 
Bu duygu ve düşüncelerle, 
başta Türkiye Cumhuriyetinin 
kurucusu Ulu Önder ATATÜRK 
ve onun kahraman silah arka-
daşları olmak üzere, vatanımı-
zın bölünmez bütünlüğü ve 
milletimizin bağımsızlığı 
uğruna, canlarını feda eden 
aziz şehitlerimizi ve ebediyete 
intikal etmiş kahraman 
gazilerimizi rahmet ve şükranla 
anıyoruz. Ruhları Şad olsun 
dedi.” Şiirlerin okunması ve 
yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilere ödüllerinin verilmesi 
ile tören sona erdi. 

ÇANAKKALE’LER SONSUZA DEK GEÇLEMEYECEKTiR

Vakfıkebir MHP İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk, 

gazetemizi ziyaret ederek Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ve Haber Müdürü 
Sadık Aydın'a MHP'nin 
13. Kurultayı ile ilgili 
değerlendirmede bulundu.
“MHP TÜRKİYE'NİN MİHENK 
TAŞIDIR”
Başkan Baltürk, “Bugün Türkiye 
hâlâ ayaktaysa, yarınlar için bir 
ümit taşıyorsak, kardeşliğimizin, 
bütünlüğümüzün bütün 
sorunları aşmaya yeteceğini 
düşünüyorsak, bunu sağlayan 
temel unsur MHP'nin varlığı ve 
Genel Başkan Sayın Devlet 
Bahçeli'nin liderlik vizyonudur. 
MHP, Türk siyasetine yön 
vermeye devam etmektedir. 
Yeni kadrolarımız geleceğin 
Türkiye'sinin, Büyük Türkiye'nin 
kadrolarıdır. MHP Türkiye'nin 
mihenk taşıdır. Ülkemizde 
siyaset her sıkıştığında 
MHP'nin dik ve tavırlı duruşu ile 
aşılmıştır. Türkiye'nin felaketin 

kıyısına geldiği bir dönemde, 
MHP'nin bir kenara çekilip olup 
biteni izlemesi, bu durumdan bir 
siyasi fayda elde edebilmeyi 
her şeyin önüne geçirmesi 
beklenemez. Türkiye her 
darboğaza girdiğindi ülkücü ve 
milliyetçi kadrolarla sıkıntıları 
aşmıştır. İşte bu açıdan da 
kurultayımız büyük önem 
taşımaktaydı. Kurultayımız, 
bütün Türk milletine, Ülkücü ve 
milliyetçilere kutlu olsun dedi.”
“MHP, BU MİLLETİN ÖZÜ, 
ÜLKENİN ÇELİK ÇEKİRDEĞİ, 
VATANIN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜNÜN 
TEMİNATIDIR”
Başkan Baltürk, “Milliyetçi 
Hareket Partisi, bu milletin özü, 
ülkenin çelik çekirdeği, vatanın 
bölünmez bütünlüğünün 
teminatıdır. MHP'nin olduğu 
yerde Türkiye'nin ve Türklüğün 
beka sorunu söz konusu 
olamaz. MHP'siz bir Türkiye 
siyaseti düşünülemez. MHP'siz 
Türkiye'nin dinamikleri yerli 

yerinde değildir. MHP ile 
meselesi olanın, mutlaka 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
ve Türk milleti ile sorunu 
vardır. MHP, Türk milletinin 
milli benliğidir, şuurudur, ta 
kendisidir. Kurtuluş Savaşı'nı 
veren, Cumhuriyeti kuran 
iradenin temelinde Türk Milli-
yetçiliği ruhu vardır. Milliyetçi 
Hareket Partisi, Türk siyaseti-
nin 52 yıllık ulu çınarıdır. 
Burada şunu özellikle ifade 
etmek istiyorum, MHP her ne 
kadar 52 yıllık bir parti ise de, 
temeli binlerce yıl öncesine 
dayanır. Temel dayanağı Türk 
milletidir. İslam'la 
şereenmesinden sonra da 
Türk milleti ilahi kelimetullah 
için mücadele vermiştir dedi.”
“BİZ ULVİ DAVANIN TEMSİL-
CİLERİYİZ. HEDEFİMİZ ASLA 
KİŞİSEL OLAMAZ”
Başkan Baltürk, “MHP ve 
ülkücü düşünce, zulümler, 
saldırılar, baskılar, haksızlıklar, 
siyasi suikastlar, zindanlar, 

işkenceler, tezgâhlar, komplolar 
ve kumpaslara rağmen bugün 
de korkusuzca ayaktadır. Tarih 
şahittir ki, bu yarım asrı geçen 
çileli yolculukta Milliyetçi 
Hareket; Türkiye'nin bekasını 
her siyasi düşüncenin üstünde 
tutmuş, milli konularda her 
zaman milli duruş sergilemiş, 
siyasi rotası hiç sapmamış, ilke 
ve ülkülerinde hiçbir kırıklık 
yaşanmamıştır. Biz Cumhur 

ittifakını önemsiyoruz. Çünkü 
Türkiye'yi önemsiyoruz. 
Cumhur ittifakının tem amacı 
vardır, O da, Türkiye'nin 
bekasıdır. Cumhur İttifakı, 
Türkiye'nin üzerinde oynanan 
oyunların, karşı karşıya kaldığı 
tehditlerin ortadan kaldırılması 
için Türk milletinin kurduğu bir 
ittifaktır. Bu ittifakın konusu da 
amacı da Türkiye'dir. MHP için 
önemli olan ülkedir, millettir, 

vatandır, bayraktır. Dolayısı ile 
bu değerlerin zarar görmemesi 
için her fedakârlık yapılır, her 
şey göze alınır. MHP'nin almış 
olduğu tüm kararların arkasında 
bu değerlerimiz vardır. Bu 
düşüncelerle 13. Kurultayımız 
sonrasında partimizin yönetim 
kademelerine seçilenlere 
başarılar diliyorum. “Ne Mutlu 
Türküm Diyene” diyerek 
sözlerini tamamladı.”

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ, TÜRK SİYASETİNİN
52 YILLIK ULU CINARIDIR

Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak 13. Kurultayımızı 

birlik ve beraberlik 
içerisinde yüz akı ile 

gerçekleştirdik. 

Vakfıkebir Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu'nda 

farklı sınıf düzeyinde yer alan 
öğrencilerin farklı 
gereksinimlerini göz önüne 
alarak onların eğitime, kültüre 
ve topluma katılımını artırmak 
ve öğrencilerin bilişim 
teknolojilerinin kullanımını da 
kazandırmayı amaçlayan 
Drama Atölyem eTwinning 
Projesi başladı. Kuruculuğunu 
Trabzon Zehra Kitapçıoğlu 
İlkokulu öğretmenlerinden 
Zeki Küçük ve Batman Yunus 
Emre İlkokulu 
öğretmenlerinden Binali Sever 
öğretmenlerimizin yaptığı 
Drama Atölyem eTwinning 
Projesinde Trabzon Vakfıkebir 

Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu öğretmeni Selçuk 
Kahyaoğlu, Sırbistan Belgrad 
Osnovna škola "Vuk Karadžić 
okulu öğretmeni Marina 
Lakčević, Niğde Mehmet ve 
Emet Aydoğan İlkokulu 
öğretmeni Sibel Filikçi, 
Adıyaman Şehit Muhammet 
Fatih Satürk İlkokulu 
öğretmeni Mehmet Erdil, 
Diyarbakır Türkmenhacı 
İlkokulu öğretmeni Mehmet 
İlhan, Trabzon Hızırbey Ülkü 
İlkokulu öğretmeni Nazan 
Karaca, Trabzon Kanuni 
İlkokulu öğretmenlerinden 
Ünal Kıdık ve Muammer Çakır 
görev almaktadır. Bu proje ile; 
6-11 yaş aralığındaki 

öğrenciler arasında öğrenme 
güçlükleri, akranlar arası 
iletişim, sosyal beceri ve 
kişisel niteliklerin gelişimini 
açısından dezavantajları en 
aza indirmek amaçlanmak-
tadır. Bu amaç ile farklı sınıf 
düzeyinde yer alan öğren-
cilerin farklı gereksinimlerine, 
onların eğitime, kültüre ve 

topluma katılımını artırarak ve 
eğitim sisteminin içindeki 
ayrımcılığı azaltarak sınıf 
içerisinde yer alan dezavan-
tajlı öğrencilerin (yaratıcı) 
drama etkinlikleriyle eğitim 
öğretim sürecine aktif olarak 
katılmaları sağlanacaktır. 
Ayrıca bu projemizle 
öğrencilerimize teknolojilerinin 

kullanımı da kazandırmayı 
amaçlanmaktadır. Öğrenci 
Tanışma Etkinliğinde 
ülkemizin beş farklı ilindeki 
dokuz okuldan katılan altmış 
altı ilkokul öğrencisi 
birbirleriyle tanışma fırsatı 
buldular. Oyunlar oynayarak 
kaynaştılar. Proje hakkında 
bilgilendirildiler.

DRAMA ATÖLYEM ETWİNNİNG PROJESİ BAŞLADI
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Osman KOYUNCU

ünya, iletişim sayesinde küçülerek bir Dköy konumuna geldi. İleride ülkelerin 

sınırlar büyük oranda kalkarak, birkaç 

dünya devletinin olacağı düşünülüyor. AB 

birliği gibi, tek para birimi ve tek devlet 

olacak, belki şimdiki ülke liderleri birer 

vali konumuna düşecektir ve o şekilde de 

olması lazımdır, çünkü geri kalmış 

ülkelerde, gücü eline geçirenler halkına 

zülüm yapıyor.  İnsanları peşinden 

sürüklemek istiyorsan iki şeyden birine 

veya her ikisine ihtiyacın olacak, dini ve 

ırkçılık, geri kalmış toplumlarda, bunları 

siyasete alet ettin mi iktidardan inmezsin. 

Şu anda İslam âleminin en büyük sorunu 

budur. Mecellede bir hüküm vardır derki, 

zamanın değişmesi ile hükümlerin 

değişmesi kaçınılmazdır. Zamana ve ilmi 

değişime karşı direnmek, zamanın çarkları 

arasında ezilmek demektir. Kuran'da 

peygamberimizin iki ismi geçiyor, 

Muhammed ve Ahmed. İncil'de Ahmed, 

Tevrat'ta ise Muhammed olarak geçiyor.  

İncil, Ahmed gelecek, diyor, ahir zamanda 

İslamiyet, peygamberimizin velayet yönü, 

güzel ahlak ve hoşgörü ile anlatılacak 

demektir. Peygamberimizin kurallar 

yönünü, Müslümanlar kendi hayatlarına 

uygulayacak, devlet sistemine değil.  Bu 

zamanda Ahmed yani velayet yönü etkin 

olacak, insanlara din, sevgi ile anlatılacak. 

Çoğu Müslümanların beklediği, ekseriyeti 

ortaçağ zihniyeti olan, dışarıdan İslam'a 

yamanan fıkıh kurallarının uygulandığı 

bir devlet olmayacak. Asırlarına mühür 

vuran hiç bir müceddit fıkıh kitabi 

yazmamıştır. Mezhep kuran İmamı Azamın 

fıkhı ekberi 30-40 sayfadır ve fıkıhın 

İslam'daki yeri %5 olmalı, maalesef bazıları 

%100 fıkıh istiyor. Mevlana, Abdulkadir 

Geyleni, İmamı Gazalı gibi zatların fıkıh 

kitapları mı var. Devlette ve insanlarda 

özgürlük esastır, insanların ekserisini 

kuşatan, adil ve hür bir hukuk sistemi 

yapılır, insanlar istediği fıkıh kuralını 

özgürce kendi hayatına uygulayabilir. 

İnsanlar vicdanlarına göre dini 

yaşamalıdır. Bayanın kıyafetini bile 

sistemin belirlediği, insanın iradesinin 

olmadığı bir devlet sistemi olabilirimi? 

İslam âleminde, siyasal İslam özlemi duyan 

Müslümanların çoğu, fıkıh kurallarına 

bağlı bir anayasası olan ve her şeyi 

devletin tayın ettiği bir sistemi hayal 

ediyorlar. Dinin siyasete alet edilmesi, Hz. 

Hüseyin'in Yezit tarafından katledilmesi ile 

başlar. Bu İslam, gerçek İslam'ın dışındadır 

ve bazı düşünürlere göre pek çok yönden 

Protestanlıkla paralelliği vardır. İslam'ın 

özünde hürriyet ve özgürlükler vardır, 

hürriyeti kısan gerçek Müslüman olamaz. 

Ahir zamanda özgürlükler ve hürriyetler 

zirve yapacak.  Halka, fıkıh kuralları ile 

baskı yapanlar, bu kuralları kendi 

ailelerine uygulamıyorlar, fıkıh kurallarını 

perde yapıp, her naneyi yiyorlar. Hz. İsa'ya 

as din nedir dediği zaman, Allah'a 

inanman ve komşunu kendin gibi 

sevmendir, düşmanını sevemiyorsan gerçek 

manada iman etmiş sayılmazsın diyor. 

Allah zıtları çarpıştırarak kâinattaki 

gelişmeyi sağlıyor. Zıtlar olmazsa gelişme 

olmaz, şeytanın bile gelişmemizde büyük 

katkısı vardır. Eğer şeytana gerek 

olmasaydı Allah yaratamazdı, zıtlarla 

kemale ereceğimize göre birbirimizin 

farklılıklarına tahammül etmeliyiz. Bu 

zamanda sevgi ve saygıya dayanan, hür ve 

adil hukuk kuralları ile birlikte 

yaşamaktan başka yol yoktur.  

EVRENSELLİK, SİYASET VE DİN

BİNA, SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE 

SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
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Vakfıkebir Sentetik Yüzeyli Çim Saha ve İdari Bina Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik 
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN  : 2021/156431
1-İdarenin
a) Adı  : TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Akyazı Mahallesi Akçaabat (Konak) Caddesi Şenol Güneş Kompleksi No:6 61040 
ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 4622302256 - 4622302266
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Vakfıkebir Sentetik Yüzeyli Çim Saha ve İdari Bina Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: 54 Kalem İnşaat İşi 100 Kalem Makine İşi 67 Kalem Elektrik İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Vakfıkebir İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 09.04.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres): Trabzon Gençlik ve spor İl 
Müdürlüğü İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen 
ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan (B) ÜST YAPI 
(BİNA GRUBU) işlerde III.grup işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat mühendisliği veya mimarlık bölümleri diplomalarıdır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLAN
VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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ESAS NO : 2020/482 Esas  KARAR NO : 2020/385
DAVACI : DURSUN ŞAFFAK-47212830940 - 
DAVALI : VAKFIKEBİR NÜFUS MÜDÜRLÜGÜ 
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TGC'DE BiR YUDUM KAHVE BULUŞMALARI

B
ir ncan Türk kahvesinin 
içine neler sığmaz ki' 
düşüncesinden 

hareketle haftada bir gün 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
lokalinde gerçekleştirilen 'Bir 
Yudum Kahve Buluşmaları'na 
Trabzon'da yerel ve ulusal 
basında çalışan kadın gaze-
teciler katılıyor.  Lezzeti ve 
key için içilen, özellikle 
kadınlar için bir sosyalleşme 

aracı olarak görülen Türk 
Kahvesi Buluşmaları ile kadın 
gazeteciler çalışma hayatına 
kısa bir mola verip enerji kay-
nağı depoluyor. Türk kahvesi 
içerken mesleki, eğitim, iş ha-
yatı, spor ve sağlık gibi konular 
konuşularak bilgi alışverişinde 
de bulunuyor. Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti'nde 
pandemi kurallarına uygun 
gerçekleştirilen Bir Yudum 

Kahve Buluşmaları'na Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Genel 
Sekreteri Ayşegül Özdoğan 
Yıldırım, Kadın Komisyonu 
Başkanı İpek Cansel Şahin, 
TRT Trabzon Bölge Müdürlüğü 
çalışanlarından Yapımcı 
Zeynep Ülkü Yılmaz, 
Karadeniz Gazetesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Meryem 
Akgün katıldı. 8 Mart Dünya 
Kadınlar günün de de kadın 
gazetecilerle kahvaltılı sohbet 
toplantısı gerçekleştirilirken 
Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti'nin basın sektöründe 
büyük bir özveriyle çalışan 
kadın gazetecilere yönelik bu 
tür projeleri artırması 
hedeeniyor. Öte yandan 
Kadın gazeteciler TGC 
Başkanı Ersen Küçük'e verdiği 
destekten dolayı teşekkür etti.

V
akfıkebir İlçesi Tonya 
yolu istikametinde 
meydana gelen kaza da, 

araçların kafa kafaya çarpması 
sonucu 4 kişi yaralandı.  
Trabzon'un Vakfıkebir İlçesinde 
meydana gelen kazada 4 kişi 

yaralandı. Vakfıkebir İlçe 
esnaarından İsmet Garip, 
koronavirüsten dolayı vefat 
eden kızının cenazesine 
gidiyordu. 61 HG 761 aracı ile 
seyir halindeyken 11 EL 161 
plakalı araç ile kafa kafa 
çarpıştılar. Çarpışma sonucu 
4 kişi yaralandı. Yaralıların 
herhangi bir hayati tehlikesinin 
olmadığı, tedavileri için 
Vakfıkebir Devlet Hastanesine 
kaldırıldılar.

VAKFIKEBiR'DE KAZA
Vakfıkebir İlçesi Tonya yolu üzeri meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Vakfıkebir Liman Başkanlığına kayıtlı olan "UFAKLIK 1766396" nolu ruhsatnamesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Çetin KAYA - ÇARŞIBAŞI

ZAYİ

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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BERBER VE KUAFÖR ESNAFININ
ÇALIŞMA SAATLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR!

V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 

Gazetemizi ziyaret ederek 
Haber Müdürümüz Sadık 
Aydın'a konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada: “Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın normalleşme 
açıklamasının ardından 1 Mart 
2021 tarihinde gerçekleşen 
kabine toplantısında alınan 
kararlardan biri de işletmelerin 
çalışma saatleriyle ilgili olmuştu. 
Koronavirüsle mücadele kapsa-
mında salgının bulaş hızını 
düşürmek amacıyla çalışma 
saatleri azaltılan işletmelerden 
biri de kuaförler ve berberler 
olmuştu. Bu günlerde Vakfıkebir 
İlçemizde Berber ve kuaför 
salonları saat 10.00 da açıyor 
ve saat 20.00 de kapatıyor. 
Fakat saat 10 açılan berber ve 
kuaför salonlarında memurların 
ve esnaarın işlerini görebilme-
leri için yoğun bir sıkışmanın 
yaşandığı gözlerden kaçmıyor. 
Tıraş olup işine gitmek isteyen 
vatandaşlarımız maalesef 

yoğunluktan tıraş olmadan 
işlerine gidiyorlar. Geç açan 
berberler sıkışma olmaması için 
müşteri kabul etmiyorlar. Buda 
son zamanlarda ekonomik 
sıkıntı yaşayan esnafın 
ekonomik anlamda daha da 
sıkıntıya girmesine neden 
oluyor. Bir taraftan da müşteri 
kaybı yaşanması berber ve 
kuaför esnafını zor durumda 
bırakıyor. Bu kapsamda 
berberlerin ve kuaförlerin açılış 
saatlerinde yeni bir düzenleme 

yapılması gerektiğini 
düşünüyoruz. İlçemizde Saat 
10.00 olan açılış saatlerinin 8.00 
olarak iki saat geri çekilmesinin 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Bu doğrultuda esnaarımızdan 
da bizlere talepler geldiğini 
vurgulamak istiyorum dedi.” 
BERBERLERİN VE 
KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA 
SAATLERİ DEĞİŞMELİ!
Başkan Sağlam, “Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında çalışma 
saatleri 10.00 ile 20.00 saatleri 
arası olarak belirlenen berberle-
rin ve kuaförlerin çalışma saatle-
ri değiştirilmelidir. İlçemizde 
berber ve kuaför salonlarının 
açılış saatleri sabah 8 olarak 
düzeltilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Kapanış saati 
konusunda ise yine 20.00 olan 
zamanın aynen kalması 
noktasında taleplerimizi gerekli 
yerlere iletiyoruz dedi.” 

Trabzon'un Şalpazarı İlçesi 
Üzümözü Mahallesi'nde 

ikamet eden diyaliz hastası olan 
Amcası Ahmet Özen, 
merdivenden inip çıkmakta 
zorluk çektiği için yeğenleri 
tarafından bina dışına makaralı 
asansör sistemi kurdu. Almanya 
emeklisi Ahmet Özen'in yeğeni 
Muhammet Özen, makaralı 
asansör krinin bir arkadaşının 
babasını ziyaret için gittiği 
Rize'de Çay taşımada o 
bölgede yaygın olan teleferikleri 
gördüğünde aklına acaba bende 
amcam için bunu kullanabilir 
miyim diyerek aklına geldi. 
Sistemi incelediğini belirten ve 
Vakfıkebir İlçesi'nde ikamet 
eden Özen;  Rize halkı makaralı 
teleferiklerle hayatı 

kolaylaştıracak buluşlar 
yaptığına tanık olduğunu ve 
bunların fotoğraarını 
çekmesinin akabinde ilçede 
bulunan demir kaynak işleri 
esnafa bunları anlattığını o da 
bunlardan yola çıkarak böyle bir 
çalışmayı yapmış olduğunu 
belirtti. Köyümüzün arazimizin 
aynı Rize'deki gibi dağlık ve dik 
yamaçlı engebeli ve elverişli 
olmadığından hastamızın evine 
sağlıklı bir şekilde inip çıkması 
için böyle bir çalışmayı 
gerçekleştirdik dedi.
ASANSÖRÜMÜZ 600 KG 
KADAR YÜK ÇEKİYOR
Diyaliz hastası Almanya 
emeklisi olan amcası Ahmet 
Özen(78),  2019 yılında 76 
yaşında ebediyete uğurlandı 

merhumun hayat arkadaşı Hayri 
Özen sözlerine şöyle devam 
ediyor. Ah evladım gençliğin 
kıymetini bilemedik eşim 
rahatsızlandı evine rahat bir 
şekilde inip çıkmakta güçlük 
çekiyordu sağ olsun yeğenim bir 
ziyarette görmüş bu asansörü 
ve buraya tasarlayarak 
amcasının son günlerinde evine 
rahat bir şekilde inip çıkmasını 
sağladı. Bu işleri yapan bir 
ustaya çalışmayı anlatmasın 
ardından evin zemin katında 
araçtan inerek asansöre 
binmesi ile hangi katta inecekse 
o kata ulaşması için balkonlar-
dan makaralı asansörün 
kapısının açılacağı pencereler 
yapıldı.  Önceleri hasta eşim için 
kullanıyorduk bu asansörü 
ancak ilerleyen yıllarda yük ve 
benzeri eşyaların taşınmasında 
da kullanmaya başladık.
DÜĞÜNLERDE HALAY 
BAŞIYDIK ŞİMDİ AYAKTA 
DURAMIYORUZ
Diyaliz hastası merhum Ahmet 
Özen'in hayat arkadaşı Hayriye 
Özen Gençliğinde yöremizin 
vazgeçilmezi horonlarda halay 
başı çeker horon oynardık 
ancak şimdi onlardan eser 
kalmadı ve evimize çıkmak için 
bu asansörü kullanıyoruz. Şimdi 
ilerlemiş yaşıma rağmen horon 
oynamıyorum ancak oynayan 
gençleri görünce de eski 
günlerim aklıma geliyor dedi.

HAFIZLIK VE AKADEMİK EĞİTİM İÇİN 
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK!

kul Müdürü Ahmet Bulut, bu yıl 

Odördüncü sınıfı bitirecek olan 
öğrenciler için iki aşamalı sınav 

ile Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık ve tek 
aşamalı sınav ile Akademik Başarı 
sınıarına sınavla öğrenci alınacağını 
ifade etti. Başvuruların 1 Nisan 2021-16 
Haziran 2021 tarihleri arasında 
yapılacağını belirten Müdür Ahmet Bulut, 
sınavın ise 19 Haziran 2021 Cumartesi 
günü saat 10.00 da Vakfıkebir Hikmet 
Kaan Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaoku-
lunda yapılacağını söyledi. Başvuru ve 
ayrıntılı bilgi için :  https://hikmetkaaniho. 
meb.k12.tr/icerikler/5-sinif-kayit-sinavi-
basvurlarimiz-baslamistir_11084715.html

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Korona 
virüs tedbirleri kapsamında mesai saatleri sınırlanan berberlerin ve 
kuaförlerin çalışma saatleri ilçemizde yeniden gözden geçirilmelidir dedi.

DiYALiZ HASTASI iÇiN BiNA DIŞINA
MAKARALI ASANSÖR YAPTIRDI
Şalpazarı İlçesine bağlı Üzümözü Mahallesi'nden Muhammet Özen, diyaliz hastası 
olan Amcası Ahmet Özen(78) için bina dışına makaralı asansör yaptırdılar.

Vakfıkebir Hikmet Kaan Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu, 2021-2022 Eğitim 
Öğretim yılında hafızlık ve akademik eğitim için sınavla öğrenci alacak.

5
 Aralık 1993 tarihinde 
Batman'ın Sason ilçesi 
Acar Köyü Taşlıçay 

mevkiinde hain PKK 
teröristlerince şehit düşen J. 
Çvş. İlyas Çolakoğlu'nun 
babası Hasan Ali Çolakoğlu'nu 
Kaymakam Mesut Yakuta ve 
beraberinde Vakfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral ile evinde ziyaret ettiler.
ŞEHİTLERİMİZİ VE ONLARIN 
EMANETİ OLAN AİLELERİNİ 
UNUTAMAYIZ!
 Baba Çolakoğlu ile sohbet 
eden Kaymakam Yakuta, Bizler 
bir aileyiz ve birbirimizin 
dertleriyle dertlenmeyi biliriz. 
Her fırsatta sizlerin yanında 
olmaya dikkat ediyoruz ve 
etmeye devam edeceğiz. 
Şehitlerimizi ve onların bizlere 

emeneti olan ailelerini 
unutmamız mümkün değildir 
dedi. "Vatan, bayrak ve millet 
sevgisi uğruna bir an bile 
düşünmeden şehadete 
yürüyen yiğitlerimiz ve onların 
kıymetli aileleri için ne yapsak 

azdır diyen 
Kaymakam 
Yakuta,  Sizler 
bize şehidimizin 
emanetisiniz. 
Şehit ve 
gazilerimizin 
ortaya koydukları 
azim ve kararlılık 
sayesinde tarih 
sahnesinde millet 
olarak varlığımızı 
sürdürüyor ve bu 
vatan toprakları 
üzerinde onlar-
dan aldığımız 

güçle huzurlu bir şekilde yaşı-
yoruz. Bu vesileyle, aziz vata-
nımızın bekası için canlarını 
hiçe sayan tüm şehitlerimize 
rahmet, gazilerimize ise sağlık 
ve ayet diliyorum," dedi.

ŞEHiTLERiMiZi VE ONLARIN EMANETi OLAN

AiLELERiNi UNUTAMAYIZ!
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü dolayısıyla şehit babası Çolakoğlu''nu ziyaret etti.
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akfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 

Vyöneticisi Fatma Kapal, MEB Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü ile 

yürütülen örgün eğitimle birlikte hafızlık 
projesi kapsamında, Vakfıkebir Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursuna, Vakfıkebir Hikmet Kaan 
Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulunun 
yapacağı sınavla sınırlı sayıda hafızlık 
öğrencisi alınacağını söyledi. Sınava 
başvuruların 1 Nisan 2021-16 Haziran 2021 
tarihleri arasında yapılacağını hatırlatan 
Fatma Kapal, sınavın ise 19 Haziran 2021 
Cumartesi günü saat 10.00 da Vakfıkebir 
Hikmet Kaan Hafızlık Proje İmam Hatip 
Ortaokulunda yapılacağını söyledi. Başvuru 
ve ayrıntılı bilgi için linke tıklayınız... 
https://hikmetkaaniho.meb.k12.tr/icerikler/5-
sinif-kayit-sinavi-basvurlarimiz-
baslamistir_11084715.html

BÖLGE YATILI KIZ KUR'AN KURSU SINAVLA
HAFIZLIK ÖĞRENCİSİ ALACAK

18 Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü 
kapsamında 
Vakfıkebir Mustafa 
Turupcu Gençlik 
Merkezi Müdürü 
Yunus Ali Civil ve 
Aile Sosyal 
Politikalar İlçe 
Müdürü Yaşar Saral 
beraberlerinde 
gönüllü gençlik 
liderleri ile birlikte 
ilçede bulunan şehit 
Orhan Kemal 
Türkyılmaz, İlyas Çolakoğlu, 
Hasan Kaptan, Erdal Baştan, 
Hasan Ali Gürdal ve Ramazan 

Sağlam'ı kabirleri başında 
ziyaret ederek Kuran-ı Kerim 
okuyarak dua ettiler. Ziyaret 
sonrası Müdür Civil, “Vatanı için 

tereddüt etmeden 
canı pahasına 
mücadele eden 
kahraman şehit-
lerimizi unutma-
dık. Geçmiş za-
manda vatanımız 
için, bayrağımız 
için şehit düşerek 
ilçemize 
defnedilen vatan 
büyüklerimizi 
unutmamız 
mümkün değildir. 
Gençlerimizi bu 
bilinci aşılamaya 

çalışıyoruz. Ruhları şad olsun. 
Sizleri asla unutmayacağız ve 
unutturmayacağız dedi.”

Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursuna sınavla hafızlık öğrencisi alınacak.

GENÇLiK MERKEZiNDEN
ŞEHiT KABRiSTANLIKLARINA ZiYARET
Vakfıkebir Mustafa Turupcu Gençlik Merkezi'nden ilçe genelinde Şehit düşen Türk 
Silahlı Kuvvetleri personeli kabristanlıkları başında ziyaret edilerek dualar edildi. 

BÜYÜKLİMAN YÖRESİ'NE 
3. LiG HEYECANINI

YAŞATMAK iSTiYORUZ 
Tonya Doğanspor yeni sezon öncesi hazırlıklarını Vakfıkebir'de sürdürüyor. 

B
ölgesel Amatör Küme 
takımlarımızdan Tonya 
Doğanspor yeni sezon 

hazırlıkları kapsamında 
Vakfıkebir'de kampa girdi. 
Tonya Doğanspor'da hedef 
şampiyon olarak Büyükliman 
Yöresini 3. Ligde temsil etmek. 
EKSİKLİKLERİMİZİ 
GİDECEĞİZ 
Tonya Doğanspor Başkanı 
Zafer Zora, “TFF'nin 17 
Nisan'da liglerimizin 
oynanacağını duyurmasının 
ardından 25 Ocak'tan itibaren 
çalışmalarımızı yapmaya baş-
ladık. Vakfıkebir'de geçirece-
ğimiz 10 günlük kamp döne-
minde eksikliklerimizi tespit 
ederek gidereceğiz. Bu yılki 
statüde çok kısa bir periyod 
var. Önceki yıllar 26 maç 
oynarken bu sezon 10 maç 
oynayarak guruptan çıkılacak. 
Üç yıldır bu ligde mücadele 
ediyoruz. Tecrübelerimiz oluştu. 
Bu tecrübelere dayanarak bizi 
hedefe ulaştıracak, başarıya aç 
bir kadro kuruyoruz. Bu sezon 
hedemiz 3. Lige çıkarak 
Büyükliman Yöremizi bu ligde 
temsil etmektir” dedi. 
BİR AYLIK SÜREDE HAZIR 
OLACAĞIZ 

Tonya Doğanspor Başkan Yar-
dımcısı Abdullah Malkoçoğlu, 
“Ligin oynanması ile ilgili bir 
belirsizlik vardı. Bu belirsizlik 
netleşince hemen çalışmaları-
mıza başladık. Hocamızın 
istekleri doğrultusunda 
transferlerimizi yaptık. Geçmiş 
yıllardan ders alarak daha 
tecrübeli oyuncuları kadromuza 
kattık. Kadromuzda Büyükli-
man Yöremizden de oyuncular 
var. 17 Nisan'da maçlarımız 
başlayacak. Önümüzde bir 
aylık bir süre var. Hazırlık 
maçlarının ardından kadromuz 
şekillenecek. İhtiyaç duyulan 
bölgelere takviyeler yapacağız. 
Büyükliman Yöresindeki 
herkesin desteğini bekliyoruz. 
Vakfıkebir'de çok güzel bir saha 
var. En üst liglerde oynayan 
takımların zeminlerinden bile 

güzel bir zemin var. Futbolcu 
olmayınca bir anlamı yok. Bu 
saha futbol ile şenlenecek. 
İnşallah yöremize bir 3. Lig 
takımı kazandırırız. 
Gençlerimizde gurbete 
gitmeden burada oynarlar” 
şeklinde konuştu. 
YARIM BIRAKTIĞIMIZ İŞİ 
TAMAMLAMAK İSTİYORUZ 
Tonya Doğanspor Teknik 
Direktörü Ömer Ortakudaş, 
“Geçtiğimiz yıl burada göreve 
başladık. Bu yöre daha önce 
Beşikdüzüspor ile 3. Lig 
heyecanı yaşadı. Bizde Zafer 
Başkanımızla Tonya 
Doğanspor'da aynı başarıyı 
yakalayabileceğimizi konuştuk. 
Başkanımız, yönetim 
kurulumuz çok emek veriyorlar. 
Yarım bıraktığımız işi 
tamamlamak istiyoruz. Şuanda 
yüzde doksan kadromuzu 
tamamladık. Geçtiğimiz 
sezondan dört beş oyuncu 
kaldı. Yeni bir kadro oluşturduk. 
Takımımızda birbirilerini 
tanıyan oyuncular var. İyi bir 
arkadaşlık ortamı oluştu. Bize 
düşen görev çok çalışmaktır. 
İnşallah Tonya Doğanspor'u 
hak ettiği özlenen yere 
çıkaracağız” diye konuştu. 
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Trabzonlu İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu 

ve eşi Dilek İmamoğlu, 
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde 
kurulan ve kısa süre içinde 
büyük başarılara imza atan 1. lig 
mücadelesini kararlılıkla 
sürdüren İskofya Voleybol 
Takımı'na destek olmak 
amacıyla keşan desenleriyle 
süslenmiş otobüs hediye etti.  
Çarşıbaşı İlçesi'nde bugün 
düzenlenen teslim töreni yoğun 
bir katılımla gerçekleştirildi. CHP 
Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü Voleybol Şube 
Sorumlusu Tuncay Yılmaz, 
İskofya Spor Kulübü yönetimi, 
teknik kadrosu ve tüm sporcuları 
ve davetliler katıldı.
“İSKOFYA TUTKUYLA 
BAŞARILARA KOŞUYOR”
Törende konuşan İskofya 
Voleybol Kulübü Başkanı Hayri 
Çakır, "Küçük yaşlarda 
başladığımız spor tutkumuz var. 
Belki bizler de yöremizin 

çocuklarına bir şeyler 
kazandırırız diye yola çıktığımız 
bir tutku bu. "Ucunda para 
yoksa, spor eziyettir" derler. Bu 

tutkusuz asla olmaz, emek 
vermek, gönül vermek gerekir. 
Sporcu kardeşlerimizle birlikte 
bu tutku ile mücadele veriyoruz. 
Sosyal Sorumluluk Projeleri'ne 
imza attık. Cemoka turnuvasıyla 
bu yolculuğa başladık. Kitap 
okuma etkinliği yaptık. Sonraki 
yıl turnuva yaptık ve 5 bin kişi 
izledi. Kitap okuma günü yaptık 
tekrar. Asıl amacımız ailelerinde 
gönül vermesiydi. Daha sonra 

Akut ile birlikte etkinlik 
düzenledik. Van'daki 
kardeşlerimizi yalnız bırakmadık 
ve kullanmadığımız eşyaları 

gönderdik. 
"Temiz Gelecek 
Projesi" 
düzenledik. 
Çünkü bizim 
denizimiz çok 
önemli. 
Sporcularımızla 
birlikte deniz 
kenarlarımızı 
çöp toplama 
etkinliği 
yaparak 
temizledik. 
Sadece sportif 

başarı değildi amacımız, 
yöremizin dinamiklerine uygun 
bir yapı oluşturmaktı. Bunun için 
ilk formamızı keşan motii 
yaptık. Trabzonspor'dan örnek 
aldık. Sonraki formalarımızı 
yayla ve balıkçı temalı yaptık. 
Geleceğe dokunmak bir nesle 
dokunabilmek öncelikli 
hedemiz. 8 ay yorucu emek 
vermek gerektiren bir süre 
geçirdik. Yöremizin güçlü 

kadınlarına ışık tutan bize 
destek olan Ekrem İmamoğlu ve 
eşi Dilek İmamoğlu'na destekleri 
için çok teşekkür ederim" dedi.
“İSKOFYA BİZİ 
GURURLANDIRDI” 
Çakır'ın ardından bir konuşma 
yapan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor Kulübü Voleybol 
Şube Sorumlusu Tuncay Yılmaz 

"Hepinize Dilek İmamoğlu ve 
Ekrem İmamoğlu'nun 
selamlarını getirdim. Yaklaşık 4 
yıldır voleybol sorumlusu olarak 
yöneticilik yapıyorum. Bayan 
futbolunun bir dünya markası 
olduğu ülkemizde İskofya'nın 
böyle bir açılım yapması bizleri 
gerçekten gururlandırdı. Dilek 
Hanım ve Sayın Ekrem 
İmamoğlu, İskofya Spor 
Kulübü'ne katkı sunmak istedi. 
Bunu da bir araçla taçlandırmış 
olduk" ifadelerine yer verdi.
“MARKA YARATTILAR”  
İskofya Voleybol Takımı'nı, 
Ankara'da oynadığı maçlarda 
yalnız bırakmayan ve 
müsabakaları yakından takip 
eden CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, "Bu işin temellerini 
atan, bu başarıyı sağlayan ve 
markayı yaratan herkese 
teşekkürü borç biliyorum. 
Övüneceğimiz bir takımımız 
daha oldu. Filenin keşanlı 
sultanları var. Trabzon'dan 
Çarşıbaşı'ndan bu kadar üst 
düzey voleybol oynayan bir 
takımımızın olması çok büyük 
bir alkışı hak ediyor. Bir marka 
yarattılar. Geçen hafta 
İstanbul'daydım. Şehrimizin 
evladı, medarı iftiharımız 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, bizi 

İstanbul'a davet etmişti. Yaptığı 
çalışmaları yerinde gördük. 
Kendisiyle gurur duyduk. Ne 
kadar gurur duysak azdır. 
İstanbul'a sihirli değnek değdi. 
İnanılmaz yoğun çalışmalarının 
arasında Türkiye'nin neresinde 
neye ihtiyaç varsa destek 
olabileceği her noktaya el 
atmaya çalışıyor. Burası Ekrem 
Başkanımız için özel bir yer. 
Trabzon ve Karadeniz O'nun için 
özel bir yer. Dilek Hanım için de 
Trabzon ve  Çarşıbaşı özel bir 
yer. Spor siyaset üstüdür, gönül 
isterdi ki bugün bütün siyasi 
partilerin temsilcileri burada 
olsaydı. Pırıl pırıl gençlerimiz, 
onlara kıt kanaat imkanlarla 
destek vermeye çalışan yönetici 
arkadaşlarımız birlikte bir marka 
yaratmışlar. "Trabzonluyum, 
Çarşıbaşılıyım" diyen herkesin 
gurur duyması gereken bir 
marka yaratmışlar. Ben bu 
marka değerine destek olan, 
bundan sonra da inanıyorum ki 
elinden geldiğince takımımıza 
destek olacak olan Başkanımız 
Ekrem İmamoğlu ve kıymetli eşi 
Dilek İmamoğlu'na hepinizin 
huzurunda teşekkür ediyorum. 
Bu otobüsü güzel günlerde, 
galibiyetle gidip geleceğiniz 
deplasmanlarda kullanmanızı 
diliyorum" şeklinde konuştu.

iSKOFYA'YA 
OTOBÜS HEDİYE ETTİ  
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BALIKÇILAR DiKKAT! 
“AV YASAĞI BAŞLADI”
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DRAMA ATÖLYEM
ETWiNNiNG PROJESi BAŞLADI

> Sadık AYDIN 2'de

TGC'DE BiR YUDUM KAHVE BULUŞMALARI
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti UNESCO (Uluslararası Eğitim, Bilim ve 
Kültür Teşkilatı) tarafından "Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası" ilan 
edilen Türk kahvesini kadın gazeteciler ile buluşturuyor.

İSKOFYA'YA OTOBÜS HEDİYE ETTİ  
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, 
Trabzon'u ve Çarşıbaşı'nı gururla temsil eden  Türkiye Voleybol Federasyonu, 
Kadınlar 2. Lig 7. gurupta yarışan İskofya Voleybol takımına otobüs hediye etti.

Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu'nda 
farklı sınıf düzeyinde yer alan öğrenciler Drama 
Atölyem eTwinning Projesinde yer aldılar.

Vakfıkebir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklama da iç sularda av yasağının 15 Mart'ta başladığı 
duyuruldu. İç sularda sazan, kadife, şiraz ve yayın 
balıklarının av yasağı 15 Mart itibari ile başladı.

> Abdulkadir Aynaci 4'de

> Sadık AYDIN 3'de

> Ahmet Kamburoğlu 7'de


