
TOKULLAR

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 
(Vakıfbank Yanı)  Vakfıkebir / TRABZON

 

0 462 841  05 05 

 www.tokullarmobilya.com

ELİZYA
YEMEK ODASI

5.490

Tel : 0462 841 62 61     Faks : 0462 841 63 61     Cep : 0533 644 97 00
Gaziosmanpaşa Caddesi Esen Sok. No: 1 Kat :2  Vakfıkebir / TRABZON
e-mail : info@cksigorta.net                        web : www.cksigorta.net

C
V V

Y T KURT S GORT
ACENTELİĞİ

UYGUN FiYATA 
KREDiLi HAYAT SiGORTASI YAPILIR

YIL : 18           SAYI: 897

Kentimizin sakini
değil, sahibi

olalım.

Bu gazete  Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt

eder.

Büyükliman

kebir
BETON

G“KALİTEDE ÖNCÜ”

Bölgemizde  ilk ve Tek “MiLLi AKARYAKITIMIZ”
VA RK İBF EIK

ENGİN PETROL

VAKFIKEB

İR V

İRBEKIFKA

VA RK İBF EIK

ENGİN PETROL

VAKFIKEB

İR

İRBEKIFKAV

Büyükliman
Postası MAYIS

2021 CUMA

Ahmet SEVİNÇ

BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14

28
VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE         *FİYATI: 1   (K.D.V. DAHİL)

KAMBUROĞLU'NDAN EMNİYET MÜDÜRÜNE
NEZAKET ZiYARETi

ÇALIŞ BAŞSAVCILIĞA TERFİ ETTİ

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

> Sadık AYDIN 2'de

>Vedat Furuncu 2'de

VATANDAŞLARIMIZI
AŞI OLMAYA DAVET EDiYORUZ

> Sadık AYDIN 2'de

Vakfıkebir ilçemizin 
yetiştirdiği önemli 

değerlerden biri olan 
Rize Cumhuriyet 

Savcısı Adem Çalış, 
son HSK 

kararnamesiyle 
Başsavcı olarak 

Artvin'in Hopa 
ilçesine atandı.

Vakfıkebir İlçe Toplum 
Sağlığı Müdürü Dr. Burcu 
Kırbıyık; Vakfıkebir de 
Kovid-19 aşılama çalışmaları 
hakkında açıklamalarda 
bulunarak vatandaşlara 
kişisel tedbirlere uymaları 
konusunda çağrıda bulundu. 

Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı ekipler 

uyuşturucu satıcılarına 
göz açtırmıyor. 

VAKFIKEBiR
EMNiYET'TEN

UYUŞTURUCUYA 
GEÇiT YOK

Büyükliman Postası Gazetesi

Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu, 

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürü 

Erdal Ergüven'i makamında ziyaret 

ederek bir süre sohbet ettiler.

Emniyet ve 
basın mensupları kamu 

görevi yapıyorlar, 
basın mensuplarımızın 
vatandaşlarımızı doğru 

bilgilendirmesi 
çok önemlidir. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

“1 HAZİRAN”

KAMBUROĞLU'NDAN EMNİYET MÜDÜRÜNE
NEZAKET ZiYARETi

1 Haziran'a sayılı günler kaldı…
Bu tarihten sonra normalleşmeye dönülme 
planlanıyor…
Bütün herkes merakla bu günü bekliyor…
Acaba nasıl normalleşeceğiz?
Acaba her yer açılacak mı?
Yine yasaklar devam edecek mi?
Geçen yıl Mart-Nisan aylarında başlayan 
kısıtlamada, insanlar artık bunaldı.
1 Haziran'dan sonra insanlar artık bitsin ve 
ne olacaksa olsun söylemlerini sürekli dile 
getiriyorlar…
Bilindiği üzere bazı esnaarımız kapalı, 
bazıları ise kısıtlı çalışıyor…
Ödemelerin birçoğu ödenemiyor. Her ay 
sonu geldiğinde para kazanamadıkları için 
kara kara düşünmeye devam ediyor 
esnaarımız…
Artık herkes normalleşsin istiyor ve 
hayatımızın düzene girmesi bekliyorlar…
Evlenecekler, evlenemiyor, açılacak olan 
esnaar açılamıyor…
4 gün sonra açıklama yapılacak ve herkes 
neler olacağını görecek…
4 gözle bekliyoruz… 
**********************
Bu hafta il dışına küçük bir seyahatim 
olmuştu…
Birçok il ve ilçe geçtik.
Bu geçmiş olduğumuz il ve ilçelerde ne 
durdurulduk nede sorgulandık…
Maske kuralı olmadığı yerler gördük…
Sürekli olarak maske, mesafe ve temizlik 
kuralı dillendiriliyor. Ama gelin görün ki bu 
kural bazı il ve ilçelerde yok…
Karadeniz Bölgesi bu kurala tam olarak 
riayet ediyor…
Trabzon il girişimizde sürekli olarak 
kontroller, kolluk kuvvetleri tarafından 
yapılmaya devam ediyor. Bizler il ve ilçeler 
olarak kurallara uyarken, başka yerlerin bu 
kurallara uymaması kadar düşündürücü bir 
şey yok…
Bu kural sadece Trabzon'da mı, sorusu 
aklıma geliyor değil…
Gördüklerimizle beraber bir değerlendirme 
yaptığımızda, bu kurallar sadece burada 
uygulanıyor…
Verilen talimatlar doğrultusunda, kolluk 
kuvvetlerimiz işlerini yapıyor anlamına da 
geliyor…
***********************
Geçen hafta Karadağ Yaylamızın yolları 
hakkında hem haber yapmıştık hemde 
köşe yazımda da değerlendirmiştim…
Birçok teşekkür aldık.
İnsanlar Vakfıkebir'in yaylası olarak 
Karadağı biliyorlar ve yollarının da daha 
güzel olup, rahatça çıkılmasını istemişlerdi 
yıllar önce…
Yıllar önce yazdım çünkü yıllardır 
yapılamayan bir yoldur, Karadağ Yayla 
yolumuz…
Vatandaşlar bir çözüm bekliyorlar…
Sorumluların, sorun olan bu yolun 
bitirilmesini istiyorlar…
Sosyal sayfamızdan birçok mesajlar geldi. 
Bazı vatandaşlarımız halen daha bazı 
mahalle yollarının yapılmamasından 
şikayetçi, birçok mahalle yolları 
yapılmışken bizim mahalle yolları neden 
yapılmıyor diyorlar…
Karadeniz Bölgemizde yeri geldiğinde bir 
günde dört mevsimi yaşayabiliyoruz. Kış 
ayı bitiminde ve yaylalarımızda kar 
eridikten sonra insanlarımız yaylalarına 
göç etmeye başlıyor. Yaylalarına göç 
ederken de rahat bir şekilde gitmek 
istiyorlar…
İnsanlarımızın bu sıkıntısını birileri görürde 
bir çalışma başlatır düşüncesindeyim…

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 897
: 28.05.2021

Vakfıkebir İlçesinde göreve 
başladığı günden buyana 

başarılı çalışmalarından dolayı 
Müdür Ergüven'e tebriklerini sunarak 
teşekkür eden Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu nezaket ziyaretinde 
şunları söyledi; “Biz bu ilçede 
gazeteci olarak her zaman olduğu 
gibi yöneticilerimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız, halkımız ile her 
zaman sıcak ilişkiler içerisinde 
olmaya çalıştık. Kamu yararını 
gözeterek görevimizi yaptık ve 
yapmaya da devam ediyoruz. Tabi ki 
halkımızı da bilgilendirmek 
konusunda görevimizi en güzel 
şekilde şeffaf ve tarafsız olarak 
yapmaya gayret ediyoruz. Sizden 
önce de emniyet ile güzel ve sıcak 
ilişkilerimiz vardı, siz göreve 
başladıktan sonra da bu sıcak 
ilişkiler daha da yukarılara çıktı. 
İlçemizdeki görev süreniz içerisinde 
halkımızın ve esnaarımızın asayiş 
sorunlarının çözülmesinde 
mükemmel bir şekilde çalışma 
örneği göstererek başarılı 
çalışmalara imza atıyorsunuz. Bu 
yaptığınız özverili ve başarılı 
çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür 
ediyoruz. Sizlerin bu başarılı 
çalışmaları sayesinde bizlerde 

görevlerimizi huzurlu ve güvenli bir 
şekilde yerine getiriyoruz” dedi.
“HALKIN, HUZUR VE GÜVENLİĞİ 
İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürü Erdal 
Ergüven ise yaptığı açıklamada; 
“Öncelikle bu nezaket ziyaretiniz 
bizleri mutlu etmiştir. Emniyet ve 
basın mensupları kamu görevi 
yapıyorlar, basın mensuplarımızın 
vatandaşlarımızı doğru bilgilendir-
mesi çok önemlidir. Bu konuda biz 

yasal çerçeve içerisinde ne gerekiyo-
rsa yaparız. Buradaki tüm arkadaşla-
rımız ile birlikte, sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte en iyi şekilde 
Vakfıkebir halkına güvenlik hizmeti 
vermenin gayreti içerisindeyiz. Şu an 
için bu koltuğun ve makamın sahibi 
bizleriz. Bu koltuk da bu makamlarda 
gelip geçicidir. Görev yaptığımız her 
yer bizim için kutsaldır. Devletimiz 
bizi nerede görevlendirirse orada 
hizmet yaparız” dedi.

“VAKFIKEBİR'İN HUZURU VE 
GÜVENİ İÇİN GAYRETLE 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürü Erdal 
Ergüven, "Görev kutsaldır, 
Bayrağımın sallandığı her yerde 
seve seve görevimi yaparım. Ben de 
Anadolu çocuğu olduğum için 
Vakfıkebir bana daha da sıcakkanlı 
geldi. Vakfıkebir'lilerin ilgi ve alaka-
sından dolayı teşekkür ediyorum. 
Halka hizmetin hakka hizmet olduğu 
bilinci ile siz sevgili Vakfıkebir'li 
hemşehrilerimize hizmet etmek, 
sizlerin de destekleri ile emniyet 
hizmetlerinin herkes tarafından 
ulaşılabilir olmasını sağlamak için 
görevimizin başındayız. İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın düsturu ile her bir 
bireyin güvenliği ve huzuru için 
personelim ile birlikte her türlü öneri 
ve istekleri titizlikle değerlendirerek 
vatandaşlarımızın asayiş ve 
güvenliğine katılımcı olmalarını 
sağlıyoruz. Yapacağımız görev 
esnasında halkımızın, basın yayın 
ve sivil toplum kuruluşlarımız ile 
diğer kamu kurumlarının desteği 
bizler için çok önemlidir. Hizmet 
etmek benim ve meslektaşlarımın 
görevidir. Vakfıkebir'in huzuru ve 
güveni için gayretle çalışmaya 
devam ediyoruz" dedi.

Alınan tedbirlerle Vakfıkebir de 
vaka sayılarının düştüğünün 

altını çizen Vakfıkebir İlçe Toplum 
Sağlığı Müdürü Dr. Burcu Kırbıyık;, 
vaka sayılarını daha da aşağıya 
çekmek için öncelikle aşı sırası 
gelen vatandaşlarımızın aşı olması 
ve hep birlikte kurallara uyulması 
gerektiğini söyledi. Müdür Dr. Burcu 
Kırbıyık, İnsanların alınan 
kararlardan sıkıldığının farkındayız 
ama hepimiz için kurallara uymak 
zorundayız. Genel olarak vaka 

sayılarında düşüş var. Yeniden pik 
yapma ihtimaline karşı tedbirlere 
devam etmek zorundayız. Esnafı-
mızı, ailemizi düşünerek tedbirlere 
mümkün olduğu kadar uyarsak 
salgını hep birlikte yeneriz. Bilim 
kurulu ne diyorsa onu yapacağız. 
Covid19'un görüldüğü tarihten 
bugüne gelinen süreçte elde edilen 
başarının devamının aşıyla mümkün 
olacak. Devletimizin kabul ettiği 
aşıya sonuna kadar güveniyoruz. 
Bütün vatandaşlarımız duyarlılık 
gösterirse, normalleşme sürecinde 
Vakfıkebir olarak pandemi de ve 
pandemi genel durumuna baktığı-
mızda güzel şeyler söyleyebiliriz.
AŞI OLMAKTAN ÇEKİNMEYELİM"
Aşı sırası geldiği halde aşı 
yaptırmaktan kaçınan 
vatandaşlarımızın olduğunun altını 
çizen Vakfıkebir İlçe Toplum Sağlığı 
Müdürü Dr. Burcu Kırbıyık; “ Aşı ciddi 
bir koruyuculuk sağlıyor. Aşı olanlara 
koronavirüs bulaşırsa daha kolay 
atlatıyorlar. Bu süreçte aşıdan kaç-
mak için hiçbir bahanenin olmaması 
gerekir. Şu an bağışıklama için 
elimizdeki en iyi ve bilinen yöntem 
aşıdır. Aşı sırası gelip, randevu 
almayanlar ve randevu aldığı halde 
aşısını yaptırmaya gelmeyenler var. 
Özellikle vaka sayılarının tekrar 
artışa geçmemesi için sırası gelen 

vatandaşlarımızı mutlaka aşılarını 
olmaya davet ediyorum” dedi. 
Vakfıkebir de vaka sayıları azalsa da 
rehavete kapılmamak gerektiğine 

dikkat çeken Vakfıkebir 
İlçe Toplum Sağlığı 
Müdürü Dr. Burcu 
Kırbıyık; “Pandemiden 
kurtulmamızın çaresi 
tedbir ve aşı, lütfen 
tedbirlere uyalım ve aşı 
hakkı olan vatandaşları-
mız hiç geciktirmeden 
aşılarımızı yaptıralım. 
Çünkü kurallara 
uymadığımız sürece 
sayılar tekrar yükselişe 

geçebilir. Toplum olarak ne kadar 
dikkatli olursak o kadar hızlı bir 
şekilde normal hayatımıza 
geçebiliriz” sözlerine ekledi.

VATANDAŞLARIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDiYORUZ

ÇALIŞ BAŞSAVCILIĞA TERFİ ETTİ

V
akfıkebir ilçemizin 
yetiştirdiği önemli 
değerlerden biri olan Rize 

Cumhuriyet Savcısı Adem Çalış, 
son HSK kararnamesiyle 
Başsavcı olarak Artvin'in Hopa 
ilçesine atandı. Adem Çalış'ın 
başsavcı olması Vakfıkebir'de 
büyük memnuniyetle karşılandı. 
1979 yılında Vakfıkebir ilçemizde 
doğan, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Mezunu Savcı 
Adem Çalış, 12 yıl serbest 
avukatlık yaptıktan sonra 2015 
yılında kazandığı sınav sonrası 
savcılık mesleğine geçiş 
yapmıştı. 3 yıl Osmaniye ilinde 
çalışan Savcı Adem Çalış, 2019 
yılının Haziran ayında Rize'ye 
tayin olmuştu. Savcı Çalış son 
HSK kararnamesiyle Başsavcı 
olarak Artvin'in Hopa ilçesine 

atandı. Uzun yıllar emniyet 
teşkilatında başarıyla görev 
yaptıktan sonra emekli olup 
Vakfıkebir'e dönen ve burada 
esnaık yapan, önceki dönem 
Vakfıkebir Belediye Meclisi 
üyeliği görevinde de bulunan 
Aydın Çalış oğlu olan Başsavcı 
Adem Çalış'a hayırlı olsun 
dileklerimizi iletiyor, yeni görev 
yerinde başarılar diliyoruz.

Rize Cumhuriyet Savcısı Adem Çalış, son HSK kararnamesiyle Başsavcı olarak Artvin'in Hopa ilçesine atandı.
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OKYA TARIM
SANAYi TiCARET LiMiTED ŞiRKETi

Organik ve Organomineral Kullanan Çiftçilerimize
Gübre Desteğine İlave Olarak

Tarım Alet 
Makineleri

Haşere
İlaçları

Tarım
İlaçları

Gübre
Çeşitleri

TRADITE
Organomineral Gübre

Dönümüne
Devlet Desteği...

20

Tohum
Çeşitleri

0542 257 47 38
0546 520 61 11

V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem 

Sağlam, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanan, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle ticari faaliyetleri 
olumsuz etkilenen esnaf ve 
sanatkarlar ile gerçek kişi 
tacirlere verilecek hibe destek 
programına ilişkin uygulama 
esaslarını belirlendiğini ifade 
etti. Tek seferde, iki ayrı grup 
halinde verecekleri 5 bin lira ve 
3 bin lira hibe desteğinden 17 
Mayıs 2021'den önce (bu tarih 
dahil) vergi mükelleyetini tesis 

ettirmiş, esnaf, sanatkarlar ve 
gerçek kişi tacirlerin faydalana-
cağını vurgulayan Başkan 
Sağlam, "Esnafımıza sağlaya-
cağımız destek için başvurular 
25 Mayıs 2021 tarihinden 
itibaren 1 ay boyunca e-Devlet 
üzerinden yapılabilecek 
değerlendirmesinde bulundu.
HİBE VERİLECEK BİRİNCİ 
VE İKİNCİ GRUPTAKİ 
EKONOMİK FAALİYETLER
Buna göre, hibe desteği, tek 
seferde ödenmek üzere, 
ekonomik faaliyet konuları 
Bakanlık tarafından belirlenen 
birinci grup için 5 bin lira ve 
ikinci grup için 3 bin lira olarak 

belirlendi.  Bu kapsamda, 5 bin 
lira ile desteklenecek birinci 
grupta aralarında nikah ve 
düğün salonu işletmecileri, 
kaplıca, SPA merkezleri, 
sinema lmi gösterimi, spor ve 
eğlence amaçlı spor hizmetleri, 
plaj alanlarının işletilmesi, 
eğlence parkları, öğrenci ve 
işçi yurtları, pansiyonları, kara 
yolu şehir içi ve şehirler arası 
havaalanı servisleri ile yolcu 
taşımacılığı, kantinler, kırtasiye 
ürünlerinin perakende ticareti, 
internet kafelerin faaliyetleri, 
şehir içi personel ve okul ser-
visleri, çay ocakları, kıraatha-
neler, kahvehaneler, kafeler 
gibi işletmelerin bulunduğu 35 
ekonomik faaliyet yer alıyor.
3 BİN TL. HİBE
Söz konusu kararlar doğrultu-
sunda 3 bin lira hibeyle 
desteklenecek ikinci grupta da 
aralarında pizzacı, çeşitli 
eğitim kursları, çocuk kulüpleri, 

canlı tiyatro, opera, bale, 
müzikal, konser gibi yapımların 
sahnelenmesi, deniz ve kıyı 
sularında diğer yolcu 
taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili 
fotoğrafçılık, dövme ve piercing 
hizmetleri, kuru temizleme 
hizmetleri, çilingirlik, güzellik 
salonları, pastaneler, tarihi 
alanlar ve yapılar ile benzeri 
turistik yerlerin işletilmesi gibi 
işletmelerin bulunduğu 304 
ekonomik faaliyet bulunuyor.
BAŞVURU TAKVİMİ 
BELİRLENDİ
Başvurular yalnızca e-Devlet 
üzerinden alınacak. Başvuru 
süreci, 23 Haziran Çarşamba 
günü saat 23:59'a kadar 
devam edecek. Başvurular e-
Devlet (turkiye.gov.tr) 
üzerinden alınacak. 30 günlük 
süreçte çevrimiçi başvuruda 
yaşanabilecek yoğunluğun, 
hizmete erişime engel olmasını 
önlemek için, başvurular TC 

kimlik numarasının son 
hanesine göre alınacak.
Başvuru takvimi şöyle olacak:
0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 

2021 Salı günü,
2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 
2021 Çarşamba günü,
4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 
2021 Perşembe günü,
6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 

2021 Cuma günü,
8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 
2021 Cumartesi günü,
30 Mayıs-23 Haziran 2021 

tarihleri arasında tüm 
vatandaşlar başvurabilecek. 
Başvuruya ilişkin tüm süreçler 
"turkiye.gov.tr" adresi 
üzerinden e-Devlet Kapısı 
aracılığıyla yürütülecek.

BAŞKAN SAĞLAM, ESNAFA HİBE
BAŞVURUSU 25 MAYIS'TA BAŞLADI

U
yuşturucu ile mücadele 
anlamında başarılı 
çalışmalara imza atan 

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdür-
lüğü bu kapsamdaki çalışmala-
rını aralıksız sürdürüyor. Yapılan 
operasyon çalışmalar ve dene-
timler uyuşturucu tacirlerinin 
engellenmesini sağlıyor. 

Vakfıkebir polisi tarafından 
yapılan özverili çalışmalar ise 
asayiş bültenlerine yansıyor. 
Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü bünyesinde görev 
yapan ekiplerin Mayıs ayı içeri-
sinde yapılan saha çalışmaları 
ve denetimler sonucunda; 
*101 gram bonzai 

*29 adet şek halinde satışa 
hazır 36 gram ağırlığında Kubar 
esrar maddesi
*1 adet hassas terazi ele 
geçirilmiş olup E.Ö., E.Ş., Ü.T., 
C.K. isimli şüpheliler hakkında 
adli tahkikat yapılmış olup 
şüphelilerden E.Ö. tutuklanarak 
ceza evine gönderildi. E.Ş. adli 

kontrol şartıyla Sulh Ceza 
Hakimliğince serbest bırakıldı. 
Diğer şüpheliler Ü.T. ve C.K. 
savcılıktaki ifadelerinin ardından 
serbest bırakıldı.  Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürlüğünden edindi-
ğimiz bilgilere göre; “Uyuşturucu 
ile mücadelemiz kararlılıkla 
devam edecektir” denildi.

VAKFIKEBiR EMNiYET'TEN
UYUŞTURUCUYA GEÇiT YOK
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Osman KOYUNCU

ünyada, sosyal, kültürel, ekonomi, Dteknoloji gibi sahalarda büyük 

değişimler olmaktadır. İlmin gelişmediği 

dönemlerde devirler on binlerce yıllarda 

değişirken, bazen değişim süresi binlerce, 

yüzlerce yıllara düşer. Şimdi ise onlarca 

yılda devirler değişiyor. Her dönemin kendi 

içinde şartları vardır. İnsanlara bilhassa 

gençlere, günümüz şartlarına göre dini 

eğitim verilmeli. Bu zamanda yüksek sesle 

nasihat etmek, hissi konuşmak, eski 

menkıbelerle topluma yön vermek mümkün 

değildir. İslam dini, maddi ve dünyevi 

maksat ve makamlara alet ediliyor. Madde 

ve makam elde etmek isteyenler önce din 

kisvesine bürünüyor. Bir yerde siyasiler, 

vatan, millet, Sakarya, ümmet, Allah diyor, 

umumun malını tekellerine alıyorsalar 

orada bu değerler bir şeylere alet ediliyor 

demektir. 

   İslam âleminde uygulanan dini  kuralların çoğu orta çağdan kalma, akıl 

ve mantık dışı kurallarıdır. Zenginler ve 

makam sahipleri için kurallar 

görmezlikten gelinir, halk tabakasına ise 

zorla uygulanır.  İslam âlemi, orta çağın 

fıkıh kuralları ile idare edilmeye çalışılıyor. 

Fıkıhın bir kısmı farzdır, ahkâmdır 

değiştirilemez, namaz, oruç vs gibi, diğer 

hukuk ve muamelat gibi kısımların çoğu 

Kuran'dan olmayan, âlimler kendi 

kafalarından yorumlayarak çıkardıkları 

hükümlerdir.  Mecellenin meşhur bir kuralı 

vardır der ki zamanın değişmesi ile 

hükümlerin değişmesi kaçınılmazdır. Allah 

ve Rahman, varlığın sonsuz, soyut ve 

somut boyutlarının isimleridirler(İsra 110.) 

Bu isimler, insanlarda hürriyet ve özgürlük 

olarak yansır. Gerçek manada hürriyet ve 

özgürlükleri savunmayanın imanı kâmil 

olamaz.   Orta çağda Hıristiyan dünyası 

karanlık skolastik(din ve sosyal hayatın 

kiliselerin kontrolünde olduğu dönem)  

dönemi yaşadı. Avrupa'da meydana gelen 

olumlu veya olumsuz gelişmeler dolaylı 

veya doğrudan İslam âlemini etkilemiştir.  

İşte günümüz fıkıh kurallarının çoğu, 

skolâstik eğitimin etkisi ile İslam âleminde 

üretilen kurallardır. Skolastik dönemde 

kadın şeytan nazarı ile bakılıyordu. İslam 

âleminde kadınlar hakkındaki kuralların 

çoğu o dönemin etkisi ile hazırlandı, 

benzer çok örnekler vardır. Saf dindarlar 

bu kuralları ilahı bilip, mutlak uyulmalıdır 

der, dine soğuk bakanlar ve gençler ise bu 

akıl dışı kurallara gerek yok diyerek dinden 

çıkıyorlar. Bu kesimler gerçek dinden 

çıkmıyor, orta çağın akıl dışı kurallardan 

kaçıyorlar. Toplumları kontrol etmek, halk 

tabakasını yönlendirmek için din çok 

önemli iki silahtır. Karl Maks “din 

toplumları uyuşturan bir afyondur der.”  

halk tabakası, düşünüp araştıramayan 

kitle için din bir afyondur, aklını liderinin 

veya şeyhinin cebine kor, ilim ehli için din 

ilahi bir hazinedir. Din tüccarları, 

Peygamberimiz bir hurma ile idare etti, 

karnına taş bağladı, hasır üzerinde yattı, 

sabretti şeklinde nasihat ederek millet 

malına konar. İstanbul'da uzun süre 

öğretmenlik yaptım. Bizim bazı Karadenizli 

açıkgözlü hemşerilerimiz, devlet hazinesi 

veya su havzasında tabusuz bir yer işgal 

eder, halktan para toplayarak hemen 

oraya bir cami yaptırır. Sonra tapusuz 

hazine arazisini parselleyerek satar. 

Belediye camiyi yıkmak isterse, bakın 

bunlar din düşmanıdır Allah'ın evini 

yıkıyorlar yaygarasını yaparlar, sonra oy 

almak için siyasiler tabuları dağıtır. Şimdi 

İslam âlemine ve Türkiye'ye bakın 

istediğiniz kadar hukuksuzluk, zülüm ve 

kokuşmuşluğun delillerini göreceksiniz.  

Müslümanların bu bozuk düzenini ve 

adaletsizliğini gören gençler veya gayri 

Müslimler dinden kaçıyor, demokrasi yoksa 

ekonomi, adalet ve hukukta yok, fakırlık ve 

kokuşmuşluk vardır.  

DİNDEN KAÇIŞ HIZLANDI

V
akfıkebir ve Büyükliman 
Bölgesinde yaşayan 
yaşlılar Vakfıkebir Sosyal 

Hizmet Merkezi İlçe Müdürü 
Yaşar Saral ve merkez 
personeli tarafından ziyaret 
edildi, aile haftaları kutlandı, 
büyük bir ailenin parçaları 
olduğu vurgusu yapıldı. Aile 
Haftası dolayısıyla kurumun 
hizmet ağı içerindeki 
büyükliman bölgesinde tespit 
edilen en yaşlı aileler Vakfıkebir 
Sosyal Hizmet Merkezi İlçe 
Müdürü Yaşar Saral, SHM 
personelleri ile beraber ziyaret 
edilerek farkındalık oluşturuldu 
ve ailelere çeşitli hediyeler 
takdim edildi. Şalpazarı ilçesi 
Düzköy mahallesinde 87 
yaşındaki Havva ve Ahmet 
Özdil çifti, Çarşıbaşı ilçesi 
Taşlıtepe Mahallesinden 66 
yıllık evli ve 6 çocuk sahibi 93 
yaşındaki Makbule ve Yaşar 
Tepe çifti, Vakfıkebir İlçesi Ballı 
mahallesinden 98 yaşındaki 
Ayşe Baştan ziyaret edildi. 
“SEVGİNİN EN GÜÇLÜ 
HALİDİR AİLE, AİLE 
UYGARLIĞIN ÇEKİRDEĞİDİR, 
AİLE EN GÜÇLÜ KALEDİR”

Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi İlçe Müdürü Yaşar 
Saral, “Aile; anne, baba, 
çocuktan oluşan ve çocuklarının 
topluma ışık olabilmesi için en 
doğru şekilde yetiştirilmesini 
sağlayan bir birimdir. Aile, bir 
bireyin ilk eğitimi aldığı yanlışı, 
doğruyu gördüğü, öğrendiği bir 
kurumdur. Şartsız sevginin 
olduğu, bireyin kişilik 

kazanmasında rol oynayan, en 
doğru bilgilerin verildiği ve en 
güzel ilginin yaşandığı ortamdır 
aile. Aile olabilmek demek 
sağlam bir birey sağlam bir 

toplum demektir.  Aile 
haftasında amaç, toplumun tüm 
kesimlerinin aile konusunda 
bilinçlenmesi, ailelerin güçlen-
mesi ve korunması konusunda 
farkındalık oluşturmaktır. 
Bilhassa bölgemizde yaşayan 
yaşlılarımızı ziyaret ederek 
onlara yalnız olmadıklarını ve 
büyük bir ailenin birer ferdi 
olduklarını hissettirmek istedik. 
Bölgemizde ulaşılmadık aile, 
tutulmadık el bırakmamaya 
kararlıyız. Her zaman ve her 
yerde sahada çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Sevginin en 
güçlü halidir aile, Aile uygarlığın 
çekirdeğidir, Aile en güçlü 
kaledir, Aile haftası nedeniyle 
aile ziyaretleri yaparak dualarını 

aldık. Bu duygu ve 
düşüncelerle; Aile Haftası'nı 
kutlar, tüm aile bireylerine sağlık 
ve mutluluk dolu uzun ömürler 
dileriz” dedi.

AİLE, SEVGİNİN EN GÜÇLÜ HALİDİR 

LİMANDAL AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Vakfıkebir İlçesinin 
yetiştirdiği önemli 

değerlerden biri olan Emekli 
Ağır Ceza Hakimi Ömer 
Limandal (86) geçirdiği beyin 
kanaması sonucu vefat etti. 
Merhum Ömer Limandal 1935 
yılında Vakfıkebir' de doğdu. İlk 
ve orta öğrenimini Vakfıkebir' 
de, liseyi Trabzon Lisesi' nde 
bitirdikten sonra 1965 yılında 
İstanbul Hukuk Fakültesi'nden 
mezun oldu. Sırasıyla Trabzon, 
Kelkit, Bulanık, Terme, Bafra 
İlçelerinde Ceza Hakimliği; 
Mardin - Midyat İlçesinde Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı 
olarak görev yaptıktan sonra 
1998 yılında İstanbul - Bakırköy 
Ceza Hakimliği' nden emekli 
olmuştu. Vakfıkebir ilçesi 
Kemaliye Mahallesindeki evinde 
20 Mayıs 2021 tarihinde 

geçirdiği beyin kanaması 
sonucu vefat etti.  Cenaze 
namazı 21 Mayıs 2021 Cuma 
günü saat : 10.00 da Vakfıkebir 
Merkez Yeni Camiinde 

kılındıktan sonra Kemaliye 
Mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Evli ve 5 çocuk sahibi, ilçemizin 
sevilen ve sayılan büyüklerinden 
olan merhum Ömer Limandal'a 
Allah' tan rahmet, kederli 
ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı diliyoruz. Cenaze 
namazına Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'da 
katılarak Limandal ailesinin 
acısını paylaştı.

D
eva Partisi Vakfıkebir 
İlçesi Kurucu Başkanı 
olarak Avukat 

Oğuzhan Haliloğlu atandı. Bu 
atamayla ilgili yazılı bir 
açıklama yapan İl Başkanı 
Kubilay Çiçek, “Vakfıkebir 
Kurucu İlçe Başkanımız 
Sayın Av. Oğuzhan Haliloğlu 
ile birlikte Vakfıkebir ilçemize 
Deva gelecek. Ülkemizin 
içinde bulunduğu dönemde, 
yaşadığı zorluklar karşısında, 
hiçbir vatandaşımızın 
korkmaya ve yaşanılan 
olaylara kayıtsız kalmaya 
hakkı yoktur. İçinde bulunulan 
dönemde siyasi görüşü ne 
olursa olsun, amacı Vatana 
ve Millete katkı sağlamak 
isteyen tüm Vatandaşlarımızı, 
özellikle gençlerimizi 
sorumluluk almaya davet 
ediyorum, yarının Türkiye'si 
gençlerimizin elindedir. 
''Bütün ilerlemeler, insan 
krinin eseridir. Fikri harekete 
getirmek, birinci işimiz 
olmalıdır. Fikir bir kere 
faaliyete başladı mı, her şey 
yavaş yavaş düzene girer ve 
düzelir. Fikrin serbest 
hareketi ise, ancak bireyin 
düşündüğünü serbest olarak 
söylemek, yazmak ve verdiği 
karara göre her türlü 
girişimde bulunmak 
serbestisine sahip olmakla 
mümkündür'' dedi.
“VAKFIKEBİR İLÇE BAŞ-
KANI HALİLOĞLU'NDAN 
AÇIKLAMA”
Kurucu İlçe Başkanı olarak 
atanan Haliloğlu ise, 
“Saygıdeğer büyüklerim, 
kıymetli kardeşlerim, 
Vakfıkebir'e DEVA olma 

yolunda ilk adımı atmış 
bulunmaktayız. Ülkemizin bu 
zor döneminde Vatana ve 
Millete DEVA olmak adına 
çıkılan bu yolda bizleri de bu 
davanın ve mücadelenin birer 
neferi yapan Demokrasi ve 
Atılım partisi Kurucu İlçe 
Başkanlığına layık gören 
Sayın Ali Babacan ve il 
başkanımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum. İlçe yönetimimizi 
çok kısa bir süre içerisinde 
açıklayacağız.  Demokrasi ve 
Atılım Partisi, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kaderini 
değiştirecek bir siyasi partidir. 
Ülkemizi ve gençliğimizi 
düştüğü bu durumdan 
kurtarmak, ortak bir gelecekte 
buluşmak adına çıktığımız bu 
yolda gayemiz demokrasi, 
adalet ve eşitlik çerçevesinde 
yarınlarda buluşmaktır. 
Partimizin kapısı siyasi ayrım 
gözetmeksizin Vatanını ve 
Milletini seven herkese 
açıktır. Bugünden itibaren 

tüm teşkilatım ile birlikte gece 
gündüz demeden Vakfıkebir'i-
mizin dertlerini dinlemek ve 
devasını anlatmak üzere 
sahada olacağız. Tüm bu 
duygu ve düşünceler ile 
tekrardan bu görevi bizlere 
layık gören kıymetli büyük-
lerime teşekkür ediyor, Başta 
ilçemiz olmak üzere Vatana 
ve Millete hayırlı olmasını dili-
yorum. Rabbim bizleri mah-
cup olanlardan eylemesin” 
ifadelerini kullandı.
VAKFIKEBİR İLÇE 
BAŞKANI OĞUZHAN 
HALİLOĞLU KİMDİR?
1991 Fatsa doğumlu olan 
Haliloğlu, Vakfıkebirli olup su 
anda yaşamını da 
Vakfıkebir'de sürdürmektedir. 
İlk ve orta dereceli okulları 
Giresun'da okuyan Haliloğlu 
üniversite eğitimini Yakındoğu 
üniversitesi Hukuk 
fakültesinde tamamlamıştır. 
Vakfıkebir'de aktif olarak 
6 yıldır avukatlık yapıyor.

HALİLOĞLU KURUCU BAŞKAN OLARAK ATANDI

Vakfıkebir İlçesinin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan 
Emekli Ağır Ceza Hakimi ve Başkanı Ömer Limandal (86), 
sevenlerinin göz yaşları arasında ebediyete uğurlandı.

Kaza, 21 Mayıs 2021 Cuma 
günü sabah saatlerinde 

ilçenin Mısırlı Mahallesi'nde 
meydana geldi. İlçede diş hekimi 
olarak görev yapan Ali Sivri 
idaresindeki 61 BR 516 plakalı 

kamyonet, rampa inerken 
kontrolden çıkıp, yol kenarındaki 
yamaca çarptı. Kazada sürücü 
yaralanırken, kamyonetin 
kasasında bulunan eşi Reyhan 
Sivri, yaşamını yitirdi. Yaralı 

sürücü, ihbarla gelen sağlık 
ekiplerinin ilk müdahalesi 
sonrası ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
sürücünün, sağlık durumunun iyi 
olduğu belirtildi. Kaza sonucu 
hayatını kaybeden Reyhan 
Sivri'nin cenazesi 22 Mayıs 
2021 Cumartesi günü Vakfıkebir 
İlçesi Mısırlı Mahallesinde 
kılınan cenaze namazının 
ardından aile kabristanlığında 
toprağa verildi. 

KAMYONET YAMACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ,1 YARALI
Vakfıkebir ilçesinde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki yamaca çarpan 
kamyonetin kasasındaki ev hanımı Reyhan Sivri (50), hayatını 
kaybetti, sürücü olan eşi diş hekimi Ali Sivri (60), yaralandı.
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KÖSEOĞLU'NDAN
BAŞKAN BALTA'YA ZiYARET 

Z
iyaret sırasında 
kendisine, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Ahmet Uzun, Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi Üyesi 
Enver İskenderoğlu, 
Vakfıkebir Belediye Meclisi 
Üyesi Havva Kurt, AK Parti 
Trabzon Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu İl Başkan Yardımcısı 
Abdulhamit Öztaş, İl Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet Alp, 

Merve Uzun, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri Nebahat Albayrak ve 
Mehmet Bayraktar eşlik 
ettiler.  Ayşe Sula 
Köseoğlu'na yeni görevi 
dolayısıyla Başkan 
Muhammet Balta ve 
Vakfıkebir Belediye Meclisi 
Üyesi Havva Kurt tarafından 
çiçek vererek bir kez daha 
hayırlı olsun temennilerini 

ilettiler. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek AK 
Parti Genel Merkez Yerel 
Yönetimler Başkan 
Yardımcılığı görevine atanan 
Ayşe Sula Köseoğlu'na yeni 
görevinde başarılar diledi. AK 
Parti Genel Merkez Yerel 
Yönetimler Başkan 
Yardımcılığı görevine atanan, 
25. ve 26. Dönem Milletvekili 
Ayşe Sula Köseoğlu ise, 
“Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta, gerek kişiliği gerekse 
yaptığı hizmetlerle her zaman 
bizleri gururlandırmış çok 
değerli bir Belediye 
Başkanımızdır. Kendisine 
gösterdiği ilgi ve alaka 
dolayısıyla teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

D
eniz Kazasının 21. 
yılında vefat eden 38 
vatandaş Doğu 

Gözaçan Kültür Parkı'nda 
düzenlenen törene; İlçe 
Kaymakamı İlçemiz Kayma-
kamı Şakir Öner Öztürk,, 
Garnizon Komutanı 
Necmettin Erdoğan, Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, daire 
amirleri, siyasi parti temsilci-
leri ile deniz kazasında haya-
tını kaybedenlerin yakınları 
katıldı. Anma töreninde 
konuşan Başkan Ramis 

Usun, Bölgenin Mayıs Yedisi 
Şenliği adı altında düzenle-

nen geleneksel kültürümüzün 
bir parçası Mayıs yedisi 
şenliklerinde maalesef 21 yıl 
önce 38 kişiyi deniz 
kazasından kaybettik. Onlar 
her zaman hatırlayacağımız, 
rahmetle anacağımız 
vatandaşlarımız. Bizde bu 
Mayıs Yedisi geleneğini bu 
şehitlerimizi anarak 
sürdüreceğiz" diye konuştu. 
Konuşmaların ardından 
limanda denize çelenk 

bırakıldıktan sonra Kuran-i 
Kerim okunarak dua edildi.

DENiZ ŞEHiTLERi UNUTULMADI

V
akfıkebir İlçesinde Körez 
Mahallesi Gülbahar 
Hatun Caddesi (Mevlana 

Ekmek Fırını) yol güzergahında 
seyir halinde olan 61 HA 761 
plakalı özel otomobilde 
elektrikten kaynaklı aniden 
çıkan yangına Vakfıkebir İlçe 
Jandarma Komutanlığına bağlı 
Trak ekipleri müdahale ederek 
yaşanacak bir facianın önüne 
geçtiler. Vakfıkebir Jandarma 
Trak ekiplerinin ilk müdahalesi 
sayesinde araç yanmaktan 
kurtulurken, aracın şoförü de 
yanmaktan kurtarıldı. Ayrıca 
LPG'li aracında patlayarak 
çevreye vereceği zararda 
önlenmiş oldu.  Olayla ilgili araç 
yangınına müdahale eden 
Jandarma Trak ekipleri 
yaptıkları açıklamada; 
“Vakfıkebir İlçesi Mevlana 
Ekmek Fırını önünde seyir 
halinde olan özel otomobilde 
yangın başlangıcı olduğunu fark 
ettiğimiz 61 HA 761 plakalı araç 
durdurulup tarafımızca ilk 
soğutma işlemi yapılarak İtfaiye 

ekiplerine bildirilip aracın 
yanması ve çevreye zarar 
vermesi engellenmiştir. Bu bir 
vatandaşlık görevidir dediler.
“VAR OLSUN JANDARMA, 
YAŞASIN MEHMETÇİK”
Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanlığına bağlı Trak 
ekipleri müdahale ettikleri aracın 
yanmasını ve çevrede 
yaşanabilecek bir facianın da 

önüne geçmeleri sonrası 
Vatandaşlardan Jandarma 
ekiplerine tebrik mesajları 
yağdırdı. Vatandaşlar duyarlı 
Jandarmamız var olduğu sürece 
bizlerde huzur içerisinde 
yaşantımızı sürdürüyoruz 
diyerek “Var olsun Jandarma, 
yaşasın Mehmetçik” diyerek 
Jandarma Trak ekiplerine 
teşekkür ettikler.  

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir ækişinin evinde silah imalatı ve tamiri yaptığı 
istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. 
Şüphelinin, evinin bir bölümünü silah imal ve 
tamiratı için atölye olarak kullandığı belirlendi. 
Arama sonucu ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 238 
farklı çap ve boyutlarda icra yayı, tabanca şarjörü, 
2 tabanca kabzası, 4 namlu, 3 tabanca kapak 
takımı, çeşitli tabanca parçaları ile imal ve 
tamiratta kullanılan aletler ele geçirildi. Ayrıca, 
tarihi değeri olduğu tahmin edilen 13 obje ile 
suçtan temin edildiği değerlendirilen 10 bin 200 
liraya el kondu. Gözaltına alınan şüphelinin 
jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görmesiyle AK 
Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine 
atanan, 25. ve 26. Dönem Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti. 

Beşikdüzü İlçesi'nde 2000 yılında meydana gelen deniz kazasında hayatını 
kaybeden 38 kişi Doğu Gözacan Kültür Parkında düzenlenen törenle anıldı.

BAŞKAN UZUN'DAN
BAŞKAN BEŞEL'E ZiYARET 
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Tonya Belediye Başkanı Osman 
Beşel'i makamında ziyaret ederek Büyükliman Yöresindeki belediyeler 
olarak ortak yapabilecekleri çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. 

Ziyaret sırasında konuşan 
Beşikdüzü Belediye 

Başkanı Ramis Uzun, 
“Büyükliman Yöremizde tüm 

ilçe belediyelerimiz karşılıklı 
yardımlaşma içerisinde 
birbirimizde destek olarak 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
İlçelerimizden birisine yapılan 
hizmetin tümüne yararı ola-
cağı bilinci ile hareket ediyo-
ruz. Bizlerin birlikteliği ilçeleri-
mizde yaşayan vatandaşları-
mızın kaynaşmasına da 
vesile oluyor. Bugünde Tonya 
Belediye Başkanı Osman 
Beşel'i makamında ziyaret 
ederek ortak yapabileceğimiz 
çalışmalar hakkında 
istişarelerde bulunduk. 
Kendisine gösterdiği yakın ilgi 
ve alaka dolayısıyla teşekkür 
ediyorum” dedi.  Tonya 
Belediye Başkanı Osman 
Beşel ise Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun'un 
ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
ziyaret dolayısıyla Başkan 
Ramis Uzun'a teşekkür 
ederek ilçeye özgü
hediyeler verdi.  

JANDARMA BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ
Vakfıkebir İlçesinde seyir halinde olan bir otomobilde aniden çıkan 
yangına Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri 
müdahale ederek yaşanacak bir facianın önüne geçtiler.

TONYA'DA OPERASYON
Trabzon'un Tonya ilçesinde evinde 
neler sakladı neler! Trabzon'un Tonya 
ilçesinde evinde izinsiz silah imal ettiği 
öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Vakfıkebir İlçesinin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri olan Milli Eğitim Bakanlığı Talim 
Terbiye Kurulu Başkanlığı İdari ve Mali Şube Müdürü Kadri Bektaş'ı (49) ebediyete uğurladık.

MİLLİ EĞİTİM CAMİASININ ACI GÜNÜ

V
akfıkebir ve Büyükliman 
havzasında Milli Eğitim 
Camiası içerisinde uzun 

yıllar öğretmenlik ve idarecilik 
görevlerinde bulunan çalışkan 
kişiliği ile herkes tarafından 
taktir edilen Kadri Bektaş (49) 
yakalandığı Covid -19 virüsü 
nedeniyle yaşamını kaybetti. 
Ankara Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Başkanlığında 
İdari ve Mali Şube Müdürü ola-
rak görev yapan Kadri Bektaş'ın 
aniden Covid -19 virüsü nede-
niyle vefatı eğitim camiasında 
ve Büyükliman bölgesinde derin 
üzüntü yarattı.  Ebediyete irtihal 
eden Vakfıkebir ilçemizin yetiş-
tirdiği önemli değerlerden biri 
olan İdari ve Mali Şube Müdürü 
Kadri Bektaş'ın cenaze namazı 
27 Mayıs 2021 Perşembe günü 
Vakfıkebir Merkez Yeni 
Camiinde Covid-19 tedbirleri 

kapsamında kılınarak Kıranköy 
Mahallesindeki aile kabristanlı-
ğında toprağa verildi. Merhum 
Kadri Bektaş'a Yüce Allah'tan 
rahmet, ailesine, yakınlarına ve 
eğitim camiamıza başsağlığı 
diliyoruz. Vakfıkebir İlçe Müftüsü 

Hüseyin Hacıfettahoğlu'nun 
kıldırdığı Cenaze törenine 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy da 
katılarak Bektaş ailesinin acısını 
paylaştılar.

B
elediye Başkanı Tolga 
Erener, ilçeye 
kazandırmayı 

planladıkları 'Destinasyon 
alanları' ve 'Canlı Hayvan 
Pazarı' projeleri ile ilgili Doğu 
Karadeniz Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanı 
(DOKAP) Hakan Gültekin ile 
Başkan Yardımcıları Mustafa 
Kemal Bilgin ve Şeref Demir 
ile istişarede bulunduklarını 
söyledi. Erener, ilgi ve 
alakalarından dolayı DOKAP 
Başkanı Gültekin ile Başkan 
Yardımcıları Bilgin ve 
Demir'e teşekkür etti.

PROJELER HAKKINDA iSTiŞAREDE BULUNDULAR
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Doğu Karadeniz Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanı (DOKAP) Hakan Gültekin ile Başkan Yardımcıları 
Mustafa Kemal Bilgin ve Şeref Demir'i makamında ziyaret ederek, ilçede 
hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında istişarede bulundu.



Büyükliman
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V
akfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 

Çobanoğlu konuyla ilgili olarak 
sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda yapılan bu 
yanlış uygulama ile ilgili olarak 
yetkilileri göreve çağırdı. 
Başkan Çobanoğlu yaptığı 
açıklamada; İçişleri 
Bakanlığı'nın kararıyla oturan 
yolcu taşıma kapasitesinin 
yüzde 50'si kadar yolcu 
taşıması gereken Büyükşehir 
Belediye Otobüslerinde lebalep 
yolcu doldurarak sefer yapması 
pes dedirtti. Tonya, Şalpazarı, 
Beşikdüzü, Vakfıkebir ve 
Çarşıbaşı hattında seferler 
düzenleyen Büyükşehir 
otobüslerinde %50 kuralına 
uyulmadığı gibi vatandaşlarında 
sosyal mesafeye uymadıkları 
görülüyor dedi.
TOPLU TAŞIMADA 'PES' 
DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER!
Başkan Çobanoğlu, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi corona 
virüsüne karşı alınan tedbirleri 
hiçe sayıyor. İçişleri 
Bakanlığı'nın corona virüsü 
tedbirleri kapsamında 'şehir içi 
toplu taşıma araçlarında, oturan 
yolcu taşıma kapasitelerinin 
yüzde 50'si kadar yolcu 
taşıyacak' kararı alınmıştı. Bu 
genelge kararına rağmen 
Büyükşehir Belediye 
Otobüslerinden gelen görüntüler 
bu kadarına da 'pes' dedirdiyor. 
Büyükşehir Belediye 
Otobüslerinde kurallar geçmiyor 
mu? Yayınlanan genelge 
Büyükşehir Belediye Otobüsleri 

tarafından neden 
uygulanmıyor? Yayınlanan 
genelgeyi uygulamayanlar bu 
gücü nereden alıyorlar. Bu 
genelge Büyükşehir 
Otobüslerini kapsamıyor mu? 
Yetkilileri göreve davet 
ediyorum dedi.
SOSYAL MESAFE UNUTULDU
Başkan Çobanoğlu, Otobüs 
içerisinde oturacak yer dahi 
bulunmazken ayakta yolculuk 
yapan vatandaşların ise 
yoğunluktan dolayı sosyal 
mesafe kuralına uymadıkları 
görülüyor. Bu salgın döneminde 
devletimiz bu kadar tedbir 
alırken büyükşehir belediyesinin 
yayınlanan genelgeye ve bu 
bandemi kurallarına uymaması 
halkımız tarafından tepkiyle 
karşılanıyor. Bu tepkileri ve 
şikayetleri hiçe sayan 
Büyükşehir Belediyesi 
Ulaştırma Dairesi Başkanlığı 
aynı şekilde yolcu taşımaya 
devam ediyor. Bizim Minibüsçü 
esnafımızın günahı nedir. Bir 
yolcu fazla alsalar hemen 

cezayı basıyorlar, araçlarını 
bağlıyorlar dedi. 
MİNİBÜSÇÜ ESNAFINA %50 
GENELGE UYGULAMASI  
Başkan İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, “Bir tarafta Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi corona 
virüsüne karşı alınan tedbirleri 
hiçe sayıyor. Diğer tarafta ise 
zavallı minibüs şoförleri her gün 

%50 denetiminden yani 
kontrolden geçiriliyor. Adalet 
bunun neresinde.  İçişleri 
Bakanlığı'nın corona virüsü 
tedbirleri kapsamında 'şehir içi 
toplu taşıma araçlarında, oturan 
yolcu taşıma kapasitelerinin 
yüzde 50'si kadar yolcu taşıya-
cak' kararını minibüsçülere 
aynen uygulatılırken, 
Büyükşehir Belediyesi 
Otobüslerini bu genelgeden 
muaf tutmak adaletli bir 
davranış olamaz. Vakfıkebir, 
Beşikdüzü, Tonya ve Çarşıbaşı 
ilçelerinden Trabzon'a yolcu 
taşıyan minibüsçüler %50 
kuralına uymadıkları zaman 
hemen anında fazla yolcu 
aldınız deyip caza yazıyorlar. 
Bu kontrolleri ve cezaları yazan 
şahıslar ve kuurmlar Acaba 
Büyükşehir Belediye 
Otobüslerini görmüyorlar mı? 
Acaba birilerinden mi? 
korkuyorlar. Minibüsçü esnafına 
yazık değimi? Minibüsçü 
esnafını yok mu sayıyorlar. 
Yada Minibüsçü esnafını 

ortadan kaldırmak mı? istiyorlar. 
Yetkililere sesleniyorum, artık bu 
adaletsizliği ortadan kaldırın. 
Büyükşehir Belediyesinin bu 
vurdum duymaz, genelge 
tanımaz tavırlarına dur diyecek 
bir güç yok mu? Bunların hepsi-
nin cevabını kamuoyunun vic-
danına bırakıyoruz. Minibüsçü 
esnafı zor durumdadır dedi.” 

BÜYÜKŞEHİRDEN
'PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER!

Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun ve Beşikdüzü 

Millet İttifakı Belediye Meclisi 
Üyelerinin imzası ile yayınlanan 
bildiride şu ifadelere yer verildi; 
Müslümanların ilk kıblesi 
Mescid-i Aksa ve çevresinde 
İsrail'in arife günü başlattığı, 
çocuklar ve kadınlar 
dahil çok sayıda 
masum Filistinli'nin 
yaralanmasına ve 
hayatını kaybetmesine 
sebep olan menfur 
saldırıları kınıyoruz. 
Bayram günlerinde 
sürdürülen ve Gazze'ye 
de yönetilen saldırılar, 
çok vahim bir boyuta 
ulaşmıştır. Olaylar 
sonucu yaralanan ve yaşamını 
yitiren Filistinlilerin sayısı her 
geçen gün artmaktadır. İsrail'in 
bu saldırıları, en kutsal hak olan 
yaşam hakkının ihlalidir. 
Filistinlilerin nesiller boyunca 
yaşadıkları topraklara el 
konulmasını hedeeyen bu 
saldırılar, orantısız güç 
kullanılarak hukuk dışı bir oldu-
bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in 

bu gayri insani saldırılarını 
şiddetle kınıyor, Birleşmiş 
Milletler'in (BM) saldırıların 
durdurulması için uluslararası 
hukuk ve temel insan hakları 
hukuku çerçevesinde yaptığı 
çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve 
Gazze'de son bir haftadır 

devam eden İsrail saldırganlığı 
BM kararlarına aykırı şekilde 
sürdürülen işgalin ve hukuk 
tanımazlığın geldiği son 
aşamayı ibretle gözler önüne 
sermektedir. Filistin 
topraklarında işlenen bu 
suçlardan dolayı İsrail'in hesap 
vermesi, suçların sorumlularının 
tespit edilerek yargılanması ve 
cezalandırılması için 
uluslararası toplumun birlikte 

hareket etme zamanı gelmiştir. 
Bu çerçevede, Uluslararası 
Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 
ivedilikle harekete geçmesini 
talep ediyor, bu maksatla insana 
ve yaşam hakkına saygı duyan 
herkesi sorumluluk üstlenmeye 
çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı 

net, güçlü ve etkili bir tavır 
alınması şarttır.  Beşikdüzü 
İlçesi Millet İttifakı ilçesi Meclis 
Üyeleri olarak, İsrail'in 
saldırganlığının ve Filistin 
Halkı'na yaptığı zulmün 
karşısında durmaya, Filistin 
davasını ve kardeş Filistin 
Halkı'nın haklı özgürlük, adalet, 
hukuk ve bağımsızlık mücade-
lesini savunmaya devam 
edeceğimizi beyan ederiz. 

ŞALPAZARI'INDA
SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI HIZ KESMİYOR

Ş
alpazarı Belediye'si 
tarafından yürütülen 
'Sokak Sağlıklaştırma 
Projesi' kapsamında, 

belirlenen alandaki binaların 
cephelerinde çalışmalar 
sürüyor. İlçemize görsel 
bütünlük kazandırmak amacıyla 
yürütülen projede; görüntü 
kirliliğinin önüne geçilip,  özgün 
mimarinin ön planda olduğu 
modern bir görünümün 
kazandırılması hedeeniyor.
SOKAK SAĞLIKLAŞTIR-
MASINA YÖRESEL REN 
GÖRSELİ
Sokak Sağlıklaştırma Projesinin 
ilçeye yeni bir kimlik 
kazandıracağını belirten 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Rek Kurukız, “Şalpazarı ilçesi 
Hürriyet Meydanı ve Atatürk 
Cadde'lerinde görsel 
bütünlüğün sağlanması, bölge 
turizminin gelişmesi ve ilçe 
merkezinde  ekonomik 
canlılığını artırmak amacıyla  
sokak sağlıklaştırma projesinin 

inşaatına başlandı. Görüntü 
kirliliği oluşturan bina 
cephelerinde, cephe iyileştirme, 
cephe yenileme, söve, boya vb. 
işler ile sokak zemin 
düzenlemesi, aydınlatma işleri 
yapılacak.  Görüntü kirliliğine 
yol açan elektrik kabloları, 
internet ve anten kabloları 
kanallarla kapanacak. Bu 
projedeki gayemiz  daha 

yaşanabilir daha modern bir 
Şalpazarı inşa etmektir. 
İnşaatın bir an önce 
tamamlanarak bölgedeki 
esnafın rahat bir şekilde ticaret 
yapmalarını sağlamayı 
hedeiyoruz.
ZORUNLU KISITLAMA 
GÜNLERİ ÇALIŞMAMIZI 
HIZLANDIRDI
Şalpazarı Belediye başkanı 
Rek Kurukız ve 
beraberindekiler İlçede yapılan 
çalışmaların denetimini de bir 
zat kendisi takip ettiğini ve 17 
günlük kısıtlamanın da sokak 
sağlıklaştırma projesinde 
çalışmaların hızlanmasını 
sağladığını belirten Kurukız 
artık Şalpazarı İlçemizi 
Dünyanın sayılı kenti gibi 
gençlerin ve turistlerin fotoğraf 
çektirmek için gelebilecekleri bir 
yer yapmaya çalıştıklarını 
belirtti. Bu konuda 
desteklerinden, anlayışlarından 
ve sabırlarından ötürü ilçe 
esnafına şükranlarımı 
sunuyorum” dedi

C
HP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, engelli 
vatandaşların iş 

hayatında yeterince yer 
almadıklarını dile getirerek, 
ocak ayında verilen engelli 
atamaları sözünü anımsattı. 
Şubat ayında sadece 500 
engelli öğretmen ataması 
yapıldığına dikkat çeken Kaya, 
2019 ve 2020 yılları içinde 
engelli vatandaşların diğer 
kamu sektörlerinde yok 
sayılmaya devam edildiğini 
kaydetti. Kaya, sözlerine şöyle 
devam etti:
OCAK AYI ENGELLİ ATAMA 
SÖZÜ TUTULMADI
“Devlet Personel Başkanlığı'nın 
verilerine göre; 2012 yılında 
engelliler için 7 bin 746 kadro 
ilan edilmiştir. 2013 yılında ise 
6 bin 121 kadro ilan edilmiştir. 
2014 yılında engelliler için ilan 

edilen kadro sayısı 5 bin 771 
olmuştur. 2015 yılında 6 bin 
632 iken 2016 yılında ise 6 bin 
113 kadro engelliye ayrılmıştır. 
2016'dan sonra engelliye 
ayrılan kadro sayıları yıllara 
göre giderek azalmış ve son iki 
yılda hiç kadro ilanı 
yapılmamıştır. 2017 yılında
2 bin 545 kadro açılırken 2018 
yılında 2 bin 500 kadro açılmış 
ve engelliye kadro 2018 yılında 
son bulmuştur. 2019 ve 2020 
yıllarında engelli 
vatandaşlarımız çalışma 
hayatında adeta yok sayılmış, 
sayılmaya da devam 
edilmektedir. Şubat ayında 
sadece 500 engelli öğretmen 
ataması yapılmış, fakat diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına 
ocak ayında sözü verilen 
engelli ataması yapılmamıştır. 
Biz verilen sözlerin takipçisi 

olacağımızı söylemiştik. Bakanı 
değiştirdiler atama yok, 
bakanlığı değiştirip ikiye 
ayırdılar yine atama yok. 
Üzülerek söylüyorum ki, 
bakanlığı ikiye katlayıp, bakana 
sınırsız atama yetkisi de 
verseler anlaşılan o ki AKP 
hükümeti döneminde engelli 
ataması olmayacak.”
KAYA'NIN ENGELLİ KANUN 
TEKLİFLERİ BEKLETİLİYOR
Geçtiğimiz aralık ayı Dünya 
Engelliler Günü'nde engelli 
vatandaşlara fatura indirimini 
öngören 2 kanun tekli 
verdiğine dikkat çeken Kaya, 
verilen kanun teklierinin 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde beklediğini söyledi. 
Kaya, “Kamudaki %3'lük engelli 
çalıştırma kotası çok yetersizdir 
ve mutlaka arttırılmalıdır. İş 
hayatında yeterince yer 
bulamayan engelli 
vatandaşlarımızın maddi 
yükümlülüklerini bir nebze 
olsun haetebilmek adına 
elektrik ve doğalgaz 
faturalarının yarısını 
ödemelerini teklif ettik. Bugün 
engellilerimizin en can yakıcı 
sorunu aş ve iştir. Engelli 
sayımız her geçen gün 
artarken, kamudaki %3'lük 
engelli çalıştırma kotası çok 
yetersizdir ve yeni engelli 
istihdamı olmamaktadır. Bu 
kotalar mutlaka arttırılmalı ve 
engellilerimizin önündeki tüm 
engeller kaldırılmalıdır” dedi.

Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu Büyükşehir Otobüslerine tepkiler büyüyor. Çobanoğlu, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi yolcu taşıma otobüsleri tüm uyarılara 
rağmen toplu taşımada çekilen görüntüler karşısında 'pes' dedirtiyor dedi.

İSRAİL'E GÜÇLÜ VE 

ETKiLi BiR TAVIR ALINMASI ŞARTTIR
Beşikdüzü Belediyesi Millet İttifakı Meclis Üyeleri İsrail'in 
Filistin zulmünü kınayan bir bildiri yayınladılar.

Şalpazarı Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında, Şalpazarı 
ilçesinin Hürriyet Meydanı ve Atatürk Caddelerindeki 
binalarda cephe düzenleme çalışmalarına başlandı.

CHP'Li KAYA ENGELLi ATAMALARINI HATIRLATTI:

“VERİLEN SÖZLER TUTULMADI”
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler 
Haftası'na ilişkin açıklama yaparak, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayı başında engelli ataması 
yapılacağını açıklamış biz de bu konunun takipçisi olacağız demiştik. 
Bakan değişti, hatta bakanlık ikiye bölündü fakat bir tek şey değişmedi, 
verilen sözler tutulmadı, engelli atamaları yine yapılmadı” dedi.



Büyükliman
Postası 7 28.05.2021HABER

eşikdüzü Şalpazarı yolu 

Bdolgu alanı üzerinde 
toplanan Offroad'cular 

şölen öncesi saygı duruşu ve 
istiklal Marşını okudular.  
Atalarını unutmayarak 

Beşikdüzü İlçesi sokaklarında 
tur attılar. Organizasyon 
komitesi adına Ferhat Aksoy 
yaptığı açıklamada, Beşikdüzü, 
Vakfıkebir ve Bölgede bulunan 
Offroadcularla toplanarak eski 

usul jeep arabalar ve antika 
arabalarla 19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik Spor 
Bayramını kutlamak için bir 
araya geldik. Pandemi 
döneminde sosyal mesafe 

kurallarına uyarak vakitlerini 
evde geçirenlere ve canları 
sıkılanlara bir şölen hazırlamayı 
düşündük. Güzergâh olarak 
Beşikdüzü çakmak Camii 
önünden ilçe merkezine girerek 

şehri turlayarak Yüksek Okul 
önünden sahil güzergâhı 
boyunca başladığımız noktaya 
gelerek etkinliğimizi 
tamamlayacağız. Etkinlik için 
resmi olan tüm izinler alınmış. 

Kazasız belasız şölenimizi 
tamamlamayı hedeedik. Bu 
arada da tüm halkımızın 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramını 
kutluyoruz dedi. 

OFFROAD'CULAR ATALARINI UNUTMADI

Ş
alpazarı Belediye Başkanı 
Rek Kurukız'ın Başkanlık 
makamında gerçekleşen 
ziyarette, Sosyal Hizmet 

Merkezi tarafından uygulamaya 
konulan Aile Sosyal Destek 
Programı(ASDEP)'nın tanıtımı 
ve Şalpazarı ilçesinde ve 
Büyükliman bölgesinde yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi 
alışverişinde bulunuldu.
“İNSANI YAŞAT Kİ! DEVLET 
YAŞASIN” ANLAYIŞI İLE 
ÇALIŞIYORUZ
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral 
kurum olarak yaptıkları 
faaliyetler hakkında yaptığı 
küçük değerlendirmede şunları 
söyledi. Vakfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezi olarak 
Büyükliman havzasındaki 
Vakfıkebir, Beşikdüzü, 
Şalpazarı, Çarşıbaşı ve Tonya 
ilçeleri olmak üzere 5 ilçede 
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.  
Sosyal Hizmet Merkezi olarak 
faaliyetlerimiz kadın, çocuk, 
yaşlı, engelli ve dezavantajlı 
bireylere hizmetler başta olmak 

üzere; sağlıklı aile yapısını 
kapsayan aile eğitimleri 
verilmektedir dedi. Müdür Saral, 
“Bakanlığımızın arz odaklı 
hizmet anlayışı çerçevesinde 
hizmet alanımızda ulaşılmadık 
aile bırakmamaya gayret 
gösteriyoruz. Kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum örgütleri 
ve gönüllü vatandaşların yardı-
mıyla bölgemizde kimsesizlerin 
kimi olmaya her zamankinden 
daha istekli ve azimliyiz. 
Ulaşılmadık bir kimsesiz, 
tutulmadık bir el bırakmama 
gayreti içerisindeyiz. Hizmet 
alanımızda bulunan Vakfıkebir, 
Çarşıbaşı, Beşikdüzü, Şalpazarı 
ve Tonya ilçelerimizde COVİD-
19 salgını süresince gerekli 
tedbirleri alarak hizmetlerimize 
hiçbir aksaklığa yer vermeden 
sürdürüyoruz. Bakanlığımızın 
talimatları doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Nicel değil nitelikli çalışmalarla 
hizmet verme gayreti 
içerisindeyiz. “İnsanı Yaşat Ki 
Devlet Yaşasın” anlayışıyla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz 
dedi.” Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezinde yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi veren Müdür 
Saral şu ifadelere yer verdi.
“VAKFIKEBİR SOSOYAL 
HİZMET MERKEZİNİN 
FAALİYETLERİ”

Bakanlığımız aileyi temel alan, 
insan odaklı ve hak temelli 
hizmet anlayışını benimsemiştir. 
Çocuk, kadın, engelli, yaşlı, 
şehit yakını ve gazilerimize 
yönelik sosyal politikaları “aile 
temelli” olarak belirlemeye ve 
uygulamaya gayret etmektedir.  
Sosyal Hizmet Merkezleri; 
koruyucu, önleyici, destekleyici, 
geliştirici hizmetler ile rehberlik 
ve danışmanlık hizmetlerinin bir 
arada sunulduğu merkezlerdir.  
Çocukların ihmal ve istismarı, 
kadına yönelik şiddet gibi 
konulardaki ihbarları 
değerlendirmek, acil durumları 
ilgili kurumlara bildirmek 
amacıyla kurulan "Alo 183 
Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet 
Danışma Hattı" 24 saat boyunca 
hizmet vermektedir.
“SOSYAL EKONOMİK 
DESTEK HİZMETİ”
Yoksulluk içinde olup da temel 
ihtiyaçlarını karşılayamayan ve 
yaşamlarını en düşük seviyede 
dahi sürdürmekte güçlük çeken 
kişi ve ailelere çocuklarını 
yanında bakımına imkan 
sağlanması amacıyla 
kaynakların yeterliliği ölçüsünde 
yapılan ekonomik destek 
hizmeti ile ailelere yapılacak 
psiko-sosyal destek hizmeti olan 
sosyal hizmet desteğini 
kapsamaktadır. 

“AİLE SOSYAL DESTEK 
PROGRAMI”
ASDEP, aile ve bireylerin sosyal 
yardım ve sosyal hizmetlere 
olan ihtiyaçlarının tespiti, 
ihtiyaca göre sosyal yardım ve 

sosyal hizmet modellerin 
planlanması uygulanması, 
gerektiğinde diğer kamu 
hizmetlerinden (eğitim, sağlık, 
istihdam vs.) yararlanılmasının 
sağlanması amacıyla sürecin 
tüm aşamalarında rehberlik ve 
danışmanlık hizmetlerini de 
içeren bir programdır. ASDEP 
ile nihai olarak, yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi 
amaçlanmaktadır.  
“ENGELLİ VE YAŞLI 
HİZMETLERİ” (Evde Bakım 
Yardımı)

Ağır engelli olduğu 
belgelendirilenlerden; günlük 
hayatın alışılmış, tekrar eden 
gereklerini önemli ölçüde yerine 
getirememe nedeniyle hayatını 
başkasının yardımı ve bakımı 

olmadan devam ettiremeyecek 
derecede düşkün olduğu 
belirlenen kişilerin bakım 
sorumluluğunu üstlenerek; 
engelliye belirlenmiş 
standartlarda bakım yapan 
akraba veya yasal temsilcisine 
her ay düzenli olarak ödenen 
yardımı içerir.
“KORUNMAYA MUHTAÇ 
OLAN ÇOCUK”
Bakım gözetim, gelişim ve 
güvenliği risk altına girmiş, 
ebeveynlerinin veya bir 
yetişkinin koruma ve himayesin-

den mahrum, ihmal veya 
istismara uğramış veya uğrama 
ihmali olan, suç mağduru veya 
suça sürüklenen çocuklardır. 
Mevcut sosyal koşulları nedeni 
ile bakımı, gözetimi, gelişimi ve 
güvenliği risk altında olduğu 
tespit edilen çocuklar hakkında 
çocuk mahkemesi veya çocuk 
mahkemesi sıfatı  ile ilgili 
mahkemeler-ce 5395 sayılı 
çocuk koruma kanunu 
kapsamında tanımlı koruyucu 
ve önleyici  tedbirlere 
hükmedilir.
“DOĞUM YARDIMI”
15 Mayıs 2015 tarihinden sonra 
doğmak üzere, her canlı doğum 
için annelere maddi katkı 
sağlanır. Bu hizmet yararlanmak 
için yeni doğanın nüfus tescilinin 
yapılmış olması ve merkezimiz-
de çocuğun 1. Derece 
yakınlarınındın biri tarafından 
doldurulup imzalanacak form ile 
başvuru yapılması 
gerekmektedir. 15 Mayıs 2015 
tarihinden önce doğan çocuklar, 
doğum yardımından 
yararlanamaz ancak annenin 
belirtilen tarihten sonraki 
doğumu için sıralamayı belirler. 
Doğum yardımı başvuruyu takip 
eden ay içerisinde formda 
belirtilen adrese en yakın PTT 
şubesinden anne adına 
tahakkuk ettirilir.   

MÜDÜR SARAL, BAŞKAN KURUKIZ'I ZİYARET ETTİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri nedeniyle Beşikdüzü ve 
Vakfıkebirli Offroad'cuların katılımıyla şölen havasında Beşikdüzü sokaklarını inlettiler.

Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar Saral ve beraberindeki personellerle birlikte, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ı makamında ziyaret ettiler.

BAHAR KUPASI'NDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

T
rabzon Gençlik ve Spor İl 
müdürlüğü Yelken İl 
temsilciliği faaliyet 

programında yer alan Gençlik 
ve Bahar kupası Yelken yarışları 
18-19 Mayıs 2021 tarihlerinde 
Beşikdüzü Yelken ve Doğa 
Sporları Kulübü ev sahipliğinde 

Beşikdüzü Çeşmeönü 
Limanında yapıldı. Yarışmalara 
Beşikdüzü Yelken ve Doğa Spor 
Kulübü, Fatih Spor Kulübü, 
Akyazı Yelken Kulübü, Trabzon 
Motor Yat Yelken Kulübü 
sporcuları katıldı. Yarışmalar 
sonucunda dereceye girenlere 

yapılan törenle ödülleri 
verildi.Törene Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Spor şube müdürü 
Yusuf Çebi, Beşikdüzü ilçe Spor 
müdürü Köksal Kocaman, Fatih 
Spor Kulübü başkanı Burhan 
Güner, Akyazı Yelken Kulübü 
başkanı Adil Duman, İskofya 

Spor kulübü başkanı Hayrı 
Çakır  ve sporcuların aileleri ile 
vatandaşlar  katıldı. Yarışmalar-
da sporcu hakem ve diğer gö-
revlilerin kumanyalarını Beşik-
düzü Coco cola bayii Cengiz 
Karadeniz tarafından  karşı-
landı. Dereceye giren sporcular.

Optimist 
1.Aleyna Bensu Çolak
2.Zeynep Sevim Kayış
3.Nurbanu Dilli
Laser 4.7
1.Efe Mehmet Kara Beşikdüzü 
Yelken ve Doğa Sporları Kulübü
2.Muharrem Enes Töre. Ferdi

3.Sertaç Alp Dilli. Beşikdüzü 
Yelken  ve Doğa Sporları 
Kulübü
Laser Radıal
1.Trabzon Yat ve Yelken S.Kul.
2.Emre Safa Dilli Beşikdüzü 
Yelken ve Doğa Sporları Kul.
3.Bayram Serhat Dilli

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram kutlama etkinlikleri çerçevesinde Beşikdüzü İlçesinde  “ 19 Mayıs 
Gençlik ve Bahar Kupası” yelken yarışmalarında dereceye giren yelkenciler kupa ve madalyalarını aldılar. 

19 Mayıs Gençlik ve Bahar 
Kupası yelken yarışmaları 
Beşikdüzü Çeşmeönü 
Limanında yapıldı.
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

HALİLOĞLU KURUCU BAŞKAN OLARAK ATANDI

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

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

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

AİLE, SEVGİNİN EN GÜÇLÜ HALİDİR 

> Sadık AYDIN 4'de> Sadık AYDIN 4'de > Abdulkadir Aynaci 3'de

GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

G

BAŞKAN SAĞLAM, ESNAFA HİBE
BAŞVURUSU 25 MAYIS'TA BAŞLADI

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

1991'den günümüze kadar

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

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

FINDIK
ALIM-SATIMI

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

Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, 
bu yıl 'Aile Haftası' etkinlikleri Covid19 tedbirleri 
kapsamında, kurallara uygun olarak gerçekleştirildi. Vakfıkebir Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem 

Sağlam, Esnaf ve 
Sanatkarlar ile 

gerçek kişi 
tacirlere yönelik 
hibe desteği için 
başvuruların 25 

Mayıs'tan itibaren 
1 ay içinde 

e-Devlet üzerinden 
yapılabileceğini 

bildirdi.

DEVA Partisi Trabzon İl Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre Vakfıkebir Deva Partisi Kurucu İlçe 
Başkanlığına Avukat Oğuzhan Haliloğlu atandı.


