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İYİ PARTİ'DE BEŞLİ DÖNEMİ BAŞLADI

TOKULLAR

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE 
“eTwinning” PROJELERİNİ YÜRÜTTÜLER

26

EMNÝYET MÜDÜRÜ ÇELÝKDAÐ,
“HUZURLU OLAN BÝR ÝLÇEDE EKONOMÝDE CANLANIR”

CHP OLARAK YAPILACAK iLK SEÇiMLERE
TÜM KADROLARIMIZLA HAZIRIZ

> Abdulkadir Aynaci 2'de

‘‘ ‘‘“VAKFIKEBİR 

HUZURLU BİR İLÇE”

Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu öğrencileri, 
öğretmenleri Selçuk 

Kahyaoğlu rehberliğinde 
“En Güzeli Benim Şehrim” 

eTwinning proje 
çalışmalarını uzaktan 
eğitim sürecinde hız 

kesmeden sürdürdüler.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürü Merthan Çelikdağ, Gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile bir süre sohbet ettiler.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürü Merthan 
Çelikdağ, Büyükliman Postası 

Gazetesini ziyaret ederek gündeme dair 
konularda Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre sohbet ettiler.
“VAKFIKEBİR HUZURLU BİR İLÇE”
Emniyet Müdürü Merthan Çelikdağ, “Her 

türlü iyi niyetli eleştiriye açığız. Sizler 
halkın haber alma hakkını kullanmalarına 
aracı olan meslek grubusunuz. Bizler ne 
kadar iletişim halinde olursak, halkımız da 
o kadar doğru ve zamanında haber almış 
olur. Basın mensuplarının da kamu hizmeti 
ifa ettiğini belirten Emniyet Müdürü 

Çelikdağ, Halkı en doğru şekilde 
bilgilendirmek için gazetecilik mesleğini 
önemsiyoruz. Vakfıkebir'de görev 
yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu 
belirten Çelikdağ, ilçe halkının kendilerine 
karşı yaklaşımından son derece mutlu 
olduklarını belirtti. > Sadık Aydın 2'de

> Vedat Furuncu 4'de

İYİ Parti Vakfıkebir 2. Olağan İlçe 
Kongresi yapıldı. Tek liste ile 
gidilen seçimlerde mevcut 
başkan Alpaslan Beşli yeniden
ilçe başkanlığı görevine seçildi.

İYİ Parti Vakfıkebir 2. Olağan İlçe 
Kongresi yapıldı. Tek liste ile 
gidilen seçimlerde mevcut 
başkan Alpaslan Beşli yeniden
ilçe başkanlığı görevine seçildi.

> Ahmet Kamburoğlu 3'de
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“BEŞLİ BAŞKAN”

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇELİKDAĞ,
“HUZURLU OLAN BiR iLÇEDE EKONOMiDE CANLANIR”
Suç ve suçlularla daha etkin 

mücadele etmek için halkın 
desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade 
eden Müdür Çelikdağ; emniyetin 
başarılı olabilmesi için vatandaşların 
desteğine ihtiyaç duyduklarını 
belirterek, Halkımızdan diledikleri 
zaman olaylara karşı daha duyarlı 
olmalarını istiyoruz. En küçük bir 
şeyde dahi polis imdat 155'i 
aramalarını istiyoruz. Vakfıkebir de 
görev yapmaktan dolayı çok 
mutluyum. Halkın bize bakış açısı 
ve yaklaşımı çok olumlu. Vakfıkebir 
ilçemizde göreve başladığımızdan 
bu yana birçok önemli çalışmalara 
imza attık. Vatandaşlarımızdan, 
çevrelerine karşı duyarlı olmalarını 
ve gördükleri şüpheli kişi ya da 
olaylar karşısında hemen 155'i 
arayarak bizleri bilgilendirmelerini, 
can ve mal güvenlikleri için 
kendilerinin de kurallara uygun 
hareket ederek bizi desteklemelerini 
istiyoruz.” dedi.
“HUZURLU OLAN BİR İLÇEDE 
EKONOMİDE CANLANIR”
Müdür Merthan Çelikdağ,“Emniyet 
Teşkilatı`nın son dönemde sosyal 
projelere daha çok ağırlık verdiğini 
dile getirdi. Emniyet Teşkilatımızın 
vizyonu artık değişti. Ülkemizin 
gelişmesine paralel teşkilatımızda da 
büyük yapılanmalar ve sosyal 
projeler de ağırlık kazandı. Bu 
kapsamda bir çalışma yapılırken 
halkımızın ve esnaflarımızın da 
görüşleri alınmaktadır. İçişleri 
Bakanlığımızın talimatları 

doğrultusunda Trabzon İl Emniyet 
Müdürümüz Sayın Metin Alper'in 
emir ve talimatları ile yürüttüğümüz 
çalışmaları ilçemizde de aynen 
uygulayarak sorunsuz bir Vakfıkebir 
ilçesi için mücadele ediyoruz. 
Yapılan çalışmalar neticesinde suç 
ve suçlu oranlarında bir hayli azalma 
gözlemlenmektedir. Ayrıca trafik 
kurallarına uyulması noktasında hem 
ilçe halkı hem de esnaflarımız bir 
hayli gayret göstermektedirler. Bizim 
amacımız ceza yazmak olsa ekiplere 
talimat veririz ve günde yüzlerce 
araca ceza keseriz. Bu çözüm değil, 
çözüm trafik akışının sağlanması. 
İlçede hedefimiz halkımızla ve 
esnaflarımızla birlikte ilçede huzur 
içerisinde bir yaşam sürdürmek. 
Asayiş ve trafik anlamında Vakfıkebir 
ilçemiz her geçen gün daha da iyiye 

gitmektedir. Sorunların kanunların 
emrettiği şekilde diyalog yolu ile 
çözülmesinden yana olduğumuzu 
söyleyebilirim. Bu ilçede hep birlikte 
yaşıyoruz. Öncelikle bir ilçede huzur 
varsa insanlar dışarı çıkar alışveriş 
yapar, gezer ve ihtiyaçlarını görür. 
Biz de huzurun tesisi için 
Kaymakamımız, Belediye 
Başkanımız, İlçe Jandarma 
Komutanlığımız, kamu kurum ve 
kuruluşlarımız, sivil toplum 
kuruluşlarımız, muhtarlarımız, ilçe 
halkımızla ve ilçe esnaflarımızla 
birlikte uyum içerisinde hareket 
ederek huzurlu bir ilçe sağlamaya 
çalışıyoruz. Huzurlu olan bir ilçede 
ekonomide canlanır, işlerde daha 
kolay hale gelir. Haliyle Vakfıkebir 
İlçemize fındık dolayısı ile veya tatil 
için gurbetten gelen 

vatandaşlarımızın da ilçede 
belirlenen kurallara uymalarını 
önemsiyoruz dedi.  Müdür Çelikdağ, 
Ayrıca Covid-19 tedbirleri 
kapsamında İçişleri Banlığımızın ve 
Valiliğimizin yayınladığı tedbirlerimiz 
devam ediyor. İlçe halkımıza 
kurallara uydukları için teşekkür 
ediyoruz. Biz Emniyet Birimleri 
olarak halkımızın ve esnafımızın 
yanındayız. Vakfıkebir ilçemiz her 
geçen gün huzur içerisinde 
güzelleşiyor. Sizler de basın olarak 
bizim bu çalışmalarımızda 
yanımızda olduğunuz için sizlere de 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“ZİYARETİNİZ BİZLERİ 
MUTLU ETTİ”

Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu, 
“Bu bölgede hep birlikte yaşıyoruz. 
Bir bölgede huzur varsa insanlarda 
huzur içerisinde yaşar. Huzur yoksa 
ekonomik ve kültürel anlamda hiçbir 
sosyal gelişmeden de bahsedemez-
siniz. Bizler basın olarak, huzurun 
sağlanması noktasında her zaman 
emniyet güçlerimizin yanındayız. 
Bundan önce olduğu gibi bundan 
sonrada yapacak olduğunuz tüm 
çalışmaların destekçisi olmaya de-
vam edeceğiz. Büyükliman Postası 
Gazetesi ailesi olarak gerçekleştirmiş 
olduğunuz ziyaretinizden dolayı 
teşekkür ediyoruz. Okuyucularımıza 
tarafsız ve doğru haberleri vermek 
için çalışıyoruz. Bundan sonra da 
aynı duygu ve düşüncelerle çalış-
malarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Büyükliman'da pandemi süresince ilk defa, 
İYİ Parti Vakfıkebir 2. Olağan Kongresi 
yapıldı…
Birkaç önce İYİ Parti Genel Merkezi 
tarafından, Vakfıkebir İlçe Başkanı olarak 
Alpaslan Beşli atanmıştı. Pandemi 
sürecinden dolayı bir türlü yapılamayan 
kongresi, Çarşamba günü gerçekleşmiş oldu. 
Kongresi tamamlandı ve İYİ Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı yeniden Alpaslan Beşli olmuş 
oldu…
Alpaslan Beşli, Beşli Sürücü Kurcusu Yusuf 
Beşli'nin oğlu, Vakfıkebir'de Beşli Sürücü 
Kursunda çalışmaya devam etmektedir. 
Arkadaşları tarafından sevilen bir karaktere 
sahip, Vakfıkebir için en iyisini yapacağına 
inananlardanım…
Hemen hemen bazı yazılarımda şunu ön 
plana çıkartmaya çalışırım. Vakfıkebir için 
herkes elini taşın altına koyacak…
Evet, bana da düşen ne varsa bende 
hazırım. Ama aman neme lazımlar bitmesi 
için mücadelemiz tam olması gerektiğini 
düşünenlerdenim…
Alpaslan Beşli kardeşimizi, bu çıkmış olduğu 
yolda görevinde başarılar diliyorum…
********************
Maske takmayana 900 TL ceza…
81 ilde yayınlanan genelgeye göre, kısaca 
bütün il ve ilçelerde maske takmayana ceza 
kesilecek…
Neden biz milletçe, kurallara riayet 
etmiyoruz…
Bir yasak getirildi, uymuyoruz…
Bir yasak varsa buna uymamız gerekir…
Nedeni şu; sağlık, sağlık, sağlık…
Başka bir nedeni yok…
Maske takmak belki bunaltıyor ama 
sağlığımız için takmamız gerekiyor. Kendinizi 
düşünmüyorsanız, annenizi, babanızı, eşinizi 
veya çocuklarınızı düşünün, her şeyin önüne 
geçecektir…
Bu hafta iki olayla karşılaştım.
Bir arkadaşımın çocuğu rahatsızlandı ve 
onun için Trabzon'da bir hastane'ye gittim. 
Orada güvenlik görevlileri var. Bir kadın 
bayıldı, yere düştü ama güvenlik görevlisi 
yardım etmedi, yere düşen kadını ayağa 
kaldırmaya çalışmadı, neden mi?
Virüs'ten dolayı yaklaşmak istemedi…
Az sonra bir araçla ile beraber bir arkadaşı 
geldi, tam Acil servisin önüne aracını park 
etti, aracından indi ve sarmaş dolaş oldular…
Bayılan kadına yardım etmeyip, kendi 
arkadaşına sarılan bir güvenlik görevlisinden 
ne bekliyoruz ki…
Arkadaş arası pandemi süreci denilen hiç 
bire şey yok…
İkinci bir olay ise, kendimizin veya 
yakınlarımızın cenazeleri oluyor…
Cenazeler de namaz kılınırken pandemi 
süreci göz önünde bulunduruluyor, cenaze 
namazını kılarken aralık bırakılıyor. Çok 
güzel…
Cenaze sahibine başsağlığı dilemeye gelen 
arkadaşları, yakınları, ya el sıkışıyor ya da 
öperek başsağlığı diliyor…
Bu da yanlış, bu pandemi süresince yakın 
temastan kaçınmamız gerekmektedir. Kalbin 
üzerine sağ el konularak verilse uzaktan 
selam ve başsağlığı dilemiş oluyoruz…
Bu süreci çok iyi yönetmemiz gerekiyor.
Her işin başı sağlık, sağlık olmadan da hiçbir 
şey olmadığını biliyoruz…
***************************
İYİ Parti Vakfıkebir 2. Olağan kongresine 
giderken, okul yıllarımda öğretmenim olan 
gazeteci büyüğüm Ziya Fidaye hocam ile 
karşılaşmıştım. Kendisini gördüğüm de 3,5 
aydan beri görmüyoruz birbirimizi ve 
Vakfıkebir rahat bir nefes aldı, diye 
şakalaştık…
Hasretlik böyle bir şey…
*******************
Geçen hafta Cumartesi günü sokağa çıkma 
kısıtlaması vardı…
Aynı şekilde Cumartesi ve Pazar günü 
sokağa çıkma kısıtlaması var…
27 Haziran Cumartesi günü 09.30-15.00 ve 
28 Haziran Pazar günü 09.30-18.30 saatleri 
arası sokağa çıkma kısıtlaması getirildi…
Lütfen herkes bu saatlere riayet etsin, bizden 
söylemesi…

CHP OLARAK YAPILACAK iLK SEÇiMLERE
TÜM KADROLARIMIZLA HAZIRIZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Trabzon İl Başkanlığı 

Kongresinin ardından COVİD-19 
salgınının başlaması dolayısı ile ara 
verilen ilçe ziyaretleri kapsamında 
yeni göreve seçilen CHP Trabzon İl 
Başkanı Ömer Hacısalihoğlu 
Vakfıkebir İlçesine gelerek çeşitli 
ziyaretlerde bulundu. İlk olarak CHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanlığını ziyaret 
eden Başkan Hacısalihoğlu, burada 
partililerle bir araya geldi.
“BU DÖNEM AKP İKTİDARININ 
SONU, MİLLET İTTİFAKININ 
İKTİDARI İLE SONUÇLANACAK”
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin yaptığı açıklamada; “Yeni 
seçilen İl başkanımız ve İl yönetim 
kurulumuz seçildikten sonra bir an 
önce görev paylaşımını yaparak 
ilçeleri ziyaret etmeyi planlamıştı. 
Ancak COVİD-19 salgınının tam da o 
döneme rastlaması nedeniyle ziyaret 
yapılamamıştı. Şimdi bu ziyaretlere 
başlandı. Kendilerine teşekkür 
ediyoruz. Yeni seçilen il, ilçe 
yönetimlerimiz tarihi bir önem taşıyor. 

İktidar mücadelesinde hepimiz 
görevliyiz. Çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz. 
İnanıyoruz ki bu dönem AKP 
iktidarının sonu, millet ittifakının 
iktidarı ile sonuçlanacak dedi.
“CHP OLARAK YAPILACAK
İLK SEÇİMLERE TÜM 
KADROLARIMIZLA HAZIRIZ”
CHP Trabzon İl Başkanı Ömer 
Hacısalihoğlu ise yaptığı açıklamada; 
“Gecikmeli olarak ilçe ziyaretlerimizi 
yapıyoruz. Bütün planlamamızı 
iktidarı hedefleyerek yapıyoruz. Bu 
salgın döneminde AKP kaybetmekte 
olduğu halk desteğini daha da çok 
kaybetti. Mağdur olan halkımızın 
yanında olamadı. Esnafımızı, günü-
birlik çalışanları, işçileri, emekçileri 
mağdur etti. Buna karşılık zenginler 
için paket üstüne paket açıkladı. Bu 
salgında halkın sağlığını da koruma 
konusunda çelişkili kararlar aldı. 

Halkı koruyamadı. CHP olarak erken 
ya da zamanında yapılacak bir 
seçime tüm kadrolarımızla hazırız. 
Teşkilatlarımız ile bir araya gelerek 
sokağın nabzını tutuyoruz. Her an 
seçim olacakmış gibi çalışmaktayız. 
Çalışmalarımız sonrasın da söylem 
ve eylem birliği içinde olmak 
durumundayız. Yapılacak ilk seçimde 

CHP iktidar olacaktır.” dedi. CHP İl 
ve İlçe teşkilatı birlikte Esnafın 
Pandemi Döneminde karşılaştığı 
sorunları görüşmek üzere Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi Kooperatifi, Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası, Şoförler 
Odasının ardından Çiftçilerin ve 
köylünün sorunlarını görüşmek üzere 
Ziraat Odasını ziyaret ettiler.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon İl kongresinde, il başkanlığına seçilen Ömer 
Hacısalihoğlu ve bir grup il yöneticisi Vakfıkebir'e gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundular.

BU DÖNEM AKP İKTİDARININ SONU, MİLLET
İTTİFAKININ İKTİDARI İLE SONUÇLANACAK



Büyükliman
Postası 3 26.06.2020GÜNDEM

æİYİ Parti 2. Olağan 
Vakfıkebir İlçe 
Kongresine İYİ Parti 

Trabzon İl Başkanı Azmi 
Kuvvetli, Kurucular Kurulu üyesi 
Ali Sağır, Vakfıkebir Belediye 
Başkan Vekili Havva Kurt, 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 

Ramis Uzun, İYİ Parti Vakfıkebir 
Belediye Meclis Üyeleri Selim 
Alp ve Okan Bilgin, CHP 
Vakfıkebir Belediye Meclis 
Üyesi Ali Alay, CHP Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Mehmet Keskin, 
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk, Yeniden 
Refah Partisi Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Saadettin Çiçek, STK 
Temsilcileri, İYİ Parti ilçe 
başkanları ve parti yöneticileri 
katıldı. Vakfıkebir Büyükliman 
Aile Çay Bahçesinde yapılan 

kongre saygı duruşu ve 
istiklal marşının 
okunması ile baş-
ladı. Divan kurulu-

nun oluşturulması-
nın ardından açılış 
konuşmasını İYİ Parti 
İlçe Başkanı Alpaslan 
Beşli yaptı.  
İYİ PARTİNİN 
VAKFIKEBİR'DE, 
TRABZON DA VE 
TÜRKİYE'DE BİRİNCİ 
PARTİ OLMASI İÇİN 

TER DÖKECEĞİZ.
İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli yaptığı konuşma-
sında; “İYİ Parti Vakfıkebir 
2. Olağan ilçe kongremize hoş 
geldiniz. Katılımlarınızla bizleri 
şereflendirdiğiniz için hepinize 

şükranlarımı sunuyorum. İçinde 
bulunduğumuz pandemi süreci 
nedeniyle, konuşmamı kısa 
tutacağım. Bildiğiniz üzere 
ülkemiz, tüm dünyada olduğu 
gibi salgınla mücadele ediyor ve 
bu mücadelenin en ön safında 
sağlık çalışanlarımız yer alıyor. 
Can siper hane bir şekilde görev 

yapan tüm sağlık çalışanlar-
ımıza ve kolluk kuvvetlerimize 
huzurlarınızda bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Korana 
virüsle mücadele sürecinde 
hayatlarını kaybeden tüm sağlık 
çalışanlarına ve vatandaşları-
mıza yüce Allah'tan rahmet 
diliyorum. Bu vesileyle aziz 
şehitlerimizi de biz kez daha 
rahmet ve minnetle anıyorum.”
KIYMETLİ KATILIMCILAR!
İyi Parti adaletsizliğe, 
yolsuzluğa ve haksızlıklara itiraz 
edenlerin ve ülkemizin 
geleceğinden endişe duyanların 
toplandığı milli bir direnç 
merkezi olup sayın genel 
başkanımız Meral Akşener'in 
deyimiyle “ CESURLAR 
HAREKETİDİR.” Bu hareketin 
bir neferi olmaktan gurur 
duyuyorum. Yaklaşık 6,5 ay 
önce ilçe başkanlığı görevine 
atandığımda, ilk hedef olarak 
üye sayımızı arttırmayı 

planladık. Görevi devraldığım 
eski ilçe başkanımız ve il 
teşkilatımızın destekleri ve 
partili kardeşlerimin üstün 
gayretleriyle üye sayımızı 4 kat 
arttırdık. Altını çizerek 
vurgulamak isterim ki; korku ve 
baskı ikliminden yorulmuş, 
enflasyon, pahalılık, işsizlik, 

yoksulluk ve yolsuzluklardan 
bıkmış, toplumun kutuplaştırıl-
masından ve gerilimden bezmiş 
milletimiz için İYİ Parti yeni bir 
soluk ve yeni bir umuttur.
DEĞERLİ ARKADAŞLAR, 
SEVGİLİ MİSAFİRLER!
Genel Başkanımız Sayın Meral 
Akşener ve yol arkadaşlarının, 
her türlü baskı, tehdit, şantaj, 
iftira, yalan ve saldırılara karşı 
yürüttüğü korkusuz ve haklı 
mücadele, milletimiz nezdinde 
gerekli teveccühü görmekte ve 
iyi parti ailesi her gün büyümek-
tedir. Türkiye'nin ve elbette 
Vakfıkebir ilçemizin iyi ve cesur 
insanlarını, bu haklı mücade-
lede birlikteliğe davet ediyorum. 
Samimiyetle belirtmek isterim ki; 
gönlünde vatan ve millet sevgisi 
olup, Atatürk ilke ve inkılâplarına 
bağlı olan her vatandaşımıza 
partimizde yer vardır, ihtiyaç 
vardır. Çünkü İYİ Parti, 
ayrıştırıcı değil kucaklayıcıdır. 
Kimseyi ötekileştirmemek, 
partimizi diğer partilerden farklı 
kılan en önemli özelliktir. 
Konuşmamın başında da 
söylediğim gibi sözlerimi fazla 
uzatmayacağım. Demokrasin-
den güç almış ve kurumsallaş-
mış bir parti olarak, inşallah ilk 
seçimde iktidar olmak için 
çalışacağız. İyi partinin 
Vakfıkebir'de, Trabzon'da ve 
Türkiye'de birinci parti olması 
için ter dökeceğiz. Bıkmadan, 
yorulmadan çalışacağız. Yol 
arkadaşlarım olan partililerimize 
ve çok daha iyi yönetilmeyi hak 
eden milletimize güveniyorum. 
Kongremizin, ilçemize, ilimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Son söz olarak aziz 
milletimize bir çağrıda bulunmak 
istiyorum. Haksızlığın, 
hukuksuzluğun, adaletsizliğin, 
ayrımcılığın bitmesini istiyor-
sanız, güçlendirilmiş ve geliştiril-

miş parlamenter demokratik 
sistemin kurulmasını istiyorsa-
nız, yönünüzü “güneşe dönün” 
diyorum. Dönün ki; ülkemizde 
güneş yeniden doğsun. Beni bu 
göreve layık gören, başta genel 
başkanımız Meral Akşener'e, 
teşkilatlardan sorumlu genel 
başkan yardımcımız Koray 
Aydın'a, GİK üyemiz genel 
başkan baş danışmanımız 
Şükrü Kuleyin'e, kurucular 
kurulu üyemiz Ali Sağıra ve 
maddi manevi desteğini benden 
hiçbir zaman esirgemeyen 
babam Yusuf Beşli'ye değerli 
büyüğüm amcam Osman 
Bahadır'a kurucu ilçe 
başkanımız Selim Alp abime ve 

yönetim kurulu arkadaşlarıma 
minnetlerimi sunarım. Hepinizi 
saygı, sevgi ve muhabbetle 
selamlıyorum dedi. İYİ Parti 
Vakfıkebir İlçe Yönetim Kurulu 
şu isimlerden oluştu. Başkan 
Alpaslan Beşli, Ali Eyüboğlu, 
Aytaç Alp, Fatih Birinci, Hasan 
Akagündüz, Göksal Bak, Barış 
Akaydın, Emirhan Alp, Rasim 
Civil, Ömer Faruk Kulein, İlhan 
Gül, Rahman Baş, Erdinç 
Kayhan, Tuncay Tahmazoğlu, 
İlhan Şeref, Erman Uçar, Selma 
Vural, Aleyna Baştan, Merak 
Aksoy, Ayşe Bilgin, Yusuf 
Hacıahmetoğlu, Mustafa Bekçi 
ve Burak Yavuzyılmaz'dan 
oluştu. 

İYİ PARTİ'DE BEŞLİ DÖNEMİ BAŞLADI

HER SİTEYE, HER BAHÇEYE BİR KÖPEK YAKIŞIR

İYİ PARTİ 
VAKFIKEBİR İLÇE 
KONGRESİ YAPILDI

Başkan 
Alpaslan
Beşli

B
üyükşehir Belediyesi, 
sahipsiz hayvanlarla ilgili 
yemleme 

çalışmalarından tedavi ve 
rehabilitasyon süreçlerine kadar 
titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. 
Başkan Zorluoğlu'nun 
talimatları doğrultusunda 
sevimli dostlarımıza özel önem 
veren Büyükşehir Belediyesi, 
yaptığı çalışmalarla örnek 
gösterilen belediyeler arasında 
yer alıyor. Sokak Hayvanları 
Geçici Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi'ni 
ziyareti sırasında sahiplendirme 
konusunun önemine dikkat 
çeken Başkan Zorluoğlu “Her 
siteye, her bahçeye, her okula 
bir köpeğin yakışacağını 
düşünüyoruz” dedi.
 HAYVANLARIMIZI MAHKUM 
ETMEK İSTEMİYORUZ
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, 
incelemelerinin ardından 
yaptığı açıklamada “Büyükşehir 
Belediyesi ve şahsım olarak 
sahipsiz hayvanlara ayrı bir 
önem veriyoruz. Biz onların da 
belediyesiyiz sloganıyla 

çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Göreve geldiğimiz günden 
itibaren merkezimizin daha 
sağlıklı ve işlevsel bir merkez 
haline gelebilmesi için çok çaba 
sarf ettik. Ciddi tadilatlar yaptık. 
Devraldığımızda hayvan sayısı 
çok fazlaydı. Biz burayı binlerce 
hayvanın dar bir alana mahkum 
edildiği bir yer olarak değil, belli 
durumdaki hayvanlar için bir 
barınak ve tedavi merkezi 
olarak kullanmak istiyoruz. 
Geçen yıl bu vakitler barınakta 
800-1000 civarında hayvan 
varken, bugün 112 büyük, 90 
adet de yavru hayvan var. 
Bunların da tedavileri 
yapıldıkça aldığımız alanlara 
geri bırakılacak” diye konuştu.
 İLÇELERDE KISIRLAŞTIRMA 
MERKEZLERİ KURUYORUZ
Hayvanları kısırlaştırma 
konusunda yeni bir çalışma 
modeli ortaya koyduklarını dile 
getiren Başkan Zorluoğlu 
“Büyükşehir Belediyesi olarak 
yeni bir hizmet anlayışıyla 
ilçelerimizde de kısırlaştırma 
merkezleri oluşturuyoruz. 
4 ilçemizde kurduğumuz 

merkezleri kısa zaman 
içerisinde 18 ilçemizin 
tamamında hayata geçirmek 
istiyoruz. Sadece merkezde 
değil, ilçelerde oluşturduğumuz 
konforlu ve hijyenik mekanlarda 
köpeklerimizi kısırlaştırıp ait 
oldukları ortamlara bırakmak 
önemli. İlçe belediyelerimizle iyi 
bir koordinasyon ve iş birliği 
içerisinde çalışıyoruz” şeklinde 
konuştu.  
 AÇIK ALANLAR 
OLUŞTURACAĞIZ
Sahipsiz hayvanlarla ilgili 
yürütülen hizmetlerde 
hayvansever vatandaşlar, 
dernekler ve STK'larla iş birliği 
içerisinde çalışmaya önem 
verdiklerini belirten Başkan 
Zorluoğlu, “Bunu da 
sağladığımızı memnuniyetle 
görüyoruz. Elbette eksiklerimiz 
var, o eksiklerimizi de görüyor 
ve giderilmesi noktasında da 
gerekli bütçe imkanlarını da 
sağlayacağımızı ifade 
ediyorum. Barınağımızı her 
gelenin bravo diyeceği, bizim 
de göğsümüzü gere gere 
gezeceğimiz bir merkez haline 

getirmek istiyoruz. Sürekli 
olarak burada kalmak zorunda 
kalan hayvanlarımız için en kı-
sa zamanda açık alanlar oluştu-
racağız” ifadelerini kullandı.  
 VATANDAŞLARIMIZDAN 
DUYARLILIK BEKLİYORUZ
Sahiplendirme konusuna da 

önem verdiklerini belirten 
Başkan Zorluoğlu, “Bu konuda 
vatandaşlarımıza büyük iş 
düşüyor. Biz her siteye her 
bahçeye her okula bir köpeğin 
yakışacağını düşünüyoruz. 
Vatandaşlarımızın bu manada 
duyarlı olmalarını istirham edi-
yoruz. Burada özveriyle çalışan 
belediye personelimize, veteri-
nerlerimize yine hayvansever 
dernek temsilcilerimize 
yürekten teşekkür ediyorum. 
İnşallah el birliğiyle burayı da 
ilçelerimizi de sokak hayvan-
larımız için daha yaşanabilir bir 
Trabzon haline getirmek 
istiyoruz” şeklinde konuştu.
 HAYVANSEVERLER ZORLU-
OĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Zorluoğlu'nun 
incelemeleri sırasında 

barınakta bulunan Trabzon 
Hayvanları Koruma ve Yaşatma 
Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün 
Kurban da yapılan 
çalışmalardan memnuniyet 
duyduklarını söyledi. Başkan 
Zorluoğlu'nun göreve 
gelmesinin ardından Sokak 
Hayvanları Geçici Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi'nin 
köpek hapishanesi görüntü-
sünden kurtarıldığını dile 
getiren Kurban “Burada bine 
yakın köpek vardı. Biz her 
zaman hayvanların kısırlaştırıl-
dıktan sonra alındıkları yere 
geri bırakılmalarını istedik. Şu 
an bu yapıldığı için çok 
mutluyuz. Hayvanseverler 
olarak Başkanımız Murat 
Zorluoğlu'na yürekten teşekkür 
ederiz” diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi 
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Zorluoğlu, biz her siteye her bahçeye her 
okula bir köpeğin yakışacağını düşünüyoruz.
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Osman KOYUNCU

emavi dinler H.z İbrahim'in neslinden Sgelmiştir. H.z. Muhammed'den sonra 

peygamber gelmeyeceğinden O'nun 

neslinden ehli beyt âlimleri çıkmıştır. 

Peygamberimiz size iki şey bırakıyorum, 

onlara sarıldığınız müddetçe sapmazsınız, 

bunlar Kuran ve ehli beyttir. Ehli beyt 

âlimleri İsrail oğullarının peygamberleri 

gibidirler. Kuran'da, Ey Ehli Beyt, Yüce 

Allah sizden her türlü günahı haramı, 

fenalığı, çirkinliği, basitliği uzaklaştırmak 

ve sizi temiz yapmak istiyor. De ki ben 

peygamberliğimi tebliğe karşılık sizden 

Ehli beytimi sevmenizden başka hiçbir 

ücret istemiyorum gibi çok sayıda ayetler 

ve hadisler Müslümanları ehli beyt 

etrafında toplanmasını istiyor. 

Müslümanlar, çoğunluk olarak, siyasal 

İslam çizgisinde gidenler ile azınlıkta kalıp 

ehli beyt çizgisini koruyanlar diye 

sınıflandırılabilir.   

   Şeytan ve siyaset, insanların imanını  tehlikeye sokan iki büyük etkendir. 

Siyasetin, İslam'a verdiği zararlar anlamak 

için İslam tarihinde bazı dönüm 

noktalarını bilmek lazımdır. Hz. Ayşe 

validemiz ile Hz. Ali (r.a) arasında ki Cemel 

vakasıdır ki bu içtihat mücadelesidir. Hz. 

Ali efendimiz diğer üç halife dönemindeki 

gibi adaleti tam adaleti esas almak istedi, 

Hz. Ayşe validemiz, çeşitli kavimlerin 

İslam'a girmesi nedeniyle bu zamanda 

mümkün olmadığını söyleyerek adaleti 

izafiyeyi(ehveni şerri) esas aldı, Hz. Ali 

efendimiz daha haklı olmasına rağmen 

mağlup oldu. Diğeri H.z. Ali ile Muaviye 

arasında ki mücadele, hilafet ve saltanatın 

mücadelesidir. Hz. Ali efendimiz hilafeti, 

Muaviye ise saltanatı savundu, haklı olan 

Hz. Ali efendimiz yine mağlup oldu, 

hilafetten saltanata dönüştü. Hz. Hüseyin 

ve Yezit'in mücadelesi ise ümmetçilik ise 

ırkçılığın mücadelesidir. Yine azınlıkta 

kalan ehli beyt kaybetti, Yezit kazandı. 

Bütün bunlar gösteriyor ki işin içine 

siyaset yani makam ve para işin içine 

girince kavga başlıyor. 

 Küfür ile doğruluğun arasında hadsiz  mesafe var iken zalim siyaset küfür ile 

doğruluk birbirine karıştırdı, siyaset 

insanları uyuşturup sarhoş etti. Siyaset 

cereyanları bilhassa dış siyasi cereyanlar 

insanları tefrikaya attı bozgunculuğa ve 

düşmanlığa sürükledi. Siyaset kalpleri 

bozar, asabi ruhları azap içinde bırakır. 

Kuran'da hep insana vurgu vardır, ey 

insan ey Müslüman ey mümin şeklinde 

hitaplar vardır, ey devlet diye hitap yoktur. 

Kuran'ın yüzde 99 iman, ahlak ve ibadet 

gibi hükümleri içerir, siyasetle ilgili 

kısımlar ancak yüzde bir gibidir. Bu 

kısımlar devlet görevlilerini ve o sahada 

uzman kişileri ilgilendirir, ehil olmayan 

halk işin içine girerse, iç huzur bozulur, 

kin ve nefret artar, uhuvvet dağılır, kitleler 

birbirine düşman olurlar. Peygamberimiz, 

Allah günahkâr birini İslam'a hizmet 

ettirir diyor. Müslüman kendini 

düzeltmeden başı ve devleti düzeltmeye 

çalışıyor. Allah başı ben düzelteceğim 

diyor. Bazen bizler bir şeyi hayır gibi 

görürüz fakat şer olabilir, şer gibi 

gördüğümüz şeyde hayır olabilir. Hidayet 

vermek, tüm âlemi düzeltmek âlemlerin 

rabbine aittir.  Din, Allah için sevmek ve 

Allah için nefret etmektir. Bugün sevgi ve 

nefret, siyaset ve menfaat üzerine 

kurulmuştur. Gerçek dindar siyasetçi hem 

de siyasetçi gerçek dindar olamıyor. Yalnız 

asrısaadet ve Ömer bin Abdülaziz dönemi 

hariç çünkü onlar hem devler adamı hem 

de müçtehit idiler. Kuran'ın hükümleri 

evrenseldir ve hükümleri her zaman 

geçerlidir.  Hz. Nuh’a kâfirler, sana makam 

sahibi olmayan ve fakirler inanıyor(zengin 

ve makam sahipleri senin gelmiyor) deyip 

alay ediyorlardı. Bu ayet, işaret olarak 

bildiriyor ki ahir zamanda aşırı zenginler 

ve makam sahiplerinin bir kısmı, gerçek 

İman ve İslam'a girmeyecek, belki 

münafıkça İslam'ı kullanacaklar.  

 İslam'ın aslı ve örneği asrısaadet  dönemidir. Tarihte Osmanlı gibi bazı 

devletler kısmen şeriat kurallarını 

uygulamaya çalışmıştır. Saltanat ve 

musallat aynı kökten gelir, Osmanlı, daha 

öncekilerin yaptığı gibi İslam ile saltanatı 

sentez yapmaya çalıştı. Veli insanlarda bu 

sentez içinde bulunması, bu hakikati 

değiştirmez. Peygamberimiz, bir tek adam 

seninle hidayete gelse sahra dolusu 

koyundan daha hayırlıdır diyor. Hem 

dünya siyaseti, ekonomiyi ellerinde 

bulunduran güçlerin elindedir, Allah adına 

bile siyasete girsen, o insanların kurduğu 

planların dışına çıkamayacaksın. Hem de 

siyasette hor gördüğüm kimseye, sana 

İslam'ı anlatacağım dersen, sana inanmaz 

ve güvenmez. Hem siyasetle dine hizmet 

yapmak isteyen gruplarda, hem de onların 

karşılarındaki gruplar içinde çok sayıda 

samimi dindar kişiler olabilir.  

   İSLAM VE SİYASET ÜZERİNE BİR YORUM

Web Sitemizden

Takip Edebilirsiniz.
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Tonya Meslek 
Yüksekokulu'nun tanıtım 

filmi yayımlandı. 6 dakikalık 
tanıtım filminin içeriğinde 
yüksekokulun fiziki ve sosyal 
imkânları, yıl içerisinde yapılan 
faaliyetler, akademik çalışmalar 
ile birlikte Tonya'nın doğal 
güzellikleri, yayla şenlikleri ve 
festivalleri de yer alıyor. Konu 
ile ilgili konuşan Yüksekokul 
Müdürü Öğr. Gör. İlyas Ün; 
“Trabzon Üniversitesi Tonya 
Meslek Yüksekokulu olarak, 
yaklaşık 1 yıldır üzerinde 
çalıştığımız "Yüksekokul 
Tanıtım Filmini", sizlere 
sunmanın mutluluğu içindeyiz. 
Tanıtım filminde 
yüksekokulumuzun fiziki ve 
sosyal imkanları, yıl içerisinde 
yaptığımız akademik ve sosyal 

faaliyetler yer almaktadır. 
Bununla birlikte Tonyamızın 
doğal güzelliklerine, yayla 
şenliklerine, Canikdere 
Şelalesine, Yürüyüş Yoluna, 

tereyağı festivallerine de yer 
verdik. Yüksekokulumuzun 
tanıtımı ile birlikte, Tonyamızın 
güzelliklerinin de yer aldığı 
filmimiz, Yüksekokulumuza ve 
Tonyamıza hayırlı olsun.” dedi.
EMİN ADIMLARLA 
HEDEFİMİZE YÜRÜYORUZ 

Yüksekokulun gelişimi 
konusuna da değinen Müdür 
Ün; "Yeni program açma ve 
gelişim noktasında 
Yüksekokulumuz, giderek 

büyük mesafe kat etmekte ve 
emin adımlarla hedefine 
ilerlemektedir. En son öğrenci 
alımına onay verilen "Evde 
Hasta Bakımı Programı" ile 
birlikte şuan 4 programımız 
oldu. Her konuda olduğu gibi 
Yüksekokulumuzun gelişimi 
noktasında da yanımızda olan 
ve bizlere destek veren 
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 
Emin Âşıkkutlu Hocamıza 
teşekkür ediyorum" dedi. 
Üniversite sınavına girecek olan 
öğrencilere de seslenen Müdür 
Öğr. Gör. İlyas Ün; “Sevgili 
öğrenciler, Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı'nda (YKS) 
sizlere başarılar diliyoruz. 
Yeşilin tüm tonlarını barındıran 
doğal yapısı, temiz havası, 
serin yaylaları, şenlikleri, sıcak 

ve misafirperver insanı ile 
adından sıkça söz ettiren güzel 
ilçemiz Tonya'ya, Ülkemizin dört 
bir tarafından siz değerli 
öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE
“eTwinning” PROJELERİNİ YÜRÜTTÜLER

ğrenciler projenin etkinlikleri ile ilgili Öevde birlikte sunum, video gibi 
çalışmalar hazırladılar.  Özellikle 
şehrimizin tanınmış kişilerini, doğal 
güzellikleri ile ilgili evde yapılan 
etkinlikler proje çalışma günlüğünde ve 
projenin sosyal medya hesaplarında 
paylaşıldı. Öğrenciler yürüttükleri 
eTwinning projeleri En Güzeli Benim 
Şehrimde yaşadığı şehrin tarihini, doğal 
güzelliklerini, kültürel değerlerini, kısa-
cası geçmişten bugüne sahip olduğu 
önemli özelliklerini tanıdılar ve tanıtılma-
sına yardımcı oldular. Ayrıca başka 
başka şehirleri de tanıma fırsatı buldular.

BABA HASRETLE BEKLENENDiR
Çok küçük yaşta Babasını ahirete uğurlayan Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta 'Babalar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkanımız mesajında 
şunları söyledi: “Baba; 

sevgidir, fedakârlıktır, 
umuttur, sabırdır, hasretle 
beklenendir, evin direğidir. 
Babalar kendilerinden çok 
çocuklarının istikballerini 
düşünür, onların mutlulukları 
ile mutlu olurlar. Evlatlarına 
tecrübeleriyle her zaman yol 
gösterir ve onları geleceğe 
hazırlamak için sevgi dolu 
yürekleriyle görev ve 
sorumlulukları büyük bir 
özveriyle yerine getirirler. Bir 
babanın en büyük hayali 
evlatlarını vatana, millete 
hayırlı birer birey olarak 
yetiştirerek, mutlu yuvalarını 
kurduklarını görebilmektir. 
Babalarımızın, 
annelerimizin her zaman 
gönüllerini hoş tutmalı, 

saygımızı sevgimizi en 
güzel şekilde göstermeli ve 
bizlere ihtiyaç duydukları 
her dönemde değerli 
olduklarını hissettirmeliyiz. 
Bu anlamlı günde hayatta 
olan babalarımızın hayır 
dualarını almak için gayret 
gösterelim. Ebediyete intikal 
eden Babalarımızın 
kabirlerini ziyaret ederek 
dua edelim. Bu vesileyle 
başta; vatanımızın bekası 
için canlarını feda eden 
şehitlerimizin babaları 
olmak üzere, tüm babaların 
Babalar Günü'nü en içten 
duygularımla kutluyorum.
Çok küçük yaşta 
kaybettiğim sevgili Babamı 
ve ebediyete irtihal edentüm 
babalarımızı rahmetle yad 
ediyorum.”

TONYA MYO'DAN GÜZEL HABER
Gösterdiği atılımlar, yaptığı akademik ve sosyal faaliyetler ile adından 
sıkça söz ettiren ve son olarak da öğrenci alımına onay verilen yeni 
programı ile birlikte 4 programa ulaşan Trabzon Üniversitesi Tonya 
Meslek Yüksekokulu'ndan bir güzel haber daha geldi. 
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M
aske takma 
zorunluluğu olan 81 
il için tedbirler alındı. 

Maske takma zorunlu olan 
iller, İçişleri Bakanlığı'nın 
valiliklere gönderdiği 
genelge ile denetimlere tabi 
tutuluyor. 22 Haziran tarihi 
itibariyle başlayacağı 
belirtilen maskesiz sokağa 
çıkma yasağı, uyulmaması 
halinde cezai işlem 
uygulanmasına neden 
olabilecek. Maske takma 
zorunlu olan iller hususunda 
geçtiğimiz hafta bazı illerde 
sürece başlayan ve 
çoğunlukla maske takmayan 
vatandaşları uyarı yönünde 
talimat veren İçişleri 
Bakanlığı, bu hafta kurallara 
uymayanlara cezai işlem 
uygulayacak. İşte, maske 
takma zorunlu olan iller 
hakkında İçişleri 
Bakanlığı'nın yayımladığı 
genelge ve para cezası 
hakkında detaylı bilgiler.
Maske takma zorunluluğu 
olan iller hangileri? 
Corona virüsü önlemleri 
kapsamında maske takma 
zorunluluğu olan iller İçişleri 
Bakanlığı'nın yayımladığı 

genelge ile belirlendi. 
Öncelikle bazı illerde zorunlu 
kılınan maske yasağı, yeni 
genelge ile 81 ilin valiliğine 
gönderilerek Türkiye genelini 
kapsadı. Maske takma 
zorunluluğuna uymayanlara 
pazartesi gününden itibaren 
900 lira ceza kesilecek. İşte, 
maske takma zorunluluğu 
olan iller ve uygulama ile 
ilgili ayrıntılı bilgiler...
MASKE TAKMA 
ZORUNLULUĞU OLAN 
İLLER
Maske takma zorunlu olan 
iller, İçişleri Bakanlığı 
tarafından belirlendi. 
Koronavirüs salgınının 
önüne geçebilmek ve bulaş 

riskini önleyebilmek 
amacıyla denetime tabi 
tutulacak olan maske takma 
zorunluluğu, uyulmaması 
halinde para cezası ile 
sonuçlanacak. Toplu 
alanlarda kurallara uymayan 
ve maske takmayan vatan-
daşlar, Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu çerçevesinde idari 
para cezası ile karşılaşacak. 
Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu'nun 282'nci maddesi 
çerçevesinde bugüne kadar 
pek çok ilde cezai işlem 
uygulayan emniyet güçleri, 
22 Haziran'dan itibaren 81 
ilde denetimlerini 
gerçekleştirerek bu yönde 
işlemlerini tamamlayacak. 

İşte, maske takma 
zorunluluğu hakkında merak 
edilen bazı bilgiler. İçişleri 
Bakanlığının valiliklere 
gönderdiği talimat 
doğrultusunda, maske takma 
zorunluluğuna uymayanlara 
22 Haziran'dan itibaren 900 
lira ceza kesilecek. Yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirlerinden maske 
kullanımı zorunluluğuna 
ilişkin 81 il valiliğine 18 
Haziran'da talimat gönderen 
Bakanlık, 22 Haziran 
Pazartesi gününe kadar bu 
kuralı ihlal edenlerin uyarılıp 
bilgilendirilmesini, o tarihten 
itibaren de 900 lira idari para 
cezası uygulanmasını 
istemişti. Bu kapsamda, 
kolluk kuvvetleri 4 gün 
boyunca ülke genelinde 
yaptıkları denetimlerde 
maske takmayanları uyarıp 
bilgilendirdi. 22 Haziran 
itibarıyla maske takma 
zorunluluğuna uymayanlara 
ülke genelinde uygulama 
birliği olacak şekilde Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu'nun 
282'nci maddesi uyarınca 
900 lira idari para cezası 
kesilecek.

MASKE TAKMAYANA
900 TL PARA CEZASI
Maske takma zorunlu olan iller açıklandı! Maskesiz sokağa çıkma yasağı ve para cezası resmen başladı!

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ
DETAYLARINI AÇIKLANDI
LGS ve YKS'nin yapıldığı günlerde sınırlı bir sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması netlik kazandı.

KS'nin yapılacağı; 27 Haziran YCumartesi 09.30-15.00 28 
Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri 
arasında 81 ilde sokağa çıkma 
kısıtlaması uygulanacak. Sokağa 
çıkma kısıtlaması uygulanacak 
saatlerde fırın, market, bakkal, 

manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı 
üretim ve satışı yapılan iş yerleri 
açık olacak… Adaylar, yakınları ve 
görevlilerin toplu ulaşımında 
aksama olmaması için belediyeler 
gerekli tedbirleri alacak, ihtiyaca 
göre sefer sayısı artırılacak…
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TRABZONSPOR
90+5'DE YIKILDI

Süper Lig'de 28. hafta 

karşılaşmalarında Aytemiz 

Alanyaspor'a konuk olan 

Trabzonspor, rakibiyle 2-2 

berabere kaldı. Bu sonucun 

ardından bordo-mavili ekibin 

ligdeki yenilmezlik serisi 13 

maça çıkarken, Aytemiz 

Alanyaspor ise ligde üst üste 

çıktığı son sekiz maçta yedinci 

kez puan kaybı yaşadı.

T
rabzonspor, şampiyonluk yolunda en zorlu 
maçlarından Alanyaspor karşısında çıktı. 
Mücadeleye harika bir başlangıç yapan ve 

7. dakikada Abdülkadir Ömür ile golü bulan 
Trabzonspor'a yanıt 45+1'de Cisse'den geldi. 
51'de Novak'ın golüyle yeniden öne geçen 
Fırtına, 90+5'te yıkıldı. Bakasetas'ın golüne 
engel olamayan Trabzonspor, sahadan 2-2'lik 
eşitlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından 
Trabzonspor, liderlik koltuğunu Başakşehir'den 
geri alamadı ve haftayı 2. sırada tamamladı. 
Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran 
iki takım Trabzonspor ile Alanyaspor, ligde karşı 
karşıya geldi. Önce Göztepe, ardından 
Fenerbahçe maçlarında zafere uzanan 
Karadeniz Fırtınası, Akdeniz deplasmanında da 
kazanıp, liderliği Başakşehir'den geri almak 
istiyordu. Abdülkadir Ömür'ün 7. dakikada attığı 
gole Alanyaspor Papiss Cisse ile 45+1'de yanıt 
verdi. 51'de sahne alan Trabzonspor'un golcü sol 
beki Novak, takımını yeniden öne geçirdi. Skoru 
belirleyen gol 90+5'te Bakasetas'tan geldi. Maçın 
başından beri kaleyi yoklayan Yunan oyuncu, 90 
dakikanın sona ermesine saniyeler kala golü 
buldu, mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

YOLUMUZ

ÇAMURLU

OLSADA

ÜSTÜNE 

BASA BASA 

DEVAM 

EDECEĞİZ.

COVİT-19 SÜRECİNDE 
VAKFIKEBiR iLÇESiNDE YAPILAN YARDIMLAR

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamlığından 
Kamuoyuna yapılan 

bilgilendirmede şu ifadelere 
yer verildi. 
Devletimiz, Covid-
19'un yayılmaya 
başladığı ilk 
günlerden bu yana 
tüm dünyada 
etkilerini gösteren 
bu salgının 
etkilerini en aza 
indirmeye yönelik 
çok sayıda tedbiri 
erkenden hayata 
geçirdi ve 
çabalarına devam 
etmektedir. Sayın 
Cumhurbaşkanımı
Recep Tayyip 
Erdoğan önder-
liğinde devletin 
bütün kurumlarıyla 
yürüttüğü bu 
mücadelede, 
sosyal devlet 
ilkesinin tüm 
gerekleri yerine 
getirilmektedir. Bu 
kapsamda ülke 
çapında yürütülen 
bu çalışmalara, 
ilçemizde de 
Kaymakamlık, 

Belediye, STK'lar, 
Muhtarlıklar, tüm kamu 
kurum ve kuruluşları da 
yürüttükleri faaliyetlerle ortak 

olmaktadırlar. Yaşadığımız 
bu zor günlerin bir an önce 
geçmesi dileğiyle, salgın 
sürecinde emeklerini ortaya 

koyup insanüstü 
bir gayretle 
çalışan; başta 
sağlık çalışanları 
olmak üzere, 
Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet 
Balta'ya, 
Vakfıkebir 
Kaymakamlığı 
personeline, 
Vakfıkebir Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
personeline, İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü ve 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı 
personeline, Vefa 
Sosyal Destek 
Grubu çalışan-
larına, diğer ka-
mu kurum kuru-
luşu personeline, 
muhtarlarımıza, 
Sivil Toplum 
Kuruluşlarına 
teşekkür 
ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İlçe 
Kaymakamlığı, Belediye, Kızılay, SYDV ve İş-Kur tarafından 
Covit-19 sürecinde Vakfıkebir İlçesinde yapılan yardımlar. 

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yayımlanan 

listeye göre 493 adayın 
başvurusu kabul edildi.  Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi 
şirketlerinden olan Trabzon 
Ulaşım A.Ş. (TULAŞ) bünyesinde 
çalıştırılmak üzere alınacak 
otobüs şoförlerinden başvuruları 
geçerli olan 493 adayın isim 
listesi yayımlandı. Başvuru yapıp 
listede yer almayanların 22-25 
Haziran tarihleri arasında itiraz 

edebileceği belirtildi.
MÜLAKATLAR 6-19 TEMMUZ 
TARİHLERİ ARASINDA 
YAPILACAK
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı tarafından 60 
yeni otobüs şoförünün işe alım 
süreci ile ilgili yapılan açıklamada 
şu ifadeler kullanıldı; “Açıklanan 
başvuru kabul listesinde yer 
almayan başvuru sahipleri, 22-25 
Haziran tarihleri arasında itiraz 
edebilecekler. Yapılacak itirazlar, 

26-28 Haziran tarihleri arasında 
komisyonumuz tarafından 
değerlendirilecektir. Ardından 29 
Haziran Pazartesi günü mülakat 
ve uygulama sınavına çağrılacak 
aday listesi ilan edilecektir. 6-19 
Temmuz tarihleri arasında 
mülakat ve uygulama sınavları 
tamamlanacak olup, 24 Temmuz 
Cuma günü işe girmeye hak 
kazanan asil ve yedek adaylar 
ilan edilecektir” ifadeleri 
kullanıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ALIMI
ADAY LiSTESi YAYIMLANDI
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, alacağı 60 yeni otobüs 
şoförü için 5-12 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden 
yapılan başvurulardan geçerli olanları belirledi.
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18 �LÇEDE 165 DEPO TEM�ZLEND�

ÖLÜMÜNDEN 59 YIL SONRA MADALYASI GELDİ!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, 18 
ilçede bulunan maslak, su kaynakları ve 165 su deposunun kapsamlı temizliğini gerçekleştirdi

T
rabzon'un geneline sürekli 
ve sağlıklı su temini 
sağlamak adına 7/24 

çalışma prensibiyle hareket 
eden Trabzon İçmesuyu ve 
Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) 
Genel Müdürlüğü, tüm 
ilçelerdeki su kaynakları ve 
depolarında temizlik yapıyor. 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, 
“Tüm vatandaşlarımıza temiz su 

içireceğiz” talimatı gereği su 
depolarının düzenli temizliğini 
yapan TİSKİ Genel Müdürlüğü 
ekipleri, vatandaşların 
kullandıkları suyun kalitesini 
kontrol altında tutuyor. 
Çalışmalar kapsamında 165 
adet su deposunun temizliği 
ekipler tarafından yapıldı.
 KALİTE KONTROL ALTINDA
Trabzon'un tüm ilçelerinde 
gerek altyapı gerekse de içme 

suyu yatırımları ile vatandaşlara 
sağlıklı su temini sağlayan TİS-
Kİ Genel Müdürlüğü, bir yandan 
yeni depolar inşa ederken diğer 
taraftan da mevcut depoların 
temizliğine büyük önem veriyor. 
Vatandaş-ların kullandıkları 
suların kalitesini kontrol altında 
tutmak adına yapılan depo 
temizliği çalışmaları kapsamın-
da; 18 ilçede toplam 165 adet 
su deposunun temizliği yapıldı.

 TOPLAMDA 24 BİN 585 
METREKÜP
İçmesuyu depoları temizliği 
kapsamında muhtelif 
kapasitelerde (6 ton ila 1500 ton 
arası kapasitelerde) toplamda 
24 bin 585 m³ hacminde 165 
adet deponun temizliği yapıldı. 
Ayrıca kırsal mahallelerdeki 
depoları besleyen maslak ve su 
alma yapılarında da detaylı 
temizlik çalışmaları 

gerçekleştirildi. Şehrin içme 
suyu, kanalizasyon ve 
yağmursuyu altyapısını 
yenilemek adına projeler üreten 
TİSKİ Genel Müdürlüğü depo 
temizlik çalışmalarına hız 
kesmeden devam edecek.
 DEPO TEMİZLİĞİ NEDEN 
ÖNEMLİ?
Su depolarında uzun bir süre 
bekletilen şebeke suyunda klor 
aktivitesini yitirmekte ve 

mikroorganizmalar için elverişli 
ortam oluşmaktadır. Su depo-
larının uzun süre temizlenme-
mesi ve dezenfekte edilmemesi 
sonucunda meydana gelen 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
kirlilikler suda; çamurlaşma, 
dökülme, paslanma, renk, koku 
ve bakteri oluşumu neden 
olmaktadır. Bu durum suyun 
içilebilirlik ve kullanılabilirlik 
özelliğini yok etmektedir.

urtuluş Savaşı'nda hizmeti Ktespit edilen 8 şehit ve 
gazinin mirasçısına İstiklal 
Madalyası verilmesine ilişkin 
karar Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan imza-sıyla 
yayımlandı.  İstiklal Madal-yası 
Kanunu'na göre Kurtuluş 
Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 
ve "İstiklal Madalyası" verilmesi 
kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin 
mirasçılarının isim listesi yer 
aldı. Bu listede Gazi Mehmet 
Oğlu Ömer Sağlam adına 
verilen İstiklal Madalyası Oğlu 

Ömer Sağlam'a Şalpazarı Kay-
makam'ı Uğur Ünsal tarafından 
takdim edildi. 1919,1922 yılları 
arasında gerçekleşen Kurtuluş 
Savaşı'nda vatanı için çeşitli 
cephelerde savaşan 8 şehit ve 
gazilerimiz tesbit edilerek İstiklal 
Madalya'ları mirasçılarına veril-
mesine ilişkin karar Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan 
imzalı Resmi gazetede 24 
Nisan 2020 de yayınlandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan imzasıyla yayımlanan 
kararda, İstiklal Madalyası 

Kanunu'na göre Kurtuluş 
Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 
ve “İstiklal Madalyası” verilmesi 
kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin 
mirasçılarının isim listesinde yer 
alan aşağıdaki ismi taşıyan 
babanın oğluna  Şalpazarı İlçe 
Kaymakamı Uğur Ünsal 
tarafından makamında 
Vakfıkebir doğumlu Şalpazarı 
Kireç mahallesi Nüfusuna kayıtlı 
Mehmet Oğlu 1309 (1893) 
doğumlu Gazi Er Ömer Sağlam 
adına verilen İstiklal 
Madalyasını Oğlu Ömer 

Sağlam'a takdim edildi. Gazi 
Ömer Sağlam 1961 tarihinde 68 
yaşında vefat etti ve kabri de 
ikamet ettiği Kireç mezarlığında 
bulunuyor. Hatırlanacağı gibi 
Araştırmacı yazar Turan Uzun 
tarafından uzun bir çalışma 
sonucunda 2018 yılında 
okurların hizmetine sunulan 
''Şalpazarı Şehit ve Gazileri 
Kitap'' çalışmasında Gazi 
Mehmet Oğlu Ömer Sağlam'a 
kitabın Kireç mahallesin 
bulunduğu 193. Sayfada 
bulabilirsiniz.

Gazi Babanın Madalyası oğluna verildi. Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen şehit ve 
gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

V
akfıkebir İlçesi Hacıköy 
Mahallesinden emekli 
imam Hacı Hafız Ömer 

Çavuş 102 yaşında tedavi 
gördüğü hastanede yaşam 
mücadelesini kaybetti. Hacıköy 
Mahallesi Yukarı Merkez 
Camiinde yıllarca görev yaptıktan 

sonra emekli olan merhum Hafız 
Ömer Çavuş, Karadağ yaylasının 
da yaşayan efsane sakinlerinden 
birisiydi. Asırlık çınar merhum 
Hafız Ömer Çavuş evli ve 7 çocuk 
babasıydı. 24 Haziran 2020 
Çarşamba günü, yıllarca görev 
yaptığı Hacıköy Mahallesi yukarı 

merkez camiinde saat: 15.30'da 
kılınan cenaze namazının 
ardından aynı yerdeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Merhum Hacı Hafız Ömer Çavuş 
amcamıza Allah'tan rahmet 
kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesinden emekli imam Hacı Hafız Ömer Çavuş, 
102 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

ASIRLIK ÇINARI EBEDİYETE UĞURLADIK

G
örele'nin 
hizmetin en 
güzeline layık 

olduğunu ifade eden 
Başkan Erener, “Her 
mahalleye muhtarlık 
binası ve çocuk oyun 
parkları yaptırdık. 
İlçemizin önemli 
yerlerini ışıklandırarak, 
modern bir görünüme 
kavuşturduk. Taksi 
duraklarımızı 
yeniledik. İlçemizin Ünlüce 
mahallesine piknik alanları 
kazandırdık. Halkımızın denizle 
barışık olmasını sağlayarak, yürüyüş 
yolları yaptık. Kültürel, sanatsal, 
sportif faaliyetlere önem vererek, 
kemençe, horan, YGS kursları açtık. 

Musiki cemiyeti açtık. 
Çocuklarımız için yaz 
okulu açtık. Bayanlar 
hentbol takımı kurduk. 
Araç filomuzu geniş-
lettik. Ramazanın ma-
nevi iklimini vatandaş-
larımızla birlikte 
yaşadık. Japonya 
Büyükelçiliğinden 
ilçemize arama-
kurtarma aracı 
kazandırdık. Görele'de 

asırlık lezzetlerin tescilini yaptık. 
Geleneksel çocuk oyunları projesini 
ilçemizde yaşattık. Görele'mizin 
değerlerine önem vererek, onların 
gelecek kuşaklara aktarmak adına 
çalışmalar yaptık. İlçemizde peyzaj 
çalışmalarına önem verdik.” dedi. 

GÖRELE HİZMETİN
EN GÜZELİNE LAYIKTIR 
Belediye Başkanı Tolga Erener yaptıkları hizmetlerle 
Görele'nin şehir merkezi ve tüm mahallelerini daha 
yaşanabilir bir hale getirdiklerini söyledi. 

YAYLA YOLLARINDA YOĞUN ÇALIŞMA
Beşikdüzü Belediyesi tarafından yayla yollarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

eşikdüzü ilçesi ve civar ilçe-

Blerdeki vatandaşların ikamet 
ettiği obalarda belediyeye ait iş 

makineleriyle yapılan çalışmalarla 
bozuk olan yollar kulla-nıma hazır 
hale getirildi. Çalışmaları yerinde 
inceleyen Beşikdüzü Belediye 

Başkanı Ramis Uzun, “Halkımıza 
hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. 
Vatandaşlarımızdan gelen talepler 
doğrultusunda gerek ilçemizde 
gerekse civar ilçelerimizde yaşayan 
vatandaşlarımızın yaz döneminde 
ikamet ettikleri obaların yollarında 

bakım ve onarım çalışmaları yaparak 
yaylalarımızdaki ulaşım sorunlarını 
çözdük. Bu süreçte bizlere yardımcı 
olan bütün hemşerilerimize, 
muhtarlarımıza ve özveri ile çalışan 
belediye personelimize teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L ARi MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

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

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


