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GECE GÜNDÜZ DEMEDEN AZİM VE SAMİMİYETLE 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

20 ÜRETİCİYE %50 HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN İSMİ 
iLÇEMiZDE YAŞATILACAK

>Vedat Furuncu 2'de

> Sadık AYDIN 3'de

> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir Belediyesi 
tarafından ihaleye 
çıkarılan Kemaliye 
Mahallesi 14 Şubat 
Kurtuluş Caddesinin 
yapım ihalesini 
Vakfıkebir'in yetiştirdiği 
genç işadamlarından 
İnşaat Mühendisi Anıl 
Sağlam üstlendi. 

Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı 

Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından AK Parti 

Trabzon İl Başkanlığı 
göreve getirilen Dr. 

Sezgin Mumcu, 
Vakfıkebir İlçe 

teşkilatını ziyaret etti.

Vakfıkebir İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü 
Remziye Kuleyin, 
İlçemizde Aronya 
üretimi ile tarımsal 
üretimde çeşitliliğin 
artırılması projesi 
kapsamında %50 
hibe desteği 
verilecek dedi.

Vakfıkebir MHP İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk, 
Gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ve Haber Müdürü Saydık Aydın'a yakın bir 
tarihte açılışı yapılacak olan Alparslan Türkeş Caddesi 
ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

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

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

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU

Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

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

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

Kuruluşu: 5 Mart 2004

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

Büyükliman
Postası

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ

e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu

0 533 768 88 42

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
kamburogluahmet@hotmail.com

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

SAYFA EDİTÖRÜ
Vedat FURUNCU

Tarih : 05.02.2021
Sayı : 883

Büyükliman
Postası HABER2 05.02.2021

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI

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

Vakfıkebir / TRABZON

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“KİLİSESİ
TESCİLLENDİ”

20 ÜRETİCİYE %50 HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

Vakfıkebir ilçesinde bulunan Pedromida 
Kilisesi tescillendi…
Geçen ay CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, Vakfıkebir'de ziyaretlerde 
bulunmuştu. Bu ziyaretler sırasında 
Pedromida Kilisesi'ne de uğramıştı. 
Milletvekili Ahmet Kaya tarafından 
gündeme taşıyarak, gazetemizde çıkan 
haberin arkasından, yetkilileri göreve davet 
etmiştik.
Vekilimizin uğraşları sonucu, gazetemizde 
çıkan haberlerin ardından, “Taşınmazın 
Kültür Varlığı” olarak tescil edildi…
Vakfıkebir'li olarak böyle bir yerin varoluşlu 
hatırlanmış oldu. Gazete olarak geçen 
yıllar burayı haber yapmıştık. Ama sonucu 
şimdi kavuşabildik…
Vakfıkebir adına CHP Milletvekilimiz Ahmet 
Kaya'ya teşekkür ediyorum…
Bizler Vakfıkebir'de yaşayan insanlarız. 
Çocuklarımız da burada yaşama, okumaya 
ve çalışmaya devam edecekler. 
Vakfıkebir'in kötü olmasını birileri ister mi?
Belki isteyebilir. Ama bizler en iyisini 
istiyoruz…
Vakfıkebir için kimler elini taşın altına 
koyuyorsa, helal olsun diyorum…
*******************
Pandemi herkesi ayırdı…
Kimimiz sevdiklerimizden ayrılırken, 
kimileri de arkadaş olarak uzaklaştı…
Herkes bir an önce bunun bitmesini 
bekliyor…
Bazı kapalı olan esnaarımız zor durumda.
Açık olan bazı esnaarımızda da iş yok.
Esnaf kara kara düşünüyor…
Krediler ödenmiyor…
Çünkü iş ve para yok…
Bu esnaf ne yapsın…
Devlet, elinden geleni yapıyor/yapmıyor.
Bile bile bu virüsü onlar hayatımıza 
sokmadı…
Esnaf bunalım da, herkes bir çare arayışı 
içinde…
Cumhurbaşkanımız bu hafta başı bir 
açıklama yaptı.
Kimi esnaf yüz güldürücü haber beklerken, 
öyle bir açıklama gelmedi.
Sadece okullarla ilgili açıklama yapıldı.
Bu virüs okullar da devam ederse tekrar 
kapatacağız diye ekledi…
Her şey düzelecek mi/düzelmeyecek mi?
İnsanlar tedirgin, nasıl olacağını düşünür 
vaziyette…
*****************
Bu illet virüsten dolayı çok fazla çıkıp 
gezemiyoruz.
Kimde ne olduğunu bilmeden olmuyor.
Bende varsa onları tehlikeye atmamak, 
onlarda varsa kendimizi korumak için 
birçok yerleri ziyaret edemiyoruz…
İlçede her şey güllük gülistanlık mı?
İlçede eskiden Fatih Caddesi olarak bilinen 
14 Şubat Kurtuluş Caddesinin, cadde 
düzenleme işi başladı…
Bu düzenleme ile beraber ilçede bir 
değişiklik olacağı görünüyor.
O cadde yeni görünümüne kavuşacak…
Vakfıkebir'de beklenti çok yüksek, 
vatandaşlar Vakfıkebir'de bir değişiklikler 
olması bekliyor. Bir yerde konuşulduğunda 
veya ilçe dışından gelen insanlar hep şunu 
söylüyor…
Vakfıkebir'de ne yapıldı?
Beklenti Vakfıkebir'de bu yüzden çok 
yüksek…
Her köşe başında bir yatırım yapılırsa, 
bunun da önüne geçmiş oluruz ve daha 
nice, bol yatırımlar istiyoruz…

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye Kuleyin konu 

ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; 
“Vakfıkebir İlçemizde tarımsal 
üretimde çeşitliliği artırmak ve 
çiftçimize fındık üretimi yanında ek 
gelir kaynağı oluşturmak amacıyla 
tarımsal üretimle geçimini sağlayan 

20 üreticimize Aronya 
(Aroniamelanocarpa) üretimi 
konusunda eğitimler verilerek, 5 yıl 
süreli teknik takibinin sağlanacağı 
500m² alanda %50 hibeli bahçeler 
oluşturulacaktır dedi.” Müdür 
Remziye Kuleyin, Uygulanacak olan 
Proje Vakfıkebir Kaymakamlığı, 
Vakfıkebir Belediyesi, Vakfıkebir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanlığı 
ortaklığında desteklenecektir. Bu 
kapsamda İlçemiz sınırları içerisinde 
toprak ve topograk şartları uygun, 
sulama imkânı olan, hali hazırda 
500m² boş arazisi bulunan, Aronya 
üretimi konusunda istekli, önder 
üreticilerimizin gereken bilgi belgeleri 
almak üzere İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü veya Vakfıkebir Ziraat 
Odası Başkanlığına şahsen 
müracaatta bulunmaları 
gerekmektedir.  Müracaatlar 26 
Şubat 2021 tarihinde tamamlanarak 
başvuru yapan üreticilerin bahçe 
kontrolleri sonucunda uygun görülen 
20 üretici %50 hibeden 

yaralanacaktır.” Kuleyin, “Projenin 
sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla 
oluşturulan bahçelerde üreticilerin 
yapması gereken uygulamalar 5 yıl 
süresince uzman personeller 
tarafından teknik takip altına 
alınarak, kurumlara rapor edilecektir 
açıklamasında bulundu.”  Müdür 
Remziye Kuleyin ayrıca projenin 
hedeeri konusunda da bilgilendirme 
yaptı.
Projenin Hedefleri; 
1- Küçük veya atıl tarım arazilerinin 
değerlendirilmesi 
2- Tarımsal verimliliğin artırılması ve 
çiftçilik faaliyetlerinin 
çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal 
bölgelerdeki gelir düzeyini 
yükseltmek,
3- Tarımsal üretimde modern tarım 
tekniklerinin uygulama alanlarını 
genişleterek ve ekolojik dengeyi 
koruyacak uygulamaları 
yaygınlaştırmak
4- Bilinçli kimyasal gübre ve bitki 
koruma ürünleri kullanımıyla toprak 
ve su yapısının korunması ve 

erozyonun önlenmesini sağlamak,
5- Tarımsal ürün işleyen ve 
pazarlayan işletmelere yeteri ve 
kaliteli tarımsal ürün sağlamak, 
6- İstihdam olanaklarını artırarak 
kırsal nüfusun dışa göç etme 
eğilimini en aza indirmek,
7- İhraç ürünlerin üretilmesine 
katkıda bulunmaktır.

Vakfıkebir İlçe Teşkilatını ziyaretti 
sırasında Trabzon İl Başkanı Dr. 

Sezgin Mumcu'yu İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Alp, İlçe Koordinatörü 
Alper Bektaş, İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Asiye Kamiloğlu, Belediye 
Meclis Üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Mahalle Başkanları ve çok 
sayıda partili karşıları. Parti binası 
girişinde çiçeklerle karşılanan İl 
Başkanı Dr. Mumcu, kendisine 
Vakfıkebir'in marka değeri olan 
üzerinde isminin yazılı olduğu 
meşhur Vakfıkebir Ekmeği hediye 
edildi. Karşılama sonrası İl Başkanı 
Dr. Mumcu parti binasında ilçe 
teşkilatı ile bir araya geldi. Başkan 
Mumcu, İlçe teşkilatı ve Belediye 
Başkanı ile tanışma ve bir sürede 
sohbet etme imkanı buldu. AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun 
yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz 
hafta itibariyle Trabzon İl Başkanlığı 
görevine atanan Sayın Sezgin 
Mumcu Başkanımız, Vakfıkebir 
teşkilatımıza ilk ziyaretini 
gerçekleştirdi. Başkanımızın ziyareti 
hasebiyle hem tanışma hem de 
ilçemizle ilgili konuları istişare etme 
şansı bulduk. Kendisine değerli 
ziyareti nedeniyle teşekkür ediyor, 
memleketimize hizmet görevinde 
başarılar diliyorum dedi.”

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN AZİM 
VE SAMİMİYETLE ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ
AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. 
Sezgin Mumcu ise ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada; 
“Cumhurbaşkanımız ve AK Parti 
Genel Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın bu kutsal göreve 
kendisini layık görmesine teşekkür 
etti. “Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da devraldığımız bu 
kutlu bayrağı daha da ileriye taşımak 
için elimizden gelen tüm gayreti 

ortaya koyacağız. Partimize ve 
davamıza hizmet yolunda yeni 
başarılar kazandırmaya devem 
edeceğiz. Partimize coşkulu bir 
kongre süreci yaşatacağız. Akabinde 
var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz. Gece gündüz demeden 
büyük bir azim ve samimiyetle 
çalışacağız. Dağıtarak, kırarak, 

bölerek değil; toparlayarak, 
birleştirerek, bütünleştirerek, 
kucaklayarak işe başlayacağız. 
Önce kendi kadrolarımızı, ardından 
üyelerimizin tamamını ve toplumu 
kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya 
koyacağız dedi.” Dr. Mumcu, “Ziyaret 
sırasında kendisine gösterilen yakın 
ilgiden dolayı memnuniyetini dile 
getirerek, 16 Şubat 2021 Salı günü 
Saat: 14.30 daTrabzon Hayri Gür 
Spor Salonunda Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın katılımlarıyla 
gerçekleştirilecek olan Trabzon İl 
Kongresini Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Erdoğan'a yakışır 
bir kongre olması temennisinde 
bulunarak, Rabbim mahcup etmesin, 
yâr ve yardımcımız olsun” 
ifadelerini kullandı.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN AZİM VE SAMİMİYETLE
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

VAKFIKEB�R'DE
BULUŞTULAR 
Çarşıbaşı Belediye 

Başkanı Mümin Nuhoğlu, 
İlbank Genel Müdür 

Yardımcısı Volkan Bektaş, 
Büyükşehir Belediye Meclisi 
Üyesi Zekeriya Karaçengel, 
Vakfıkebir Belediye Meclisi 
Üyesi Metin Ali Karadeniz ve İş 

Adamı Yılmaz Karadeniz, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ettiler.  
Misarleriyle yakından ilgilenen 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta kendilerine 
teşekkür etti.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.  



Büyükliman
Postası 3 05.02.2021GÜNDEM

Vakfıkebir MHP İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk, 

Gazetemizi ziyaret ederek Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ve Haber Müdürü 
Sadık Aydın ile bir süre sohbet 
etti. Başkan Baltürk, Vakfıkebir 
Belediye Meclisinde onaylanıp 
Büyükşehir Belediye 
Meclisinden geçen Başbuğ 
Alpaslan Türkeş Caddesi ile 
ilgili bilgi verdi.
“MUHAMMET BEY BAŞTA 
OLMAK ÜZERE BÜTÜN 
MECLİS ÜYELERİNE 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Vakfıkebir MHP İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk ziyaret 
sırasında yaptığı açıklamada; 
“Seçim çalışmaları programımız 
dahilinde yaptığımız çalışmalar 
noktasında Vakfıkebir Milliyetçi 
Hareket Partisi ilçe teşkilatı 
olarak ne tür faaliyetlerde 
bulunabiliriz noktasında 
çalışmalarımız vardı. Bu 
faaliyetler kapsamında merhum 

Başbuğ Alparslan Türkeş'in 
adının Vakfıkebir'deki bir 
caddede yaşatılması seçimden 
önce de planladığımız 
çalışmalardan bir tanesi idi. 
Rahmetli Başbuğumuz Alpaslan 
Türkeş Bey'in ilçemizdeki bir 
caddemize isminin verilmesi 
noktasında yönetim olarak bir 
kir birliğine vardık. Daha sonra 
bu isteğimizi Sayın Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta 
Bey'e ilettik. Sayın 
Başkanımızda uygun gördü. 
Bizde ilçe teşkilatı olarak 
partimizin Belediye Meclis 
üyeleri vasıtası ile Belediye 
meclisine Başbuğ Alpaslan 
Türkeş'in isimin verilmesi 
noktasında bir önerge verdirdik. 
Burada özellikle altını önemle 
çizmek isterim ki! İlçemizdeki 
bir caddeye Başbuğumuz 
Alpaslan Türkeş'in isminin 
verilmesi noktasında Sayın 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta Bey çok ciddi 

anlamda bizlere destek 
olmuştur. Bu destek dolayısı ile 
Sayın Belediye Başkanımıza 
partim adına özellikle teşekkür 
ediyorum. Belediye meclisine 
sunduğumuz isim verilmesi 
hususundaki önerge bütün 
Vakfıkebir Belediye Meclis 
üyelerinin oyları ile kabul edildi. 
Bütün Meclis üyelerinin oyları 
ile kabul edilmesi bizleri ayrıca 
mutlu etmiştir. Bu anlamda AK 
Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, 
İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket 
Partili Belediye Meclis 
üyelerimize teşekkür ediyorum. 
Vakfıkebir Belediye Meclisinden 
geçen karar aynı şekilde 
Büyükşehir Belediye 
Meclisinden de geçti. İsmin 
verilmesi karara bağlandı. Şuan 
itibariyle hangi caddeye 
verileceği noktasındaki 
çalışmalarımız sürüyor. Yakın 
bir tarihte de bu caddenin 
neresi olduğunu ve açılışını 
yapacağız dedi.” 
“İLÇEMİZDE BAŞBUĞ 
ALPASLAN TÜRKEŞ'İN İSMİ 
YAŞATILACAK”
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk, “İsmin 
verileceği cadde de bir açılış 
programı da organize etmeyi 
planlıyoruz. Pandemi kuralları 

gereği şuan açılış programımızı 
askıya almış durudayız. İsmin 
verileceği cadde de ilçemize ve 
partimize yakışır bir açılış 
organize etmek istiyoruz. Eğer 
şartlar uygun olursa Sayın 
Genel Başkanımız Bilge Lider 
Dr. Devlet Bahçeli Bey'in de 
katılımı ile bu açılışı 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 
Programı da hazırlıyoruz. Yakın 
bir tarihte eğer uygun olup 
şartlar el verirse genel 
başkanımız Dr. Devlet 
Bahçeli'yi de davet edip 
görkemli bir açılış yapmayı 
düşünüyoruz. Sayın Genel 

Başkanımız Devlet Bey'in 
Şalpazarı'nda bir programı var. 
Eğer uygun şartlar olumlu 
olursa biz de açılışı o dönemde 
Genel Başkanımızın da 
katılımları ile beraber caddenin 
açılışını yapmayı düşünüyoruz. 
Genel Başkanımız açılışa 
gelirse bizler için gurur ve 
vizyon olur. Fakat şartlar uygun 
olmaz Sayın Genel Başkanımız 
katılamazsa bizde partili 
büyüklerimizin ve yönetim 
kurulundaki arkadaşlarımız ile 
açılış organizasyonunu yaparız. 
Türk Dünyasına ve Türkiye 
Cumhuriyetine kendini adamış 

merhum Başbuğumuzun adının 
yaşatılması bizleri son derece 
mutlu edecektir. İlçemize ve 
Ülkücü camiaya hayırlı olsun. 
Bu vizyon projemizi gerçekleş-
tirdikten sonra bundan sonraki 
çalışmalarımız da devam 
edecek. Bu bağlamda yönetim 
kurulu arkadaşımız ile beraber 
sürekli istişare halindeyiz. 
Ülkücü camiaya Vakfıkebir İlçe 
Teşkilatı olarak Büyükliman 
Postası Gazetesi aracılığı ile bu 
müjdeyi veriyo-ruz.  Şimdiden 
''Alparslan Türkeş Caddesi'' 
Vakfıkebir'imize hayırlı olsun.'' 
Şeklinde konuştu.

BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN İSMİ
İLÇEMİZDE YAŞATILACAK

YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN 60 BİN LİRA LAZIM
T

onya ilçesi Karaağaçlı 
Mahallesi'nde oturan 
Cevat(47) ve Fatma(39) 

Sağlam çiftinin kızı, yürüme 
engelli olarak dünyaya geldi. 
Sağlam çifti yürüme engelli 
kızlarını tedavi ettirebilmek için 
Trabzon'da birçok doktora 
götürdü. Trabzon'da Esra'ya 
çare bulamayan aile araştırma 
yaparak kızları Esra'nın 
İstanbul'daki özel bir hastanede 
ameliyat olması durumunda 
yürüme yetisini kazanacağını 
öğrendi. 60 bin TL olan 

ameliyat ücretini 
karşılayamayan Sağlam ailesi, 
kendilerine uzatılacak yardım 
elini bekliyor.
ANNE SAĞLAM KIZIMIN 
YÜRÜMESİ TEK DİLEĞİM”
Kızı Esra'nın doğuştan yürüme 
engelli olduğunu belirten Fatma 
Sağlam, "Kızım doğuştan 
engelli yürüyemiyor. Birçok 
doktora gittim şifa bulamadım. 
İstanbul'da bir hastaneyi 
önerdiler, kızımı İstanbul'a özel 
hastanede doktora götürdük 
ameliyat için 60 bin TL istedi. 

Benimde o parayı ödemeye 
durumum yok. Eşim çalışmıyor, 
inşaatlarda çalışıyor. Kızımın 
yürümesi ve arkadaşları ile 
koşup oynamasıdır tek dileğim.” 
dedi. Özel bir rehabilitasyon 
merkezi dördüncü sınıf 
öğrencisi olan Esra Sağlam 
ameliyat olup yürüyeceği günün 
hayalini kuruyor. Bahçede 
oynayan arkadaşlarını evlerinin 
camından izleyen Sağlam bir 
gün onlar gibi oyun oynayacağı 
günü sabırsızlıkla bekliyor.
“AMELİYAT ETTİREMEDİK”

Esra'nın babaannesi Nuriye 
Sağlam, “Kızımız yürüyemiyor. 
Tedavisi için birçok doktora 
götürdük. Son olarak İstanbul'a 
götürdük, tedavisi için çok para 
istendiğinden ameliyat 
ettiremedik kızımızı.” dedi. 
İstanbul'da özel bir hastanenin 
ortopedi ve travmatoloji 
polikliniğinde muayene olan 
Esra Sağlam'a, bilateral 
FVDRO ve sol DEGA bilateral 
medial kolon kısaltma 
operasyonu yapılması uygun 
görüldüğü bildirildi.

V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, tarafından örnek 

bir çalışma yapılarak 
projelendirilen Kemaliye 
Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş 
Caddesi Peyzaj Uygulama 

İnşaatı yapım işi için yapılan 
ihaleyi Vakfıkebir ilçemizin 
yetiştirdiği genç işadamlarında 
Büyükliman Mühendislik Hiz. 
İnş. A.Ş. sahibi İnşaat 
Mühendisi Anıl Sağlam 
üstlendi. Vakfıkebir İlçesinin alt 
yapı ve mimari yapısının 
güzelleşmesi artık Anıl Sağlam 
gibi genç inşaat mühendislerine 

emanet. Mükemmel bir proje ile 
halkımızın hizmetine girecek 
olan caddenin yapımı için 
çalışmalar başladı. Caddenin 
yapım işini üstlenen rmanın 
yetkilisi İnşaat Mühendisi Anıl 
Sağlam, Gazetemizin Haber 

Müdürü Sadık Aydın'a yaptığı 
açıklamada şunları söyledi.
“VAKFIKEBİR GENÇ 
MÜHENDİSLERLE 
GÜZELLEŞİYOR”
Büyükliman Mühendislik Hiz. 
İnş. A.Ş. sahibi İnşaat 
Mühendisi Anıl Sağlam; 
“Vakfıkebir Belediyesi 14 Şubat 
Kurtuluş Caddesi Peyzaj 

uygulama inşaatı yapım işi için 
açılan ihaleye girdik ve ihaleyi 
benim şirketim aldı. Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta Bey bu cadde 
için mükemmel denecek şekilde 
örnek bir proje çizdirdi. Bu 

caddemizde rma olarak bizim 
üstlendiğimiz yani yapacağımız 
işler; alt yapı yenilecek, yağmur 
suyu hattı, kanalizasyon 
boruları değişecek. Yol mozaik 
parke taşı olacak. Kaldırımlar 
mermer, granit olacak.  Engelli 
yolu yapılacak. Ekmek logolu 
özel üretim aydınlatma direkleri, 
ağaçlar, çöp kutuları ile bu 

caddemiz göz kamaştıracak 
dedi.”  İnşaat Mühendisi 
Sağlam, tamamen modern bir 
cadde görünümü kazanacak ve 
örnek bir proje olacak diyerek 
sözlerine şöyle devam etti. 
Sağlam, “İlçemiz için bu güzel 

projeyi hazırlayan ve ihaleye 
çıkaran Belediye Başkanımız 
Sayın Muhammet Balta' ya ve 
Fen işleri Müdürlüğü teknik 
personelimize ve emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. 
Doğduğum, büyüdüğüm bu 
güzel ilçemize bu şekilde 
hizmet verecek olmak beni çok 
mutlu ediyor. Allah kazasız 

belasız bu projeyi tamamlamayı 
bizlere nasip etsin. Böyle örnek 
projelerle birlikte Vakfıkebir 
ilçemizin güzelleşmesi adına 
mimari yapısında genç bir 
inşaat mühendisi olarak 
bizimde bir katkımız olduğu için 

çok mutluyum. İnşallah bundan 
sonra İlçemizde yapılacak olan 
diğer projeleri de ben ve benim 
gibi ilçemizin yetiştirdiği 
mühendisler alarak Vakfıkebir'in 
modern bir şekilde 
güzelleşmesi adına katkımız 
olur dedi. İnşaat Mühendisi Anıl 
Sağlam, Kemaliye Mahallesi 14 
Şubat Kurtuluş Caddesindeki 

çalışmalarımız 18.01.2021 
tarihi itibari ile başlamış 
bulunuyor. Bu tarihten itibaren 
toplam 150 iş günü içerisinde 
caddemizi tamamlamayı 
düşünüyoruz. Allah yar ve 
yardımcımız olsun dedi.” 

Bizlerde böyle güzel bir proje 
hazırlayan Sayın Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'ya ve bu projenin ihalesini 
alarak örnek bir çalışmada 
imzası olacak olan genç 
mühendis Anıl Sağlam'a hem 
bu çalışmada hem de bundan 
sonraki çalışmalarında 
başarılar diliyoruz.  

 “VAKFIKEBİR GENÇ MÜHENDİSLERLE GÜZELLEŞİYOR”

VAKFIKEBİR GENÇ MÜHENDİSLERE EMANET



Büyükliman
Postası 4 05.02.2021YORUM - HABER

Osman KOYUNCU

ir devlet, adalet, hürriyet, demokrasi Bve medeniyet üzerine kurulmuşsa, 

büyüktür, orduları kalabalık, toprakları 

çok, nüfusu fazla olanlar büyük değildir.  

Osmanlı İmparatorluğu üzerine kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti, medeni dünyanın 

benimsediği demokrasiyi ve hukuku tam 

benimseyemedi. Bunun için yaklaşık 

yüzyıldır, evrensel bir dünya devleti 

olamadık. İnsan merkezli bir sistem 

kurmak yerine, kişiye endeksli ve devlet 

gücüne odaklı suni bir kültür ve ulus 

temelli bir medeniyet oluşturulmaya 

çalışıldık. Bu sistem insan fıtratına uygun 

olmadığından, halk tarafından reddedildi. 

Devletin dini adalet olmalıdır. Devlet dini 

görmezden geldi olmadı, dini siyasi 

emellerine alet etti yine olmadı. Türkiye ne 

evrensel bir hukuk ve nede evrensel bir 

adalet sistemi uygulayabildi, kendine has 

acube bir sistem oluştu. Düşünceyi suç 

sayan bir zihniyet, hukukta 113 ülke 

arasında 101. basın özgürlüğünde 180 ülke 

arasında 154. sırada. Gelir dağılımı 

eşitsizliğinde, AB birincisi bir ülke, nereye 

el atasan elinde kalıyor. Hukuk ve 

özgürlükler yoksa kalkınma ve gelişmede 

yoktur. 

    Şu ana kadar sistemde hiçbir değişme 

olmadı, AKP yirmi yıl sonra dünyaya hoş 

görünmek için adalet reformu 

yapılacakmış. Galiba eski zihniyet yeşile 

boyanarak tek renkte katı devlet merkezli 

bir köhne sistem. Demokrasisi tam 

olmayan ülkelerdeki idareciler her şeyi 

kendi kontrolde tutmak istiyorlar. Yas 

tutulacaksa yine sınırlarını devlet çizmeli. 

İbadet mi yapılacak, devlet baba en iyisini 

bilir. Maalesef bizde hala K.Kore modeli ile 

benzerlik vardır. İslam, asrısaadet 

döneminde demokrasiye benzer bir model 

uyguladı. İsmin değişmesi ile mana 

değişmez. Saf Müslümanlar demokrasi 

denince gâvur modelidir deyip kesip 

atıyorlar. Bu gün Müslüman ülkelerin 

uygulamaya çalıştığı ve ismine şeriat 

dediği fıkıh sistemi ortaçağ zihniyetidir.  

Ortaçağda Hıristiyan dünyası kiliselerin 

taassubu altında ezilirken, Müslüman 

âlimleri de bu paralelde fıkıh kitapları 

yazdılar. Şu anda İslam denince akla fıkıh 

geliyor. İslam'ın temel taşları olan ehli 

beyt âlimleri hiçbir fıkıh kitabı 

yazmadıkları gibi, A. Kadiri Geylani, İmamı 

Gazalı, Mevlana,  Muhiddini Arabî, İmamı 

Nakşınendi, İmamı Rabbani gibi zatların 

hiç birsi fıkıh kitabı yazmadı. Maalesef şu 

anda İslam âlemi ortaçağdan kalma bu 

kurallarla idare ediliyorlar. Fıtrata uygun 

olmadığından insanlar İslam'a 

koşacaklarına, İslam'dan kaçıyorlar. 

İmamı Azam'ın fıkıhı ekberi otuz sayfa 

dolayındadır, mezhep kurucusu bile fıkıh 

kitapları yazmadı.  Özü bulamayan 

kabukla uğraşır derler. İmamı Azan 30 

sayfa, ondan sonrakiler 30 cilt fıkıh kitabı 

yazdılar bu gün akla mantığa uymayan 

fetvalar bu kitaplara göre veriliyor. 

Âlimler, zamanın şartlarına göre Kuran'ı 

yorumlayamadıkları için, orta çağdan 

kalan bu kuralları din diye millete 

anlatıyorlar. Bu zihniyet iktidar 

olduğunda, bu ortaçağın köhne kurallarını 

devlet sisteminde uygulamak istiyor. 

Dindarların istediği sistem, demokrasiye 

çok benzeyen ve demokrasi ile tam uyumlu 

olan asrısaadet sistemidir. Demokrasi 

düşmanlığı ile bir yere varılmaz. 

ADALET VE DEVLET SİSTEMİ

VEFAT ve 
TEŞEKKÜR

Akçaabat Ziraat Odası 
Başkanı Mustafa Hikmet 

Eyüboğlu ve Aronya Yetiştiricisi 
Tayfun Kandaz, Başkan 
Muhammet Balta'ya Akçaabat'ta 
yetişen Aronya Fidanı ve 
İstiridye Mantarı getirdi. 
Ziyarette, Vakfıkebir Ziraat 

Odası ile Vakfıkebir İlçe Tarım 
Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilecek, Vakfıkebir 
Belediyesinin de desteklediği 
Aronya Bahçesi Kurulum 
Projesiyle ilgili istişarelerde 
bulunuldu. 
ARONYA NEDİR? 
Anavatanı Kuzey Amerika olan 
Aronya, üzümsü bir meyve olup 
sağlık potansiyeli nedeniyle 
1900'lü yılların başlarında 
Rusya'ya getirilmiş ve 
yetiştiriciliğine başlanmıştır.
Aronya geniş bir iklim kuşağı ve 
toprak şartlarına adapte 
olabilmesi, zengin içeriği ile 
insan sağlığına ve 
beslenmesine katkısı nedeni ile 
'süper meyve' olarak 
adlandırılmaktadır.
Meyvesi çok yüksek miktarda 
antosiyanin ve ovanoidler 
içermektedir. Aynı zamanda 
antioksidanlar, fenoller, 
minareller ve vitaminler 
yönünden de zengindir. 

VAKFIKEBiR'DE ARONYA
 BAHÇESi KURULACAK

Cemiyet Başkanı Ersen 
Küçük'e çiçek takdim eden 

Başkan Genç, Küçük ve 
yönetim kurulu üyeleriyle bir 
süre sohbet ederek tarihi 
cemiyet binasında yapılan 
tadilat çalışmalarıyla ilgili bilgi 
aldı. Cemiyet binasının çok 
estetik ve güzel bir görünüme 
kavuştuğunu belirten Genç, 
'hayırlı olsun' dileklerini iletti. 
“GAZETECİLER GÜZEL 
ÇALIŞMALARA İMZA 
ATIYORLAR”
Trabzon'un Anadolu şehirleri 
arasında köklü bir basın 
geçmişine sahip olduğunu 
belirten Başkan Genç, 
“Şehrimizde yerel medya 
oldukça kuvvetli. Bu, çok 
memnuniyet verici bir durum. 
Trabzon, basın tarihi açısından 
da köklü geçmişe sahip bir 
şehir. Gerek Osmanlı 
döneminde gerekse 
cumhuriyet döneminde 
Trabzon basını her zaman 
Anadolu'nun güçlü bir sesi 
olmuştur. Bu köklü geçmişi 
devralarak halihazırda 
şehrimizde faaliyet yürüten 
birçok ulusal ve yerel medya 
organımız üzerine düşen 

sorumluluğu lâyıkıyla yerine 
getiriyor. Şehrimizin ve 
vatandaşlarımızın sorunlarının 
duyurulmasından tutun da 
basının görev alanına giren her 
konuda çok güzel işler 
çıkarıyorlar. Bu anlamda bütün 
gazeteci arkadaşlarımızı bir kez 
daha tebrik ediyorum. Bu 
anlamda Trabzon basınının 
çalışmalarından oldukça 
memnuniyet duyduğumuzu 
büyük bir açık yüreklilikle ifade 
etmek isterim. Gazeteci arka-
daşlarımız burada çok daha 
güzel hizmetlere, çalışmalara 
imza atacaklar.” dedi. 
“GAZETECİLERİN ÇATI 
ÖRGÜTÜYÜZ” 
Ziyaretten dolayı Başkan 
Genç'e teşekkürlerini ileten 

Cemiyet Başkanı Ersen Küçük, 
Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti'nin Türkiye'de faaliyet 
gösteren birkaç cemiyetten biri 
olduğunu dile getirdi. 
Gazeteciler Cemiyeti'nin 
Trabzon'da görev yapan bütün 
medya çalışanlarının en büyük 
çatı örgütü olduğuna vurgu 
yapan Başkan Küçük, 
“Gazetecilerle ilgili her türlü 
sorun ve konuyla çok yakından 
ilgiliyiz. Şehrimizde birçok basın 
yayın organı var, bunlarda çok 
sayıda gazeteci görev yapıyor. 
Bütün gazeteci arkadaşlarımız 
çok büyük zorluklara göğüs 
gererek çalışmalarını yürütüyor. 
Bu anlamda biz de cemiyet 
olarak üzerimize düşen görev 
ve sorumlulukları hakkıyla 
yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Ortahisar Belediye Başkanı 
olarak da bizlere 
çalışmalarımızda gösterdiğiniz 
yakın ilgi, alâka ve destek 
nedeniyle bir kez daha sizlere 
gazeteci arkadaşlarım adına 
teşekkür ediyorum.” ifadelerine 
yer verdi.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüboğlu, Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç, Ziraat Mühendisi Özkan Aktaş, Vakfıkebir İlçe Tarım 
Müdürlüğünde görev yapan Ziraat Mühendisi Mustafa Kıymık ve Aronya Yetiştiricisi 
Tayfun Kandaz Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.  

GENÇ, TRABZON GAZETEC�LER
CEM�YET�'N� Z�YARET ETT�
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. 

Başkan Mümin Nuhoğlu konu 
ile ilgili olarak yaptığı 

açıklamada; “Zağna Deresi 
ıslahı sonunda gerçekleşiyor. 

Aynı zamanda Büyükdere de 
Küçükköy Salova Mahallesi ile 
Büyükdere Mahalleleri ayrım 
noktasında araç köprüsü ve 

ayrıca muhtelif yerlerde iki adet 
yaya köprüsü imalatlarını 
kapsayan yapım ihalesi 
12.02.2021 tarihinde DSİ 

tarafından gerçekleştiril-
ecektir. Projelerimiz için 
bizlere her zaman destek 
olan Trabzon AK Parti 
Milletvekili Sayın Salih Cora 
ya DSİ Bölge Müdürü Sayın 
Emre Akçalı'ya, AK Parti 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı 
Sayın Hakan Kocaman ve 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı 
Sayın Hüseyin Kara'ya 
ilçem adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

ÇARŞIBAŞI'NA MÜJDELERİ VERDİ 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu ilçeye yapılacak olan yeni bir dere 
ıslah ve köprü projelerinin müjdesini vererek emeği geçenlere teşekkür etti. 

Aile büyüğümüz,  Annemiz Hava Furuncu'nun 
cenaze törenine ka�lan, taziye ziyaretlerinde 

bulunan, sosyal medya ve telefonla arayıp acımızı 
ve duygularımızı büyük bir samimiyetle paylaşan 
başta TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve Trabzon 

Milletvekilimiz Sayın Muhammet Balta'ya, 
Trabzon Milletvekilimiz Salih Cora'ya, Vak�kebir 

Belediye Başkanımız Muhammet Balta'ya,  
Belediye Meclis Üyelerimize, Siyasi Par�lerimizin 

Temsilcilerine, Sivil Toplum Kuruluşu 
Başkanlarımıza, İlçe Mü�ümüze ve personeline, 

Milli Eği�m Camiasına, Muhtarlarımıza, 
Dostlarımıza ve Akrabalarımıza Furuncu ailesinin 

tüm mensuplarına Ailemiz Adına 
şükranlarımızı sunuyoruz.  

Furuncu A�les� Adına Oğulları  
Mustafa ve Şerafett�n FURUNCU
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akfıkebir ilçesinin muhtelif Vyerlerine yerleştirilen 
yemliklere isteyen hayvan 
sever vatandaşlar tarafından 

yem bırakabilmelerini 
amaçlayan uygulama, hayvan 
sever vatandaşlar tarafından 
çok güzel hareketler olarak 

değerlendirildi. Vatandaşlar 
ayrıca Vakfıkebir Belediyesi'ne 
ve Büyükşehir Belediyesine 
teşekkür ettiler.

VAKFIKEBiR BELEDiYESi
SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

GENÇLİK MERKEZİNDE HÜZÜNLÜ VEDA

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 
işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların hizmet alımlarında isteklinin ÜTS' de (Ürün 
Takip Sistemi) kaydı olduğunu teklieri kapsamında sunmaları gerekir.
b) ÜTS (Ürün Takip Sistemi) üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya 
“Sistemde Tekil Ürün Var” şeklinde olan ürünler olduğunu teklieri kapsamında sunmaları gerekir.
4.3.3. İsteklinin tekli kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Teknik Şartnamenin; Sistem Yazılım Paketi, a) 2.7.16. maddesinde "Diffüzyon ve perfüzyon 
incelemeler için gerekli yazılım ve donanım bulunacaktır. Diffüzyon çalışmalarında ADC haritalaması 
yapılabilmelidir, b değeri teklierde belirtilecektir. b) 2.7.17. maddesinde “Yukarıda belirtilen tüm 
tekniklerin detayları teklierde belirtilecektir. Teknik detayları (TE/TR değerleri, b değerleri vb) ile 
birlikte teklierinde belirtecektir. c) 2.7.18. maddesinde “Yukarıdaki ölçüm protokolleri için 2D ve 3D 
çalışmalarda minimum TE ve TR süreleri ile minimum kesit kalınlıkları ve kesit aralıkları teklierde 
belirtilecektir. d) 2.7.22. maddesinde “Firmalar teklierinde DICOM 3.0 işlevlerini (DICOM Print, send-
receive, query-retrieve, modalityworklist vb.) belirteceklerdir. MR Görüntüleme Hizmeti Alımı İşine Ait 
Diğer Hususlar, a) 1. maddesinde “İstekliler teklif verecekleri cihazın bu şartnameye göre her bir cihaz 
için sıra numarasına göre ayrı ayrı '……… Marka, ……… Model ………cihazı teklimizin, Teknik 
Şartname' ye Uygunluk Belgesi' başlığı altında cevaplandıracaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü tıbbi görüntüleme hizmet alımları 
benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklier, ihale tarih ve saatine kadar Gülbaharhatun Mah. İnönü Cd. Ahmet Can Bali Sk. No: 15 
61040 Ortahisar / TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklierini, Birim yatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim yatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim yat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: Tekli sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre 
açıklama istenecektir.

Vakfıkebir Belediyesinin talepleri doğrultusunda Trabzon 
Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Vakfıkebir'de ihtiyaç duyulan 
yeni noktalara sokak hayvanları için yemlikler yerleştirildi.

Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi Müdürlüğünde 5 yıldır 
görev yapmakta olan Gençlik Lideri Öznur Topcu ilçeye veda etti.

Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi 

Müdürlüğümüzde 5 yıldır görev 
yapmakta olan Gençlik Lideri 
personeli Öznur Topcu'nun 
Kastamonu Gençlik ve Spor il 
müdürlüğüne tayinin çıkması 
sebebiyle gençlik merkezinde 
tören düzenlendi. Trabzon 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
Gençlik Hizmetleri Şube 
Müdürü Adnan Köseoğlu ve 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil tarafından kendisine 
plaket takdim edilerek hizmetle-
rinden ötürü teşekkür ettiler.
“BURADAN ÇOK GÜZEL 
ANILARLA AYRILIYORUM”
Gençlik Lideri Öznur Topcu 

plaket takdim sırasında duygu 
dolu anlar yaşadı. Öznur Topcu 
yaptığı açıklamada, “5 yıl 
boyunca Vakfıkebir ilçemize 
hizmet vermekten, gençlerle 
birlikte olmaktan son derece 
mutluluk duydum. Hiç kimse-
den kötü bir şey duymadım ve 
kötü bir olay yaşamadım. 

Vakfıkebir ilçemiz hep güzel 
anılarla hayalimde yaşayacak. 
Rahmetli Müdürümüz Mustafa 
Turupçu'yu hayatım boyunca 
hiç unutmayacağım. İlk 
Vakfıkebir ilçemize geldiğim 
günden buyana bana hep iyiliği 
olan bir baba gibiydi. Kendisini 
rahmetle anıyorum ve 
anacağımda. Şimdiki 
Müdürümüz Yunus Bey başta 

olmak üzere tüm daire arka-
daşlarıma okul müdürlerimize, 
ilçe milli eğitim müdürümüze, 
belediye başkanımıza, kayma-
kamımıza, daire amirlerimize, 
ilçe basınımızda görev yapan 
değerli ağabeylerimize ve 
bilhassa tüm öğrencilerimize 
bana gösterdikleri yakın ilgiden 

dolayı teşekkür ediyorum. Bana 
ailemden uzakta olduğumu hiç 
hissettirmediniz.  İyi ki! 
Vakfıkebir ilçemize geldim, 
sizleri tanıdım. Benden yana 
hakkım varsa helal olsun. 
Buradan açısıyla, tatlısıyla çok 
güzel anılarla ayrılıyorum. 
Sizleri asla unutmayacağım. Bir 
daha belki görüşemeyiz, 
Hakkınızı helal edin dedi.”

K
aya, “65 yaş üstü 
büyüklerimizi koronaya 
karşı korunmak için 

alınan tedbirler sağlıklarını 
bozdu, psikolojilerini bozdu. 
Adeta ev hapsinde tutuluyor 
bu insanlar. Çocuklarına, 
torunlarına, gökyüzüne hasret 
kaldılar. Dünyanın hiç bir 
ülkesinde uygulanmayan bu 
yasaklar, bu uygulamalar çok 
yordu, çok mutsuz etti 65 yaş 
üstü büyüklerimizi. Bu insanlar 
hayat tecrübeleriyle 
kendilerinin ve toplumun 
sağlığını korumada 
hepimizden daha tedbirliler. 

Artık bunu anlayalım ve bu 
insanlarımıza uygulanan 
yasakları esnetilelim” dedi. 
İçişleri Bakanlığı tarafından 
yayınlanan genelge ile 65 
yaş ve üzeri vatandaşlara 
sokağa çıkma yasağı 
uygulanıyor. Sadece 10.00 
ila 13.00 saatleri arasında 
sokağa çıkabilen 65 yaş 
üstü vatandaşlara toplu 
taşıma kullanma yasağı da 
uygulanıyor. Toplu 
taşımaya binemeyen 65 
yaş üstü vatandaşlar, bu 
kısıtlı sürede ne 
sevdiklerini görebiliyor, ne 

faturalarını yatırabiliyor ne de 
işlerini halledebiliyorlar. 
Konuyu Meclis'te gündeme 
getiren CHP Trabzon 
Milletvekili Ahmet Kaya, 
şunları söyledi:
ADETA EV HAPSİNDELER
“65 yaş üstü milyonlarca 
vatandaşımız dünyada benzeri 
görülmemiş bir uygulamayla 
aylardır mağdur ediliyor. 
Saygın gazeteci Uğur Dündar 
bu vatandaşlarımıza 
uygulanan yasaklarla ilgili bir 
çağrıda bulunarak 'Ne olur bu 
insanların haklarına sahip 
çıkın.' dedi. Bu insanlarımız 

aylardır ev hapsindeler, 
çocuklarına, torunlarına 
arkadaşlarına hasret kaldılar. 
Hareketsizlik nedeniyle 
hastalandılar, bedensel ve 
ruhsal açıdan çok yıprandılar.”
TRABZON'DAN GELEN 
MESAJ…
Trabzon'dan bir vatandaşın 
kendisine gönderdiği mesajı 
mecliste okuyan Kaya, 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Trabzon'da bir 
büyüğümüzden gelen mesajı 
sizlere okuyorum: '10.00-13.00 
saatleri arasında sokağa 
çıkmamıza izin veriliyor. 

Otobüs ve dolmuş gibi toplu 
taşıma araçlarından 
faydalanmamız yasak. Üstelik 
o saatlerde otobüsler bomboş 
ama biz binemiyoruz. Biz ne 
yapalım? İhtiyaçlarımızı nasıl 
giderelim? Zaten, 3 kuruş olan 
emekli maaşımızla taksi mi 
tutalım? Bir de insan haklarına 
aykırı bu uygulamayı bizi 
korumak için yaptıklarını 
söylüyorlar. Bu yaşa gelmişiz, 
Biz kendimizi korumasını 
bilmiyor muyuz?' Buradan 
Hükûmete sesleniyorum. Bu 
haklı sesleri artık duyun ve 
gereğini yapın.”

MİLLETVEKİLİ KAYA: 65 YAŞ ÜSTÜ TORUNA HASRET KALDI
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağına tabii tutulan 65 yaş üstü vatandaşların 
çocuklarına, torunlarına hasret kaldıklarını ve uzun süre evde kaldıkları için bunalım yaşadıklarını ifade etti.
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VALİ USTAOĞLU
TONYA �LÇES�N� Z�YERET ETT�
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, devam eden kamu yatırımlarını yerinde 
incelemek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tonya'ya geldi. 
Programına hükümet konağı ziyaretiyle başlayan Vali Ustaoğlu, Kaymakam 
Muhammet İkis'ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

H
ükümet konağından 
belediye binasına geçen 
Ustaoğlu, cadde 

üzerinde hasbihal ettiği esnaf 
ve vatandaşlardan, koronavirüs 
tedbirleri konusunda dikkatli ve 
duyarlı olmalarını istedi. 
Kaymakam İkis, İl Jandarma 
Komutanı Kıdemli Albay Orhan 
Sırma, İl Emniyet Müdürü Metin 
Alper ve Başkan Beşel ile 
birlikte Tonya İlçe Emniyet 
Amirliğini ziyaret eden Usta-
oğlu, polis bölgesindeki çalış-
malar hakkında bilgi aldı ve tüm 
personele 'hayırlı görevler' 

diledi. İlçedeki temaslarına, 
Tonya Muhtarlar Derneği ziya-
retiyle devam eden Ustaoğlu, 
dernek başkanı Cemil Yılmaz 
ve dernek üyeleriyle bir araya 
gelerek, muhtarların talep ve 
beklentilerini dinledi. Kayma-
kam İkis ve beraberindekilerle, 

Tonya Belediyesini ziyaret eden 
Vali Ustaoğlu, Belediye Başkanı 

Osman Beşel'den çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. Vali İsmail 
Ustaoğlu, Tonya ilçe 
merkezinde, ihalesi yapılan, 
çok katlı kapalı otopark, pazar 
yeri, kapalı düğün salonu ve 
gençlik merkezi projelerinin 
hayata geçirileceği alanda da 

incelemelerde bulundu.  Tonya 
programı kapsamında, ilçe 
jandarma komutanlığını da 
ziyaret eden Ustaoğlu, İl 
Jandarma Komutanı Kıdemli 
Albay Orhan Sırma ve berabe-
rindekilerle gerçekleştirdiği 
ziyarette, jandarma bölgesinde 
yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi aldı ve tüm personele 
başarılar diledi. 'Tonya Köy Evi 
Projesi' alanında incelemelerde 
bulunan Vali Ustaoğlu, Başkan 
Osman Beşel'den,  yöresel 
ürünlerin sergilenmeleri ve 
satışları amacıyla, belediyece 

hayata geçirilen projeye ilişkin 
bilgi aldı. Ustaoğlu, Tonya 
Belediyesi tarafından, ilçede en 
çok gün ışığının düştüğü Ruj 
Tepesi'ndeki 16 dönümlük 
alanda faaliyete geçirilen güneş 
enerji santralinde incelemelerde 
bulundu.

C
HP Trabzon 
Milletvekili Ahmet 
Kaya, 

Trabzon'un Vakfıkebir 
İlçesi'ne bağlı Çamlık 
Mahallesi'nde bulunan 
Pedromida Kaya Kilisesi için 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy'a soru 
önergesi verdi. Kaya, “Tarihi 
Pedromida Kaya Kilisesi'nin 
turizme açılması bölgemize ve 
ekonomimize çok ciddi katkılar 
sağlayacaktır. Bu bilinçle 
Pedromida'ya sahip çıkıyoruz. 
Konunun takipçisi olacağız" 
dedi. CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, geçtiğimiz hafta 
Trabzon'da tarihi Pedromida 
Kaya Kilisesi'ni ziyaret etmiş ve 
Kaya Kilisede incelemelerde 
bulunmuştu. Kilisenin 
sahipsizliğine ve tahrip edilmiş 
haline çok üzüldüğünü ifade 
eden Kaya, konuyu Meclis 
gündemine taşıyarak Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy'un cevaplaması istemiyle 
soru önergesi verdi. Kaya, 

şunları söyledi:
BÖLGE TURİZMİNE ÇOK 
ÖNEMLİ KATKI 
SAĞLAYACAKTIR
“Trabzon'un Vakfıkebir 
İlçesi'ne bağlı Çamlık 
Mahallesi'nde yüzyıllar 
öncesinden kalma Pedromida 
Kaya Kilisesi bulunmaktadır. 
Kayaların oyulması suretiyle 

yapılan 2 katlı 
kilise içinde 
odalar, oda 
duvarlarında 
harap edilmiş 
tarihi değerde 
freskler ve yazılar 
vardır. Kaya 
kilisenin ön ve 
yan kısımlarında 
ise su toplama 
kuyuları ile ayaz-
ma bulunmakta-
dır. Yolu dahi 
olmayan tarihi 

Pedromida Kaya Kilisesi'nin şu 
andaki hali içler acısıdır.  
Sahipsizlik ve bakımsızlık 
içindeki tarihi kilisenin zemini ve 
bazı duvarları deneciler 
tarafından tahrip edilmiş, içi 
hiltilerle kazılmış ve 
yağmalanmıştır. Bir insanlık 
mirası olan Pedromida Kaya 
Kilisesi'ne sahip çıkılması ve 
yapılacak yol ve restorasyon 
çalışmaları sonrasında Trabzon 
turizmine kazandırılmasının 
bölge turizmine çok önemli 
katkılar sağlayacağı açıktır.”
KAYA, SORU ÖNERGESİ 
VERDİ
“Tarihi Pedromida Kaya 
Kilisesi'ni ziyaret edip içler acısı 
halini fotoğraarla ve 
görüntülerle kamuoyuna 
duyurduk. Bu konuyu bizden 
önce gündeme getiren ve 

turizme açılması için çalışan, 
emek veren arkadaşlarımız ve 
muhtarlarımız var. Bu kıymetli 
emeklerin karşılık bulması için 
konuyu meclis gündemine 
taşıdık. Kültür ve Turizm 
Bakanı'nın cevaplaması 
istemiyle soru önergesi verdik. 
Sorularımızın cevaplanmasını 
ve Pedromida'nın biran önce 
bölge turizmine 
kazandırılmasını sabırsızlıkla 
bekliyoruz” diyen Kaya'nın 
Meclis'e sunduğu soru önergesi 
ise şöyle:
1- Bakanlığınızca Pedromida 
Kilisesi ile ilgili olarak bugüne 
kadar herhangi bir çalışma 
yapılmış mıdır? Yapılmışsa 
bunlar nelerdir?
2- Pedromida Kaya kilisesinin 
bir Restorasyonla Trabzon ve 
Vakfıkebir turizmine 
kazandırılması düşünülmekte 
midir? Düşünülmekte ise ne 
zaman düşünülmektedir? 
Düşünülmüyorsa sebebi nedir?
3- Bugüne kadar Pedromida 
Kaya Kilisesi'nden çıkarılarak 
kayıt altına alınan herhangi bir 
tarihi eser var mıdır?
4- Pedromida Kaya Kilisesi 
çevresinde yapılacak arkeolojik 
kazılarla birçok tarihi eserin gün 
yüzüne çıkabileceği konusu 
bilginiz dâhilinde midir?
5- Deneciler tarafından 
yağmalanan Pedromida 
Kilisesi'nin son durumu 
hakkında bilginiz var mıdır? 
Varsa, bu tarihi değer neden 
koruma altına alınmamıştır?
6- Tarihi Pedromida Kilisesi'nin 
turizme kazandırılmasının 
Vakfıkebir ilçemize büyük katkı-
ları olacağı konuşulmaktadır. 
Bakanlık olarak bu konudaki 
düşünceleriniz nelerdir?

PEDROM�DA TUR�ZME AÇILACAK MI?
CHP'Lİ AHMET KAYA, PEDROMİDA'YI MECLİSE TAŞIDI;

TMO'NUN FINDIK ALIMI
P�YASAYI RAHATLATTI
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih CORA, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 
(TMO) fındık alımlarının piyasayı rahatlattığını ifade etti. 

C
ORA, TMO'nun fındık 
alım süresini 30 Nisan 
2021'e kadar uzattığını 

hatırlatarak, “Bu karar hem 
fındık üreticimizi hem de 
fındığı satan küçük esnafımızı 
rahatlatmıştır. Biz üreticimizin 
endişelerini yakından takip 
ediyoruz. Hükümetimiz her 
zaman fındığın ve fındık 
üreticisinin yanında oldu, 
bundan sonra da olmaya 

devam edecektir. TMO alımları 
ile üreticiyi koruduğumuzu bir 
kez daha göstermiş olduk. 
Aynı zamanda bu alımlarla 
üreticimizin piyasaya olan 
güveni artmıştır. Özellikle son 
birkaç yıldır açıklamış olduğu-
muz fındık yatları çiftçimizi 
mutlu etmiştir. TMO'nun fındık 
alım süresini uzatması yatın 
aşağı düşmesini de 
engellemiştir.” dedi.

B
üyükşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Zorluoğlu'nun Şalpazarı 

ilçesine gerçekleştirdiği 
ziyarete, Büyükşehir Belediye 
Meclis Başkan Vekili Atilla 
Ataman, Şalpazarı Belediye 
Başkanı Rek Kurukız, TİSKİ 
Genel Müdür Yardımcısı 
Yılmaz Görmüş ve ilgili daire 
başkanları eşlik etti. Başkan 
Zorluoğlu'nun Şalpazarı 
ziyareti; ilçe yetkilileri, 
muhtarlar, esnaf ve 
vatandaşlar tarafından 
memnuniyetle karşılandı.
İLÇE YETKİLİLERİNİ 
ZİYARET ETTİ
Başkan Zorluoğlu ziyaretleri 
kapsamında Şalpazarı Kay-
makamı Uğur Ünsal'ı maka-
mında ziyaret etti.  Şalpazarı 
Belediye Başkanı Rek Kuru-
kız'a da ziyaret gerçekleştiren 
Başkan Zorluoğlu, ilçe sorun-
ları ile ilgili görüş alışverişinde 
bulundu. İlçelerinde yapılan ve 
yapıl-ması gereken projelerle 
ilgili Başkan Zorluoğlu'nu 
bilgilen-diren Kurukız, belediye 
binası içerisinde yapılacak 
Meclis salonuna Büyükşehir 
Beledi-yesi Meclis Başkan 
Vekili Atilla Ataman'ın isminin 
verileceğini de açıkladı. AK 
Parti ve MHP Şalpazarı ilçe 
başkanlıklarını da ziyaret eden 
Başkan Zorluoğlu, daha sonra 
Şıhkıranı Mahallesi'ne giderek 
içme suyu projesi çalışmalarını 
inceledi.
18 İLÇENİN BAŞKANIYIM
İncelemelerinin ardından 
açıklamalarda bulunan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, “Göreve 
geldiğimiz günden itibaren tüm 

ilçelerimize olduğu gibi 
Şalpazarı'na da gücümüz 
nispetinde dokunmaya gayret 
gösterdik. Seçilirken sadece 
Trabzon merkeze değil, 18 
ilçenin tamamına belediye 
başkanlığı yapacağımızı ve 
kaynaklarımızı adil şekilde 
dağıtacağımızı ifade etmiştik. 
Çalışmalarımıza bu anlayışla 
devam ediyoruz. Bu 
çerçevede geçtiğimiz sezon 
Şalpazarı'nda kırsalda ciddi 
şekilde yol çalışmalarımız 
oldu. Sanat yapısı ve içme 
suyu çalışmaları 
gerçekleştirdik” diye konuştu.
TÜM MAHALLELERİ 
SAĞLIKLI İÇME SUYUNA 
KAVUŞTURACAĞIZ
Şalpazarı halkının sağlıklı 
içme suyundan yararlanması 
için de çalışmalar yürüttüklerini 
belirten Başkan Zorluoğlu, “Şu 
anda Şalpazarı merkezde arıt-
ma tesisinin devreye girmesin-
den sonra içilen suyun kalite-
sini ilçe halkı biliyor. Şimdi de 
hedemiz Şalpazarı'nın 30 
mahallesinin tamamına yeterli 
içme suyunu sağlayacak 
büyük bir çalışma. Şıhkıranı 
Mahallesi'ne çıktık ve  oradan 
araziye baktık. İnşallah büyük 
bir gölet yapmak suretiyle 
yukarıda bir içme suyu arıtma 
tesisi hayata geçirerek, 
mahallelerimizi sağlıklı içme 
suyuna kavuşturmak istiyoruz. 
Bu bizim için çok önemli 
projelerimizden bir tanesi” 
ifadelerini kullandı. 
YOL ÇALIŞMALARIMIZ 
DEVAM EDİYOR
Başkan Zorluoğlu, 
Şalpazarı'nda yapılan yol 
çalışmaları ile ilgili yaptığı 

değerlendirmede, “Şalpaza-
rı'nda asfalt ve beton çalışma-
larına başladık. Bu sene de-
vam edeceğiz. Seneye daha 
fazlasını yapmaya gayret gös-
tereceğiz. Belediye Başkanı-
mızla, ilçe başkanımızla isti-
şare halindeyiz. Atilla Ataman 
ve Muzaffer Türkmen gibi 
Şalpazarılı arkadaşlarımızın 
da bir eli daima ilçe halkımızın 
üzerinde. Bu bakımdan inşal-
lah görev yaptığımız süreyi 
Şalpazarı için en iyi şekilde 
değerlendirme gayreti içerisin-
deyiz” şeklinde konuştu.
FERAH BİR İLÇE HALİNE 
GETİRECEĞİZ
Sadece kırsalda değil ilçe 
merkezinde de çalışmalar 
yaptıklarını da belirten Başkan 
Zorluoğlu, “İlçe merkezimizde 
kentsel dönüşüm ve cephe 
saplıklaştırma çalışmalarını 
değerlendiriyoruz. Yine bazı 
yerlerde kamulaştırma yapmak 
suretiyle sıkışıklığı ortadan 
kaldırarak Şalpazarı'nı ferah 
bir ilçe haline getirmeyi arzu 
ediyoruz. Büyükşehir 
Belediyesi olarak TOKİ 
Başkanlığımız ve ilçe belediye 
başkanlığımız ile birlikte görev 
süremizi en güzel hizmetlerle 
değerlendireceğimize 
inanıyoruz” dedi.
MUHTARLARIN 
SORUNLARINI DİNLEDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Şalpazarı 
ilçesi mahalle muhtarları ile de 
bir araya geldi. Tüm 
muhtarların sıkıntılarını tek tek 
dinleyen Başkan Zorluoğlu, 
gerekli incelemeleri yapmaları 
için beraberindeki ekibine 
talimat verdi. Sorunlarıyla 
yakından ilgilenilmesinden 
memnuniyet duyan mahalle 
muhtarları, gösterdiği 
hassasiyet nedeniyle Başkan 
Zorluoğlu'na teşekkür ettiler. 
ESNAF VE VATANDAŞ-
LARLA GÖRÜŞTÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zorluoğlu, temaslarını esnafı 
ziyaret ederek ve Şalpazarı 
halkı ile bir araya gelerek 
noktaladı. Büyükşehir Belediye 
Başkanının bizzat ilçelerine 
gelerek sorunları yerinde 
görmesinden mutlu olduklarını 
dile getiren esnaf ve ilçe 
sakinleri, Zorluoğlu'na 
teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN ZORLUOĞLU ŞALPAZARI'NDA
�NCELEMELERDE BULUNDU
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gerçekleştirdiği 
ilçe ziyaretleriyle halkın talep ve sorunlarını yerinde dinlemeye devam 
ediyor. Bulduğu her fırsatta ilçeleri ziyaret etmeye özen gösteren 
Başkan Zorluoğlu, Şalpazarı ilçesine giderek incelemelerde bulundu.
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Allah bizi şerefli bir varlık 
olarak en güzel kıvamda 
yarattı (Tin: 95/4) ve 

sayısız nimetleri de önümüze 
serdi (İbrahim: 14/32-34, Nahl: 
16/18). Bunca nimetleri bize 
veren Allah olduğuna göre O'na 
TEŞEKKÜR gerekmez mi? Bugün 
basit bir iyilik gördüğümüz 
kimseye bile teşekkür etmeyi 
ihmal etmiyorsak mülkün asıl 
sahibi, sayısız nimetleri 
kullarına ihsan eden Allah'a da 
elbette teşekkür/şükür gerekir.
ŞÜKÜR NEDİR? Sözlükte 
“yapılan iyiliği bilmek ve onu 
yaymak, iyilik edeni iyiliğiyle 
övmek; minnettarlık anlamına 
gelir. Terim olarak ise şu 
anlama gelir: Allah'tan veya 
insanlardan gelen nimet ve 
iyilikten dolayı minnettarlığını 
ifade etme, nimete söz ve fiille 
mukabelede bulunma, Allah'a 
itaat edip günah işlemekten 
uzak durmak suretiyle nimetin 
gereğini yapma. Bir başka 
ifadeyle şükür, her türlü nimetin 
tek ve gerçek sahibinin Allah 
olduğunun şuuruna varmak ve 
bunu içten ve usulünce (sözlü 
veya fiili olarak) ifade etmektir.
 Şükür Kur'an'da üzerinde en 
çok durulan konulardan 
birisidir. Kur'an'da 75 yerde 
şükürden bahsedilir. Kur'an 
şükrü Allah'a kulluk etmenin 
şartı olarak görür. Eğer Allah'a 
kulluk ediyorsanız yiyin-için 
ama Allah'a şükredin… 
(Bakara: 2/172)
İnsan Rabbine neden 
şükretmesin ki? Rabbimizin 
nimetlerinden bazılarına 
bakalım. İnsanı en güzel şekilde 
yarattı (Nahl: 16/78, Mülk: 
67/23). Doğru yolu bulmamız 
için peygamberler ve kitaplar 
gönderdi. Sayısız gıdalar verdi. 
Dini emirlerde kolaylıklar 
sağladı. Kullarına 
merhametinin eseri olarak tevbe 
kapısını açtı… vs. Şükreden 
aslında bunu kendisi için 
yapmıştır. Zira şükreden kişi 
Rabbine yönelmiş, O'nun 
hoşnutluğunu kazanmıştır. 
Bunun neticesinde de cennete 
gidecektir. Demek ki şükür, 
netice itibariyle insanı cennete 
götüren bir eylemdir. 
(Neml: 27/40, 
Lokman: 31/12)
Kulluk ile şükür arasında güçlü 
bir bağ vardır. Şükürden kopan 
kulluktan kopmuş demektir. 
Şükürsüzlük Allah'a 
itaatsizliktir. Bu sebeple ezeli 
düşmanımız şeytanın bütün 
çabası kulları şükürden 
uzaklaştırmaya yöneliktir. 
Şeytan cennetten kovulunca 
Allah'a şöyle dedi: "Ben senin 
dosdoğru yoluna oturacağım, 
kullarının sağından-solundan, 
önlerinden-arkalarından 
yaklaşacağım ve sen onların 
çoğunu şükredenlerden 
bulmayacaksın." (Araf: 7/16-17) 
Evet şeytan insana dört bir 
taraftan yaklaşır. Günahları 
süslü ve cazip gösterir. Böylece 
insanı Allah'a kulluktan-
itaatten ve şükürden 
uzaklaştırır. Burada şuna dikkat 
edelim. Yarın BÜYÜK 
MAHKEMEDE, “Ne yapayım 
şeytana uydum, her şey şeytanın 
yüzünden oldu” diyerek sıyrılma 
imkânımız da yok. Zira Allah 
akıl verdi, irade-i cüz'iye verdi. 
O günahı kendi hür iradenle 
seçmiş oluyorsun. Sonuçlarına 

da katlanacaksın artık.
Şükür nasıl yerine getirilir? 
Üç nevi şükür vardır. 1- Dil ile 
Şükür: Nimetin sahibini anmak, 
O'nu övmek. 2- Kalb ile Şükür: 
Nimet sahibinin Allah olduğunu 
kalp ile tasdik etmek ve kalbi 
O'nun sevgisi ile doldurmak. 3- 
Fiil ile Şükür: Bedenen, nimet 
verene itaat ve O'nun bütün 
emirlerini yerine getirip 
yasaklarından da uzak 
durmaktır. Şükreden bir 
müminin hayatında bu üçü de 
olmalıdır. Zira hayatımızda 
bunların ayrı ayrı yeri vardır. 
Yeri gelir dil ile, yeri gelir kalp 
ile, yeri gelir beden ile, yeri gelir 
her üçü ile şükredilir.
 Şunu unutmamak lazım. Her 
nimetin şükrü kendi 
cinsindendir. Mesela, malın-
paranın şükrü mal ile yerine 
getirilir. Yani bir çiftçi “Ya Rabbi 
bana şu kadar fındık verdin, 
sana şükrediyorum” demekle 
şükretmiş olmaz. Ancak o 
fındığın zekatını (öşür) 
verdiğinde şükretmiş olur. Hem 
ŞÜKÜR nimetlerin artmasına 
sebep olur. Rabbimiz, 
“Şükrederseniz elbette artırırım” 
diyor. (İbrahim: 14/7)
İnsan geçmişini bilmeden 
geleceği sağlıklı okuyamaz. Ben 
büyüklerimden çok yoksulluk ve 
açlık hikâyelerini dinledim. 
Şimdiki nesle bunlar masal gibi 
geliyor. Ama hepsi gerçek. 2007 
yılında Giresun Güce 
Boncukçukur Köyünde 104 
yaşındaki bir amca ile 
mülakatım sırasında onun 
ağzından “Babam şu evde 
açlıktan öldü” dediğini bizzat 
dinledim. Yine 2009 yılında 
Giresun Espiye'de 100 yaşındaki 
başka bir  amcadan; 'Birinci 
Dünya Harbi ve İstiklal Savaşı 
yıllarında fındık yaprağından 
çorba pişirip yediklerini, fındık 
kabuğunu öğütüp yediklerini,  1 
okka mısırın 1 kırmızı lira 
olduğunu' bizzat dinledim. Her 
iki mülakatın kaydı arşivimde 
duruyor. Şimdi nimetler içinde 
yüzüyoruz ama şükretmeyi 
bilmiyoruz. Yaprak yiyerek 
ayakta kalan dedelerin torunları 
bir günlük ekmeği bayat diye 
çöpe atıyorsa (ki ülkemizde 
günde 6 milyon adet ekmek çöpe 
atılıyor) ortada büyük bir 
şükürsüzlük ve nimete 
nankörlük var demektir. Belki de 
o yüzden paramız var ama 
bereket ve huzurumuz yok.
 Çağımızda “Şükürsüzlük 
Hastalığı” her geçen gün 
yaygınlaşıyor. İnsanlar mali 
yönden güçlendikçe şımarıyor. 
Rabbini unutuyor. Dolayısıyla 
şükürsüzlük hastalığına 
yakalanıyor. Nimeti veren 
Allah'ı unutunca O'nun emirleri 
de unutuluyor ve neticede fakir-
fukara da gözetilmez oluyor. 
Şükürsüzlüğün bir diğer 
tezahürü de kanaatsizlik, eldeki 
ile yetinmemek, hep daha 
fazlasında gözü olmaktır. Bu tür 
insanlar daha çok kazanmak 
için aç gözlü davranarak tüm 
değerlerini ayaklar altına 
alırlar. Son olarak şunu 
söyleyelim. ŞÜKÜRSÜZLÜK 
NANKÖRLÜKTÜR. Yani şükrün 
zıddı nankörlüktür.
(Bakara: 2/152, İnsan: 76/2-3, 
Neml: 27/40 ,İbrahim: 14/7) 
Nankörlerden olmamak için 
şükretmek lazımdır.
Ne mutlu şükredenlere!

Recep ŞAHAN
Vakfıkebir İlçe Müftüsü

ŞÜKÜRSÜZLÜK HASTALIĞI

T
ürkiye Polis Emeklileri 
Sosyal Yardım Derneği 
Trabzon Şube Başkanı 

Dursun Ali Atmaca ziyaret 
sırasında dernek faaliyetleri ile 
ilgili yaptığı açıklamada 
şunları söyledi. Başkan 
Atmaca, öncelikle sıcak ve 
samimi misar perverliğiniz 
için ayrıca gazetenizde söz 
hakkı vererek yer ayırdığınız 
için derneğimiz adına teşekkür 
ediyorum. 
“TRABZON ŞUBESİ 
DERNEĞİMİZ FAALİYETE 
GEÇTİ”
Başkanı Dursun Ali Atmaca, 
Ankara kadrosunda iken 
emekli olarak Trabzon iline 
geldim. Geldiğimde ilk 
aradığım şey bir emekli olarak 
vakit geçirebileceğim, sosyal 
faaliyetlerde bulunacağım yer. 
Ancak emekli polis olarak 
böyle bir yer bulamadım. 
Daha sonra benim gibi emekli 
olan 5-10 arkadaşımla ne 
yapabiliriz konusunda 
istişarelerde bulunduk. 
Öncelikli yaptığımız çalışmada 
1650 emekli emniyet 
mensubunun ilimizde ikamet 
ettiğini, başka illerde Kamu 
Yararına Faaliyet gösteren 
Polis Emeklileri Derneğinin 
olduğunu öğrendik. Onun 
Samsun ilindeki Şubesi ile 
irtibata geçerek oraya üye 
olmaya başladık. İlk etapta 
Samsun ilinde bulunan 
derneğe 100 üye ile kayıt 
olduk. Ardından İstanbul ilinde 
bulunan Polis Emeklileri 
Derneği Genel Merkezi ile 
irtibata geçerek Trabzon ilinde 
bir şube açmak istediğimizi 
ilettik. Genel Başkan Mustafa 
Acar ilimize gelerek bizlerle bir 
toplantı yaptıktan sonra 
Trabzon iline şube açılmasına 
onay verdi. 10 Nisan 2019 
yılında Polis Emeklileri 
Derneği Trabzon Şubesini 
kurarak faaliyete geçirdik. Peki 
Neden böyle bir dernek kurma 
isteği doğdu. Bizler yıllarca 
mesai mefhumu gözetmeden 
kendimizi Türk Milletine 
adadık. Hayatımız millete ve 
vatana hizmetle geçti. Öyle 
zaman oldu ki tabiri caizse 
şahadet uğruna mermiye kafa 
attık. Mesai saatlerimizin 
çokluğu bizim sosyal ilişkiler 
kurmamıza engeldi. Ailemize 
dahi ayıracak zaman 
bulamıyorduk. Normal devlet 
memuru günlük sekiz saat 
çalışıp haftada iki gün istirahat 
ederken biz öyle zaman oluyor 
ki! Haftalık bir gün dahi izin 
kullanamıyorduk. Yani sosyal 
faaliyet yapacak zamanı 
bulamıyorduk. Tabi emekli 
olunca geldiğimiz memlekette 
tanıdık kimsemiz kalmadı. 
Sürekli çalışmaya alışkın olan 
bizler sohbet edecek, sabah 
çıktığımızda sosyal faaliyette 
bulunabileceğimiz bir yer 
bulamıyorduk. Arkadaşlarımı-
zın birçoğu meydan parkında 
öylesine vakit öldürüyor ya da 
bir kahve köşesinde kendini 
heba ediyordu. Arkadaşlarımı-
za bir ev, bir sığınak, bir sıcak 
yuva, dertleşebileceği bir 
ortam ve yalnız olmadığını 
hissettirecek yer kurmaktı 
gayemiz ve bunu başardık.  
“BU İLİN SORUNLARININ 
ÇÖZÜMÜNDE SÖZ SAHİBİ 
OLMAK İSTİYORUZ”
Amacımız; Trabzon ilinde ve 

ülke genelinde çalışan ve 
emekli tüm meslektaşlarımızın 
sesi olmak. Ülkenin bölünmez 
bütünlüğünü savunan, vatan, 
millet, bayrak sevdalısı bir 
STK'yı ilimize kazandırmaktır.  
Yine meslektaşlarımızın özlük 
hakları ile ilgili çalışmalar 
yapmak, hakların kazanılması 
için gerekli çalışmaları yürüt-
mek, mağdur olan meslektaş-
larımıza yardımda bulunmak, 
derneğimize üye arkadaşları-
mızın çocuklarına burs ver-
mek temel hedeerimizden. 
Bizler bu ildeyiz ve bu ilin 
sorunlarının çözümünde söz 
sahibi olmak istiyoruz. 
Ne istiyoruz; Bizler mesleğe 
girdiğimiz günden itibaren 
sosyal haklarımız yani özlük 
haklarımızın verilmesi için 
mücadele veriyoruz. Bugüne 
kadar gelen her hükümet 
bizlere çeşitli sözler verdiler 
ancak bu sözleri hiçbir zaman 

yerine getirmediler. Bizlerle 
alay eder gibi 10 Nisan 
günlerinde farklı meslek 
gruplarına çeşitli haklar 
verirken bizim sırtımızı 
sıvazladılar. Gelen hiçbir 
bakan Polisin hakkı için 
mücadele vermedi. Emniyet 
Genel Müdürü Makamı için 
Polisine sırtını döndü. En 
basiti 3600 ek gösterge 
hakkımız için hiçbir varlık 
gösteremediler. Bizler 2019 
yılında Trabzon ilinde 3600 
hakkımızın verilmesi için bir 
basın açıklaması yaptık. Bu 
hakkımızı almak adına yasal 
haklarımızı kullanacağız. 
Sadece zamanı bekliyoruz. 
Sonuç olarak diyoruz ki 'BİZİ 
YOK SAYANI BİZDE YOK 
SAYACAĞIZ.' Emekli bir polis 
ile çalışan bir polisin maaşı 
arasında yarı yarıya fark var. 
Emekli olan polisin tazminatı 
kesiliyor, aile yardımı kesiliyor. 
Sanki bu kişi emekli olduktan 
sonra ölüme terk ediliyor. Biz 
bu saçma düzeni 
reddediyoruz. Hakkımız olanı 
istiyoruz.  3600 hakkımız 
eğitim farkı olmaksızın derhal 
verilmeli. Emniyet hizmetleri 
tazminatının en az %50'si 
emekliye ödenmeli. Aile 
yardımı kesilmemeli. Emekli 
olup çocukları okuyan emekli 
mensuplarımıza burs imkanı 
sağlanmalı. Emniyet çalışanı 
herkese yıpranma hakkının 
verilmesi. Teşkilatta çalışırken 
taşıma silah ruhsatı verilen 
sivil memur ve yardımcı 
hizmetler sınıfı personeline de 
emeklilikte aynı haklardan 
yararlanmaları konusunda 
düzenleme yapılmalı diye 
düşünüyoruz.  Her ilde Polis 
Emeklisi Sosyal tesisleri 

açılmalıdır.
“BİZLER BU SÜREÇTE 
SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN 
İKİ KATI FAZLA PANDEMİYE 
ŞEHİT VERDİK”
Pandemide Türk Polisi; 
Evet, bizler dini bayramlarda 
da, milli bayramlarda, yılbaşı 
tatilinde de ailemizle vakit 
geçiremiyoruz. Asli görevlerini 
yapması gereken kurumlara 
dahi bizler yardımcı oluyoruz. 
Maç olur biz görev alırız, 
konser olur biz çağırılırız, 
miting olur gel bakalım polisim 
denir, şimdi de pandemi de 
polise değişik görevler verildi.  
Bizler bu süreçte sağlık 
görevlilerinin iki katı fazla 
pandemiye şehit verdik. Kimse 
bunu gündem dahi yapmadı. 
Nasıl olsa polis sessiz, 
sendikası yok, hakkını 
savunan bakanı yok, müdürü 
yok. Vatandaşa pandemi ihlali 
ile ilgili ceza kesilecek polis 

gel, sigaradan ceza kesilecek 
polis gel, kısıtlamayı ihlal eden 
vatandaş evine götürülecek 
polis gel, pozitif vakalı olup 
kaçan adam var polis yakala. 
Peki, bu süreçte polise ne 
verildi. Kocaman bir hiç. Diğer 
kurumlarda çalışanlar maaşla 
ödüllendirilirken polise bir ka-
ğıt parçası ile teşekkür edildi. 
O da tüm polislere verilmedi. 
Üyelik Çalışmalarımız; 
Trabzon ilinde 1650 emekli 
yaklaşık 3-4 bin civarında 
çalışan emniyet mensubu 
bulunmaktadır. Derneğimiz 
hem çalışan hemde emeklinin 
sesi olmaya devam edecektir. 
Bu bağlamda her platformda 
emniyet mensuplarının 
hakkını savunacağız. 
Günümüz itibarıyla 200 asil, 
25 fahri üye olmak üzere 
toplam 225 kişiye ulaştık. 
Hedemiz yılsonuna kadar 
500 üye yapmaktır. Tabi daha 
sonraki yıllarda bu sayı tüm 
emekli arkadaşlarımızın 
katılımıyla en yüksek sayıya 
ulaşacaktır. Trabzon ili dışında 
Rize, Artvin, Gümüşhane ve 
Bayburt ilimizden de üye 
kayıtları alıyoruz. Pandemi 
sonrası bu illerimizdeki emekli 
mensuplarımızla buluşacağız. 
İlimizdeki tüm vatan sevdalısı 
vatandaşlarımızı derneğimize 
fahri üye olmaya çağırıyoruz. 
Trabzon ilinden Türkiye'ye 
güçlü bir ses vermek istiyoruz. 
İş adamımızdan esnafa, 
vatandaşımızdan emekli 
devlet memuruna kadar 
herkesi bu kutlu çatıda 
birleşmeye davet ediyoruz. 
Derneğimiz hiç bir siyasi 
partiyle bağlantısı yoktur. 
Tamamıyla kamu yararına 
faaliyet gösteren siyaset üstü 

bir oluşumdur. 
Üyelerimize yönelik 
faaliyetlerimiz; Üyelerimiz 
için sosyal amaçlı 
çalışmalarımız devam 
etmektedir. Özel Hastanelerle 
yapılan anlaşmalar gereği 
üyelerimizin 1. derece 
yakınlarını da kapsayacak 
şekilde indirim anlaşmalarımız 
yapılmıştır.  Özel iş yerleri ile 
indirim anlaşmaları yapıldı. 
Derneğimize üye 30 
arkadaşımızın Üniversitede 
okuyan çocuklarına burs 
imkanı verildi. Balıkesir İli 
Erdek İlçesinde bulunan 
Polem otel' de indirimli tatil 
imkanı tanındı. Ramazanlarda 
toplu yemek faaliyetlerimiz 
gerçekleştirildi ve 
gerçekleştirilmeye devam 
edilecek. Önümüzdeki 
dönemde tarihi yerlerle ilgili 
gezi programı için tur şirketleri 
ile görüşmeler yapıldı. 

Meslektaşlarımızın düğün, 
cenaze gibi gerek acı gerekse 
güzel günlerinde yanlarında 
olundu. Hasta arkadaşları-
mızın ziyaretlerine önem 
verildi. Başka illerden gelen 
emekli meslektaşlarımızın 
barınma, hastane gibi işle-
rinde yardımcı olmak amacıyla 
çalışmalar yürütülüyor. 
Emniyetle ilişkilerimiz; 
Kendiside Polis çocuğu olan, 
Trabzon Emniyet Müdürümüz 
Sayın Metin Alper'in her daim 
yakın ilgi ve alakasına şahit 
olduk. Bizlere ilk günden 
itibaren her türlü desteği 
sağladı. Bizi kendi ailesinden 
ayırmadı. Bizlere yer tahsisi 
konusunda gerekli sözü verdi. 
Her daim bize dost elini 
uzatan yüreği güzel, vatan 
sevdalısı müdürümüze 
teşekkürlerimizi sunuyorum. İl 
Valimizi, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanımızı, 
Ortahisar Belediye 
Başkanımızı derneğimize 
davet ediyoruz. Bizlerin yalnız 
olmadığını, yanımızda 
olduklarını hissetmek 
istiyoruz. Yönetim Kurulu 
olarak bir sloganımız var! iyi 
günde, kötü günde değil her 
gün beraber olmak 
arzusundayız. Buradan 
sizlerin aracılığı ile 
ulaşamadığımız 
arkadaşlarımıza ulaşmak ve 
Trabzon İli Kahramanmaraş 
cad. Ferit Demele İş Merkezi 
4. Katta bulunan derneğimize 
tüm emekli meslektaşlarımız 
davetlidir. Trabzon Polis 
Emeklileri Derneği Yönetim 
Kurulu adına Saygılarımızı 
sevgilerimizi sunuyor, Sağlıklı 
günlerde buluşmak üzere. 
Allaha emanet olunuz. Dedi.

BAŞKAN ATMACA; “BU �L�N SORUNLARININ 
ÇÖZÜMÜNDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”

AK PARTİ'DE TARİH DEĞİŞTİ
7. Olağan AK Parti İl Kongresi tarihi 
16.02.2021 Salı günü ertelendiği 
açıklandı. AK Parti Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan'ın katılımlarıyla, 7. Olağan AK 
Parti Trabzon İl Kongresi 16 Şubat 
2021 Salı günü saat 14.30'da Hayri 
Gür Kapalı Spor Salonunda yapılacak.

7. Olağan AK Parti İl Kongresi tarihi daha önce 15.02.2021 
Pazartesi günü olarak açıklanmıştı. Şimdi yeni alınan 
karar ile 16.02.2021 Salı gününe ertelendiği duyuruldu.
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BAŞKAN ATMACA; “BU iLiN SORUNLARININ
ÇÖZÜMÜNDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”

YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN 60 BİN LİRA LAZIM

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

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

Kamu yararına çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım 
Derneği Trabzon Şube Başkanı Dursun Ali Atmaca ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Aydın Çalış, Gazetemizi ziyaret ederek Haber Müdürü 
Sadık Aydın'a dernek çalışmaları hakkında bilgi aktardılar.

Tonya İlçesi'nde doğuştan yürüme engelli olan Esra Sağlam'ın(10) 
ailesi, kızlarının yürüyebilmesi için ameliyat olması gerektiğini, 
ameliyat masrafları içinde 60 bin liraya ihtiyaçları olduğunu 
belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.

> Sadık AYDIN 7'de


