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> Vedat Furuncu 3'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

> Sadık Aydın 2'de

> Sadık Aydın 2'de

AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hakan Kocaman, Gazetemizi ziyaret 
ederek 10 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan AK Parti Çarşıbaşı 
ilçe kongresine tüm hemşerilerimizi davet ediyorum dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon İl Başkanı 
Haydar Revi ve Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ile birlikte 
Türk Telekom Bölge Müdürü Muhammet Katmer'i ziyaret ettiler. 

“KONUSTUÐUMUZUN ARKASINDA 
DÝK DURUSUMUZU SERGÝLEYECEK CESARETÝMÝZDE VARDIR” ULUDÜZ, 

VAKFIKEBİR YÖNETİLEMİYOR!

CHP Vakfıkebir İlçe Başkan Yardımcısı Özdemir Uludüz, Vakfıkebir'de küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin çok zor durumda. Esnafın kira, elektrik, su 
parasını ödeyemez hale gelmesine rağmen yetkililerden hiçbir destek 
bulamadıklarını ve bu sebeple Vakfıkebir'in yönetilemediğini belirtti. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

“DEDİKODUYU BIRAKIP
İCRAATLAR YAPALIM”

“KONUŞTUĞUMUZUN ARKASINDA DİK DURUŞUMUZU

SERGİLEYECEK CESARETİMİZDE VARDIR”
ORTADA BİR BORÇ VARSA SAHİBİDE BURADADIR

Büyükliman Postası Gazetemizi 
ziyaret eden Tonya Doğanspor 

Kulübü Başkanı Zafer Cora ve 
beraberinde Kulüp yöneticisi 
Abdullah Malkoçoğlu, Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu ve 
Haber Müdür Sadık Aydın'a yapılan 
haber'in eksik bilgiden kaynaklan-
dığını belirterek olayın ayrıntılarını 
anlattı. Büyükliman Postası 
Gazetesi olarak kamuoyunun 
öncelikle şunun iyi bilinmesini isteriz 
ki! Bizler yaptığımız haberlerde kişi 
yada kurumlarla hiçbir husumetimiz 
olamaz. Birilerini töhmet altında 
bırakarak haber yapmayız. 
Aldığımız bilgiler ışığında 
haberlerimizi yapar yayınlarız. Karşı 
tarafa da her zaman söz hakkı 
verilmesi yönünde habercilik 
anlayışımızı da tarafsız olarak 
sürdürmekteyiz. Bilhassa haberin 
içeriğinde adı geçen Trabzon'un ve 
Büyükliman Havzasının yetiştirdiği 
Milletvekilimiz Sayın Av. Salih 
Cora'nın bu haberle uzaktan ve 
yakından hiçbir alakası yoktur. Konu 
olan işletme sahibinin sadece 
vekilimizden yardım istediği haberin 
içeriğinde de yazmaktadır. Bu 
konularla ilgili Milletvekilimizin hiçbir 
bağlantısı yoktur. Kamuoyuna saygı 
ile duyururuz.

“KONUŞTUĞUMUZUN 
ARKASINDA DİK DURUŞUMUZU 
SERGİLEYECEK 
CESARETİMİZDE VARDIR”
Tonya Doğanspor Kulübü Başkanı 
Zafer Cora konu ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamada; “ Bizler amatör 
spor kulübü yöneticileriyiz. Zor 
şartlar altında gönüllü olarak bu 
işleri yapmaktayız. Tonya 
Doğanspor Kulübünün bir borcu 
varsa bizler buradayız. Hiçbir yere 
gittiğimiz yok. Doğup büyüdüğümüz, 
yaşlanacağımız ve mezarımızın da 
olacağı yer kendi memleketimizdir. 
Bizler sokakta ne konuşuyorsak bu 
günde konuştuğumuzun arkasında 
dik duruşumuzu sergileyecek cesa-
retimizde vardır. Bizler ailelerimiz-
den aldığımız aile terbiyesinde bor-
cun namus olduğunu iyi bilen kültür-
lü insanlarız.  Ne kaldı ki! Gazete-
nizde işletme sahibi tarafından iddia 
edilen borcun maalesef ödendiği ve 
borcun olmadığı ortadadır dedi.” 
Başkan Cora; “Birde şu yönden 
bakarsak olaylara, bizler amatör 
spor kulübü yönetiyoruz. Zor şartlar 
adlında hep cebimizden harcayarak 
yada yöneticilerimiz veya sponsor 
bulabilirsek onlardan alabildiğimiz 
gelirlerle zor şartlar altında bu 
kulüpleri ayakta tutmaya çalışıyoruz. 

1 TL. bile çıkarımız olmadan 
içimizdeki spor aşkıyla özverili bir 
şekilde ailemize zaman ayırmıyor 
takımla uğraşıyoruz. Amatör spor 
kulüplerinin borçları olacaktır. Zaten 
pandemiden dolayı maçlar iptal. Ne 
zaman başlanacağı meçhul. Biz 
Tonya Doğanspor kulübü olarak 2 
yıl içerisinde takıma 3 buçuk milyon 
lira harcama yaptık. Bu kolay bir 
rakam değil. Bizler takım olarak 
Büyükliman bölgesinde bir heyecan 
olsun, halkımızın spora karşı olan 
ilgisi azalmasın diyerek maçlarımızı 
Vakfıkebir de oynuyoruz. Bölgemiz-
den yetişecek yetenekli futbolculara 
ekmek kapısı olalım diyoruz. 
Trabzon da da çok rahatlıkla 
maçlarımızı oynayabilirdik. Orada 
da kalabilirdik. Trabzon da bedava 
kalma imkanımız olduğu halde hem 
bölge insanı için sosyal bir etkinlik 
olsun hem de Ramada otelde kala-
rak otelin reklamına katkı sunalım 
diye mücadele ettik. Bize otelde 
kalmamız için kendileri teklif 
getirdiler. Zaten parasız kalmadık ki. 
Geldiğimiz bu noktada iddia edilen 
otel borcumuz yoktur. Borç Ramada 
Otel'in hesaplarına havale edilmişti. 
Bu iddia edilen borç durumu eksik 
bilgiden kaynaklanmıştır. Bilhassa 
vekilimizin bu olaylarla hiçbir alakası 

olmamıştır. Kamuoyunun doğrunun 
ne olduğunu bilmesi gerektiğini 
düşünerek sizleri ziyaret ettik dedi.
“MİLLETVEKİLİMİZ SAYIN SALİH 
CORA'NIN HABERLE İLGİLİ 
HİÇBİR ALAKASI YOKTUR”
Büyükliman Postası Gazetesi Haber 
Müdür Ahmet Kamburoğlu ise 
yaptığı açıklamada, “Öncelikle 
şunun iyi bilinmesini isterim ki! 
Gazetemizde yayınlanan haberde 
Bölgemizin ve Trabzon'umuzun 
Milletvekili olan Sayın Salih Cora'nın 
hiçbir alakası yoktur. Tamamen konu 
olan işletme sahibinin Sayın 
Vekilimizden yardım istemesi ile ilgili 
olarak vekilimizin adı geçmiştir. 
Ayrıca sizlerin bu nazik ziyareti 
bizleri onurlandırmıştır. Kamuoyunu 
bilgilendirmek açısından yaptığınız 
bu nazik ziyaretten dolayı sizlere 
teşekkür ediyorum.  Bizlerde sizlerin 
söz hakkı olduğunu her zaman dile 
getirdik. Yanlış hesap Bağdat'tan 
döner misali doğru bilgilerle bizleri 
ve kamuoyunu aydınlattığınız için 
gazetemiz ve kamuoyu adına siz-
lere teşekkür ediyoruz. Haliyle ama-
tör spor kulüpleri zor şartlar altında 
yaşam mücadelesi veriyorlar. Sizl-
erde bu yaşam mücadelesi içeri-
sinde her yöreden transfer ettiğiniz 
futbolculara ödeme yaparak ve ayrı-
ca hem malzeme hem de kulübün 
giderlerini karşılama noktasında 
stres ve sıkıntılar içerisinde özverili 
bir şekilde caba harcıyorsunuz. 
Büyükliman bölgesinde sportif 
faaliyet anlamında çok önemli bir 
katkı sağlıyorsunuz. Sadece sportif 
faaliyet değil sizlerin sayesinde ilçe 
ve bölge genelinde de bir canlılık 
söz konusu oluyor. Ekonomik 
anlamda da bu canlılık 
esnaarımıza yansıyor katkı oluyor. 
Tonya Doğanspor Kulübü olarak 
sizleri kutluyor başarılarınızın daim 
olmasını diyor, her zaman yanınızda 
olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.  

Her hafta birliktelikte alakalı bir şeyler yazmaya 
gayret gösteriyoruz…
Biz aslında Vakfıkebir her zaman iyi olsun 
gözüyle bakmaya çalışıyoruz. Vakfıkebir iyi 
olursa bizlerde iyi olacağız, insanlarda iyi 
olacak…
Esnaf kendi kendine yetmesini bilecek…
İşadamları, esnaf ve Vakfıkebir'de yaşayan 
insanlar gözünden değerlendiriyoruz. Mesela 
Vakfıkebir'de kurumlar mevcut. Bu kurumlarda 
çalışanlar ve müdürleri var. Müdür o kurumun 
en üst yetkilisidir. Vakfıkebir'in haklarını 
koruyacak ve ona göre davranacak, Vakfıkebir'li 
olmasa bile Vakfıkebir'de o kurumunda başında 
yer alıyor…
Sadece koltuk için mücadele etmeyecek ve 
hakkımızı sonuna kadar savunacak…
Birliktelik-beraberlik diyoruz…
Vakfıkebir tümüyle birlik olması demek, 
önümüzde kimsenin duramayacağı anlamına 
gelir…
Esnaf yönünden birbirimize destek olmak, 
burada olan şeyleri dışarıdan almamak için 
mücadele vermek…
Bugün herkesin düğünü ve cenazesi oluyor. 
Düğünde kendi çevreni çağırıyorsun, cenazede 
ise yine kendi çevren gelip başsağlığı diliyor…
Marketler, Vakfıkebir'e baktığımızda birçok 
market var. Bir çoğu günlük hasılatı toplayıp, 
genel merkezlerine o hasılatı gönderiyor. 
Tamam, orada çalışanlar var. Ne kadarı 
Vakfıkebir'e etkili oluyor…
Sıçak para Vakfıkebir'de dönmemiş oluyor. 
Sıçak para dönmeyen yerde ticarette zora 
giriyor ve insanlar daha da çok borçlanıyor…
Bu bilinçte olmamız gerekli…
Bu günün yarınını, her zaman düşünmemiz 
gerekmekte…
Şöyle olmaması lazım, bu benim yıllardır 
arkadaşım, yıllardır ben oradan bir şeyler 
alıyorum gibi söylemler olmaması gerektiğini 
düşünenlerdenim…
Birlik olacağız, her şeyin üstesinden gelmeyi 
bileceğiz…
Trabzon'un bazı ilçeleri var. Onlar nasıl yapıyor, 
bunları hepimiz biliyoruz. Adamlar öyle bir 
kenetlenmişler ki, öğrenci okutuyor. O öğrenci 
yıllar sonra iş sahibi oluğunda, o da 
büyüklerinde ne görmüşse aynen devam 
ediyor…
Bu kısacık bir örnek…
Kısacık ama Türkiye'nin neresine gidersen git, 
bir yerlerde o ilçelerin isimlerini duyduğunda 
gurur verici bir tablo oluyor…
Bizlerde o ilçeler gibi yapıp kenetlenerek, birlik 
olacağız…
Birlikten güç doğar, fuzuli yere dememişler değil 
mi? Bir elin nesi varsa iki elin sesi var da 
demişler…
Birilerinin arkasından konuşup, köşelerde 
dedikodu yapmayı bırakmalıyız. Bana bir şey 
olmaz dememeliyiz. Benim kimseye ihtiyacım 
yok hiç dememeliyiz. Bu gün kimseye ihtiyacın 
olmayabilir, yarının ne olacağını bir tek “Allah” 
bilir…
**************************
Türkiye ve Dünya bu illet virüsle uğraşıp 
duruyor…
Çocuklarımız okullarına gidemez oldu. Öğretim 
uzaktan olarak devam ediyordu. Bu hafta Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. 12 Ekim 
Pazartesi günü tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 
ve 12. sınıar ile özel gereksinimli 
çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Dedi…
Yine uzaktan eğitim bazı sınıar için geçerli 
olacak, mesela ortaokulda 5.-6. ve 7. sınıar, 
lisede 9.-10. ve 11. sınıar uzaktan eğitime 
devam edecekler. İlkokul öğrenci için temel taşı 
oluyor. Ortaokulda son sınıf olan 8. Sınıar ve 
lisede son sınıf olan 12. Sınıar sınava 
gireceklerinden dolayı onlar için ders zili 
çalacak…
Aslında bu illet bir an önce bitse de, öğrenciler 
özlem duymuş oldukları okullarını geri 
dönebilseler…
Çocuklarımız uzaktan eğitimde hiç güzel ders 
çalışamıyor. Çocukları tamamen internet 
bağımlısı yapmış durumdayız. Önceden tablet 
ve bilgisayarlardan uzaklaştırdığımız 
çocuklarımıza, şimdi biz kendi ellerimizle 
veriyoruz…

CHP Vakfıkebir İlçe Başkan 
Yardımcısı Özdemir Uludüz, 

Vakfıkebir'de küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin çok zor durumda 
olduğunu ve esnaarın yalnızlığa 
terk edildiğini belirterek açıklamada 
bulundu. 
SOSYAL DEVLET BÖYLE Mİ 
OLUR?
CHP Vakfıkebir İlçe Başkan 
Yardımcısı Özdemir Uludüz, “Son 
yıllarda artarak devam eden 
ekonomik kriz pandemi süreci ile 
tavan yapmış durumda. Vakfıkebir'de 
küçük ve orta ölçekli işletmeler çok 
zor durumda. Kira, elektrik, su 
parasını ödeyemez hale gelmesine 
rağmen yetkililerden hiçbir destek 
bulamamakta. Suriye'lilere para 
bulan devlet kendi vatandaşımıza 
banka kapılarını gösteriyor, düşük 
faizli kredi tavsiye ediyor. Sosyal 
devlet böyle mi olur? Günlerce kapalı 
olan berber, kuaför, restaurant, cafe, 
çay ocağı, kahvehane gibi işletmeler, 
işleri yarı yarıya düşen taksici esnafı, 
okulların kapalı olmasından dolayı 

boşta kalan servis şoförleri zor 
günler geçiriyor dedi.”
“VAKFIKEBİR BELEDİYESİ NE 
YAPIYOR?”
Uludüz; “Esnafımız kapasitelerinin 
çok altında cirolar yapmalarına 

rağmen işletmelerini ayakta tutmaya 
çalışıyorlar. Buralarda çalışan işçiler 
ve aileleri hepsi zor durumda. AKP 
ilçe başkanı verdiği bir demeçte 
Vakfıkebir'de batan esnaf yok diyor. 
Şehirden ne kadar haberdar 

oldukları ortada... Yüzü gülen işleri 
yolunda olan kaç esnaf var? 
Vakfıkebir belediyesi ne yapıyor? 
Böyle zor günlerde esnafın yanında 
olmayanlar sadece seçim 
dönemlerinde mi esnafın halını 
hatırını soracak. Bir çay ocağına bir 
berbere hiç gidip sordunuz mu sizin 
için neler yapabiliriz diye. Ramazan 
yardımlarını bile ulusal bir market 
üzerinden yapan bir belediyenin 
esnaa ne işi olabilir ki? 
Vakfıkebir'in birkaç işletmeden 
ibaret olmadığını iyi bilmeleri lazım. 
Borçsuz belediyeyi borçlu hale 
getirip piyango gibi gelen 53 milyon 
civarı parayı harcayan yöneticiler 
yetersizdir, beceriksizdir. Betona, 
taş duvara (sanat eseri) paralar 
harcanırken bu günler hiç düşünül-
medi. Esnaf zor durumda kira 

yardımı, su indirimi, emlak indirimi 
gibi destekler mutlaka sağlanmalıdır. 
Bölgenin en güçlü esnaarının oldu-
ğu Vakfıkebir ilçemiz iyi yönetilmeye 
layıktır. Maalesef yönetemiyorsunuz 
diyerek sözlerini tamamladı.

ULUDÜZ, VAKFIKEBİR YÖNETİLEMİYOR!

Vakfıkebir belediyesi ne yapıyor? 

Büyükliman Postası Gazetemizin 2 Ekim 2020 tarihli geçen haftaki sayısında yer alan 
manşet haberle ilgili olarak bizleri ziyaret eden Kulüp Başkanı Zafer Cora, ortada bir 
borç varsa sahibi de buradadır. Fakat ortada her hangi bir borç da yoktur dedi. 

Tonya Doğanspor 
Kulübünün bir borcu varsa 

bizler buradayız.



Büyükliman
Postası 3 09.10.2020GÜNDEM

K
ongreye ayrıca; AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz 
Bahar Ayvazoğlu, 

Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu, AK Parti 
Trabzon İl Başkanı Haydar 
Revi, AK Parti Trabzon Kadın 
Kolları Başkanı Meryem 
Sürmen, AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun, CHP 
Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Sevcan Yılmaz, 
Belediye Meclis Üyeleri, Komşu 
İlçelerin Kadın Kolları 
Başkanları, muhtarlar ve 
partililer katıldılar. AK Parti 
Vakfıkebir Kadın Kolları İlçe 
Kongresi divan kurulunun 
oluşturulması ve ardından 
saygı duruşu ve istiklal 
marşının okunması ile başladı. 
Faaliyet raporlarının okunup 
ibra edilmesinin ardından 
konuşmalar maddesine geçildi. 
Kongrede mevcut başkan 
Havva Kurt, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, İl Kadın Kolları 
Başkanı Meryem Sürmen, 
Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve 
İl Başkanı Haydar Revi birer 
konuşma yaptılar. 
“MECLİSTE EN ÇOK 
KADIN VEKİL BULUNDURAN 
PARTİYİZ”
İlçe Başkanı Ahmet Uzun; “Son 
dönemde çalışma hayatında ve 
siyasi mecrada rol alan 
kadınların sayısındaki artış 
kadınların önemini ortaya 
koymaktadır. Özellikle AK 
Partimizin yaklaşık 20 yıllık 
iktidar döneminde görev alan 
kadın vekil sayısı partimizin bu 
konudaki hassasiyetini ortaya 
koymaktadır. Son seçimle 
birlikte Gazi Meclisimizde 53 

Vekil ile en fazla kadın vekil 
sayısı hala bizim partimizdedir. 
Bu değerli vekillerimizden bir 
tanesi de kendisiyle aynı 
dönemde çalışmaktan dolayı 
kendimi şanslı hissettiğim, her 
görüşmemizde kendisinden bir 
şeyler öğrendiğim Trabzon 
Milletvekilimiz Sayın Bahar 
Ayvazoğlu hanımefendidir. 

Kendisini buradan saygı ile 
selamlıyorum. Genel 
başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki 
hassasiyetine de büyük bir 
saygı duyduğumu ve partimizin 
kadın paydaşlara verdiği önemi 
çok değerli bulduğumu da 
belirtmek istiyorum. Biz de 
Vakfıkebir olarak yönetim 
kadrosunda en çok kadın 
yönetici bulunduran ilçe 
olduğumuzun altını çizerek 

gururla söylüyorum. Bu vesile 
ile görevini büyük bir aidiyet 
duygusuyla yapan başkanımız 
Sn. Havva Kurt Hanımefendiye 
ve yönetim kuruluna harcadığı 
emek ve çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Vakfıkebir 
AK Parti İlçe başkanı olarak 
yeni yönetim kurulumuzun her 
zaman yanında olacağız. Yeni 

başkanımız Asiye Kamiloğlu'na 
ve yönetim kuruluna 
görevlerinde başarılar diliyor, 
kongremizin hayırlara vesile 
olması dileğiyle, hepinizi saygı 
ve sevgi ile selamlıyorum dedi.”
“CUMHUR İTTİFAKI ÇATISI 
ALTINDA YOLUMUZA 
DEVAM EDİYORUZ”
İl Başkanı Haydar Revi; “Ana 
Kademe İlçe Kongrelerimizi 
tamamladık, Kadın Kolları 
Kongrelerimize devam 

ediyoruz. Yakında gençlik 
kolları kongrelerimize 
başlayacağız. Tam olarak 58 
tane kongre yapacağız. 58. 
Kongremiz büyük kongremiz 
olacak inşallah. Cenabı Allah 
58. Kongremize de bizleri 
kavuşturmayı nasip eylesin. 
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanımız ve Milletvekilimiz 

Sayın Muhammet Balta ile 
birlikte İl Genel Meclisi üyeliği 
ile başlayan davamızdaki kutsal 
görevimiz, Genel Başkanımız 
ve Genel merkezimizin 
teveccühü ile 6 yıldır İl Başkanı 
olarak devam etmektedir. 
Vakfıkebir ilçemizde bugün 
olduğu gibi bundan öncede her 
zaman birbirinden güzel 
programlar yapılmıştır. Yapılan 
her programa ve bütün 
organizasyonlara katılmaya 

gayret gösterdim. Bu gün 
burada hafta başı olmasına 
rağmen toplanabiliyorsak, 
hakikatten gönül elçileriyiz ve 
gönülden işimizi yapıyoruz. 
Gönülden Genel Başkanımızın 
yanındayız anlamına gelir. 
Özellikle hanım kardeşlerimiz 
evden çıkarken birçok işini 
geride bırakıp buraya geldiler. 
Ben bir kez daha 
katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum. En 
gencinden en yaşlısına, en 
yenisinden en deneyimlisine 
birlikte yol yürümeye devam 
edeceğiz. Bu dönemde Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve kıymetli Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel Başkanı 
Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte 
Cumhur İttifakı çatısı altında 
yolumuza devam ediyoruz. 
Daha güçlü ve kuvvetlenerek 
bu mücadeleyi sürdürüyoruz. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
kongremizin hayırlara vesile 
olmasını diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum dedi.”
“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET 
YAŞASIN!”
Yeni seçilen Vakfıkebir Kadın 
Kolları İlçe Başkanı Asiye 
Kamiloğlu teşekkür konuşma-
sında şu ifadelere yer verdi. 
Kamiloğlu; “Genel başkanımız, 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
önderliğinde “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın!” ilkesiyle 
çıktığımız bu kutlu yolda, 
şahsım ve teşkilat mensubu 
arkadaşlarımla hedemiz, 
inandığımız bu yolda ilçemize 
ve ülkemize hizmettir. Almış 
olduğumuz sorumluluğun 

bilinciyle en büyük hedemiz; 
önümüzdeki 2023 seçimlerinde 
çalınmadık kapı bırakmayarak 
davamızı milletimize anlatmak, 
gönüllerini almaktır. Bugüne 
kadar Vakfıkebir ilçe kadın 
kolları teşkilatında görev yapan 
bütün başkanlarıma ve teşkilat 
mensubu arkadaşlarıma, görevi 
devraldığım başarılı çalışmaları 
ile başarı çıtasını yükselterek 
hedemizi büyüten ve bizlere 
çok daha ağır sorumluluklar 
yükleyen sayın Havva Kurt ve 
ekip arkadaşlarına, ayrıca 
şahsıma bu görevi uygun gören 
ilçe başkanımız Sayın Ahmet 
Uzun'a il kadın kolları başkanı-
mız sayın Meryem Sürmen'e, 
genel merkez kadın kolları 
başkanımız sayın Lütye Selva 
Çam'a teşekkürlerimi sunarım. 
6.Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları 
Kongremiz 'in hayırlara vesile 
olmasını dilerim. Tüm katılımcı-
lara saygılarımı sunuyorum 
dedi.” AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun eski kadın 
kolları başkanı Havva Kurt'a 
hizmetlerinden dolayı teşekkür 
plaketi takdim etti. Yeni seçilen 
kadın kolları ilçe başkanı Asiye 
Kamiloğlu'na görev belgesini 
Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İl 
Başkanı Meryem Sürmen, İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve Havva 
Kurt birlikte verdiler. 
Asiye Kamiloğlu 
Başkanlığında Yeni Yönetim 
Kurulu, Arzu Emiral, Aynur 
Yüksel, Ayşe Birincioğlu, Ayşe 
Erkan, Ayşenur Yıldız, Binnur 
Kum, Duygu Aktaş, Emine 
Saral, Firdevs Çabuk, Melek 
Bilgin, Melek Öztürk, Necla 
Özdemir, Öznur Birinci ve 
Tuğçe Naz Bilğin.

VAKFIKEBiR AK PARTi KADIN KOLLARI KONGRESi YAPILDI

A
K Parti Çarşıbaşı İlçe 
Başkanı Hakan 
Kocaman, Gazetemiz 

Yazı işleri Müdürü, Ahmet 
Kamburoğlu'nu ziyaret ederek 
10 Ekim 2020 tarihinde yapıla-
cak olan AK Parti Çarşıbaşı İlçe 
Kongresi hakkında açıklamada 
bulunarak tüm hemşerilerimizi 
kongremize davet ediyorum 
dedi. AK Parti Çarşıbaşı İlçe 
Başkanı Hakan Kocaman yap-
tığı açıklamada; “2002 yılından 
beri çeşitli kademelerinde görev 
yaptığım büyük ve kutlu dava 

AK Partimizde 3 yıldır 
Çarşıbaşı ilçe başkanlığını 
yürütmekteyim. Bugün yeniden 
İlçe Başkan adayı olarak 
kıymetli hemşehrilerimiz ve 
teşkilatımızın huzurundayım. 
Şahsımı İlçe Başkanlığına 
yeniden laik gören Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak üzere 
Genel Merkez Teşkilat Başkan-
lığımıza, İl Başkanlığımıza, 
Milletvekillerimize ve şahsımla 
ilgili olumlu veya olumsuz görüş 

bildiren tüm teşkilat 
mensuplarımıza teşekkür 

ediyorum dedi.” Başkan 
Kocaman; “Dün olduğu gibi 

bugün de Kongre sürecimizde 
kardeşliğimizi güçlendirmek, 
ailemizi genişletmek ve bu 
davaya gönül veren herkesle 
kucaklaşmak için bir fırsat 
olarak görüyoruz. Kavga, 
düşmanlık, hırs, tne, fesat 
bizim partimize yaklaşamaz. 
Bizim teşkilatımız kardeşlik 
dilini konuşur. Bu davayı 
omuzlayan liderimiz Recep 
Tayyip Erdoğan'a layık bir 
teşkilat olmak için makamları, 
mevkileri emanet görür, ben 
değil, biz diyerek partisinin 

bayrağını taşır. Çarşıbaşı 
ilçemizi kucaklayacak bir ekip 
ile daha da güçlenerek 
çıkacağımız kongre sürecimizin 
ilçemize, ilimize, ülkemize ve 
Ak Partimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Pandemi 
kuralları doğrultusunda 10 Ekim 
2020 Cumartesi günü 
Saat:15:00 de Yağmur Düğün 
Salonunda yapacağımız 
Çarşıbaşı AK Parti ilçe kongre-
mize tüm hemşerilerimi davet 
ediyor, herkese saygı ve sevgi 
ile selamlarımı iletiyorum dedi.”

BASKAN KOCAMAN'DAN KONGRE'YE DAVET 

Asiye Kamiloğlu
Kadın Kolları İlçe Başkanı

Havva Kurt 
Kadın Kolları Eski Başkanı

Muhammet Balta
Belediye Başkanı

Ahmet Uzun
İlçe Başkanı

Meryem Sürmen
Kadın Kolları İl Başkanı

Bahar Ayvaz oğlu 
AK Parti Trabzon Milletvekili

Haydar Revi
İl Başkanı

TÜRK TELEKOM 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET 

K Parti Vakfıkebir İlçe 

ABaşkanı Ahmet Uzun 
yaptığı açıklamada 

Vakfıkebir İlçemize Türk 
Telekom tarafından yapılacak 
yatırımlar ile ilgili bilgi 
aldıklarını ifade etti. Başkan 
Uzun yapılacak çalışmalar 
için şunları söyledi; AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Bahar Ayvazoğlu ve Trabzon 
İl Başkanımız Sayın Haydar 

Revi ile birlikte Türk Telekom 
Bölge Müdürümüz Sayın 
Muhammet Katmer Bey'i 
ziyaret ederek; Vakfıkebir 
ilçemize yapılacak olan 
yatırımlar ve Vakfıkebir Devlet 
Hastanemizin Fiber İnternet 
alt yapısı ile ilgili istişarelerde 
bulunduk. Bölge Müdürümüz 
“İnternetsiz Ev Kalmayacak” 
sloganıyla 2023 hedeerine 
büyüyen adımlarla devam 

ettiklerini bizlere belirterek; 
Personel alımını artırdıklarını 
ve bu sayede kullanıcılara 
daha hızlı çözüm 
üreteceklerini, EBA erişimi 
olmayan yerleşim 
noktalarında Türk Telekom'un 
halihazırda yürüttüğü 
çalışmalar hakkında bilgi 
alarak, tüm öğrencilerimizin 
sorunsuz internet hizmeti 
almaları için 

vatandaşlarımızdan 
tarafımıza ulaşan altyapı 
kurulum taleplerini ilettik. EBA 
altyapısının desteklenerek 
eğitime daha kaliteli hizmet 
vereceklerini ifade ettiler.  
Başkan Uzun, Bölge 
Müdürümüz Sayın 
Muhammet Bey'e İlçemize 
verdiği desteklerden ve 
yapılan yatırımlardan dolayı 
teşekkür ediyorum dedi.”
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âinat ve içindeki mahlûkat, canlı Kcansız, akıllı akılsız, hepsinin 

gelişmesi, ilk yaratılma ile başladı 

kıyamete kadar devem edecektir. Allah, 

zıtları çatıştırarak terbiye ediyor. 

Yaratılışta asıl olan hayırdır, şerler de ise, 

dolaylı olarak hayırlar vardır. Hem de 

hayır ve şer bizim ölçülerimize göre değil, 

Allah'a göredir. Bakara 216 de mana 

olarak, sizler hayır olarak gördüğünüz 

şeylerde şer, şer olarak gördüğünüzde 

hayır olabilir diyor. Allah, Rabbil 

âlemindir, bunun manası geliştirerek 

kemale erdiren demektir, O, geliştirmek 

için hayırları kullandığı gibi bazen de 

şerleri kullanır, bizi ikaz eder.  Tarlara 

giren sürüyü taş atarak uyarırız, koyunlar 

yanlış yaptıklarını anlarlar geri dönerler, 

o taş koyunlar için rahmet olduğu gibi 

bizim yanlışlarımızdan dolayı Allah 

tarafından ikaz edilmemiz aynı şekilde 

rahmettir. Eğer şerler tümden 

engellenirse, o zaman hayırlar şerre 

dönüşür. Savaşta insanlar ölür elbette bu 

şerdir fakat o insanlar ölmezse her 

şeyimiz gider küllü şerler gelir. Şerler, 

bizim hatalarımız neticesinde 

yaratılıyorlar. Tarlaya girmeyen sürüye 

taş atılmaz. Nisa 79 mana olarak, başa 

gelen her iyiliğin Allah'tan, kötülüklerinde 

nefistendir deniyor.

    Kâinat zıtlar üzerine kurulmuştur  kadın erkek, iyi kötü, güzel çirkin, hayır 

şer. Bu zıtlardan birini kaldırırsan 

gelişmeyi durdurursun, artı kutup yoksa 

eksi kutup bir iş görmez, elektrik olmaz, 

karanlıkta kalırız. Allah'ın insana en 

büyük hediyesi nefistir, bu nefis Allah'ın 

isimlerinin aynasıdır, insan bununla 

Allah'a yanaşır, O'nun mazhariyetine 

ulaşır. İnsandan nefis alınınca, insanın 

kâinatın küçük bir misale ve Allah'ın 

isimlerinin aynası olması özelliği büyük 

oranda kaybeder, hayvan mertebesine 

iner. İnsan nefisle kıyaslama yaparak 

doğruya ulaşır. Toplum tabakalarından, 

zıt fikirler ve hür düşünce olursa(olumlu 

manada) veya zıt düşüncelere söz hakkı 

verilirse o toplum gelişir. Onun için 

iktidar her toplumda olur fakat muhalefet 

ancak adalet ve hukukun üstün olduğu 

demokratik toplumlarda olur derler. Eğer 

sivil toplum kuruluşlarında da çeşitli 

fikirler ve hür düşünce ovarsa, insanlar iyi 

de ittifak eder, en iyisini aramaz, eğer 

yoksa o zaman iyiler, en iyiyi aramak için 

ihtilafa düşerler. En iyi insan denince, Hz. 

Muhammed, Hz. Ömer ve Hz. Ali gibi 

insanlarla kıyaslama yapar, bulması 

mümkün olmadığından ihtilafa düşer 

kendine uymayan her insanı kötüler. 

Yanlış düşünceler arasında iyi düşünce 

yoksa o zaman da şeytanın telkini ile en 

kötü şeyde ittifak ederler, kâinat fesada 

girer. Bazen lüks mağazalarda kıymetli 

mallar arasına bir taş veya kütük konur ki 

insanlar kıyas yapsın o güzellikler 

görünsün. Onun için insanlar rahatlamak 

için barklardan ziya dağ ve ormanları 

tercih ederler, çünkü buralarda 

çirkinlikler ile güzellikler karışıktır, 

barklarda ise çirkinlik yok her yer 

güzeldir. 

    Kâinatta yaratılan her şey, şeytan da  dâhil olmak üzere hayırdır. Bir şey ya 

doğrudan hayırdır veya neticeleri itibari 

ile hayırdır, şeytanın yaratılması 

imtihana neden olduğu için hayırlıdır. 

Çocuk, aklı ile doğru şıkkı seçsin diye 

doğrular arasına yanlış şıklar yerleştirilir, 

her şık doğru ise imtihanın manası 

kalmaz. Cüzi şerler küllü hayırlara 

ulaşmak içindir. Bilim adamları kâinatta 

arılar yok olursa insanlık sona erer 

diyorlar. Her yaratılan şeyin, küçük 

büyük, canlı cansız her birinin büyük 

görevleri, pek çok vazifesi ve hayırlar 

vardır, hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır.  

Bir arıya bir hayvana ihtiyaç olduğu gibi 

kâinatın çekirdeği olan her çeşit insana 

ihtiyaç vardır, insanlar küçümsenmez 

hataları için uyarılırlar.  

ŞERLER GELİŞME VE İLERLEMENİN LOKOMOTİFİDİR 

VAKFIKEBİR HEM'DEN ÖĞRENCİLERE DESTEK 

urumdan yapılan Kaçıklamada; 
“Öğrencilerimizin eğitimlerinde 

eksik kalmamaları, bu 
imkandan faydalanmaları 
için öğrencilerimizi maske ve 

sosyal mesafe kurallarına 
uyarak kurumumuza 
bekliyoruz” denildi. 

G
ece gündüz çalışarak 
Bölge insanımızın canını 
ve malını koruyan itfaiye 

teşkilatının Büyükşehir 
Belediyesi'nin yüz akı olduğunu 
söyleyen Vakfıkebir Belediye 
Başkan Vekili Ali Bayram 
Tanrıverdi, “Fedakarca 
yaptığınız çalışmalar 
göğsümüzü kabartıyor. Sizinle 
gurur duyuyoruz. Biz de 
teşkilatımızın daha da 
güçlenmesi için elimizden gelen 
desteği veriyoruz” dedi. 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Vekili Ali Bayram Tanrıverdi; 
"Halkımızın can ve mal 
güvenliğini korumak amacıyla 
büyük bir özveriyle görevlerini 
ifa eden itfaiye teşkilatımız bu 
görevlerini yerine getirirken 
hayatlarını hiçe sayarak, canla 
başla çalışmaktadırlar. Gece 

gündüz demeden hemşehrileri-
mizin can ve mal güvenliği için 
büyük fedakârlık ve özveriyle 
çalışan İtfaiye Teşkilatı'mızın 
İtfaiye Haftası'nı kutluyorum. 
Belediyemiz İtfaiye Teşkilatının 

modern araç ve ekipmanıyla, 
gayretli personeliyle bu 
başarılarının artarak devam 
edeceğine gönülden inanıyor,  
çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum dedi.”

akfıkebir İlçesinin sevilen, sayılan 

Vdeğerli simalarından Enver ve Sevinç 
Esmer'in oğlu Vakıfbank 

personellerinden Murat ile Trabzon ili 
eşraarından Güner ve Ahmet Demirci çiftinin 
kızları Cansu bir ömür beraberliğe evet diyerek 
dünya evine girdiler. Akçaabat Remzi Düğün 
Salonunda yapılan düğün töreninde genç 

çiftlerin nikanlarını Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta kıyarken nikah şahitliklerini 
ise Tonya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet 
Esmer ile Vakıfbank Bölge Krediler Müdürü 
Temel Kolaylı ve İşadamı Nadir Bektaş 
yaptılar. Cansu ile Murat'a evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

EKMEĞİMİZ YARIŞMA SORUSU OLDU
Vakfıkebir Belediyesi tarafından 3 Ağustos 2018 yılında Türk Patent ve Marka 
Kurumundan Coğrafi İşareti alınarak tescili yaptırılan Vakfıkebir Ekmeği 360 
TV'de yayınlanan yarışma programında soru olarak yarışmacılara soruldu. 

S
oruda; 'Günlerce bayatlamayan 
Karadeniz Bölgesi içerisinde 
bulunan bir ilçemizin adına tescilli 

gıda maddesidir” diye soruldu. 
Yarışmacılardan Büşra Hanım, “Vakfıkebir 
Ekmeği' cevabı ile yanlış cevap verirken, 
Yeliz Hanım; Vakfıkebir Ekmeği' cevabı ile 
130 puan kazandı. Soru sosyal medyada 
yoğun ilgi görerek sıkça paylaşıldı. 

İTFAİYECİLERDEN BAŞKAN VEKİLİNE ZİYARET 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bölge Grup 
Amiri Alaattin Sandıkçı ile Vakfıkebir Grubu İtfaiye Eri Lütfü Çivelek 
ve Şeker Yıldız, İtfaiye Haftası dolayısıyla Vakfıkebir Belediye 
Başkan Vekili Ali Bayram Tanrıverdi'yi makamında ziyaret ettiler.

alpazarı İlçesinde Pide ŞSarayı işletmecisi 
tarafından bir günlük 

kazancının Demir Ali Yaşasın 
diye onun ailesine bağışlaması 
kampanyasına Şalpazarı 
duyarsız kalmayarak tek 
yumruk olarak destek olarak 
katkı sundular. Şalpazarı'nda 
faaliyet gösteren Pide Sarayı 
tarafından Demir Ali'ye Destek 
ol çağrısına Şalpazarı Belediye 
Başkanı Rek Kurukız Belediye 

personeli, meclis üyeleri, MHP 
Şalpazarı  İlçe başkanı Ömer 
Özdin ve yönetim kurlu 
üyelerinin Şalpazarı Yerel ve 
Ulusal Basın Temsilcilerinden 
Turgay İkinci ve Mustafa Özcan 
başta olmak üzere İlçe 
esnafının duyarlı davranışına 
toplumun her kesiminden 
destek olunması  işletme 
sahibini mutlu etti.Şalpazarılı 
Demir Ali Bayraktarı'ın hayata 
tutunması için 8 ay zamanı kaldı 

16 aylık SMA hastası Demir Ali 
bebeğin geleceği 2 yaşına ka-
dar alacağı 2.4 milyon Euroluk 
''zogensma'' ilacına bağlı daha 
doğrusu duyarlı yurttaşların 
yapacağı yardıma   bağlı.

ŞALPAZARI DEMİR ALİ İÇİN TEK YUMRUK OLDU
Şalpazarı İlçesine bağlı Geyikli mahallesi sakini İbrahim Kubilay Bayraktar & Ezgi 
Kara Bayraktar çiftinin  kısa adı SMA yani Spinal Müsküler Atrofi tip 1 hastası olan 
Demir Ali Bayraktar'ın yaşama tutunması için kalan 8 aylık zaman dilimindeki 
Yurdun dört bir yanındaki yardım kampanyası hız kesmeden devam ediyor.

CANSU İLE MURAT'IN EN MUTLU GÜNÜ

K Parti Trabzon Milletvekili Bahar AAyvazoğlu, Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı 
Haydar Revi, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, Büyükşehir Belediye Meclis 

Üyesi Enver İskenderoğlu, AK Parti İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Alp, AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve işadamı Cemil 
Albayrak ile birlikte Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler. 

BAŞKAN BALTA'YI Z�YARET ETT�LER
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve beraberindekiler Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. 



Büyükliman
Postası 5 09.10.2020HABER

MÜFTÜ ÖZGÜL'DEN VEDA ZİYARETİ

“2,5 YIL BOYUNCA HİZMET ETMEYE 
ÇALIŞTIM”
Müftü Haki Özgül veda ziyareti sırasında 
yaptığı açıklamada; “2018 yılında Tonya 
ilçemizde göreve başladım. Tonya İlçemizde ki 
görevimiz sona erdi. O günden bugüne Tonya 
ilçemize hizmet etmeye çalıştım. Tonya ilçe-
mizde din adına yapılan hizmetleri kurumun 
başında ben olduğum için ben yapmış gibi 
görünsem de kurumdaki diğer arkadaşlarımız 
imam hatiplerimiz, müezzin kayyumlarımız, 
Kur'an kursu hocalarımız, vaizlerimiz, veri 
hazırlama kontrol işletmenlerimiz, bürodaki 
arkadaşlarımız ve ismini sayamadığım ilçe 
Müftülüğü çatısı altındaki diğer kardeşlerimizle 
birlikte bu hizmetleri yaptık. Kurumun ve 
Tonya ilçesinin din anlamında yükselmesi için 
hep birlikte çalıştık. Ben kendilerine teşekkür 
ediyorum. İşbirliği ve dayanışmayı kendimize 
prensip edindik. Kurum olarak bu birlik, 
beraberlik ve dayanışmaya özen gösterdik. 
İstişare kültürünü egemen kılmaya çalıştık. Bu 
çalışma programı doğrultusunda hedeerimize 
ulaştık. İşte bu anlamda bizler işbirliği ve 
dayanışmayı ön plana çıkartarak ilçemizdeki 
din hizmetleri anlamındaki yardımların 
gerçekleşmesine vesile olduk. Bu yatırımları 
yaparken milletvekillerimizden, 
kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan, 
tüm kamu kuruluşlarından, oda 
temsilcilerinden ve esnaarımızdan destek 
aldık. İlçede din hizmetleri anlamında yapılan 
hizmetlerin bundan sonrada devam edeceği 
inancını taşıyorum. Bu anlamda içim rahat ve 
buradan huzurlu ayrılıyorum. Tonya ilçemiz 
hizmetlerin en iyisini hak eden bir ilçedir. 
Hizmet ederken ilçe halkının katkılarını 

almamızın yanı sıra Devlet büyüklerimizin de 
katkılarını aldık. Ayrıca sesimizin 
duyurulmasında ve hizmetlerin 
yaygınlaştırılmasın da ve böyle hizmetlerde 
müftülük de yapılıyor muydu? bizim haberimiz 
yoktu. Yapılan bu haberler sayesinde öğrendik 
deyip kurumumuzun haberlerini vatandaşlara 
duyuranlara da yani basınımıza da ve 
hasseden size Büyükliman Postası 
Gazetesine çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı 
helal edin dedi.”
 “TONYA TARİHİNE GEÇEN BİR KURUM 
AMİRİSİNİZ”
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu ise yaptığı 
açıklamada; “2018 yılında Tonya İlçemizde 
göreve başlayan Sayın Müftümüz Haki Özgül, 
2,5 yıllık çalışma süresi içerisinde 
omuzlarındaki yükün ağırlığını ve 
sorumluluğunu bilerek hareket etmiştir. Din 
Hizmetleri anlamında Tonya İlçe Müftülüğünün 
çıtasını yükseltmiştir. Tonya Tarihine Altın 
Harerle Adını Kazıtmıştır. Tonya İlçemize 
geldiği günden bu yana dini hizmetler 
anlamında önemli projelere imza attı. İlçede 
kalıcı önemli eserler bırakan Müftü Özgül, 
çalışkan yapısıyla tüm ilçe halkının takdirini 
toplayan önemli bir kurum amiri olmuştur.  
2018 yılında geldiği Tonya İlçesi'nde, 2,5 yıllık 
hizmet süresi içerisinde oldukça başarılı ve 
farkındalık yaratan çalışmalara imza atan 
ilçenin sevilen ve sayılan Müftüsü Haki 
Özgül'e, atama kararının hayırlı olması 
temennisiyle yeni görev yeri olan Ordu İli 
Ulubey ilçe Müftülüğü görevinde başarılı 
hizmetler ve muvaffâkiyetler diliyoruz. 
Hakkımız varsa helal olsun  dedi.”

Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 25 

Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 
kutlanan İtfaiyecilik Haftası 

dolayısıyla çeşitli etkinlikler 
düzenlenirken, itfaiye araçları 
Vakfıkebir ilçesinde sirenlerini 
çalarak şehir turu attı. Hafta 

kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne 
ait araçlar ile şehir merkezinde 
konvoy düzenlendi.

V
akfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta, Vakfıkebir Esnaf 

ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Vakfıkebir 
Tarım İlçe Müdürlüğünde görevli 

Ziraat Mühendisi Aslıhan Alp ve 
Coğra İşaretini aldığımız 
Vakfıkebir Ekmeğimizin üretimi-
ni yapan fırıncılarımızın katılı-
mıyla bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıda Coğra İşaret 

standartları hakkında fırıncıları-
mıza bilgilendirmeler yapılarak 
Vakfıkebir Ekmeğimizin marka 
değerinin artırılabilmesi için 
yapılacak olan çalışmalarla ilgili 
istişarelerde bulunuldu.

S
MA Tip-1 hastası Demir 
Ali bebeğin ABD'de 
uygulanan tedavi için 2,1 

milyon avroya ihtiyacı var. 
Demir Ali bebeğin tedavi olması 
için gereken miktarın 

toplanması için tüm kurum kuru-
luş ve işadamları ile görüşmeler 
devam ediyor. Demir Ali'nin 
dedesi Köksal Bayraktar, İşada-
mı Muzaffer Kasap Kırklareli 
Valisi Osman Bilgin bey'i 

makamında ziyaret ettiler. 
Kırklareli Valisi Osman bilgin, 
Demir Ali bebeğe yardım için 
gelen ekibi makamında kabul 
etti. Görüşmelerin olumlu bir 
şekilde geçtiği ve her konuda 
yardım mekanizmalarını aktif 
hale getireceklerini ifade etti. 
Vali Osman Bilgin, Demir Ali için 
yollara düşen ekibe her kesimin 
yardımcı olması gerektiğini ifa-
de etti ve en kısa zamanda be-
lirtilen 2,1 milyon avroya ulaşı-
lacağını temenni etti. Kırklareli 
Valisi Osman Bilgin'i ziyarete 
giden ekip, vali bey'in göstermiş 
olduğu ilgiye çok teşekkür 
ederek makamından ayrıldı.

ARACLARININ SiRENLERi BU KEZ ONLAR CALDI

FIRINCI ESNAFLARI İLE TOPLANTI DÜZENLENDİ

KIRKLAREL� VAL�S� B�LG�N'� Z�YARET ETT�LER

Tonya İlçe Müftülüğü görevini başarılı bir şekilde 2 buçuk yıl boyunca 
sürdüren Müftü Haki Özgül, Gazetemizi Ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu ve Haber Müdürü Sadık Aydın ile bir süre sohbet ettiler. 

1714 yılında kurulan ve bu sene 306. 
yaşında olan İtfaiye Teşkilatımız her yıl 25 

Eylül - 1 Ekim tarihleri arasını İtfaiyeciler 
Haftası olarak kutlamaktadır. Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta;"Ülkemiz doğal 
afetlere maruz kalan bir konuma sahip. Bu 
nedenle İtfaiye gibi kurumlar ülkemiz için 

hayati önem arz etmektedir. 
İtfaiyecilerimizin de aldıkları 
eğitimde çok önemlidir. Zararın 
asgariye indirilmesinde büyük rol 
oynamaktadırlar. Sadece 
yangınlarda değil, sel, deprem ve 
diğer yaşanan tüm afetlerde 
vatandaşın imdadına yetişen 
İtfaiyeciler, kendi canlarını hiçe 
sayarak bu önemli ve kutsal 
vazifeyi yürütmektedirler. İnsanlar 
ile her türlü canlıyı, doğayı, kültürel 
zenginliklerimizi yangın ve diğer 
tehlikelerden korumak için 
cansiperane görevlerini ifa eden 
cesur yürekli itfaiyecilerimizin 
İtfaiyeciler Haftasını kutluyorum.  

Bu nedenle 7/24 saat boyunca ülkemizin can 
güvenliği için mücadele eden ve bu uğurda 
hayatlarını kaybeden Şehit İtfaiyecilere 
Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, görevi 
başında bulunan tüm İtfaiyeci personellerin 
306. Yılını ve Haftası'nı kutluyorum.'' dedi.

iTFAiYECiLERDEN KAYMAKAMA ZiYARET
İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı Bölge Grup Amiri Alaattin Sandıkçı ile Vakfıkebir Grubu İtfaiye 
Eri Hamza Usta İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret ettiler.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 
kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, 
itfaiye araçları Vakfıkebir ilçesinde sirenlerini çalarak şehir turu attı.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, ilçedeki fırıncı esnafları ile bir araya geldiler. 

Şalpazarı Geyikli mahallesinden İbrahim Kubilay Bayraktar & Ezgi Kara 
Bayraktar çiftinin kısa adı SMA yani Spinal Müsküler Atrofi tip 1 hastası olan 
Demir Ali Bayraktar'ın tedavisi için Yurdumuzu dolaşan ekip Vakfıkebirli 
hemşehrimiz Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret ettiler.

Türkiye'nin millî teknoloji 
hamlesini gerçekleştirmesi 

ve teknoloji üreten bir topluma 
dönüşmesi hedeyle yola çıkan 
dünyanın en büyük havacılık, 
uzay ve teknoloji festivali 
TEKNOFEST'in Trabzon'a çok 
şey katacağına vurgu yapan 
Milletvekili CORA, “İlk yıl 4 bin 
333 takım, ikinci yıl 17 bin 773 
takımın yarıştığı festivalde bu 
yıl COVID-19 salgınına rağmen 
Gaziantep'te rekor sayıya 
ulaşıldı. 81 il ve 84 ülkeden 
başvuruların geldiği festivalde 
20 bin 197 takım ve 100 binin 

üzerinde genç müracaat yaptı. 
Biz Trabzon'da yeni bir rekor 
başvuru olacağına inanıyoruz 
ve şehir olarak bu 
organizasyona talibiz.” dedi. 
CORA, “TEKNOFEST 2022 
Festivalinin Trabzon'da 
yapılması için Milletvekilimiz 
Sayın Bahar AYVAZOĞLU'nun 
başlatmış olduğu girişimi canı 
gönülden destekliyorum. Ulusal 
ve Uluslararası festivallerin ve 
organizasyonların şehrimizde 
yapılması ilimizin marka 
değerine güç ve katkı sağlar. 
Şehrimizin evladı bu festivalin 
mimarı Selçuk BAYRAKTAR 
beyin bu çağrımızı dikkate 
alacağına yürekten inanıyorum. 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
festivali şehrimize çok yakışır.” 
diye konuştu.
MİLLETVEKİLİ CORA, 
BM'NİN KARARINI NASIL 
YORUMLADI?
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Salih CORA, Birleşmiş 
Milletlerin Türkiye ile Libya 
arasında mutabakatı tecil 
etmesini, “Strateji, Akıl, Güç ve 
Cesaret birleşince uluslararası 

arenada sözünüz geçer.” 
şeklinde yorumladı. BM'nin 
kararı ile Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi (GKRY) ve 
Yunanistan'ın AB'yi de arkasına 
alarak Türkiye'yi Sevilla Haritası 
ile Akdeniz'de dar bir alana 
sıkıştırmaya yönelik siyasi 
oyunlarının bir kez daha 
bozulduğunu ve adeta çöpe 
atıldığına vurgu yapan CORA, 
“Strateji,Akıl,Güç ve Cesaret 
birleşince uluslararası arenada 
sözünüz geçer.Libya ile 
yaptığımız deniz sınırı 
anlaşması Birleşmiş Milletler 
tarafından tescil edildi.Ülkemize 
dayatılan Seville haritası çöp 
oldu.Mavi vatanda söz sahibi 
Türkiye oldu.Teşekkürler Sayın 
Cumhurbaşkanım Recep Tayyip 
Erdoğan” dedi.

CORA'DAN TEKNOFEST'E DESTEK
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih CORA, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar 
Ayvazoğlu'nun başlattığı “TEKNOFEST 2022 TRABZONA” etkinliğine destek çıktı.
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Müftü Şahan kurslar 
hakkında şunları 
belirtti: Mart 2020 de 

Covid-19 salgını sebebiyle 
derslere ara verilen Kur'an 

Kurslarımızda 28 Eylül itibariyle 
eğitim-öğretime başladık. Daha 
önce 15 Haziran'da hafızlık 
Kurslarımızda covid-19 
pamdemisi tedbirleriyle birlikte 

derslere başlamıştık. Şimdi ise 
ihtiyaç odaklı Kur'an 
Kurslarımız ile 4-6 Kur'an 
Kurslarımızda yeni döneme 
başladık. Tabi devam eden 
salgın hastalık sebebiyle 
Kurslarımızda başkanlığımızın 
aldığı tedbirler çerçevesinde 
kayıtlarımızı aldık ve eğitim 
öğretime başladık. Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursumuz 
bünyesinde bulunan   4-6 Yaş 
Kursumuzda mevcut 6 sınıfımız  
yeni duruma göre ayarlandı. 
Sınıar en fazla 9 öğrenci 
mevcudu ile ders yapıyor. Kurs 
girişinden sınıara kadar 
hijyene, maske ve mesafeye 
azami dikkat ediyoruz. Haftanın 
4 günü ders bir günü de 
temizlik günü olarak belirlendi. 

Diğer taraftan Müftülüğümüze 
bağlı iki hafızlık Kursumuz olan 
Hasan Kaan Erkek Kur'an 
Kursu ile Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kurslarımızda da yine 
belirlenen pandemi kuralları 
çerçevesinde derslerimiz 
devam ediyor. Şu anda her iki 
kursumuzda da öğrenci 
kapasitemiz doldu. Yine İhtiyaç 
odaklı Kur'an Kurslarımızda 
dersler başladı.Kayıtlarımız 
sürüyor. Vatandaşlarımızın 
salgın hastalık dolayısıyla 
Kurslarımıza ilgisi önceki 
senelere oranla çok düşük. 
Ama vatandaşlarımızın kural-
lara uyarak Kurslarımıza gelip 
Kur'an ve Dini Bilgiler öğren-
melerinde her hangi bir engel 
yok.Bakınız bu senesınıarda  

6 kişi ile ders yapabiliyoruz. Bu 
bir fırsattır. Kayıt olan   
kursiyerlerimiz randevu usulü 
ile de derslerini alabilirler. Yeter 
ki istekli olsunlar. Bunun için de 

Kurs hocası veya müftülüğü-
müze   müracaat edebilirler. Bu 
vesile ile yeni eğitim öğretim 
yılının hayırlara vesile olmasını 
Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

KUR'AN KURSLARI EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLADI

T
rabzon Kadın Eğitim ve 
İstihdamı Araştırma 
Derneği İstanbul Üsküdar 

daki Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezinde "Trabzon 

Sanatıyla Dünyaya bir Adım" 
projesiyle açmış oldukları sergi 
25,26,27 Eylül günleri halkın 
ziyaretinize açılmış tır. Üsküdar 
Bağlarbaşı Kongre 
merkezindeki Serginin açılışına 
Üsküdar Belediye Başkanı Av. 
Hilmi Türkmen, Şalpazarı 
Belediye Başkanı Rek 
Kurukız, Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Mümin Nuhoğlu, TDF 
Başkan Vekili ve Şalpazarı 

Eğitim Derneği Başkanı Hasan 
Keskin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclis Üyesi Haşim 
İskender, Trabzon Kadın Eğitim 
ve İstihdamı Artırma Derneği 

Başkanı Bahar Kastan, Lösemi 
ve Engelli Gönüllüleri Derneği 
Başkanı Melek Çakır, Belediye 
Meclis üyeleri, STK Temsilcileri 
ile birlikte vatandaşlar katıldı.
“KADINLAR ÜLKE 
EKONOMİSİNE BÜYÜK 
KATKI SAĞLAYACAKTIR”
Projeyle ilgili Dernek Başkanı 
Bahar Kastan yaptığı 
açıklamada "Trabzon'da kamu, 
STK ve özel sektör 

kapsamında yerelden ulusala 
yürütülecek faaliyetler ile 
Trabzon'da kırsal alanda üretim 
yapan 18 ilçe kadınları ile 
birlikte bireysel, el emeği göz 

nuru ve organik ürünlerini farklı 
illere taşıyarak tanıtmayı 
planladık. Kadınların girişimci 
ruhlarını keşfederek üretim 
hayatı içinde yer almalarına, 
kendi ürünlerinin satışlarını 
gerçekleştirerek insiyatif sahibi 
olmalarını, aile içi sosyo-
ekonomilerinin artmasına ve 
aynı zamanda her ilçenin ka-
dınları tarafından üretimlerinin 
marka değeri kazanmalarına 

destek sağlayacağız. 
Dezavantajlı konumdan üretici 
konuma gelecek olan kadınlar 
ülke ekonomisine katkı 
sağlayacaktır. Dolayısıyla 

projede yola çıkış nedenimiz, 
Trabzon'un ilçelerinde bulunan 
girişimci ruhlu kadınların 
birbirinden destek alarak öz 
güven kazanmalarına ve 
kadınlarımızı üretime dahil 
ederek entegrasyonel biçimde 
sürdürülebilir çalışma ağının bir 
parçası olmalarına zemin 
hazırlamaktır. Bunu, sosyal 
belediyecilik anlayışıyla 
kadınlara her alanda destek 

olan belediye başkanlarımız ile 
çalışmalarımızı planlayarak 
kadınların aktif üretimde kamu, 
STK ve özel sektör işbirlikleri 
ile dirsek teması sağlayarak 

oluşturmuş olacağız. Yıllardır 
kadının sorunları girişim ve 
üretim alanında benzeşmek-
tedir. Buradan hareketle yer 
dinamiklerini göz önünde bu-
lundurarak pandemi kurallarına 
uygun örnek fuarların 
oluşturulması ve oluşturulacak 
pazar payından kadınların iş 
birliği içinde faydalanması 
önem taşıyacaktır. Bu nedenle 
yerel yaşamda üretim ilişkileri 

aynı döngü üzerinde hareketini 
önleyerek ulusalda network ve 
insan kaynağı sağlarken 
üretecekleri ürünlerle 
bulundukları bölgelerdeki 

kadınlara geleceğe yönelik 
örnek de olacaktır. Kendini 
ifade etme olanağı bulamamış 
üretici kadınların üretim ağına 
katılması, öz güven kazanarak 
bireysel olarak ürettiklerini 
sunma imkanı bulması ve şehir 
dışına çıkmamış üretici 
kadınların buluşmasını 
sağlayarak üretim ilişkilerinin 
çeşitlenmesinde örnek bir 
çalışma olacaktır" dedi.

TRABZON'LU KADINLAR SANATLARIYLA DÜNYA'YA AÇILIYORLAR

Vakfıkebir Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarında 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı başladı. İlçe Müftüsü Recep Şahan 
yaptığı açıklamada İhtiyaç odaklı ve 4-6 Yaş kategorilerinde Kur'an Kurslarının 28 Eylül itibariyle başladığını söyledi. 

Trabzon'lu kadınların bin bir emekle ürettikleri el emeği göz nuru bin bir çeşit ürünlerini sanatlarını Dünya'ya pazarlamak üzere Trabzon 
Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği'nin düzenlemiş olduğu "Trabzon Sanatıyla Dünyaya Bir Adım" sergisi İstanbul'da açıldı.

AŞILAYIN AŞILATTIRIN HAYAT KURTARIN
B

üyükşehir Belediyesi 
tarafından konu ile ilgili 
yapılan açıklamada; 

“Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan 
ettiği 'Dünya Kuduz Günü' ile 
kuduz hastalığının öneminin 
anlaşılması ve hastalığa karşı 
farkındalığın oluşturulması 
amaçlanmaktadır.  Toplumsal 
bilinç açısından gerek evcil 
hayvan sahiplerinin duyarlılığı, 
gerekse yerel yönetimlerin 
çalışmaları hastalıkla -önem 
taşımaktadır. Öldürücü etkisi 
%99,9 olan kuduz hastalığında 

aşılama ile %100 
koruma sağlanmak-
tadır” denildi.
 2 BİN 497 SAHİPSİZ 
HAYVAN AŞILANDI  
Açıklamada ayrıca, “Kuduz 
hastalığının kontrol altına 
alınmasında yerel yönetimlerin 
rolü önem taşımaktadır. 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 
Geçici Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi ile 
ilçelerimizdeki 'Sokak Hayvanları 
Sağlık Kabinleri'nde 2019 ve 

2020 yılının eylül ayına kadar 2 
bin 497 sahipsiz hayvan 
aşılanmıştır. Büyükşehir 
Belediyemiz, sevimli 
dostlarımızın kontrolsüz 
üremeleri, tanımlanmaları ve 
bulaşıcı kuduz hastalığının 
yayılmasını önlemek amacıyla 
ilçelerimizde de çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu kapsamda 
Vakfıkebir,  Akçaabat,  Arsin, 
Araklı ilçelerindeki sağlık 

kabinlerinde sahipsiz hayvanların 
kontrolsüz üremelerini 
engellemek, tedavi bakım, 
kısırlaştırma, tanımlama, kuduz 
hastalığının yayılmaması ve 
kontrol altına alınması için 
aşılama çalışmaları 
yürütülmektedir. Ayrıca diğer 
ilçelerimizde de 'Sokak 
Hayvanları Sağlık Kabinleri' 
program dahilinde yaptırıl-
maktadır” ifadeleri kullanıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Kuduz Günü' dolayısıyla 
kuduz hastalığına ve aşılamanın önemine dikkat çekti.

A
K Parti Genel Merkezinde 
düzenlenen programda Kadın 
Kolları Genel Başkanı Lütye 

Selva Çam, ilçe başkanlarına görevle-
ndirme belgelerini verdi. AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Havva Kurt'un 31 Mart 2019 Mahalli 
İdareler seçimlerinde Vakfıkebir 
Belediye Meclis üyesi seçilmesi ile 
boşalan İlçe Kadın Kılları Başkanlığına 
ilçedeki Kamiloğlu sülalesinin sevilen, 
sayılan simalarından Yüksek Hemşire 
Asiye Kamiloğlu atandı.  31 Mart 2019 

Mahalli İdareler seçimleri sonrası 
mevcut AK Parti Kadın Kolları Başkanı 
Havva Kurt'un Belediye Meclisi üyesi 
seçilmesi ile boşalan ve Havva Kurt 
tarafından bu görev vekaleten 
yürütülmek de idi. 30 Eylül 2020 
tarihinde Ankara da AK Parti Genel 
Merkezinde yapılan programda 
Vakfıkebir AK Parti Kadın Kolları İlçe 
Başkanlığı görevi kendisine devdi 
edilen yüksek hemşire Asiye Kamiloğlu 
görevlendirme belgesini AK Parti 
Ankara Milletvekili ve Kadın Kolları 

Genel Başkanı Lütye Selva Çam'ın 
elinden aldı. Yüksek Hemşire Asiye 
Kamiloğlu 30 yıl devlet memurluğunun 
ardından emekli olmuştu. 10 yıl değişik 
hastanelerde ve 20 yıl Vakfıkebir 
Devlet Hastanesinde görev yaptıktan 
sonra emekli olan Kamiloğlu, Kocaeli 
Sağlık Meslek Lisesi ve Eskişehir 
Atatürk Üniversitesi mezunudur. Asiye 
Kamiloğlu, Tarlacık Mahallesi nüfusuna 
kayıtlı ve 2 çocuk annesidir. Yeni 
görevinde Kadın Kolları Başkanı Sayın 
Kamiloğlu'na başarılar diliyoruz.  

AK KADINLAR KAMİLOĞLU'NA EMANET

AK Parti Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları Başkanı Havva 
Kurt'un Belediye Meclis üyesi seçilmesi ile boşalan İlçe 
Kadın Kolları Başkanlığına Asiye Kamiloğlu atandı.



Büyükliman
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TÜRKİYE SİZLERİN İSMİNİ EZBERLEYECEK

KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE 
KOORDiNASYON TOPLANTISI YAPILDI

K
adına Karşı Şiddetle 
Mücadele Koordinasyon, 
Değerlendirme ve İzleme 

Komisyonu toplantısı İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta 
başkanlığında İlçe Emniyet 
Müdürü Erdal Ergüven, İlçe 
Jandarma Komutanı Mert 
Oğuztarhan ve Komisyon 
Üyelerinin Katılımı ile 
gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı 
tarafından kadına yönelik 
şiddetle mücadele için 
yayımlanan "Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Genelge" 
kapsamında yapılan, Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe 
Koordinasyon İzleme ve 
Değerlendirme Komisyon 
Toplantısı, İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta başkanlığında 
gerçekleştirildi. 2020 - 2021 

yıllarını kapsayan Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
birlikte imzalanmış olduğu 
protokol çerçevesinde 20 Aralık 
2019 tarihinde bu eylen planı eş 
zamanlı olarak Türkiye 
genelinde olduğu gibi Vakfıkebir 
Kaymakamlık toplantı 
salonunda yapıldı.Toplantıda, 

bir önceki Komisyon 
Toplantısında Alınan Kararlar 
Kapsamında Yapılan 
Çalışmalar, Kurumların Kadına 
Yönelik Şiddetin Önlenmesine 
Dair Gerçekleştirdikleri 
Faaliyetler ve yapılan 
çalışmalar ele alındı. Toplantıda 
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral 
tarafından sunum yapıldı. 
Sunumda, eylem planı nedir, 

neleri kapsıyor “Kadına Yönelik 
Şiddetle” alakalı hangi 
çalışmalar yapılacak, şiddet 
nedir, türleri nelerdir, şiddet 
mağdurları neler yapacak, 
nerelere başvuracaklar, bu 
eylem planını paralelinde 
paydaşlardan kamu kurum ve 
kuruluşlar neler yapacakları. 
Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı 
çalışmalar anlatıldı. Kolluk 

kuvvetleri ve diğer kurumların 
ne yapması gerektiği 
anlatılırken konunun çok 
hassas olduğu ve toplumun 
tamamının duyarlı olması 
gerektiği belirtildi. Sadece Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı'nın çalışmalarıyla 
halledilecek bir konu olmadığı 
ön plana çıktı. Önemli olan 
şiddete karşı toplumun 
takılacak olduğu tavırdır. 
Şiddete sıfır tolerans 
parolasıyla şiddetle kim 
karşılaşmışsa, kim görmüşse 
herkesin tepki göstermesi 
gerekir. Bunun bir eğitim süreci 
olduğu planlamanın bu süreçte 
kamu kurum ve kuruluşların 
eğitim çalışması yapılması 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
olarak planlandı. Pandemi 

süreci dolayısıyla bu toplantılar 
bir süre ertelenmiş olmasına 
rağmen Vakfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü 
olarak çalışmalar aralıksız 
olarak sürdürüldüğü. Bu sürenin 
uzamaması adına Kaymakam 
Mesut Yakuta başkanlığında bu 
toplantılar bir an önce 
başlanması kararı alınarak bu 
toplantı gerçekleştirildi. Bundan 
sonraki süreçte eylen planı 
çerçevesinde ilçe 
Kaymakamımız başkanlığında 
bunların izlenmesi yapılması 
kararı alındı. Kanun 
kapsamındaki alınan tedbirlerin 
niteliği, uygulamanın daha iyiye 
götürülmesi için ilçe bazında 
planlanması gereken tedbirler 
katılımcıların görüş ve önerileri 
ile toplantı sonlandırıldı.

A
K Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora, 
Trabzon'da hazırlıklarını 

sürdüren Türkiye Olimpiyat 
Hazırlık Merkezi (TOHM) 
Sporcularını ziyaret etti. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 
geleceğin şampiyonlarını 
yetiştirmek, sporcuların 
performanslarını geliştirmesinin 
yanı sıra sosyal ve kişisel 
gelişimlerinin desteklenmesi 
amacıyla kurulan TOHM'daki 
sporculara destek olup, moral 
aşılayan CORA, merkezdeki 
her spor branşının çalışma 
alanlarını tek tek inceledi.  
Atletizm, Boks, Curling, Güreş, 
Tenis, Karate ve Yüzme olmak 
üzere 7 branşta toplam 54 
sporcusu bulunan 
TOHM'dakiçalışma prensibi ve 
sporculara sunulan gerek 
beslenme gerekse de sağlık 
hizmetlerinden memnun kalan 

Milletvekili Salih Cora, 
aralarında 2019 AIBA Dünya 
Kadınlar Boks 
Şampiyonası'nda altın madalya 
kazanan Busenaz 
Sürmeneli'nin de bulunduğu 
Balkanlar, Avrupa ve 
Türkiye'de düzenlenen 
turnuvalarda madalyalar 
kazanan sporculara seslendi. 
“TOHM BİZZAT DEVLETİN 
SPORCU ELİNİ UZATTIĞI 
MERKEZDİR”
Milletvekili Cora, “Bizim devlet 
olarak en çok gurur 
duyduğumuz yatırım 
TOHM'lardır. Bir sporcu nasıl 
yetişir? Kulüpte yetişebilir, 
federasyon bünyesinde 
yetişebilir ama TOHM bizzat 
devletin sporcu elini uzattığı 
merkezdir. TOHM'lar 
sporcuların eğitiminden 
konaklamasına, iaşesinden 
malzeme yardımına kadar 

devletin sporcu elinden tuttuğu 
bir projedir. TOHM'ların ilk kez 
kanunla düzenlenmiş konumu 
vardır. Bu da devletin sporcuya 
bakış açısını gösteriyor. Her bir 
sporcu,Türkiye'nin tanıtımına 
katkı sağlamaktadır. Bu da 
sporcu üzerindemilli bir 
sorumluluk ortaya koyuyor. 
Çünkü o ortamda Türkiye'yi 
temsil ediyorsunuz. 
Bunusadece spor olarak değil, 
vatan görevi olarak da 
değerlendirmek gerekiyor. 
Sizler devletin spordaki 
tohumlarısınız. İyi bir tohum, iyi 
bir toprakla buluştuğunda iyi bir 
ürün ortaya çıkar. Devletimiz 
sizin gibi sporcuları 

TOHM'larda yetiştirerek iyi 
sporcular ortaya çıkarmaya 
çalışıyor. Sizlere güveniyoruz. 
Başarılar diliyoruz. Sizler 
Türkiye'nin geleceği 
olacaksınız, Trabzon'da hatta 
Türkiye'de isimleri ezberlenen 
sporcular olacaksınız. Hiç 
bırakmayın, pes etmeyin. 
Azimli, güçlü, iradeli ve kararlı 
olun. Hepinize yürekten 
inanıyoruz.” dedi. 
“SPORCULARIMIZIN HER 
TÜRLÜ İHTİYAÇINI 
DEVLETİMİZ KARŞILIYOR”
Milletvekili Cora'nınTOHM'a 
yaptığı ziyaretten ötürü büyük 
bir mutluluk duyduklarını ve 
onur duyduklarını dile getiren 

Trabzon Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Birdal Öztürk, “Sayın 
Milletvekilimiz Salih Cora'nın 
TOHM'u ziyareti hem bizleri 
hem de sporcularımızı mutlu 
etmiş ve onurlandırmıştır. 
TOHM ve SEM (Sporcu Eğitim 
Merkezi) sporcularımız başarı 
ve derecelerine göre önce 
SEM'e sonra gelişim 
gösterdikten sonra TOHM'a 
geçerek uluslararası 
yarışmalara hazırlanıyorlar.
Merkezlerdeki sporcularımızın 
her türlü ihtiyaçları Gençlik ve 
Spor Bakanlığı karşılanıyor. 
Amacımız 2021, 2024 ve 2028 
olimpiyatlarına sporcu 
yetiştirmek. Şu anda Trabzon 
ilinden 8 sporcu 
judo,boks,atletizm branşlarında 
olimpiyat kotası için mücadele 
ediyor.Judo branşında bir 
sporcumuz kota alarak 
olimpiyatlara katılmaya hak 
kazandı.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Milletvekili Cora, 
Türkiye Olimpiyat Hazırlık 
Merkezi'nin Trabzon'a 
kazandırılmasında emeği 
geçen BaştaCumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere önceki dönem 
bakanlarına ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na 
teşekkür etti. Cora, “Bu tesisin 
şehrimize kazandırılmasında 
emeği geçen başta 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
her türlü imkanı bizlere 
sağlayan eski Gençlik ve Spor 
Bakanımız Faruk Naz Özak 
ve önceki dönem bakanları-
mıza, aynı zamanda Merkezin 
tüm eksikliklerini gideren ve 
sporcularımızın en iyi şekilde 
olimpiyatlara hazırlanmasında 
desteğini eksik etmeyen 
Gençlik ve Spor Bakanımız 
Mehmet Kasapoğlu'na 
teşekkür ederim.” dedi.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamlık toplantı salonunda, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele 
Koordinasyon Değerlendirme ve İzleme Komisyonu toplantısı yapıldı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon'da hazırlıklarını sürdüren 
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcularını ziyaret etti.

Şalpazarılı hanımlar 
bahçelerinde yetiştirdikleri 
doğal sebzelerde kışlık 
yiyeceklerini hazırlama 

çalışmalarına yoğun bir şekilde 
tamamladılar. Şalpazarılı ev 
hanımları, domates ve biber 
salçaları yanı sıra, biber, patlı-
can, fasulye, gibi sebzeleri ku-
rutarak kış hazırlıklarını ta-
mamlamaya gayret gösteriyor-
lar. Bir yandan kurutma çalış-
malarını yapan ev hanımları bir 
yandan da farklı sebzelerden 
konserve, turşu çalışmalarıyla 
kışa hazırlık yapıyorlar.
SEBZELERİ DONDURUCUYA 
KOYDULAR
Şalpazarılı ev hanımları 

bahçelerinden kendi elleriyle 
yetiştirdikleri ürünlerini derin 
donduruculara yerleştirdiler. 
Bilindiği gibi geçtiğimiz mart 
ayında Yurdumuz Dünya da 
olduğu gibi Koronovirüs Covid-
19 hastalığı ile tanıştı. Hamarat 
ev hanımları daha çok ailesini 
sağlığını düşünerek doğal 
beslenmelere önem vermeye 
gayret gösteriyorlar. Yoğun bir 
şekilde hazırlandıklarını 
anlatan ev hanımı ''Nebahat 
Özcan , "Kışlık yiyeceklerin 
kurutulması ve 
konservelerimizi, turşularımızı 
kendi bahçemizden 
topladığımız taze sebzelerden 
gönül rahatlığı içinde yaparak 

kışlık olarak hazırlayıp kilerlere 
saklıyoruz. Kış aylarında 
değerlendirmekteyiz." dedi.
KIŞ HAZIRLIKLARI ISINMAK 
İÇİNDE HAZIRLIKLAR 
DEVAM EDİYOR
Trabzon Şalpazarı İlçesi ve 
mahallerinde ikamet eden ev 
hanımları kışlık sebze 
kurutumu, turşu ve konserve 
yapımının ardından yörede 
yetişen fındık hasadından 
fındık bahçelerine girerek kışlık 
odun ihtiyaçları için fındık 
bahçesi budamasını yaparak 
kışlık odun ihtiyaçları için 
çalışmalarını devam ettiriyorlar.
HAYVANLARIMIZ İÇİN DE 
KIŞ HAZIRLIĞI YAPIYORUZ

Yurt genelinde olduğu gibi 
Şalpazarı İlçe genelinde de 
küçük ve büyük baş olarak 
kendi ev ihtiyaçlarını karşılama 
için yetiştirdikleri hayvanların 
kışlık yiyecek ve hayvanların 
yatabilecekleri ahırlarda soğuk 
kış günlerinde üşütmemeleri 
için bahçelerinde bulunan ağaç 
dallarından dökülen yapraklar-
dan elde edilen yöre ağzıyla 
gazel olarak süpürülen yap-
rakları da hayvanları için kul-
lanmak için ayrı bir depolarda 
saklayarak kış hazırlıklarına 
hız kesmeden devam ettiklerini 
belirtti Nebahat Özcan Hanım 
bahçeleri olmayan vatandaşlar 
da doğal ürün yetiştiren 

manavlardan satın aldıkları 
sebzelerle evlerde imece usulü 

ile kışlık yiyeceklerini 
hazırlıyorlar.

EVLERDE KIŞ HAZIRLIKLARI DEVAM EDiYOR
Şalpazarı ilçesinde evlerde kışlık yiyecek ve ısınma hazırlığı yoğun bir şekilde devam ediyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz mart ayında Yurdumuz, Dünya da olduğu gibi 
Koronovirüs Covid-19 hastalığı ile tanıştı. Hamarat ev hanımları daha çok ailesini sağlığını düşünerek doğal beslenmelere önem vermeye gayret gösteriyorlar.
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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.
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Çarşı Mahallesi Sedef Sokak No: 2/A  Vakfıkebir / TRABZON 0462 841 57 46 0462 841 24 42 www.uluduz.com.tr

VAKFIKEBiR AK PARTi
KADIN KOLLARI KONGRESi YAPILDI

VAKFIKEBiR HEM'DEN
ÖĞRENCİLERE DESTEK 

> Ahmet Kamburoğlu 3'de > Sadık Aydın 4'de

AK Parti Vakfıkebir Kadın Kolları 6. 
Olağan kongresi yapıldı. Mevcut 
Başkan Havva Kurt'un aday olmadığı 
kongreye tek aday olarak katılan 
Asiye Kamiloğlu yeni başkan seçildi. 

Vakfıkebir Halk Eğitim Merkezi ülkemizde yaşanan 
pandemi salgını nedeniyle evde eğitime devam eden 
ancak bilgisayarı olmayan, internet bağlantısı 
bulunmayan öğrencilerin Kamu İnternet Erişim 
Merkezinde EBA'yı kullanmaları için imkan sağlıyor.


