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MÜFTÜ KADIOĞLU
GAZETEMiZi ZiYARET ETTi

> Sadık Aydın 3'de

HEMŞEHRİMİZ GÜLTEPE
YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

ENZA HOME VAKFIKEBİR’DE
HiZMETE AÇILDI

> Ahmet Kamburoğlu 7'de

BAŞKAN KESKiN, 

MARKAMIZIN 
iSPATA 
iHTiYACI
YOK!

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

> Sadık Aydın 2'de

Vakfıkebir İlçesinde 
6 yıl başarılı bir 
şekilde görev yapan 
Ali Sevim'in tayininin 
çıkması sonrası boş 
kalan Malmüdürlüğü 
görevine hemşehrimiz 
Cevat Gültepe atanarak 
görevine başladı.

Vakfıkebir’li genç işadamı 
Ahmet Uzun, mobilya 

sektörünün önemli 
isimlerinden olan “Enza 

HOME [yataş]” markasını 
Vakfıkebir ve bölge 

insanımızla buluşturmanın 
heyecanını ve 

mutluluğunu yaşıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin, Meşhur Vakfıkebir 
Ekmeği ile ilgili tartışmanın 
gereksiz olduğunu ve 
Vakfıkebir'in yeniden kendisini 
ispatlaması gerekmediğini 
düşünüyoruz dedi.

“DÜNYADA 

HERKES 

VAKFIKEBİR 

EKMEĞİNİ

BİLİR VE TANIR”
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Ahmet KAMBUROĞLU

“NE OLACAK
BUNUN SONU”

iYi PARTi'DEN YENiDEN REFAH PARTiSiNE ZiYARET

Herkes tedirgin…
Herkes ne olacağını bilmiyor…
Bu illet virüs canımızdan can almaya 
devam ediyor.
Her gün birileri vefat ediyor.
Her gün birileri hastalanıyor…
İnsanlar artık ne olacağını bilmiyor…
Kış aynın gelmesi ile virüs bir o kadar da 
artmış durumda ve artmaya da devam 
ediyor…
Maske, mesafe ve temizlik kuralı hiçbir 
zaman unutulmaması gerekli…
Halen daha bu kurala riayet 
etmeyenlerimiz mevcut. Bu kurala riayet 
edelim ve sokağa çıkma kısıtlamalarına da 
uyalım…
Sokağa çıkma kısıtlaması demişken, 
geçen hafta sonu başladı. Cuma günü 
21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma 
kısıtlaması Pazartesi günü sabah 05.00'da 
bitti. Vakfıkebir bu kurala yine riayet etti…
Bir genelge yayınlanıyor…
Cumhurbaşkanı TV'ler de her şeyi 
açıklıyor…
İçişleri Bakanlığı ise genelgeyi tam 
anlamıyla açıklayıcı bir şekilde insanların 
önüne getiriyor. Bizler de haber yaparak bu 
genelgeyi insanlarla buluşturuyoruz…
Ama bu kadar bilgi, bir anda yerini 
bilgisizliğe bırakıyor…
Kolluk kuvvetlerimizin bazen bu 
genelgeden haberi bile olmuyor. Çünkü 
insanlara zorluk çıkartmalarında üstlerine 
yok…
Bir genelge yayınlandı mı?
Yayınlandı…
Bunu ilk önce tam anlamıyla kimlerin 
okuması gerekir?
Yetkililerin…
İşte sorun da burada o yetkililer, o 
genelgeyi okumuyorlar ve insanları zor 
durumda bırakıyorlar…
Sokağa çıkma kısıtlaması diyoruz.
Ama bu genelge çok açık, yakın mesafe 
de marketine, bakkalına, manavına, 
kasabına ve fırınına gidebiliyorsun…
Üretim, Tedarik zinciri diyor…
Üretim ve Tedarik yapan işletmeler 
kapsam dışı…
Bu genelgeyi bilmemek ayıp değil, 
öğrenmemek ayıp…
Yayınlanan bu genelgeyi, senin bağlı 
olduğun İçişleri Bakanlığı açıklıyor. Eeee 
sen ne yapılan kendi bakanlığının 
açıkladığı genelgeden haberin yok…
Vakfıkebir olarak, bu ilçede hiç şansımız 
olmayacak…
Allah'tan Jandarmadan herhangi bir sorun 
yok…
Onlar genelgeyi iyice yoğurmuşlar, 
okumuşlar ve değerlendirmişler…
Herkese de yardımcı olmaya çalışıyorlar…
Helal olsun…
Amaç burada ceza yazmaksa herkese 
yazabilirsin, bir kılıf uydurmak iste yeter 
ki…
Amaç bağcıyı dövmek yerine, üzüm 
yemekse…
Üzümü yiyeceğiz, insanları da kolluk 
kuvvetlerine karşı cephe aldırmayacağız…
Herkes tatlı dille, iş yaparsa hiçbir problem 
kalmaz…
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır…
Ne güzel bir söz…
Anlamına da yer vermiş olalım, Türk Dil 
Kurumu'na göre 'Tatlılıkla, gönül okşayarak 
söylenen sözlerin en azgın düşmanı bile 
yola getirir' anlamı çıkmaktadır…

Bizlerde yayınlanan bir şeyi okumamak 

gibi bir güzellik olduğundan, artık 

yazdıklarımızın da anlamlarını yazıyoruz…

Bilmem anlayan anladı mı?

æİYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli ve beraberindeki 

yönetim kurulu üyeleri, Yeniden 
Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Saadettin Çiçek başkanlığındaki 
yönetim kurulu üyelerini parti 
binasında nezaket ziyaretinde 
bulunduklar.Sıcak ve samimi bir 
atmosferde ortamında gerçekleşen 
ziyaret sırasında Vakfıkebir İlçesi ve 
gündemdeki gelişmeler hakkında 
değerlendirmelerde bulunuldu. Güzel 
ve samimi bir sohbetin ardından İYİ 
Parti İlçe Başkanı Alpaslan Beşli İYİ 
Parti GİK üyesi Şükrü Kuleyin'in 

yazdığı “Atası Türk Atatürk" kitabını 
Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı 
Saadettin Çiçek'e hediye etti. Bu jest 
karşısında Yeniden Refah Partisi İlçe 
Başkanı Saadettin Çiçek de Yeniden 
Refah Partisi Genel Merkezi 
tarafından hazırlanan “Milli 
Kaynaklar Paketlerimiz” adlı kitabı 
hediye ettiler.  Yeniden Refah Partisi 
İlçe Başkanı Saadettin Çiçek ise 
yaptığı kısa açıklamada; İYİ Parti ilçe 
Başkanı Sayın Alpaslan Beşli ve 
değerli yönetim kurulu üyelerine bu 
nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz dedi.

Trabzon İlinde AK Parti'de 
ikinci atama yapılan ilçe 

Çarşıbaşı ilçesi oldu. Geçtiğimiz 
günlerde Genel Merkezin isteği 
doğrultusunda yönetimiyle 
birlikte istifa eden AK Parti 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hakan 
Kocaman, genel merkezin 
değerlendirmeleri sonrası 
yeniden İlçe Başkanı olarak 
atandı. Yönetim Kuruluyla 
birlikte istifa eden Kocaman'a, 
İlçe Başkanı olarak atandığı 
Trabzon İl Binasında İl Başkanı 

Haydar Revi tarafından 
tevdi edildi. Kocaman'a, yeni 
yönetim kurulunu 
oluşturması için süre 
verildiği belirtildi.
“MEHMET DEMİR ADAY 
OLUNCA KONGRE 
ERTELENMİŞTİ”
Bilindiği Çarşıbaşı İlçe 
Başkanlığı Kongresi, Genel 
Merkezin işaret ettiği Hakan 
Kocaman'a karşı Belediye 
Meclis Üyesi Mehmet 
Demir'in aday olması ve 

yarıştan çekilmemesi üzerine 
ertelenmişti. Kongrenin ertelenmesi 
sonrasında ise geçen hafta Genel 
Merkez, Kocaman ve yönetim 
kurulunun istifa etmesini istemişti. 
Yönetim Kuruluyla birlikte istifa 
eden Kocaman, yeniden AK Parti 
Genel Merkezi tarafından İlçe 
Başkanı olarak atandı. Kocaman 
önce yeni yönetimini oluşturacak ve 
Genel Merkez'den onay alacak. 
Ardından ise delege çalışması 
yapacak ve teşkilatı 6 ay içinde 
kongreye hazırlayacak.

AK PARTi ÇARŞIBAŞI'NDA KOCAMAN YENiDEN ATANDI

æ2014 yılından buyana 6 yıldır 
Vakfıkebir İlçesi Malmüdürlüğü 

görevini başarılı bir şekilde 
sürdüren ve ilçe halkı, kamu kurum 
ve kuruluşları ile kurduğu iyi diya-
loglar sayesinde herkesin taktirini 
toplayan Müdür Ali Sevim'in 
İstanbul Sabiha Gökçen Gümrük 
Saymanlığına Saymanlık Müdürü 
olarak tayininin çıkması sonrası boş 
kalan müdürlük görevine Bakanlık 
tarafından yeni atama yapıldı. 2019 
yılından buyana İstanbul İli Şile 
İlçesi Malmüdürü olarak görev 
yapan hemşerimiz Cevdet Gültepe, 
Vakfıkebir İlçesi Malmüdürü olarak 
atanarak ilçedeki yeni görevine 
başladı. Yeni görevinde hemşerimiz 
Cevdet Gültepe'ye başarılar 
diliyoruz. 
MALMÜDÜRÜ
CEVAT GÜLTEPE KİMDİR?
1962 Yılında Trabzon' un Tonya 

İlçesinde doğdu. İlkokulu Tonya 
İlçesine bağlı Sayraç Köyünde,  
Ortaokulu Tonya İlçesinde, Lise 

eğitimini Trabzon Fatih Lisesinde 
tamamladı. Anadolu Üniversitesi 
Açık öğretim Fakültesi İşletme 

Bölümünü bitirdi. Devlet Memurlu-
ğuna 05.01.1990 yılında Rize 
Defterdarlığı İkizdere Malmüdürl-
üğünde Muhasebe Memuru olarak 
başladı. Sırasıyla, 2001-2007 Yılları 
arasında Of Malmüdürlüğünde 
Muhasebe Şe, 2007-2010 Yılları 
arasında Erzurum Defterdarlığı 
Tekman İlçesinde Saymanlık Müdür 
Yardımcısı, 2010-2015 yılları ara-
sında Erzurum Defterdarlığı Yaku-
tiye Malmüdürü, 2015-2019 yılları 
arasında Rize Defterdarlığı Kurum-
lar Döner Sermaye Saymanlık 
Müdürü, 02.09.2019-02.11.2020 
tarihleri arasında İstanbul Defter-
darlığı Şile Malmüdürü olarak görev 
yaptı. 16.11.2020 tarihinden itibaren 
Trabzon Defterdarlığı Vakfıkebir 
Malmüdürlüğüne Malmüdürü olarak 
naklen ataması yapılarak Malmü-
dürü olarak görevine başladı. Gülte-
pe evli ve iki çocuk babasıdır.

HEMŞEHRİMİZ GÜLTEPE YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

ER�KBEL� YAYLASINA KARAKOL YAPILIYOR
rabzon Çevre ve 

TŞehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından, yapılacak 

Jandarma karakolu binasının 
zemin etüdü için yer teslimi 
yapıldı. Trias Mühendislik 
Hizmetleri Ticaret Limited 
Şirketi taahhüdü altındaki 
zemin etüdü çalışmasının 20 
bin 930 liraya mal olacağı 
öğrenildi. Trabzon Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğünün, 
24 Kasım 2020 tarihli yazı 
ekinde, Trabzon ili Tonya 
ilçesi, Erikbeli mevkii, Tonya 
Erikbeli Jandarma Karakol 
Komutanlığı binası zemin 
etüdü hizmet alımı işine ait 
işyeri teslim tutanağı 
düzenleyerek Trabzon 
Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığına 
gönderdiği bildirildi.

Erikbeli Yaylası,
Viran Kilise Tepe'si 
mevkiinde Tonya Jandarma
Karakol Komutanlığına 
bağlı dış karakol 
binası yapılacak.



Büyükliman
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MÜFTÜ KADIOĞLU GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ
æ2017 yılında Beşikdüzü 

ilçe Müftülüğüne atanan 
Müftü İbrahim Kadıoğlu, 
Beşikdüzü ilçesine geldiği 
günden itibaren ilçede din 
hizmetleri alanında yaptığı 
başarılı çalışmalar ile ilçe 
müftülüğünü ilçenin en önemli 
kurumu haline getirmeyi 
başardı. Atıl durumda olan 
Kurum binasını yenileyerek ilçe 
müftülüğüne önemli bir misyon, 
vizyon ve modern bir kurum 
kimliği kazandırdı. Müftü 
Kadıoğlu ilçede göreve başla-
dıktan sonra İlçeye huzur geldi, 
neşe geldi. Din görevlilerine 
özgüven verildi. Din hizmetleri 
çok daha verimli bir hale geldi. 
Müftü İbrahim Kadıoğlu, Yazı 
İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile yaptığı sohbette 
şu ifadelere yer verdi.
“MÜFTÜ KADIOĞLU 
DÖNEMİNDE İLÇEYE HUZUR 
GELDİ, NEŞE GELDİ”
Müftü İbrahim Kadıoğlu, 2017 
Nisan ayında ilçeye ilk 
geldiğimizde ilçe halkı ve 
müftülük personelinin ortak bir 
görüşü vardı. Diyanet İşleri 
Başkanlığı; müftümüzü burayı 
ıslah etmek, düzeltmek için 
göndermiş şeklindeki genel 
görüş ve kanaat yaygındı ve de 

öyle oldu. Müftü İbrahim 
Kadıoğlu döneminde ilçeye 
huzur geldi, neşe geldi. 
Görevlilere özgüven verildi. Din 
hizmetleri çok daha verimli bir 
hale geldi. Bunu çok rahatlıkla 
söyleyebiliyorum. Zaten halk 
arasında sorsanız aynı cevabı 
alırsınız. Kurumda dahi 
sorsanız aynı şeyi söylerler.  
Yaz Kur'an kurslarına çok önem 
verildi. Geleceğin teminatı olan 
çocuklarımızın milli ve manevi 
değerlerine sahip bir nesil 

olmaları için çok caba sarf 
edildi. Her sene camilerimizde 
ve Kur'an kurslarımız da 
yüzlerce çocuğumuza güzel ve 
faydalı bilgiler verildi. Tüm 
öğrencilerimize hediye dağıtıldı. 
Tüm köylerdeki mahallelerdeki 
iftar programlarına katılıp 
halkımız ile bütünleşmeyi amaç 
edindik. Beraber dualar okuduk, 
Yasin-i Şerierle, Fatihalarla 
beraberce amin dedik. Tüm 
köylerimizdeki cenaze 
namazlarına katıldık. Ahrete 

intikal eden kardeşlerimizi 
berberce uğurladık. 
Bayramlarda, güzel günlerde 
beraberce sevindik, güldük. Zor 
durumlarda sıkıntılarımızda 
beraberce üzüldük, 
hüzünlendik. Yurtdışındaki fakir 
ve muhtaç insanlara tekvücut 
olduk, beraber yardım 
gönderdik. İDLİB'E, AFRİN'E, 
AFRİKA'YA, BALKANLAR'A. Bu 
anlamda ilçede birlik ve 
beraberliği sağlama başarısına 
ulaştık ve bir bütün olduk. 

“3 YIL İÇERİSİNDE 
YAPABİLECEĞİMİZİN EN 
İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIK”
Beşikdüzü esnafımız kalkınsın 
diye alış-verişlerimizi genelde 
ilçemizden yaptık. Konferans-
larda beraber dinledik, 
düğünlerde beraberce neşeyi 
paylaştık. İlçede üç yerde 
bulunan Kur'an Kursu âdetini 
on altıya(16) çıkarttık. İlçede 
var olan merkezi ezan sistemini 
kaldırmak suretiyle camilerimize 
ve cami görevlilerine hareketlilik 
getirdi. Merkezi vaaz sistemini 
kaldırmak suretiyle cami 
görevlilerinin vaaz yapma ve 
sohbet düzenlemelerini 
sağladık. Her sene tüm okullara 
ziyaret yapıldı. Öğrencilerle 
sohbetler düzenlendi. Her sene 
altı (6) liseden durumu iyi 
olmayan en az 60 öğrenciye 
düzenli bir şekilde burs verildi. 
Öğrenciler ve okullar arasında 
çeşitli yarışmalar düzenlendi ve 
hediyeler ve ödüller verildi. 
Komşu ilçeler ziyaret edildi. 
Oradaki cenazelere katıldık, 
insanlara faydalı sohbetler 
düzenledik. Hastalar ziyaret 
edildi. Beşikdüzü ilçemizin 
kültür abidesi olan eski mezar 
taşlarını tespit ederek 
görüntüledik. Mezar taşları 

üzerinde Osmanlıca yazılan 
yazıları Türkçeye çevirerek 
arşivledik. Beşikdüzü ilçemizin 
tarihine tanıklık yapan bu 
eserleri arşiv haline 
dönüştürdük.  En önemlisi ise 
kurum binamızı yenileyerek 
modern bir kurum kimliğine 
kavuşturduk. Haliyle bu 
hizmetler yapılırken ben yaptım 
demem yanlış olur. Biz sadece 
arkadaşlarımıza moral 
motivasyon vererek harekete 
geçirdik. Hep birlikte çalışarak 
başardık. Ekip olarak başardık. 
Biz sadece Uyuyan devi 
uyandırdık. Bu anlamda bizlere 
her zaman destek olan 
Kaymakamımıza, Belediye 
Başkanımıza, Kurum Amirle-
rimize, Emniyet Güçlerimize, 
İşadamlarımıza, İlçe 
Esnaarımıza ve en önemlisi 
ilçe halkımıza destekleri için 
teşekkür ediyorum. Bu anlamda 
bizlerin sesini ve faaliyetlerimizi 
halkımızla buluşturan siz 
değerli basınımıza da çok 
teşekkür ediyorum dedi. 
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek çalışmalarında Müftü 
Kadıoğlu'na başarılar diledi.

Beşikdüzü İlçe Müftüsü İbrahim Kadıoğlu, gazetemiz Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

BAŞKAN KESK�N,
MARKAMIZIN �SPATA

�HT�YACI YOK!
C

umhuriyet Halk 
Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Mehmet Keskin 
yaptığı açıklamada, 
“Çavuşlu-Vakfıkebir 
Ekmeği üzerinden tar-
tışmayı aslında denk 
olmayan, bundan 
sonra da asla denk 
olamayacak olan 
taraarı aynı pota-
da değerlendirme 

yanlışlığı olarak 
görüyoruz. Tartışmanın 

gereksiz olduğunu ve 
Vakfıkebir'in yeniden kendi-

sini ispatlaması gerekmediği-
ni düşünüyoruz dedi.”
“DÜNYADA HERKES 
VAKFIKEBİR EKMEĞİNİ 
BİLİR VE TANIR”

Başkan Keskin, “Çünkü konu 
ekmekse Çavuşlu ile aynı sık-
lette değiliz, rakibimiz olamaz! 
Marka olmak için Patent Kuru-
lu'ndan politik yollarla belge 
almak yetmez! Alsa ne olacak, 
almasa ne olacak? Devletin 
kurumlarının nasıl yozlaştığının 
bir örneğidir bu durum. Marka 
olmak için kurumsallaşmanız, 
tanınmanız, kabul görmeniz, 
yaygınlaşmanız, aranan 
olmanız gerekir. Türkiye'de ve 
dünyada kimse "Çavuşlu 
Ekmeği" tanımaz bilmez, 
"Vakfıkebir Ekmeği" ni bilir, 
tanır. Vakfıkebir Ekmeği ülkenin 
her bölgesini fırın zincirleriyle 
örmüş durumda. Bence yurt 
dışında da, gurbetçilerimizin 
ağırlıkta oldukları ülkelerde de 
fırınlarımız açılmalıdır. 

Kısacası Çavuşlu bu konuda iki 
tane fırınıyla bize rakip olamaz. 
Bu tartışmaların yapılması bile 
Vakfıkebir'e haksızlıktır. 
Çarşıbaşı'nda, Beşikdüzü'nde 
Çavuşlu' da yapılan Vakfıkebir 
ekmeğidir. Çavuşlu Ekmeği 
diye bir şey yoktur. Buralarda 
üretilen ürünün menşei, tekniği, 
ustalığı Vakfıkebir'e aittir. Bu 
konuyu kimse tartışamaz. 
Böyle muhteşem bir damak 
tadını yıllar önce üreterek mar-
ka haline getirenleri rahmetle, 
minnetle anıyoruz. Halen de-
vam eden, geliştirerek gelece-
ğe taşıma misyonu olan fırıncı 
esnafımıza, ustalarımıza şük-
ranlarımızı sunuyoruz. Yanlız 
şapkamızı önümüze koyarak 
biz nerede hata yapıyoruz diye 
bir düşünmemiz gerekir dedi.” 

ÇAVUŞLUYU REKLAM 
EDEN, ETTİREN BİZİZ!
Başkan Keskin, “Niçin bizim 
Artvin'den, Rize'den, Ağrı'dan, 
Kars'tan, Erzurum' dan oto-
büslerle, özel araçları ile gelip 
Vakfıkebir sahilinden geçen  
yolculara bir tane ekmek sata-
cak yerimiz yok? Niçin Vakfıke-
bir Ekmeği diye Çavuşlu'nun 
fırınından alıyorlar? Nasıl olu-
yor da bir tane fırınla Vakfıke-
bir'in yapamadığını yapıyorlar? 
Bizim markamızın kaymağını 
Çavuşlu niçin yiyor? CHP 
olarak yıllardır ekmeğimizin 
markasından ekonomik olarak 
yararlanamadığımızı feryat 
ettik durduk. Sahil yolu 
üzerinde ekmeğimizin satışını 
yapabileceğimiz modern 
tesisler yapalım dedik, ama biz 

dedik, biz işittik... Çavuşlu'dan 
kimse "Çavuşlu Ekmeği" almak 
için o fırına gitmiyor. "Vakfıkebir 
Ekmeği" almak için gidiyor. 
Yani bu büyük markadan biz 
yararlanmıyorsak, Çavuşlu 
yararlanıyorsa bu onların ticari 
başarısıdır. Kabahatin büyüğü 
bizdedir... Belediyemize tavsi-
yemiz şudur; Yıllardır CHP ola-
rak dillendirdiğimiz önerilerimizi 
artık dikkate alın! Dedi.”
MARKAMIZIN İSPATA
İHTİYACI YOK!
Bu tartışmaları bırakın, şu 
sahilimizi bir düzene sokun! 
Yolcuların ekmeğimize, yöresel 
ürünlerimizle ulaşabileceği 
tesisleri yapın artık! Başka 
ihsan istemez. Sorunumuz 
Çavuşlu'da değil, sorunumuz 
kendimizdedir! Dedi.

G
eçtiğimiz hafta yayla 
evlerine terör örgütü 
mensuplarının girdiği 

iddiası üzerine şehirde alarm 
verilmişti. Yapılan operasyonlar 
sonucu asıl gerçek ortaya çıktı. 
Trabzon'un Düzköy ve Tonya 
ilçelerine bağlı yaylalarda 
geçtiğimiz hafta yayla evlerine 
terör örgütü mensuplarının girdiği 
iddiası üzerine harekete geçen 
jandarma timleri yaptığı 
operasyonla gerçeği ortaya kısa 
sürede ortaya çıkardı. Yayla 
evlerine girerek yörede paniğe 
neden olan şahsın hırsızlık 
amacıyla giren bir hurdacı olduğu 
belirlendi. Konuyla ilgili Jandarma 
İl Komutanlığı'ndan yapılan 
açıklamada “28 Kasım 2020 
tarihinde yerel ve ulusal basında 

Trabzon İl Jandarma 
Komutanlığına bağlı Düzköy 
ilçesi Çayırbağı Mahallesi 
Kumanandoz yaylasında altı 
yayla evinin kapılarının kırıldığı 
ve bazı malzemelerin çalındığı 
haberleri yer alması üzerine söz 
konusu habere konu olan 
olaydan 26 Kasım 2020 günü 
saat 11.30 sıralarında yaylada 
bazı evlerin kapılarının 
kırıldığının Düzköy İlçe Jandarma 
Komutanlığı'nın bildirilmesi 
üzerine haberdar olunmuş olup, 
derhal JASAT (Jandarmanın 
Dedektieri) ve Düzköy İlçe 
Jandarma Komutanlığından ekip 
oluşturularak olay ile ilgili 
soruşturmaya çok yönlü 
başlanılmış, toplam 7 eve girildiği 
ve birtakım eşyaların çalınmış 

olduğu süreç içerisinde 
belirlenmiştir.  Yapılan titiz 
araştırmalar sonucunda hırsızlık 
olaylarını hurdacılık işi ile 
uğraşan R.K. isimli şahsın 
gerçekleştirdiği belirlenerek 
şüpheli yakalanmış, çalınan 
malzemelerin bir kısmı ise şahsın 
yayla evinde ele geçirilerek 
sahiplerine teşhis ettirilmiş, ikisi 
daha önceki tarihlerde olmak 
üzere 5'i hırsızlık (biri Akise 
Yaylasında Tonya Belediyesine 
ait binadan), 4 'ü konut dokunul-
mazlığını ihlal suçu olmak üzere 
toplam 9 olay aydınlatılmıştır. 
Şüpheli R.K. sevk edildiği adli 
makamlarca tutuklanmış olup 
aynı gün Trabzon E Tipi Kapalı 
Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim 
edilmiştir” denildi.

JANDARMA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI
Geçtiğimiz hafta yayla evlerine terör 
örgütü mensuplarının girdiği iddiası 
üzerine şehirde alarm verilmişti. Yapılan 
operasyonlar sonucu asıl gerçek Jandarma 
tarafından ortaya çıkarıldı.
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
VAKFIKEBİR BELEDİYESİ 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN01274691

TİP YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/681081
1-İdarenin
a) Adı: VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Çarsi Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 156 61400 VAKFIKEBİR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 4628415628 - 4628415102
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: TİP YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU İNŞAATI
b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 adet Tip Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Vakfıkebir İlçesi Hürriyet Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.01.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres): Vakfıkebir Belediyesi Encümen 
Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kaydının aktif durumda olduğunu gösterir 
belge teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu'nun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 
Tebliğ'inde ( Resmi Gazete Sayısı: 27961, Resmi Gazete Tarihi 11.06.2011) yer alan ve (B) ÜST YAPI 
(BİNA) İŞLERİ ana başlığı altında bulunan B/III.GRUP bina işleri.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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Osman KOYUNCU

nsan yaratılış itibarı ile soyut ve İsomutun maksimum noktasıdır. Cismi 

itibariyle yani maddesi ve sanatı ile somut, 

his, akıl, duygu ve hayal gibi duygular ile 

soyut noktadan bakıldığında insan 

zirvededir. Somut elle tutulan maddi 

varlıklar, soyut ise akıl ve hayal gibi maddi 

olmayan şeylerdir. Çocuklar ve ilimsiz 

avam tabakası somut(maddi) düşünür, 

soyutu(maddi olmayan) zor algılar. Bu 

soyut ve somut düşünce şekli hayatın 

bütün mertebelerinde vardır. Avam 

tabakasına,  özgürlük, hukuk, insan 

hakları gibi soyut değeri anlayamaz. 

   Müşrikler soyut meseleleri tam  kavrayamadığından, Peygamberimize, biz 

ilahlarımızı görüyoruz, elliyoruz, onlara 

yemek veriyoruz diyorlardı. Müşriklerde 

Allah'a inanıyorlardı fakat sonsuz bir nur 

olarak soyut bir Allah inancı değil de 

kendilerinden çok uzaklarda, 

somut(maddi) bir varlık olarak Allah'a 

inanıyorlardı ve putları Allah'a ulaşmak 

için aracı yapıyorlardı. İnsan, oruç tutsa, 

namaz kılsa bile, Allah'ı kendinden çok 

uzaklarda somut bir varlık olarak algılarsa 

imanı kâmil olmaz.  Allah'ı sonsuz bir nur 

olarak anlamalı, her yaratılan şeylerde 

onun mührünü gösterip mekândan 

münezzeh olarak her an yanımızda, her 

şeyimizi bilen, gözetleyen olarak tanımalı. 

Eğer bir ehli tarikte soyut düşünce tam 

olmazsa(fen ilimleri yani akli ilimlerden 

çok uzak olursa)tam kâmil imana 

ulaşamaz. Bundan dolayı namaz kılan ve 

oruç tutan bazı Müslümanlar, ellerine 

fırsat geçince rüşvet ve zina gibi en kötü 

yollara kolayca düşebiliyor. 

   İnsan, bu büyük kâinatın maddi ve  manevi bütün özelliklerini içine alan, çok 

küçük bir numunesidir. Yani kâinat 

küçülüp insan şekline girmiş, eğer insan 

büyüse idi bu koca kâinat kadar olurdu.  

Onun için Peygamberimiz kendini bilen 

Allah'ı bilir der. Kendini bilmek koca 

kâinatı bilmek demektir. Bir saat tefekkür 

bazen bir sene ibadetten daha hayırlı 

olmasının sırrı budur.  Tefekkür, Allah'ın 

isim, sıfat ve fiilleri ile kâinat kitabını 

okuyarak yapılır. Kâinat kitabı da ancak 

fen bilimleri ile bilinebilir. Fen bilimlerinin 

her biride Allah'ın isimleridir. Allah'ın 

isimleri bilinirse, Allah kâmil manada 

tanınabilir. 

    Çoğu tarikatlar, kalp ayağı ve hislerle  hakikate ulaşmak istediğinden bu ilmi 

tefekkürü yapamıyor, ancak çok noksan 

olarak kalbi çalıştırabiliyorlar. Din ve fen 

ilimlerinin birlikte okutulması bunun için 

önemlidir. Tarikatlarda, kâmil iman 

yakalanmadığı zaman, keşif ve 

kerametlere yönelirler. Doğru yolda olup 

olmadıklarını test etmek isterler. Onun 

için keşif ve kerametler zayıf olanları 

teşvik için verilir. Ama ilim ve sahabe 

mesleğinde akıl, hisler ve kalp tamamen 

doyduğu için, kişinin şüphesi kalmaz ve 

keşif ve keramet istemez. Hem tarikatlar 

insanı Allah'ın ya bir veya birkaç ismine 

belki mazhar edebilir fakat sahabe ve 

peygamberlik mesleği ise Allah'ın bütün 

isimlerine, insanın kapasitesi nispetinde 

mazhar eder. Tarikatlar eskiden İslam'a 

hizmet ettiler, şimdi tarikat zamanı değil 

çünkü dine yapılan itirazlar ilim ve fen den 

geliyor, bugün tarikatlar bu itirazlara 

cevap veremiyorlar. Bu zamanda sahabe ve 

ilim mesleği, hem kalbi hastalıkları hem de 

tüm toplumun hastalıklarını tedavi 

edebilir, tarikatlar ise çok uzun bir yol ile 

belki yalnız kalbi hastalıkları tedavi 

edebilir. Allah'ın sonsuz isimlerinin 

cilveleri cisimleşerek bu koca kâinat olmuş, 

bu kâinat fen ve ilimsiz anlaşılamaz.  

DİNDE TARİKATLARIN YERİ  

B
elediye Başkanı Rek 
Kurukız,  İlçeye 
tarihinde ilk defa Mart 

2017 yılında gelen İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu'nun 
ziyaretinde yapmayı 
düşündüğü hizmet 
binasınasın bir kısmında 
İlçede bulunan muhtarların 
ortak kullanacakları bir yer 
tahsisi yapacağının müjdesini 
vermişti. Hizmet binasının 
açılışıyla beraber Başkan 
Kurukız muhtarlara vermiş 
olduğu sözü yerine getirdi. 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Rek Kurukız ve Belediye 
Meclis üyelerinin oylarıyla 
alınan karar doğrultusunda 
Devlet Bahçeli Kültür Ve 
Sanat Merkezi'nde Muhtarlar 
Derneğine yer tahsisi için 
imzalanan protokol Muhtarlar 
Derneği Başkanı Mustafa Kel 
ve Başkan Yardımcısı Şaban 
Yılmaz ile Başkan Kurukız 
tarafından imzalandı. Başkan 
Kurukız tarafından yapılan 
açıklamada;  Belediye Hizmet 
Binamızda İtfaiye, 
Noter, Gençlik 
Merkezi, Spor 
Salonunda sonra 
şimdi de Muhtarlar 
Derneğine yer tahsisi 
yapılarak 
muhtarlarımız 
modern ve güzel bir 
mekâna kavuştuğunu 
belirtti. Kurukız,  
mahalle muhtarlarına 
hizmet binamızdan 

100 metrekare yer tahsis 
yaptık.  İlçemize bağlı 30 
mahalle muhtarı ile birlikte, 
daha koordineli bir şekilde 
çalışarak hizmet vermek, rutin 
işlerini daha rahat yapabilsin-
ler istedik. Muhtarlar Derneği 
olarak vatandaşlarımıza 
modern kültürel bir merkezde 
hizmet verebilmeleri için, 
ısınma ve elektrik giderlerini 
belediyemiz tarafından 
karşılanacak.   Devlet Bahçeli 
Kültür Ve Sanat Merkezimizde 
daha önce ilçede itfaiye 
teşkilatını konuşlandırmak için 

Büyükşehir Belediyesine yer 
tahsis yaptık. İlçedeki 
gençlere olan sözümüzü de 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
bir protokol yaparak Gençlik 
Merkezini ilçeye 
kazandırmıştık. Aynı şekilde 
ilçe noterine de kiralık yer 
vererek hem gelir elde etmek 
hem de Devlet Bahçeli Kültür 
Ve Sanat Merkezini yaşana-
bilir hareketli bir merkez haline 
getirmeyi amaçladık. Spor toto 
ile protokol imzalayarak aynı 
merkezde spor salonu 
yapılırken, zemin katında çay 

bahçesi de ihale 
edildi. Ayrıca, 
Başkan Kurukız 
şimdi Etnografya 
Müzesini Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
ile protokol 
yaparak Devlet 
Bahçeli Kültür Ve 
Sanat Merkezine 
yakışır bir hizmete 
imza atmayı 
planladık dedi.

MUHTARLAR BELED�YE B�NASINDA
H�ZMET VERECEK
Şalpazarı İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan ve Mart ayında 
hizmete giren Devlet Bahçeli Kültür ve Sanat Merkezi 
himmet binasında Muhtarlar Derneğine yer tahsisi yapıldı.
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CHP Kadın 
Örgütlenmesinden 

Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Nur Zaman yaptığı 
açıklamada, “Atatürk 
devrimlerinin en önemlilerinden 
biri de hiç kuşkusuz kadınlara 
tanınan seçme ve seçilme 
hakkıdır. 5 Aralık 1934'de 
Anayasa ve Seçim Kanunu'nda 
yapılan yasa değişikliği ile 
kadınların ilk kez oy 
kullanmasının ve aday 
olabilmesinin önü açıldı. Bu 
kanunla birlikte Türkiye, 
Fransa, İtalya, Belçika ve 
İsviçre gibi ülkelerden önce 
kadınlara bu hakkı tanıyan ülke 
olduk. 5 Aralık tarihi, bu 
anayasa değişikliği sonrasında 
her yıl “Dünya Kadın Hakları” 
günü olarak kutlanmaya 
başlandı dedi.” Başkan 
Yardımcısı Nur Zaman, 
“Atatürk yeni neslin yetişmesi 
ve eğitiminde birinci rol 
oynayan Türk kadınına çok 

önem vermiştir. Atatürk; 
"Dünyada her şey kadının 
eseridir." "Kadının en büyük 
vazifesi analıktır! İlk terbiye 
verilen yerin ana kucağı olduğu 
düşünülürse, bu vazifenin 
ehemmiyeti layıkıyla anlaşılır." 
"Bir toplum, cinslerden yalnız 
birinin yüzyılımızın 
gerektirdiklerini elde etmesiyle 
yetinirse, o toplum yarı yarıya 

zayıamış olur. Bizim 
toplumumuzun uğradığı 
başarısızlıkların sebebi, 
kadınlarımıza karşı ihmal ve 
kusurdur."Kadınlarımız için asıl 
mücadele alanı, asıl zafer 
kazanılması gereken alan 
biçim ve kılıkta başarıdan çok; 
ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek 
faziletle süslenip donanmaktır! 
Ben muhterem hanımlarımızın 
Avrupa kadınlarının aşağısında 
kalmayacağı aksine pek çok 
yönden onların üstüne çıkacak 
ışıkla, bilgi ve kültürle 
donanacaklarından asla şüphe 
etmeyen ve buna kesinlikle 
emin olanlardanım." demiştir. 
Biz kadınlara düşen 
haklarımıza sahip çıkmak, 
koruyup geliştirmektir. Bunu 
yapmaya çalışıyoruz. CHP 
Vakfıkebir ilçe yönetimi olarak; 
kadınlarımızın 5 Aralık Dünya 
Kadın Hakları Günü'nü 
kutluyor, sevgi ve saygılarımızı 
sunuyoruz dedi.

DÜNYADA HER ŞEY
KADININ ESERiDiR

MUHAMMET BALTA'DAN 10 ARALIK
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI!

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Milletvekili Balta açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi. "Dünya 
tarihinde insan hakları ile ilgili ilk 
beyanname olan ve bütün 
insanlığı içine alacak şekilde 
insan haklarını düzenleyen 
Peygamber Efendimizin(S.A.V.) 
Veda Hutbesinden 1316 yıl 
sonra kabul edilen İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi 
kapitalist bir dünyada insan 
hakları açısından önemli bir 
kilometre taşıdır. AK Parti olarak 
insan haklarına hep insaniyet 
perver bir anlayışla yaklaş-
maktayız. Her bir insanımızın 
insan onuruna yaraşır bir hayat 
sürmesi için temel hak ve 
hürriyetlere son derece önem 
vermekteyiz. İnsan hakları 
bilincinin yerleşmesi ve 
hürriyetlerin genişletilmesi için 
önemli adımlar atan insan 
odaklı siyaseti şiar edinen bir 

AK Parti hareketiyiz. 18 yıllık 
iktidarımız boyunca tüm 
insanlığın uğradığı mağduriyet-
lerin giderilmesi ve özgürlük 
alanlarının genişletilmesi için 
büyük bir gayret gösterilmiştir. 
AK Parti hükümetiyle, devletle 
millet arasındaki gönül bağı 
kuvvetlenmiş 'İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın' ilkesiyle 
kökleşen yönetim geleneğimiz, 
çağın en yüksek hukuk 
standartlarıyla günümüz 
Türkiye' sinde de yeniden hayat 
bulmuştur. Hükümetimiz kadın 
erkek eşitliği, işkence ile 
mücadele, cezaevi reformu, 
düşünce ve ifade özgürlüğü, 
dernek kurma ve toplanma 
özgürlüğü, din özgürlüğü, 
yargının işleyişi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel haklar ve 
yolsuzlukla mücadele 
alanlarında önemli ilerlemeler 
kaydetmiştir. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi'nin 
uygulanmaya başlanmasıyla, 

ülkemizin reform iradesi ve 
kararlılığı daha da güçlenmiştir. 
Türkiye, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'nin ruhuna uygun 
şekilde, tarihinden ve kadim 
değerlerinden ilham alarak, 
önümüzdeki dönemde de 
vatandaşlarının özgürlük 
alanlarını genişletmeye devam 
edecektir. Öte yandan 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları Günü 
arifesinde Ülkemizi Şampiyonlar 
Liginde temsil eden Başakşehir 
futbol takımının teknik ekibinden 
Pierre Webo'ya karşı sarf edilen 
ırkçı sözleri şiddetle kınıyorum. 
Sporda ve hayatın tüm 
alanlarında ırkçılığa ve 
ayrımcılığa kayıtsız şartsız 
karşıyız. Bizler, dün olduğu gibi 
bugün de yarın da mağdurun ve 
mazlumun yanında olmaya, 
temel insani değerleri herkes 
için ulaşılır kılmaya, 
vazgeçilemez ve devredilemez 
hakları herkes için kullanılır 
yapmaya devam edeceğiz.  
Bütün gayretimizin ve 
hedemizin, hukukun ve insan 
haklarının en kâmil manada 
egemen olduğu bir ülke 
olduğunu ifade ediyor, barış ve 
huzur dolu bir yaşam dileğiyle, 
insanlığımız için daha 
demokratik, daha hür ve 
müreffeh yarınlar diliyorum. 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi'nin 
kabul edilişinin 72. yıl dönümü 
vesilesiyle aziz vatandaşları-
mızın ve dünya milletlerinin de 
İnsan Hakları gününü tebrik 
ediyorum." 

Vakfıkebir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Örgütlen-
mesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nur Zaman, 5 
Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. 

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü münasebetiyle bir açıklama yaptı.

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Salih CORA, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'nde 
(TBMM) devam eden 2021 yılı 
bütçe görüşmelerinde konuştu. 
Adalet Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, Yargıtay, 
Danıştay, Milli Savunma 
Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 
bütçesinde söz alan Milletvekili 
CORA, Türkiye İnsan Hakları 
Kurumu ve Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu'nun önemine 
vurgu yaptı. 
MİLLİ ÇIKARLARIMIZI 
KORUYAN ÖNEMLİ 
ADIMLAR ATTIK
“Adaletle toplanan her bir vergi 
hakkaniyetle dağıtan her bir 
kuruşu ülkemizin gelişmesi 
vekalkınması için harcayan, 
ülkemizin huzur ve barışı için 
kullanan bir iktidar olarak mille-
timizin karşısındayız.” diyen 
CORA,“Zor bir yılın son günle-
rini geçirmekteyiz. Bu yıl CO-
VİD-19 salgını olmak üzere 
ekonomi, siyaset ve hukuk ala-
nında zorlu bir dönemi geride 
bıraktık. Dik duruşumuzu mu-
hafaza ederek ülkemizin milli 
çıkarlarını, hak ve hukukunu 
koruyan önemli adımlar attık. 
Karabağ'ı hilali ile buluşturduk, 
Ayasofya secdeyle buluştu, 
Libya mutabakatı ile Doğu 
Akdeniz'de Mavi Vatanı koru-
duk. Kapalı Maraş'ın ziyaretçi-
lere açılmasıyla Yavru Vatan'ın 
hakkını ve hukukunu koruduk. 
Suriye'de terör koridorunu gü-
venlik koridoruna dönüştürdük. 
Geleceğimizi, bekamızı 
koruduk.” ifadelerini kullandı.
MAZERETLERE SIĞINMADIK
Türkiye'nin son 5 yılda etrafının 
ateş çemberi ile çevrelendiğine 

işaret eden CORA, bu süreçte 
insan haklarından taviz 
vermediklerini söyledi. CORA, 
“İçeride hendek barikat çukur 
her türlü envai çeşit terör 
eylemi varken, darbelerin 
kaosların karışıkların 
pençesinde çetin bir mücadele 
ortaya koyarken bir taraftan da 
bu parlamentoda 6701 sayılı 
yasa ile Türkiye İnsan Hakları 
ve Eşitlik Kurumunu kurduk. 
Aynı şekilde 2016'da 6698 
sayılı yasa ile Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunu oluşturduk. 
Ülkemizin güvenliğine yönelik 
ciddi saldırıların olduğu 
dönemde bile reformist 
kimliğimizden ödün vermedik. 
İnsan hakları, demokrasi, 
özgürlük ve hukukun üstünlüğü 
noktasında hiçbir mazerete 
sığınmadık, Fransa gibi 
davranmadık.Çünkü biz büyük 
bir medeniyetin temsilcileriyiz. 
Evrensel olarak kabul edilen 
tüm değerleri yani hakkı, 
hakikatı, adaleti, merhameti, 
eşitliği, özgürlüğü velhasıl Emr-
i bi'lma'rûf olarak 
değerlendirilen tüm değerleri 
batının riyakâr kurumlarından 
değil bu ülkenin bu 
topraklarında, bu medeniyetin 
çınarının gölgesinde arayan, 
bu topraklarda vücut 
buldurtmaya çalışan bir 
anlayışın temsilcileriyiz.” dedi.
KURUMLARIN ÖNEMİNİ 
VURGULADI
“Biz biliyoruz ki insan 
yaratılmışların en şereisidir. 
İnsana hizmet ise siyasetin 
vazifesidir. İnsan kutsaldır, 
insan hakları da kutsaldır. 
İnsana efendilik yoktur, millete 
hizmet vardır. İnsanı yaşat ki 

devlet yaşasın anlayışının 
temsilcileriyiz.” diyen CORA, 
sözlerini şu şekilde tamamladı: 
“Bu minvalde insan hakları ve 
eşitlik kurumumuzun, kişisel 
verileri koruma kurulumuzun 
ortaya koyduğu çalışmaları 
önemsiyoruz. Dünya ticarette 
farklı bir yöne doğru 
evrilmektedir. Teknolojinin 
sınırlarını aştığı bir dönemde 
ticarette sınırlarını aşmış 
geçen yıl Türkiye'de 35 
milyonun üzerindeki kişi 
internet üzerinden alışveriş 
yapmıştır. 35 milyon kişi bu 
alışveriş sırasında kimlik 
bilgilerini, banka bilgilerini, 
adres bilgilerini ve iletişim 
bilgilerini muhtelif kurum ve 
kuruluşlarla paylaştı. 
Hepimiz bu dijital platformları 
kullanıyoruz. Zihnimizden ne 
geçti? Acaba kişisel verilerimiz 
bir yerde kullanılır mı, bizi 
rahatsız ederler mi, kötüye 
kullanılır mı, Hak ihlali olur mu? 
İşte kişisel verileri koruma 
kurulu burada devreye giriyor, 
kanunla aldığı yetkilerle 
kurumları denetliyor, kişileri 
bilgilendiriyor, bilinçlendiriyor 
ve bağlayıcı kararlar alıyor. 
Temel hak ve özgürlüklerin 
teminat altına alındığı 
anayasanın 20. Maddesinde 
belirtilen özel hayatın gizliliği 
ve kişisel verilerin korunması 
hususunda pratik bir çalışma 
yapmaktadır.Hem Türkiye 
İnsan Hakları Kurumu hem 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
ülkemizin güzide kurumlardır. 
Fazla göz önünde olmayan 
ama herkesi ilgilendiren 
kurumlardır.  Belki yeni ama 
kadim bir kültürün 
tezahürleridir. Her iki 
kurumumuz toplumsal bilinç 
oluşturmaktadır.”

ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİNİ VE 
KiŞiSEL VERiLERiN KORUNMASINI 

TEMiNAT ALTINA ALIYORUZ
Bütçe görüşmelerinde konuşan CORA, Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun önemine vurgu yaptı 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 

imzasıyla yayımlanan karara 
göre, Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcılığına, 
Beşikdüzü İlçesi doğumlu, 
Hasan Bebek atandı. Hasan 
Bebek, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Genel Müdür 
Yardımcılığına atanmasına 
ilişkin karar Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Bazı bakanlık, 
kurum ve kuruluşlara ilişkin 
atama kararları, Resmi 
Gazete'de yayımlandı. Çevre ve 
Şehircilik Kayseri İl Müdürlüğü 
görevinden 2014 yılında Çevre 
ve Şehircilik Rize İl 
Müdürlüğüne atanan Hasan 
Bebek, kentte görev süresince 
yaptığı başarılı çalışmaların 
ardından Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Genel Müdür 
Yardımcılığına atandı. Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan imzasıyla yayımlanan 
kararlara göre, Altyapı ve 

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcılığına, 
Rize Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürü Hasan Bebek atandı. 
Hemşerimiz Hasan Bebek'e ye-
ni görevinde başarılar diliyoruz. 
HASAN BEBEK KİMDİR?
Hasan Bebek, Ekim 1973 
tarihinde, Beşikdüzü ilçesinde 
doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Vakfıkebir ilçesinde 
tamamladıktan sonra 1995 
yılında K.T.Ü. Mühendislik 
Fakültesinden, İnşaat 

Mühendisi unvanıyla mezun 
oldu. Askerliğin ardından, ilk 
görev yeri olan Bayburt, 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 
emrinde 1997-2000 tarihleri 
arasına inşaat mühendisi, 
Trabzon Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğünde, 2000-2010 
tarihleri arasında Kontrol 
Mühendisi ve Yapım Şube 
Müdürü olarak görev yaptı.  
Yapı Malzemeleri Denetçiliği 
konusunda eğitim gören Bebek, 
Ocak 2011 tarihi itibariyle, Artvin 
Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğüne atanıp üç yıl görev 
yaptı. Kayseri, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü görevinin 
ardından, Rize Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğüne 
atanarak, Mart 2014 tarihi 
itibariyle burada göreve başladı. 
4 Aralık 2020 tarihli Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan imzasıyla yayımlanan 
karara göre, Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcılığına Hasan 
Bebek atandı. Hasan Bebek evli 
ve bir çocuk babasıdır.

HEMŞEHRİMİZE YENİ GÖREV VERİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan atama 
kararlarında hemşehrimiz Hasan Bebek'e Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ataması gerçekleşti.

TRABZON EMN�YET�NDEN
D�KKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, sosyal 

sayfasından dikkat çeken bir paylaşım 

yaparak Vakfıkebir Ekmeğini vurguladı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, 

dikkat çeken bir paylaşım 

yaptı ve Vakfıkebir Ekmeğine 

vurgu yaptı.

İşte o paylaşım detayları, 

“En küçük bir trak cezası 108 

TL” olduğunu hatırlattı.

Kurallara uyduğunuzda dedi;

2 kilo hamsi,

Soğan, limon ve yanında 

helva…
Bir de en önemlisi “VAKFIKEBİR 

EKMEĞİ” dediler…

Ceza yeme,

Hamsi ye…

Diyerek paylaşımı bitirdiler.
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KAYA, DERTLENECEKSENiZ
TRABZON iÇiN DERTLENiN! 

İ
stanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 

Uluslararası Siyasi Danışman-
lar Derneği'nin (IAPC) 
düzenlediği konferansının 
açılış konuşmasında yaptığı 
açıklamalara sosyal medya 
üzerinden eleştiri getiren AK 
Parti Trabzon Milletvekili Salih 
Cora'ya, CHP Trabzon Millet-
vekili Ahmet Kaya cevap verdi.
"İSTANBUL'U KAYBET-
MENİN HAZIMSIZLIĞI 
DEVAM EDİYOR" 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 
"Demokratik bir işleyiş hüküm 
sürüyor gibi görünüyor. Ama 
gerçek yaşam bunun tam tersi 
yönde akıyor" sözleriyle ülke 
gerçeklerini ortaya koyduğu 
konuşmasına "Sen önce mille-
te verdiğin sözleri tut bakalım, 
şuana kadar ne yaptın, hangi 
derde çare oldun" diyen 
Milletvekili Cora, yaptığı 
paylaşım sonrasında eleştiri 
yağmuruna tutuldu. CHP 
Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, Milletvekili Cora'nın 
eleştirilerine sert cevap verdi. 
YANDAŞLIK SİZİN 
GÖZÜNÜZÜ KÖR ETMİŞ 
CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya yaptığı açıklama-

da şunları söyledi: "Anlaşılan 
bunlarda İstanbul'u kaybetme-
nin travması ve hazımsızlığı 
halen devam ediyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği 
günden bugüne kadar 
yaptıklarını sadece 
İstanbullular değil, tüm Türkiye 
takdirle takip ediyor. Yapılanları 
görmemek için kör ya da 
nankör olmak lazım. Yandaşlık 
sizin gözünüzü kör etmiş. 
İSTANBULLUNUN HER 
KURUŞU NAMUS GİBİ 
KOLLANIYOR 
Sayın Cora; belediyelerimiz, 
İktidarınızın tüm 
engellemelerine rağmen 
dertlere derman oluyor. Bu mu 
zorunuza gidiyor? İstanbul'da 
açılan İstihdam osleri 
sayesinde binlerce insanımız 
iş sahibi yapıldı. 30 bin 
öğrencimize burs veriliyor. Bu 
paralar dün yandaşlarınızın 
cebine akıyordu, şimdi 
öğrencilerimizin eğitimi için 
harcanıyor. Bu mu zorunuza 
gidiyor Salih Bey? İhalelerle 
yandaşlarınıza aktarılan 
rantlar, engellendi. 
İstanbullunun her kuruşu 
namus gibi kollanıyor, bu mu 
zorunuza giden Salih Bey?” 

BELEDİYELERİMİZİN 
YAPTIKLARI ZORUNUZA MI 
GİDİYOR? 
“İktidarınızın tüm engellemele-
rine rağmen Sosyal belediyeci-
likte çığır açıldı, tüm yoksullara 
el uzatıldı. Bu mu zorunuza 
gitti Salih Bey? İstanbul'un 
bugünü ve yüz yıl sonrası için 
dev yatırımlar yapılıyor. Hem 
de iktidarınızın tüm engelle-
melerine rağmen. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a ve 
İstanbullulara hizmet götürü-
yor, gönülleri fethediyor, bu mu 
zorunuza gidiyor Salih Bey?”
 DERTLENECEKSENİZ 
TRABZON İÇİN DERTLENİN! 
“Sayın Cora size bir dost 
tavsiyesinde bulunacağım, bir 
yerlere yaranma çabasıyla 
unuttunuz belki! Siz İstanbul'un 
değil Trabzon'un 
milletvekilisiniz! Sizin öncelikli 
göreviniz Trabzon'a verdiğiniz 
sözleri yerine getirmek, 
buradan İstanbul'a laf atmak 
değil! Dertlenecekseniz 
Trabzon için dertlenin. 
Trabzon'un sorunlarını takip 
edin. Millet sizi bunun için 
seçti. Trabzonlu hemşerinize 
laf atın diye değil. Trabzon'u 
denizden kopardınız, kent 
kimliğini yok ettiniz. 
İnsanlarımızı yıllardır boş 
hayallerle oyaladığınız. 61 
proje dediniz 6'sını 
yapmadınız. 18 yıldır 
iktidarsınız, Trabzon'un hangi 
sorununu çözdünüz? Biraz 
Trabzonluysanız bırakın Ekrem 
Başkanla uğraşmayı. Hatta 
gurur duyun hemşerinizle. 
Çünkü gurur duyulacak işler 
yapıyor. Trabzonlu hizmet 
bekliyor. Sayın Cora, 
eforunuzu Trabzon için 
harcayın, sizin vazifeniz, 
seçilme sebebiniz budur dedi.”

MİLLETVEKİLİ ÖRS; 
İKTİDARIN ÇEVRE DUYARLILIĞI YOK!
Örs, TBMM'de yaptığı 

konuşmada, AK Parti 
döneminde bölgemizde yapılan 
çevre tahribatlarını sıralayarak 
"Meclis kürsüsünde fırsat 
buldukça bölgemizde yaşanan 
çevre tahribatlarını dile 
getirmiştim. Sürmene 
Çamburnu'ndaki vahşi çöp 
depolamasını, Sera Gölü'ndeki 
çamurlaşmayı, Uzungöl'ü uzun 
havuza çeviren duvarı, 
Akçaabat'taki deniz dolgusu 
yolu,  Rize'de deniz 
doldurularak elde edilen 
alandaki büyük tehlikeyi, Artvin 
Cerattepe Hatila Vadisi'ndeki 
maden çalışmalarının bölgede 
oluşturduğu tahribatı, 
Giresun'un Çanakçı Deresi'nin 4 
HES yetmemiş gibi üzerine 
kurulacak 5'inci HES'le yok 
edilmesini, Arhavi ilçemizde 
bulunan o güzelim Kamilet 
Vadisi'nin hidroelektrik santrali 
projesiyle yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğunu, 
Gümüşhane Dipsiz Göl'de 
yaşananları, Amasra Termik 

Santrali'ne karşı bölge halkının 
tepkilerini ifade etmiştim." 
dedi.TBMM'de İYİ Parti Grubu 
adına konuşma yapan Örs, 
Fatsa'daki siyanürle altın 
ayrıştıran şirkete karşı 
Fatsalıların tepkilerini 
hatırlatarak "Fatsa halkı, 
toprağına, suyuna, deresine, 
denizine, balığına, fındığına, 

kısacası geleceğine sahip 
çıkma mücadelesi veriyor. Fatsa 
halkı bölgede siyanürle altın 
ayrıştırması yapılmasına karşı. 
Fatsalılar, ilçelerinde siyanürle 
altın ayrıştırması yapan şirketin 
yükümlülüklerini yerine 
getirmediğini söylüyor, şirkete 
karşı tepkilerini açık açık ifade 
ediyorlar." dedi. Halkın 
taleplerini ve tepkilerini 
TBMM'de dile getirmeye devam 
edeceklerini belirten İYİ Parti 
Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin 
Örs, "Buradan soruyorum: Bu 
şirketler yükümlülüklerini yerine 
getirmeme cesaretini kim ya da 
kimlerden alıyorlar? Kaz 
Dağı'ndan Artvin'e kadar güzel 
ülkemizin her tarafında maden 
şirketlerinin, HES şirketlerinin, 
taş ocağı şirketlerinin, yaşam 
alanlarını ve doğayı yok eden 
çalışmalarını gördük, görmeye 
de devam ediyoruz. 
Toprağımıza, suyumuza, 
ormanımıza, tarım alanlarımıza 
hep birlikte sahip çıkmalıyız." 
diyerek sözlerini tamamladı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medya üzerinden eleştiren AK 
Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'ya sert cevap verdi.

Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 

Zorluoğlu, yeni terminal 
binasının yapılacağı alanı 
ziyaret etti. Başkan 
Zorluoğlu'nun ziyaretine 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Ahmet Adanur, 
Ortahisar Belediye Başkan 
Yardımcısı Selahattin Çebi, 
yüklenici rma yetkilileri ile ilgili 
daire başkanları katıldı.
2022'NİN BAŞINDA 
TAMAMLANACAK
Yeni otogar alanı ile ilgili 
yüklenici rma yetkililerinden 
bilgi alan Başkan Zorluoğlu, 
“Bu alanda inşaatımıza bir an 
önce başlamak istiyoruz. 
Birincisi burası aynen projede 
göründüğü gibi olacak. Eğer 
olmazsa zaten yüklenici 
rmaya 'Parayı vermeyiz' 
dedim. İkincisi de halkımızı 
daha fazla bekletmemek adına 
süresinde yetiştirmeliyiz. Yeni 
otogarın hem vadedilen 
zamanda tamamlanması hem 

de görsellerde paylaştığımız 
gibi olması gerekiyor. Biz tek-
nolojiyi de kullanarak, otogarın 
içini de tanıttık vatandaşımıza. 
Dolayısıyla vatandaşımız yapı-
lacak binanın sadece dışını 
değil içini de görmüş oldu. 
İnşallah tamamlandığında 
şehrimize güzel bir hizmet 
kazandırmış olacağız. 2022'nin 

başında hizmete açacak 
şekilde hareket ediyoruz. 
Burada bulunan Ortahisar 
Belediyemize, TİSKİ'ye ve 
Büyükşehir Belediyemiz 
personellerine de teşekkür 
ediyorum. Projemizin bir an 
önce hayat bulması için 
ellerini taşın altına koydular. 
Süratle yüklenicinin önünü 
açmalı ve bir an önce başla-
yabilmesini temin etmemiz 
lazım. Burası inşallah vaktin-

den önce tamamlanacaktır” 
ifadelerini kullandı.
ÇALIŞANLARI ZİYARET ETTİ
Başkan Zorluoğlu, daha sonra 
alanda bulunan atölye 
binalarını ziyaret ederek hem 
Büyükşehir Belediyesi hem de 
Ortahisar Belediyesi çalışanları 
ile sohbet etti.

ZORLUOĞLU YEN� OTOGAR
 ALANINI �NCELED�

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni otogar 
alanında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkilileri ile görüşen 
Başkan Zorluoğlu, inşaatın zamanından önce bitirilmesi için söz aldı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, "AK Parti'nin çevre duyarlılığı yoktur." dedi.

Trabzon'un 15,5 milyon avro 
ile bugüne kadarki en büyük 

bütçeli yatırımlarından biri olan, 
yüzde 60'ı Avrupa Birliği, yüzde 
25'i TİSKİ Genel Müdürlüğü, 
yüzde 15'i ise Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı destekli 
Trabzon Ortahisar İçme Suyu 
Temini Projesi çalışmaları hız 
kesmeden devam ediyor. Orta-
hisar'ın toplam 47 mahallesini 
ve 565 km'lik bir alanı kapsayan 
çalışmalar, halihazırda Beşirli ve 
Kalkınma mahallelerinde 
sürerken, TİSKİ Genel 
Müdürlüğü çalışmalarını daha 
da genişletiyor. Sokağa çıkma 
kısıtlamasını fırsata çevirmek 
isteyen Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi, aralık ayı sonunda 
planladığı Meydan bölgesi 
çalışma tarihini öne çekti.

SABIR VE ANLAYIŞ RİCA 
EDİYORUZ
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinden yapılan 
açıklamada, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak hayata 
geçirdiğimiz Trabzon Ortahisar 
İçme Suyu Temini Projesi 
çalışmalarımız, tüm hızıyla 

devam ediyor. Proje 
kapsamında aralık ayı sonunda 
planladığımız Meydan bölgesi 
çalışma tarihimizi, hafta sonu 
uygulanacak sokağa çıkma 
kısıtlaması nedeniyle öne 
çektik. İlk etapta Yavuz Selim 
Bulvarı üzerinde bulunan 
Trabzon Barosu önünden 
başlayan ve Hacıkasım 
kavşağına kadar olan bölüm, 
Tabakhane Camii'nin olduğu 
yere kadar Akçaabat istikame-
tine doğru 15 gün boyunca (19 
Aralık tarihine kadar) trağe 
kapalı olacak. Ulaşım, Yomra 
istikametinden çift yönlü olarak 
sağlanacak. Bu konuda Ulaşım 
Dairesi Başkanlığımıza bağlı 
trak ekiplerimiz, uyarı levha-
larını gerekli bölgelere yerleşti-
rerek ulaşımın aksamaması için 
görev başında olacaktır. Tüm 
vatandaşlarımızdan sabır ve 
anlayış rica ediyoruz”
 ifadeleri kullanıldı.

DEV ALTYAPI PROJES�N�N
MEYDAN AYAĞI BAŞLADI
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan dev altyapı 
projesinin Meydan ayağı çalışmaları, başladı. 4 bölge halinde planlanan çalışmalar 
kapsamında, ilk etapta Trabzon Barosu önünden başlayan ve Hacıkasım kavşağına 
kadar olan bölüm, Akçaabat istikametine doğru 15 gün boyunca trafiğe 
kapatılacak. Ulaşım, Yomra istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak.

MİLLİ TAKIMIN DÜNYA KUPASINDAKİ
RAK�PLER� BELL� OLDU

A Milli Futbol Takımımızın 
2022 Dünya Kupası yolun-
daki eleme gurubundaki 
rakipleri belli oldu.
Katar'da düzenlenecek olan 
2022 Dünya Kupası'nın Av-
rupa elemelerindeki grupları, 
İsviçre'nin Zürih kentinde 
gerçekleştirilen kura çekimi 
sonucu belli oldu.  Kura 
çekimine 2. torbadan katılan 
ve G Grubu'nda yer alan 
Türkiye'nin rakipleri 
Hollanda, Norveç, Karadağ, 
Letonya ve Cebelitarık oldu. 
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ENZA HOME MOBiLYA 
MAĞAZASI HİZMETE ACILDI

Vakfıkebir ilçesinin 
yetiştirdiği önemli genç 

işadamlarından olan Ahmet 
Uzun, Beyaz Eşya ve 
Telekomünikasyon 
hizmetlerinden sonra bölge 
halkını mobilya sektöründe 
önemli bir marka olan “Enza 
HOME [yataş]” markasıyla 
buluşturmanın heyecanını ve 
mutluluğunu yaşıyor.
“YENİ BİR SEKTÖR, YENİ BİR 
BAŞLANGIÇ, YENİ BİR 
HİKAYE”
Vakfıkebirli genç işadamı Ahmet 
Uzun açılan mobilya mağazası 
ile ilgili yaptığı açıklamada; 
“Evlerini kalite ve konforla 
buluşturan konsept tasarımlarla 
donatmak isteyenler için 
birbirinden şık koltuk takımları, 

modern yemek odası takımları, 
yatak odası mobilyaları ve 
fonksiyonel televizyon üniteleri, 
aksesuar, avize ve halı çeşitleri 
Enza Home'da! Üstelik 
dönemsel ve geleneksel mobi-
lya kampanyaları sayesinde 
Enza Home kalitesine uygun 
yatlarla sahip olabilirsiniz.
“ÖZEL KAMPANYALARLA 
ŞIKLIK VE KONFOR 
EVİNİZDE”
Ahmet Uzun, Hayata fark 
katmak için tasarlanan Enza 
Home koleksiyonu, mobilya 
indirim fırsatları ile benzersiz bir 
alışveriş deneyimi sunuyor. 
Evlerinizi eşsiz stil ile buluştu-
racak Enza Home tasarımları; 
ulaşılabilir yatları, uygun 
ödeme koşulları ile kaliteyi lüks 

olmaktan çıkarıyor. Mobilya 
fırsatları sayesinde yeni 
evlenenler, evini yenileyenler 
ulaşılabilir yatlarla fonksiyonel 
mobilyalara sahip oluyor.
“YAŞAM ALANLARINIZ ENZA 
HOME İLE RENKLENİYOR”
Ahmet Uzun, Evinizin her 
köşesine tarzınızı yansıtmanızı 
sağlayacak Enza Home; 
kampanyalı yatlar, değişim 
fırsatları, sezon sonuna veya 
yeni sezona özel sürprizlerle 
yüzünüzü güldürüyor. Siz de 
Enza Home mağazamıza gelin, 
yaşam alanlarınızı şıklıkla ve 
konforla dekore ederken 
kaçırılmayacak indirimleri ve 
kampanyaları yakalayın. Enza 
Home ile yaşam alanlarınızı 
yenilerken avantajlı alışveriş 

fırsatlarından faydalanın.
“PANDEMİ NEDENİYLE 
RESMİ AÇILIŞ SAĞLIKLI 
GÜNLERE ERTELENDİ”
Genç işadamı Ahmet Uzun, 
bugünlerde mobilya sektörünün 

önemli isimlerinden “Enza 
HOME [yataş]” markasını 
Vakfıkebir ilçemizle buluştur-
manın heyecanını yaşıyoruz. 
Geçtiğimiz hafta itibariyle kapı-
larımızı açıp satışlara başladı-

ğımız mağazamızın resmi 
açılışını pandemi hassasiyeti 
nedeniyle sağlıklı günlere 
erteledik. Önce sağlık diyoruz.  
Yeni yatırımlarımızın bölgemize 
hayırlı olmasını diliyorum dedi.

A
K Parti Vakfıkebir İlçe 
Kadın Kolları Başkanı 
Asiye Kamiloğlu 

yayımladığı mesajında şu 
ifadelere yer verdi. Kamiloğlu, 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 5 
Aralık 1934'te Anayasa, Seçme 
ve Seçim Kanunu'nda yapılan 
yasa değişikliğiyle kadınlara 
seçme ve seçilme hakkını verdi. 
Böylece Türk kadını çok sayıda 
Avrupa ülkesinden daha önce 
bu demokratik hakkına kavuştu. 

Bu vesileyle İlçe Kadın Kolları 
Başkanı olarak Gazi Mustafa 
Atatürk'ü rahmet, minnet ve 
saygıyla anıyorum. 
Kamiloğlu, “Kadın en eski 
Türk tarihinden itibaren baş 

tacı edilmiş, yönetici 
konumunda olmuştur. Yüce 
dinimiz de kadına ayrı bir 
kutsiyet ve önem yüklemiştir. 
AK Parti olarak biz de aileye ve 
kadınlarımıza hak ettiği değeri 
veriyoruz. Kurulduğumuz 
günden itibaren aileye ve 
kadınlarımıza yönelik çok 
sayıda yapısal reform yaptık, 
yasal düzenlemeleri hayata 
geçirdik. Genel Başkanımız, 
Liderimiz, Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
Başkanlığında kadınlarımız için 
her türlü pozitif katkıyı verdik, 
vermeye de devam edeceğiz. 
Kadınlarımızın siyasal 
temsilinde bürokrasi, ticaret, iş 
ve sosyal hayattaki varlığında 
son on sekiz yıldır ciddi 
mesafeler kaydettik. 2002 
yılında kadın milletvekili sayısı 
24, kadın temsil oranı 4,4 iken 
şimdi kadın milletvekili oranı 
yüzde 17,3'e yükselmiştir. 
Bugün 52'si partimizden olmak 
üzere 104 kadın milletvekili 
vardır. Yerel yönetimlerden 
üniversitelere, mülki idarelerden 
dışişleri misyonumuza kadar 
her alanda kadın yönetici 

kendisine yer bulmaktadır. 
Başörtüsü yasağını ortadan 
kaldırdık. Kadına karşı şiddette 
sıfır tolerans ilkesini 
gözetiyoruz. 2023'e doğru 
uzanırken kadınların karar alma 
mekanizmalarındaki etkinliğini 
ve istihdam teşviklerini daha da 
artırılacağına inancımız tamdır 
dedi.” Kamiloğlu, “Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 1923 Konya 
konuşmasında belirttiği gibi 
kadınlarımız daima erkeklerle 
omuz omuza hayatın içinde 
olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda, 
15 Temmuz darbe teşebbü-
sünde kahraman kadınlarımız 
daima millî iradesine, 
geleceğine sahip çıkmıştır. Her 

ne kadar kadınlarımıza seçme 
ve seçilme hakkı 1934 yılında 
verilmişse de ötekileştirmeden, 
başörtülü-açık ayrımı yapıl-
maksızın AK Parti'nin toplumun 
bütün kesimlerini kucaklayan 
özgürlük anlayışıyla tüm 
kadınlarımız ancak seksen bir 
yıl sonra seçilme hakkını 
kazanabil-miştir. Bu 
noktada daima 
kadınlarımızın, sosyal, 
siyasal, eko-nomik, 
her alanda etkin yer 
alması adına öncülük 
eden Sayın 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a 

şükranlarımı sunuyorum dedi.” 
Başkan Asiye Kamiloğlu, 
İnanıyorum ki 2023-2071 
hedeerimize ulaşmamızda 
kadınlarımızın büyük rolü 
olacaktır. Bu duygularla bu 
anlamlı günü kutluyor, tüm 
kadınlarımızı saygıyla 
selamlıyorum dedi.

TRABZON'DA SON GÜNLERDE COVİD-19 VAKALARINDA CİDDİ ARTIŞ YAŞANIYOR

KADIN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN
AK Parti Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları Başkanı Asiye Kamiloğlu, 5 Aralık 1934'te Seçim Kanunu'nda 
yapılan yasa değişikliğiyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Asiye Kamiloğlu
Kadın Kolları İlçe Başkanı

SAYILARIMIZ CİDDİ 
BOYUTLARA ULAŞMAYA 
BAŞLADI
Trabzon'da son günlerde vaka 
artışlarının Türkiye 
sıralamasında öne doğru 
çıkmaya başladığını hatırlatan 
Usta, 'Sayın Bakanımızın 
paylaştığı gibi Türkiye'de 
maalesef önlere doğru çıkmaya 
başladık. Bizim de sayılarımız 
ciddi boyutlara ulaşmaya 
başladı ve gittikçe de artan bir 
trendimiz var. Maalesef bu bizi 
hem üzüyor; hem 
kaygılandırıyor, hem de sağlık 
çalışanlarının yükünün bir o 
kadar daha artmasına yol 
açıyor. Sayılarımız maalesef 
yüksek. Sayılarımız göreceli 
korkutma olayı. Şöyle 
düşünebiliriz; biz gerçekten 
şuanda üstesinden 
gelemeyeceğimiz bir sayı ile 
karşı karşıya değiliz. Bu sayılar 
bir çok ilimizde çok daha büyük 
sıkıntılara yol açabilir. Bizi asıl 

korkutan yükselme 
trendinde olması. 
Gücümüzü, 
kapasitemizi aşacak 
düzeye gelinmesi, o 
sınırlara doğru yol 
alıyoruz. Çok da 
yaklaştık. Dolayısıyla 
ondan sonraki süreç 
yönetilemez bir boyuta 
gelebilir. Bizim 
kaygımız, korkumuz o 
düzeyde' dedi.
HASTANE, COVİD 
HASTALARINA 

HİZMET VERİYOR
Trabzon Kanuni Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ndeki 
poliklinik hizmetlerinin 
kaldırıldığı ve hastanenin artık 
tamamen Covid hastaları için 
düzenlendiğini belirten Usta, 
'Covid hastalarını yönetebilmek 
için özel donanımlar gerekiyor. 
Hem personel açısından hem 
birimler açısından. Diğer 
hastalarla bir arada 
yönetemiyorsunuz, bulaşıcılığın 
çok yüksek olmasından dolayı. 
Biz de mekânları ayırmaya 
çalışıyorduk. Kanuni Eğitim ve 
Araştırma Hastanemizde 3-4 
kat derken şimdi tümünü 
çevirmek durumunda kaldık. 
Orada bütün ildeki Covid 
hastalarını özellikle yoğun 
bakım koşullarında olanları 
yönetmeye gayret ediyoruz. 
Diğer hastalara artık alan 
bırakamayacağımızı 
gördüğümüz için oradaki 

poliklinik hizmeti de dahil olmak 
üzere onları Numune ve diğer 
hastanelere kaydırmak 
durumunda kaldık. Hizmet 
anlamında ameliyat olsun diğer 
hastaların servis hizmetleri 
olsun onları da özel hastaneler, 
fakülte, Fatih Devlet, Haçkalı 
Baba gibi hastanelerimizde 
planlama dahilinde gidermeye 
gayret ediyoruz' diye konuştu.
'Herkes karşısındakini de pozitif 
kabul edecek ve ona göre 
tedbirlerini alacak'
Vatandaşlara çok daha duyarlı 
olunması önerisinde bulunan 
Usta, vakalarda artık ciddi 
boyuta gelindiğine dikkat 
çekerek, 'Özellikle 
vatandaşımızın duyarlı olması 
gerekiyor. Artık ciddi boyutlara 
gelindi. Bundan sonraki süreçte 
en azından maskelerin doğru 
kullanılması, mesafelere dikkat 
edilmesi, 'bana bir şey olmaz 
denmemesi, ben de bir şey yok' 
denmemesi çok önemli 
ayrıntılar. Her kim; ben de bir 
şey yok diyorsa: o şundan emin 
olmalı ve öyle kendini algılamalı 
ki, bir virüs taşıyıcısıdır. O 
kurallara uymadığı zaman bir 
başkasına virüsü taşıyordur 
kesinlikle. Herkese test yapma 
şansımız olmayacağına göre, 
herkes de de bu virüs aynı 
belirtileri vermediğine göre, 
herkes de de hastalık belirtileri 
oluşturmadığına göre, o zaman 
herkes kendini pozitif kabul 
edecek. Herkes karşısındakini 

de pozitif kabul edecek ve ona 
göre tedbirlerini alacak. Tedbir 
en kolay olanı zaten. Ondan 
sonraki süreç yönetilemez bir 
boyuta doğru yol alıyor sıkıntılı 
bir boyuta yol alıyor. Lütfen 
herkes maskesini uygun şekilde 

kullansın, mesafelere dikkat 
etsin, temizliğine dikkat etsin. 
Hiç zorunlu olmadıkça da 
evinden çıkmasın' şeklinde 
konuştu.Bazı vatandaşların 
duyurulara aldırmadan dışarıda 
yoğun bir şekilde dolaştığını 
kaydeden Usta, 'Bir kısım 
insanlarımız halen duyarlı değil. 
Biz mi erişemiyoruz; onlar mı 
duyarsız, orada da sıkıntıdayız. 
Biz de kendi kendimizi 
değerlendiriyoruz; acaba bizde 
mi eksiklik var diye. Ama her 
platformda paylaşıyoruz. Her 
platformda insanlara duyarlılığı 
empoze etmeye çalışıyoruz. 
İnşallah onlar da duyarlı 
olacaktır. İnşallah hastanelere 
düşmeden duyarlı olurlar' diye 
konuştu.
"KORONA DANIŞMA 
HATTI'NA GÜNDE YAKLAŞIK 
700 ÇAĞRI GELİYOR"
Vatandaşların, Covid ile ilgili 

sorunlarını çağrı merkezini 
arayarak öğrenebileceğini 
kaydeden Usta, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: 'Çağrı 
merkezimizi başlangıcından 
beri kurmuştuk. 230 55 88 nolu 
telefon 08-24 saatleri arasında 
haftanın 7 günü hizmet veriyor. 
Ekip sayılarımızı gittikçe 
artırdık. Şu anda 10 kişi ile 
birlikte 2 ayrı mekânda 
hizmetimizi yürütmeye gayret 
ediyoruz. Tüm sağlık 
sistemindeki sorunlara buradan 
çare bulmak çok kolay değil. 
Her zaman bu saatler diliminde 
10 sağlık çalışanını bu işin 
içerisinde tutmak durumunda 
kalıyoruz. Dolayısıyla sahadan 
eksiltmiş oluyoruz. Sadece 
vatandaşımızın sorularına 
cevap versin diye. Bunu daha 
çok artırma durumu olduğu 
zaman sahadan daha çok 
sağlıkçıyı çekmek durumunda 
oluyoruz. Burada sağlıkçı niye 

görevlendiriliyor' Denilebilir. 
Çünkü arayan kişiler sağlıkla 
ilgili sorunlarını dile getiriyor. 
Biz de onlara çare olabilmek 
için mecburen sağlık 
çalışanlarından bir ekip kurmak 
durumunda kalıyoruz. Şu an 
oluşturduğumuz bu sistemle 
birlikte günlük 600-700 
arasında kişiye hizmet vermeye 
gayret ediyoruz. Herkes ne tür 
Covid ile ilgili sorun yaşıyorsa o 
konuda arayıp çalışanlarımızın 
verdiği cevaplar doğrultusunda 
kendini şekillendirmiş oluyor. Bu 
hizmetle birlikte insanların te-
dirginliğini biraz daha azaldığını 
gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla 
bunu da önemsiyoruz. Özellikle 
vatandaşın bu konuda duyarlı 
olmasını, gereksiz yere işgal 
etmemesini rica ediyoruz. 
Vakalar arttıkça insanlar kendi 
çevresinde veya evinde vaka 
görünce ancak duyarlı oluyor ve 
o zaman telefonlara sarılıyor.'

Trabzon'da artan vaka sayıları dolayısıyla Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, vatandaşlara çağrıda bulunarak tedbirlere uyulmasını isteyerek "Sayılarımız 
maalesef yüksek; Bizi asıl korkutan, vakalarımızın yükselme trendinde olması. Vakalar gücümüzü, kapasitemizi aşacak düzeye doğru gidiyor" dedi.
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AK PARTi ÇARŞIBAŞI'NDA
KOCAMAN YENiDEN ATANDI

iYi PARTi'DEN 
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AK Parti Çarşıbaşı İlçe 
Başkanlığına 

beklenildiği gibi Hakan 
Kocaman yeniden 

atandı. Genel Merkez 
ilçe kongresinde de 
mevcut ilçe başkanı 

Hakan Kocaman'ı 
aday göstermiş ancak 

Mehmet Demir 
yarıştan çekilmediği 

için kongre 
ertelenmişti.
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