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GAZETECİLİK, ÖNEMİ YADSINAMAZ
MESLEKLER ARASINDADIR

MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME 
KURSU DÜZENLENDİ

>Vedat Furuncu 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

KAYA; “OSB YOLU, LiMAN VE DOLGU
ALANLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR”

> Sadık AYDIN 5'de

> Sadık AYDIN 3'de

Başkan Balta, “7 yıl içerisinde hep birlikte çok ciddi hizmetler 
yaparak kırılması zor rekorlara imza attık. Bizler büyük bir aileyiz ve 
aynı hedef doğrultusunda çalışıyor, hep birlikte Vakfıkebir'imize 
daha iyisini daha güzelini yapmak için gayret ediyoruz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanı Selahattin Aydınlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri 
Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile bir süre sohbet ettiler.

Vakfıkebir İş-Kur İlçe Hizmet Merkezi tarafından 
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği 
protokolü kapsamında kurs düzenlendi.  

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, bir dizi ziyaretlerde 
bulunmak için geldiği Vakfıkebir 
İlçesinde dolgu alanları, OSB 
yolu ve liman ile ilgili sorunların 
çözüm beklediğine dair önemli 
açıklamalarda bulundu. 

Bütün yöneticileri ve 
yetkilileri göreve çağırıyoruz...
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Ahmet KAMBUROĞLU

“VAKFIKEBİR'DE
YAŞAM”

GAZETECİLİK, ÖNEMİ YADSINAMAZ
MESLEKLER ARASINDADIR

Vakfıkebir'de olmak, çalışmak ve 
yaşamak nasıl bir duygu…
Evet, doğup büyüdüğümüz yerdir 
Vakfıkebir…
Kimi zaman iyi olacağız kimi zaman kötü, 
her zaman iyiyiz diye bir şey yok…
Vakfıkebir'de iş yapmak güzeldir.
Vakfıkebir hiçbir ilçeye benzemeyen bir 
yerdir değil mi?
Vakfıkebir'de gazetecilik hem kolay 
hemde zor…
Kimi zaman eleştirileceksin, kimi zaman 
tebrik edileceksin…
Haber yaptığımız da, kimi insanlar 
beğenirken, kimileri de beğenmeyecek…
05 Mart 2004 yılında kurmuş olduğumuz 
gazetemiz, yayın hayatına devam ediyor.
İyisiyle, kötüsüyle…
Bizler herkesin yanında olmaya, herkesin 
haberlerini yapmaya gayret 
gösterenlerdeniz…
Hiçbir zaman ayırım 
yapmadık/yapmayacağız…
O parti, bu parti ayırımı yapanlardan hiçbir 
zaman olmadık…
Bizlere bir talep, açıklama geldiğinde 
onların haberlerini hiç aksatmadan 
yapmaya gayret gösteriyoruz…
Ama bizler ne yaparsak yapalım, bazı 
zihniyetlerden kurtaramıyoruz…
Ama yılmıyoruz…
Doğru yolumuzdan taviz vermiyoruz…
Bizi eleştirebilirsiniz, eleştiri olmazsa 
orada bir problem var demektir.
Eleştiriliyorsak, yapmış olduğumuz iş 
doğrudur anlamına geliyor. Bizler o 
eleştirileri kulak arkası yapmıyoruz. O 
eleştirileri değerlendirip, kendimizin 
çizgisini daha iyi çizmeye gayret 
gösteriyoruz…
Bizler o cu, bu cu değiliz.
Bizler herkese cevap veren bir kurumuz.
Gazetecilik bir kamu görevidir.
Bu görev kutsaldır…
Hiç kimsenin özel hayatına dil uzatmadık.
İşimizin gereğini yaptık…
Kişi, kurum vs. bizler bunları araştırarak 
haber ve köşe yazımızı yazdık…
Yanlışa, yanlış. Doğuya, doğru yazmasını 
bilenlerdeniz…
Kimi zaman yapılan bir şeyden dolayı 
tebrik ederiz, kimi zaman ise eleştiririz…
Yeter ki ilçemize birileri bir hizmet getirsin, 
onların arkasındayız…
Çünkü burası başkasının değil ki.
Burası bizim.
Burada bizler yaşıyoruz.
Çocuklarımız yaşamaya da devam 
edecek…
Haritadan Vakfıkebir silinmeyecek ki…
Vakfıkebir, Trabzon'un bir ilçesi olarak 
kalacak değil mi?
Birilerini haber yaparsın, bir teşekkürü bile 
çok görür.
Ama eleştirdiğinde telefonun susmaz…
Yanlış anlaşılmasın, her haber 
yaptığımızdan teşekkür beklemiyoruz.
İşimizin gereğini yapıyoruz…
Klavye canavarı olmadık.
Sosyal sayfalardan kimseyi eleştirmedik.
Kes, kopyala, sil bizler de olmaz…
Bizim yapmış olduğumuz haber ve köşe 
yazılarımız gazetemizde yer alır…
Diyoruz ve iyi bir hafta sonları dileriz…

Ziyaret sırasında Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Basın 

Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 
Başkanı Selahattin Aydınlı, 
Demokratik toplumların vazgeçilmez 
bir unsuru olarak nitelendirilen 
gazetecilik mesleğinin tüm meslekler 
içerisinde yerinin ayrı ve çok önemli 
olduğunu kaydetti. Basın 
emekçilerinin demokratik toplumların 
önemli ve vazgeçilmez bir unsuru 
olduğunu belirten Başkan Aydınlı; 
“Gazeteciler, toplumun her türlü olay 
ve durum hakkında bilgilendirme 
görevini görürken, kamuoyundan 
aldığı geri bildirimleri yerel ve genel 
idarelere ileterek toplumsal iletişimi 
sağlama, kişiler, topluluklar, millet ve 
milletler arasında iletişim kurma, 
adeta topluma ayna tutma gibi 
görevleri de üstlenmektedir. Bu 
nedenle önemi yadsınamaz 
meslekler arasındadır. Özellikle 

pandemi döneminde çalışan 
gazetecilerin yaşadığı zorlukları bir 
gün de olsa hatırlamamızı sağlayan 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 
basın mensuplarımız için bir 
farkındalık günüdür. Gönül isterdi ki! 

Her yıl olduğu gibi bu yılda hep 
birlikte Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun 
düzenlediği resepsiyonda buluşalım 
ve hasbıhal olalım. Fakat pandemi 
dolayısı ile bu tür organizasyonları 

gerçekleştiremiyoruz. 
Sayın Belediye Başka-
nımız Murat Zorluoğlu'nun 
selamını sizlere getirdim 
dedi. Aydınlı, Şartlar ne 
olursa olsun, halkın haber 
alma özgürlüğü için 
meslek onuruyla çalışan, 
devletinin, milletinin 
menfaatini mesleğinin de 
üstünde tutan tüm çalışan 
gazetecilerimizin gününü 
kutluyor, her birine meslek 
hayatlarında başarı, esen-
lik ve sağlık diliyorum.” 
Büyükliman Postası Ga-
zetesi Yazı İşleri Müdürü 

Ahmet Kamburoğlu ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanı Selahattin Aydınlı'ya 
nazik ziyaretleri için teşekkür etti. 

Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlüğü (İŞKUR) ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
arasında iş gücü piyasasının talep 
edinilen niteliklerde iş gücünün 
yetiştirilmesi için kamu-özel (şahıs 
ve tüzel kişilikler) sektör işbirliğinde 
teorik ve uygulamalı eğitimlerin 
birleştirilmesini içerecek şekilde 
mesleki eğitim ve kursları 
düzenleyerek istihdama katkıda 
bulunan bir eğitim programıdır. 
İŞKUR Vakfıkebir Hizmet Merkezi ile 
Uzun Dayanıklı Tüketim Malları Tic. 

Ltd. Şti. 
arasında 
Mesleki Eğitim 
ve Beceri 
Geliştirme İşbirliği Protokolü 
(MEGİP) imzalanmıştır. Bu işbirliği 
protokolü kapsamında Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi Konferans 
Salonunda düzenlenen kurs 15 
kişilik olup, 20 Ocak 20121 ile 18 
Haziran 2021 tarihleri arasında %50 
istihdam garantili ve 920 saat (123 
ili gün) teorik ve pratik eğitimden 
oluşmaktadır.  Düzenlenen Kurs 

Eğitimini Eğitmen 
Selim Çolak 
verirken, İŞKUR 
Vakfıkebir Hizmet 
Merkezi Şube 
Müdürü Zeynep 
Özkan, Şef Fatih 
Çabuk, Kurs 
Yetkilisi Ahmet 
Bahadır da 
eğitime katıldılar. 

MESLEKİ EĞİTİM VE 
BECERi GELiŞTiRME 
KURSU DÜZENLENDİ

Vakfıkebir ilçesinde market işleten 
Yusuf Şentürk (63), iş yerinin 

önüne gelen patisinden yaralı sokak 
köpeğine yardım elini uzattı. 
Şentürk, patisine pansuman yaptığı 
sevimli köpeğe, ağrı kesici krem ile 
masaj da yaparak tedavi etti. Her 
gün pansumana geldiği sevimli 
köpekle arasında sevgi bağı oluşan 
Şentürk, "Her gün pansumana 
geliyor, onu çok sevdik” dedi. İlçenin 
sevilen, sayılan esnaarından olan 
ve Çarşı Mahallesi'nde market işle-
ten Yusuf Şentürk, dükkanın önünde 
patisinden yaralanmış bir köpek gör-
dü. Köpeğe su ve yiyecek veren 
Şentürk, daha sonra köpeğin yara-
sıyla ilgilendi. Marketten aldığı sosi-
sin içine ağrı kesici hap koyan 
Şentürk, bu sosisi de köpeğe yedirdi. 
Şentürk, patisine pansuman yaptığı 
sevimli köpeğe, ağrı kesici kremle 
masaj da yaparak tedavi etti. Kendi-
sine verilen yiyecekleri yedikten son-
ra gözden kaybolan köpek, bir gün 
sonra tekrar marketin önüne gelip, 
Şentürk'e patisini uzattı. Şaşkınlığı-
nın yanı sıra duygusal anlar da yaşa-
yan Şentürk, önce yaptığı masaj iş-
lemini köpeğin patisine tekrar uygu-
ladı. Şentürk'ün köpekle yakından 

ilgilendiği anlar, kış mevsiminde 
insanların içini ısıtan görüntülerin 
ortaya çıkmasına neden oldu.
'HER GÜN PANSUMANA 
GELİYOR'
Davranışıyla takdir toplayan Şentürk, 
herkesin özellikle kış günlerinde 
yiyecek bulmakta zorlanan can 
dostlarına karşı daha duyarlı olması 
gerektiğini söyledi. Şentürk, “Ağrı 
kesici krem ile yarasına masaj yap-
tım. Bu benim atalarımdan gördü-
ğüm bir uygulamaydı, aynısını yapa-
rak tedavi etmeye çalıştım. Köpeğin 
ayağı yere basmıyor topallıyordu. Bir 
yerden bir darbe aldığını, araba 
çarpmış ya da birsinin köpeğin 
ayağına taş vuracağını düşündüm. 
Bizim bir yerimiz ağrıdığında ağrı 
kesici kullanıyoruz. Bize fayda eden 
ona da fayda edebilir düşüncesiyle, 
sosisin içerisine ağrı kesici hapı 
koydum ve köpeğe verdim. Ayak 
kaslarında da bir darbe vardır diye 
ağrı kesici merhemle pansuman 
ettim. Bir gün sonra iş yerimi açtım 
baktım yine geliyor. Sosisten kalanı 
verdim ona, sosisi yedikten sonra 
tekrar ayağını uzattı pansuman yap 
diye. Her gün pansumana geliyor, 
onu çok sevdik” dedi.

ESNAFTAN DUYGULANDIRAN DAVRANIŞ
Köpeğin ayağı yere 
basmıyor topallıyordu. 
Ağrı kesici krem ile 
yarasına masaj yaptım.



Büyükliman
Postası 3 29.01.2021GÜNDEM

CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya 'ya CHP 

Trabzon İl Başkanı Ömer 
Hacısalihoğlu, İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin, İşadamı ve 
Eski Belediye Başkan Adayı 
Emin Uludüz ve ilçe yöneticileri 
eşlik ettiler. 
“BELEDİYE DOLGU 
ALANLARINI FAALİYETE 
GEÇİRMELİDİR”
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, “Vakfıkebir ilçesi sahil 
yolu üzerinde sahip olduğu 
devasa bir alanın içerisindeyiz. 
Bu devasa alan Karadeniz sahil 
yolu yapıldıktan sonra birçok 
ilçede belediyelere devredilen 
bir alan. Vakfıkebir ilçemizde bu 
devasa alanın belediye'ye devri 
ile ilgili bir takım sıkıntılar 
olduğundan bahsedildi. 
Hükümet AK Parti de Belediye 
AK Parti de olduğuna göre bu 
sorunun çözümü çok daha 
kolay diye düşünüyorum. 
İstendiği anda bu sorun çözülür. 
Bu devasa alan 600 dönüm 
olduğundan bahsediliyor. Bu 
devasa alan Vakfıkebir 
Belediyesine devredilebilir. 
Bunu neden söylüyorum. 
Vakfıkebir denilince Türkiye'nin 

hemen her yerinde ilk akla 
gelen şey Vakfıkebir'in o 
mübarek ekmeğidir. Hepimizin 
yemeye doyamadığımız o 
lezzetli ekmeği. Türkiye'nin 
birçok iline gidin oralarda 
bakıyorsunuz tabelalarda 
Trabzon Vakfıkebir Ekmeği 
vardır yazar. Yol kenarlarında 
ekmek satış reyonları 
görürsünüz. Ama ne acıdır ki! 
Dünya markası Vakfıkebir 
Ekmeğimizin üretildiği, ortaya 
çıktığı, anavatanı dediğimiz 
Vakfıkebir topraklarında anayol 
kenarında bir tane ekmeğimizin 
satılabileceği, yoldan geçen 
araçların, otobüslerin durup o 
ekmeği alabileceği tesis ve alan 
yok. Sayın CHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanımız Mehmet Keskin ve 
yönetim kurulu arkadaşlarımız 
bunu konuyu defalarca dile 
getirdiler. Buralarda muhakkak 
bir den fazla tesisin kurulması 
gerektiği, ilçedeki fırıncı 
esnaarımızın da içinde 
bulunduğu bir yapı ile buradaki 
fırınlarımızın ürettikleri ekmeği 
bu alanlarda satılabileceği ve 
araçların durup bu mübarek 
ekmekleri ve yöresel ürünleri 
alabileceği tesislerin bu 

alanlarda mutlaka kurulmalıdır. 
Bu alanlar bu tesislerin 
yapılmasına çok uygun. 
Buradan sayın Belediye 
Başkanımızı ve buradaki yerel 
yöneticileri göreve çağırıyorum. 
Bu Vakfıkebir ilçemize değer 
katacak çok kıymetli bir öneridir. 
Bu önerilerimizi lütfen dikkate 
alsınlar. Vakfıkebir'in o mübarek 
ekmeğini tüm insanlarımızın 
almasını sağlasınlar. Ben 

Ankara'ya giderken burada 
yolun üzerinde durup bu 
ekmeği Vakfıkebir'den almak 
istiyorum. Benim gibi 
milyonlarca bu yoldan gecen 
insan gidip başka yerlerden 
ekmek almak zorunda 
kalıyorlar. Başka ilçelerde bu 
ekmeğin satışı yol kenarlarında 
yapılıyor da! neden anavatanı 
Vakfıkebir olan yerde yol 
kenarlarında satışı yapılmıyor. 
Bunu sorgulamamız lazım. Bu 
bir eksikliktir. İlçeye değer 

katacak bu eksikliği ilçe 
yöneticilerinin ivedilikle 
çözmesi lazım.” 
“OSB'NİN YOLU İLE İLGİLİ 
BİR TAKIM SIKINTILAR VAR”
Milletvekili Ahmet Kaya, 
“Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemiz ilçeye ve bölgeye çok 
ciddi anlamda bir değer 
katacak. Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesinin ilçeye 
kazandırılmasında öncü olan, 

emek veren, bu konuda 
mücadele eden kim varsa 
hepsine şükranlarımızı 
sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. 
Vakfıkebir ilçemizdeki temel 
sorunlardan bir tanesi de 
istihdamdır,  işsizliktir ve buna 
bağlı olarak yoksulluktur, geçim 
derdidir. Bu sorunları çözecek 
olan işte oradaki Organize 
Sanayi Bölgesidir. Organize 
Sanayi Bölgesinin yapılması 
için üzerimize hangi sorumluluk 
düşüyorsa, hangi nokta da 

hangi katkıyı vereceksek parti 
olarak bu desteği vermeye 
hazır olduğumuzu ifade 
ediyoruz. Fakat OSB yolu ile 
ilgili bir takım sıkıntılar 
olduğunu yerinde yaptığımız 
tespitlerle gözlemledik. 30'a 
yakın hane halkı bu yol 
planlaması ile ilgili sıkıntı 
yaşadıklarını ifade ettiler 
bizlere. Yol güzergahının 
projesini 3 veya 4 defa 
planladıktan sonra değiştirdiler. 
Son nihaiyi plan olarak karar 
verilen yol güzergahı ile ilgili 
sıkıntı olduğunu gördük. 
Buradan ilgilileri ve yetkilileri 
göreve çağırıyoruz. Orada çok 
kıymetli bir eser ortaya çıkıyor. 
İlçemize değer katacak bir OSB 
yapılıyor. Ama bu yol 
konusundaki mağduriyetleri de 
giderebilirsek çok güzel bir iş 
yapmış olacağız. Emek 
verenlere de yapanlara da hep 
birlikte Allah razı olsun 
diyeceğiz. Bu yol sorununda 
yaşanan mağduriyetini de 
ortadan kaldırın diyorum.”
“OSB VE LİMAN AYRILMAZ 
BİR BÜTÜNDÜR”
Milletvekili Ahmet Kaya; 
“Arkadaşlar, tarihsel süreç, 
tarihsel bir isim Büyükliman. 
Nereden kaynaklanıyor. 

Karadeniz kıyılarındaki doğal 
liman özelliği taşıyan en özel ve 
güzel yerlerden birisi burası. Bu 
tarihsel sürecin buraya verdiği 
isim Büyükliman. Fakat o 
tarihsel sürecin ismine uygun 
bir liman gerçeğimiz maalesef 
yok. Buradaki limanımıza büyük 
tonajlı gemilerimizin girmesi ile 
ilgili bir takım sıkıntılar 
olduğunu biliyoruz. Hemen 
yukarda Bir Organize Sanayi 
Bölgemiz yapılıyor. Organize 
Sanayi Bölgemizin 2 veya 3 yıl 
içerisinde bitirileceği ve 
faaliyete geçeceğini 
konuşuyorlar. Bizde diyoruz ki! 
Daha kısa sürede bitirilip ve 
oradaki OSB tesislerinin, 
oradaki kurum ve kuruluşların 
ürettiği ürünler limanımıza 
ulaşıp ve limanımızdan dünya 
pazarlarına satışı gerçekleşsin. 
Bu anlamda limanın bu bölgede 
işlevsel hale gelmesi, 
büyütülmesi ve bölgenin en 
önemli limanlarından biri haline 
getirilmesi içinde bütün 
yöneticileri ve yetkilileri göreve 
çağırıyoruz. Burası Büyükliman 
havzası ise buranın o tarihsel 
ismine uygun büyüklükte ve 
nitelikte bir limanın burada 
olması gerektiğini de 
hatırlatıyoruz.” Dedi.

KAYA; “OSB YOLU, LiMAN VE DOLGU 
ALANLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR”

BELEDiYE iLE SENDiKA ARASINDAKi
GÖRÜŞME MUTLU SONLA BİTTİ

Vakfıkebir Belediyesi 
Personel Limited Şirketinde 

çalışan 48 işçi için 2 yıllık toplu 
iş sözleşmesi imzalandı. Bunu 
göre Vakfıkebir Belediyesi'nde 
en düşük işçi maaşı 3.900 lira 
oldu.  Toplu iş sözleşmesini 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, Hak-İş 
Konfederasyonu Hizmet - İş 
Sendikası Trabzon Şube 
Başkanı İsmail Hakkı Kaplan, 
Şube Başkan Yardımcısı 
Şevket Çelik, Vakfıkebir 
Belediyesi Personel Limited 
Şirketi Müdürü Ali 

Mollaahmetoğlu imzaladılar. 
Görüşmede Sendika temsilcisi 
Erdal Bilgin'de hazır bulundu. 
İmza töreninden sonra konuşan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta,  “Çalışma 
hayatımda boyunca çalışanları 
her zaman kurumun paydaşları 
olarak gördüm. Gerek işçi 
arkadaşımızın gerek memur 
arkadaşlarımızın geçmişten 
gelen sorunları ile ilgili çok caba 
sarf ettim. Tüm çalışma 
arkadaşlarımın bu kurumu 
sahiplenmelerini arzu ediyorum. 
Bu kurum onlarındır. 
Sevecekler, sahiplenecekler ve 
onun için dertlenecekler. Biz 
hizmet sektöründeyiz, 

halkımızın hizmetkarıyız.  
Ücretin azlığı veya çokluğu 
kurumumuza bakışınızı asla 
değiştirmemelidir. Emeklilik 
günü geldiğinde de hiçbir 
arkadaşımızın bu kurumla 
davalı olmasını istemiyorum. Bu 
sözleşmesinin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” dedi.
Hak-İş Konfederasyonu Hizmet 
- İş Sendikası Trabzon Şube 
Başkanı İsmail Hakkı Kaplan 
ise, “Vakfıkebir Belediyesi 
Personel Limited Şirketinde 
çalışan 48 arkadaşımız ile ilgili 
yürütmekte olduğumuz toplu iş 
sözleşmesinde imzaları attık. 
İşçi dostu, değerli Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız Sayın 

Muhammet Balta'ya 48 
arkadaşımız adına minnet 
duygularımla çok teşekkür 
ediyorum. Arkadaşlarımız bu ay 
zamlı maaşları ile buluşacak. 
Zamla birlikte Vakfıkebir 
Belediyesi'nde en düşük maaş 

3.900 lira oldu. Aile yardımı ve 
çocuk sayısına göre bu tutar 
daha da yükselecek. Arkadaş-
larımızın zamlı maaşlarını iyi 
günlerde kullanmalarını 
temenni ediyorum. Hayırlı 
olsun” şeklinde konuştu.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ile Hak-İş Konfederasyonu 
Hizmet-İş Sendikası yetkilileri ile yapılan görüşmeler mutlu sonla bitti. 

T
ürkiye'de toplumsal 
aşılamanın başladığı 14 
Ocak'tan bu yana 1 milyon 

247 bin 38 kişi aşılandı. Sağlık 
Bakanlığı'na ait 
https://covid19asi.saglik.gov.tr/ 
adresinde yer alan Türkiye 
haritasıyla tüm illerdeki aşılama 
sayıları erişime açıldı.  Haritaya 
göre Trabzon'da 15 bin 277 kişi 
koronavirüs aşısı oldu. Sağlık 
Bakanlığı'na ait 
https://covid19asi.saglik.gov.tr/ 
adresinde yer alan Türkiye 

haritasıyla tüm illerdeki aşılama 
sayılarına ulaşılıyor. Haritada 
toplam sayı dakikada bir, illere göre 

dağılım ise 10 dakikada bir 
güncelleniyor. Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca uygulamayla ilgili, 

olarak "1.200.000'den fazla kişi şu 
ana kadar aşı oldu. Türkiye'de iller 
bazında aşı dağılımını 
görebilirsiniz. Pazartesi gününden 
itibaren bunu canlı olarak takip 
edebileceksiniz. En çok sağlık 
çalışanımızın bulunduğu 
İstanbul'da 224.000'den fazla kişi 
aşı oldu" ifadeleriyle duyurmuştu.  
Türkiye'nin günlük aşı tablosu 
Sağlık Bakanlığı'nın 'COVID-19 
Aşısı Bilgilendirme Platformu' 
üzerinden anlık olarak takip 
edilebiliyor.

TRABZON'DA 15 B�N K�Ş� AŞI YAPILDI
Sağlık Bakanlığı tarafından 
hazırlanan aşı haritası 
erişime açıldı. Haritada hangi 
ilde kaç kişinin koronavirüs 
aşısı vurulduğunun detayları 
yer aldı. Buna göre 
Trabzon'da şuana kadar 15 
bin 277 kişi koronavirüs aşısı 
oldu. Türkiye genelinde ise 
rakam 1 Milyon 200 bini geçti.
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Osman KOYUNCU

Dünyada en eski devlet geleneğinin olduğu 

ülkelerin başında Rusya, Çin, İran ve 

Türkiye gelir. Görünen devlet yapılarının 

yanında, gizli ve perde arkasından ülkeleri 

idare eden derin yapılar da vardır.  

Türkiye'nin derin yapılarına dair pek çok 

kitaplar ve makaleler yazılmıştır. Çok akıllı, 

ilimli, hür ve kültürlü insanlardan oluşan 

toplumlar için bu şekildeki bir derin yapıya 

gerek yoktur, eğer ihtiyaç varsa, 

demokratik ülkelerdekinin benzeri bir yapı 

olmalıdır. İslam ülkeleri genelde dinde 

hassas, akılda muhakemesiz insanlardan 

oluşan topluluklardır. Geri kalmış 

toplulukları idare etmek veya toplumu 

liderin peşinden sürüklemek için iki yol 

vardır. Bunlardan birisi din diğeri de 

ırkçılıktır ve bunlar en tehlikeli silahlardır. 

Bir kişiyi cenneti göstererek veya kahraman 

Türk, Kürt, Arap vs veya ulu lider, büyük 

şeyh falan gibi demeçlerle cahilleri sahneye 

sürersen bir daha olayların önünü 

alamazsın.  

      Genelde Türkiye'yi (dolaylı veya 

doğrudan)idare etmek isteyen güçler, 

maalesef hep bu çeşit gurupların(tarikat, 

cemiyet ve cemaat vb)içine sızarak 

emellerine ulaşmışlardır. Bazı şeyler var ki 

hem elle tutulur ve hem de hissedilirler, 

suyu gibi, amma havayı hissedersiniz fakat 

elle tutamazsınız. İşte derin devletler de 

zahirde görülmüyorlar fakat varlılarını 

kesin olarak hissettiriyorlar. Okuduklarıma 

ve hissettiklerime göre maalesef Türkiye 

derin devleti, ABD, İngiliz ve İsrail gibi 

derin devletlerin şubesi mahiyetinde idi, 

şimdi nasıldır bilmiyorum. Bu şubenin, 

Türkiye'de olan tüm kitlesel olaylarda 

parmağı vardır. Eğer toplumsal olay hayır 

adına çıkmışsa bunu şerre dönüştürüyor, 

eğer şer adına çıkmışsa, şerrin derecesini 

artırmak için olayları şiddetlendirip 

çığırından çıkarıyorlardı. 80 ihtilalı 

öncesinde, merhum N.Erbakan Konya 

mitingde, İstiklal maşı okunurken ayağa 

kalkmayan ve toplumu oturmaya teşvik 

eden sarıklı ve cübbeliler bu yapının 

adamları olduğu söylendi. Mitingi 

düzenleyen o zamanın Konya belediye 

başkanı M. Keçeciler, ben görevimi yaptım 

dedi ve sonrada ANAP'ı kuranlardan birisi 

oldu. N. Erbakan hapse gitmiştir o ise 

zirveye çıkmıştı, nereden nereye. Türkiye'de 

olan ihtilallara zemin hazırlamak için hep 

bu yapıları kullanılıp kardeşi kardeşe 

kırdırdılar. 1974lı yıllarda Türkiye 

ekonomisi G.Kore'den daha iyi idi, hep 

ihtilallar ile geri kaldık.  Milletin ve bir 

kurtarıcı olarak gördüğü K Evren ve 

adamları, ihtilal yaptığında ABD derin 

devleti, bizim çocuklar muvaffak oldu dedi. 

Maalesef ihtilal olacağı zaman Türkiye'nin 

istihbarat birimleri ihtilal hazırlıklarını 

meşru hükümetlere bildirmemişlerdi. Ne 

kadar elim bir olay, geri kalmış ülkelerde 

devleti idare edecek olanlar, dışarıdan 

destek almadan seçilemiyor, bu gibi 

ülkelerin kurtuluşu, ancak derin 

yapılardan kurdurduğunda olacaktır.  Geri 

kalmış ülkelerde, bilhassa İslam ülkelerinde 

kimin ne zaman başkan olacağına ABD gibi 

ülkeler karar veriyor veya başa gelecek kişi 

önce ABD'den vize alıp onların 

menfaatlerini nasıl koruyacağına dair 

güvence veriyor. Bunun için geri kalmış ve 

bilhassa İslam ülkelerinde ne gerçek 

manada adalet ve ne de demokrasi olmaz. 

Demokrasi yoksa hürriyette, adalette, 

kalkınmada, ekonomide, medya ve sivil 

toplum kuruluşları da yoktur.  

TÜRKİYE DERİN DEVLETİ

Kuduoğlu Market işletmecisi 
Lüt Kudu ve oğulları 

Sultan Selim ve Muhammet 
Mustafa Kudu, Vakfıkebir'de 
bir ilke imza atarak askıda 100 
TL Uygulaması başlattılar. 
Henüz kısa bir süre önce 
askıda 100 TL. Uygulaması 
başlamasına rağmen büyük bir 
beğeni toplayarak 
vatandaşlardan yoğun bir ilgi 
görüyor.  Askıda 100 TL 
Uygulaması hayırsever 
insanların markete bıraktıkları 
yüz lira karşılığında ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmak üzere 
işletme sahibi tarafından 
kumanya verilmek koşulu ile 
başlatılan örnek bir 
uygulamadır. Kuduoğlu Market 
işletmecisi Lüt Kudu yaptığı 
açıklamada, “ihtiyaç 
sahiplerine yönelik olarak 
başlattığımız Askıda 100 TL. 
Gıda uygulaması ilk günden 
beri büyük ilgi görüyor. 
Vatandaşların market 
alışverişleri sonrası kasaya 

bıraktıkları 100 TL para 
karşılığında ihtiyaç sahibi 
ailelere kumanya yardımı 
yapıyoruz. Alınan para miktarı 
kadar kumanya gün sonunda 
toplanarak ben ve çocuklarım 
tarafından ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor. Uygulamanın 
başladığı ilk günden bu yana 
onlarca ailenin gıda ihtiyacını 

hayırsever ve yardımsever 
vatandaşlarımız sayesinde 
karşıladık.  İl ve İlçe içinden, il 
dışından hatta yurtdışından da 
yardım yapmak isteyen 
vatandaşlar bizimle irtibata 
geçerek bir çok ihtiyaç sahibi 
insanların ihtiyaçlarına çare 
oluyorlar. Yardım yapan 
hayırsever insanlarımız 
isimlerinin kesinlikle gizli 
kalmasını talep ediyorlar. Bu 
anlamda yardım etmek isteyen 
hayırsever vatandaşlarımız 
bizimle irtibata geçebilirler.  
100 TL.'lik poşetler 
ayarlayarak insanların temel 
ihtiyaçlarını 1 hafta yetecek 
şekilde karşılıyoruz dedi. 
Vakfıkebir İlçesi Çarşı 
Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş 
Caddesinde faaliyet gösteren 
Kuduoğlu Market (Eski Çelik 
Palas Çayevi) işletme 
sahiplerini böyle güzel ve 
örnek bir uygulama 
başlattıkları için kutluyoruz. 

KUDUOĞLU MARKET'TEN
ASKIDA 100 TL UYGULAMASI 

iyaret sırasında bölge ve Zülke gündeme hakkında 
sohbet edilerek değerlendirme-

lerde bulunuldu. Yeniden Refah 
Partisi Trabzon İl Başkanı Sayın 
Mustafa Durmuş Vakfıkebir 

Belediye Başkanımız Muhamet 
Balta'ya 'Milli Kaynak Paketleri-
miz' isimli kitabı hediye etti.

ÜLKE VE BÖLGE GÜNDEMİNİ KONUŞTULAR 

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, 2020-2021 

Eğitim Öğretim Yılının birinci 
dönemini geride bıraktık. Covid-
19 salgınından kaynaklanan ve 
dünyayı içine alan dönüşüm, 
eğitim sistemimize de 
yansıması, dijitalleşmeye doğru 
yol aldığımızın bir göstergesi. 
Bu sürece öğrencilerimizin 
uyum sağlaması, uzaktan 
eğitimin sorunsuz ilerlemesi 
amacıyla kamu kurum ve 
kuruluşlarımızdan velilerimize 
kadar büyük bir özen gösterdik. 
Millî Eğitim Bakanlığımız 
doğrultusunda gerek dijital 
platformları gerekse yayınları 
ile eğitim-öğretim sürecinin 
aksamaması için büyük bir 
özen gösterildi ve gösterilmeye 
de devam ediyor. Eğitim; 
eğitilen kişide istenilen 
davranışı oluşturma işidir. 
İnsana kazandırılmak istenen 
davranış ancak yaşayarak 
verilebilir. Eğitim amaçlarına 
uygun verildiğinde hem bireyi 
hem de ulusu kalkındırabilir.
Değerli Öğretmenler; Sadece 
çocuklarımıza ve gençlerimize 
değil, bütün bir topluma yön 
verecek olan sizler, 
geleceğimizin inşasında 
mesleğinizi fedakârlıkla icra 
ederken pandemi döneminde 
de çocuklarımız için verdiğiniz 
emek, sahip olduğunuz azim ve 
çalışkanlıkla yaptığınız işler 
takdire şayandır. Özellikle 
içinde bulunduğumuz Covid-19 
ile mücadele sürecinde sizler 
de büyük bir gayretle bu 
değişim ve dönüşüme ayak 
uydurabildiniz. Uzaktan eğitim 
ile birlikte, hem öğrencilerimizin 
akademik anlamda geride 
kalmamaları, hem de kendilerini 
keşfetmeleri konusunda üstün 
uğraşlar vererek bu dönemi 

tamamladınız. Daha güçlü ve 
daha müreffeh bir ülke için, 
nesillerimizi kri hür, vicdanı 
hür, irfanı hür nesiller olarak 
yetiştirmek için çıkılan eğitim 
öğretim yolunda sizleri 
desteklemekten gurur duyarım. 
Bu tatil sürecinde özellikle her 
şeyin başı sağlık diyerek, 
oluşturduğumuz yaşam biçimini 
çok daha anlamlı 
kılacağınızdan eminim.
Kıymetli Velilerimiz, Anne 
baba olmak demek, onların 
birey olabilmeleri ve donanımlı 
hale gelebilmeleri için tüm 
imkanları yaratmak ve onlar için 
güzel bir gelecek inşa etmek 
demektir. Yaşam biçimimizi 
değiştirmek zorunda 
olduğumuz bu pandemi 
sürecinde özellikle 
çocuklarımızın eğitim 
mücadelesine hepiniz elinizden 
geleni yaptınız. Millî Eğitim 
Bakanlığımız gerek dijital 
platformları gerekse yayınları 
ile eğitim-öğretim sürecinin 
aksamaması için büyük bir 
özen gösterdi ve göstermeye 
de devam ediyor. Bizler de 
ilçemizde öğrencilerimizin 
eğitim-öğretimi için ilgili 
kurumlarımızla iş birliği içinde 
çalışmalar yürüttük.

Sevgili Öğrencilerimiz, 
Ülkenin yarınları olarak 
öncelikle sizlere güvendiğimi 
belirtmek isterim. Hepinizin 
yeniliklere açık olduğunu ve bu 
yeni sürece çabucak adapte 
olabildiğinizi biliyorum. Genç 
beyinler olarak farklı 
uygulamaları farklı biçimlerde 
hayatınıza dahil ederken aynı 
zamanda kendinizi keşfetme 
fırsatları yakaladınız. 
Dijitalleşmenin eşiğinde tüm 
dünyayı keşfetmeye hazır 
sizler, özellikle bu süreci 
eğitimde yaşamayı çok çabuk 
içselleştirebildiniz. Hiçbir 
zorluğun sizleri 
yıldırmayacağına inanıyorum. 
Büyük bir gayretle 2020-2021 
eğitim-öğretim yılının birinci 
dönemini tamamladınız. Her ne 
kadar yüz yüze karne alamamış 
olsanız da ara tatil heyecanınızı 
sizinle paylaşıyoruz. Ara tatil 
boyunca Covid-19'la 
mücadelede alınan tedbirlere 
ve kurallara uyarak bol bol 
eğlenmenizi, dinlenmenizi ve 
kaliteli zaman geçirmenizi 
diliyorum. Her zaman 
söylediğimiz gibi kitap okumayı 
ise asla bırakmayın. Unutmayın 
okumak; zekâyı 
güzelleştirmektir, ruhu 
beslemektir, hayata farklı 
pencerelerden bakmayı 
sağlayacak en güzel yoldur. Bu 
tatilin hepinizi dinlenirken 
geliştirecek etkinlikler 
yapmanızı, bol bol okumak, 
araştırmak, gezmek görmek 
için olabildiğince istekli olmanızı 
öneriyor ve iyi tatiller diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm 
öğretmen ve öğrencilerimizin 
aileleriyle birlikte sağlıklı ve 
mutlu bir tatil süreci 
geçirmelerini temenni 
ediyorum.

EĞİTİM; EĞİTİLEN KİŞİ DE İSTENİLEN
DAVRANIŞI OLUŞTURMA iŞiDiR

Vakfıkebir İlçesinde bir süre önce 14 Şubat Kurtuluş Caddesin-
de faaliyete geçen “KUDUOĞLU MARKET” örnek alınacak bir 
çalışma yaparak askıda 100 TL Uygulaması başlattı.  

Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı Mustafa Durmuş, Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Saadettin Çiçek ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.  

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının 
birinci döneminin 22 Ocak da sona ermesi dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı 
Haydar Revi'nin, Artvin İl 

Koordinatörü olarak 
atanmasının ardından, Genel 
Merkezin belirlediği 6 isimden 5'i 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile görüştü ve karar 

verildi. Trabzon Ak Parti'nin 
yeni il başkanı Dr. Sezgin 
Mumcu oldu. Ortahisar'a 
Selahattin Çebi isminde karar 

kılındı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde 
Trabzon Adayları ile yaptığı 
görüşme sona erdi.  

ORTAH�SAR �LÇE BAŞKANI SELAHATT�N ÇEB�
AK Parti Ortahisar İlçe Başkan adayı Selahattin Çebi oldu.
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BİZLER BÜYÜK BİR AİLEYİZ 
İkmal bakım binasında 

düzenlenen toplantıda 
konuşan Başkan Muhammet 
Balta, “Mart ayı sonu itibarıyla 
Belediye Başkanlığı 
görevimizde 7 yılımızı 
tamamlayacağız. 7 yıl 
içerisinde hep birlikte çok ciddi 

hizmetler yaparak kırılması zor 
rekorlara imza attık. 
Hükümetimizin desteği ve 
kendi ürettiğimiz kaynaklarla bu 
hizmetleri gerçekleştirdik. 
Şuanda burada hem kadrolu 
hem de şirket personeli işçi 
arkadaşlarımız var. Göreve 
geldiğimizde kadrolu ile şirket 
personeli işçilerimiz arasında 
ciddi bir ücret farkı vardı. Kısıtlı 
imkanlarımıza rağmen aradaki 
bu ücret farkını kapattık. 
Kadememizi öğrenci yurdunun 

olduğu bölgeye taşıyarak tek 
bir noktada toplayacağız. 
Orada sizlerin daha güzel 
imkanlarla çalışabileceğiniz 
nezih bir ortam oluşturacağız. 
Buradaki alanda ise kapalı 
yüzme havuzu yapılacak.Her 
zaman sizleri çalışma 

arkadaşımız olarak görüyor 
öyle davranıyoruz. Birbirimizi 
seveceğiz, saygı duyacağız. 
Herkesin görevi ayrı ayrıdır. 
Ama bizim gözümüzde 
hepinizin değeri aynıdır. Bizler 
büyük bir aileyiz ve aynı hedef 
doğrultusunda çalışıyoruz. Hep 
birlikte Vakfıkebir'imize daha 
iyisini daha güzelini yapmak 
için gayret ediyoruz. Bizden 
öncekin dönemlerde ilçemizde 
görev yapan Belediye 
Başkanlarımız imkanlar 

ölçüsünde en iyisini yapmaya 
çalıştılar. Sabri Amcamız 
rahmetli oldu, mekanı cennet 
olsun uzun yıllar ilçemiz için 
çalıştı. Sonra benimde 
öğretmenim olan Yunus Halis 
Mollaahmetoğlu Hocamız geldi 
hizmet etti, daha sonrada Hayri 

Birinci ağabey hizmet etmeye 
devam etti. Onlara da sağlıklı 
bir ömür diliyorum. Bir gün 
gelecek bizlerde bu onurlu 
görevi başka bir arkadaşımıza 
devir edeceğiz. En iyisini 
yapabilmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Yaptığımız 
hizmetlerin takdiri halkımızındır. 
Hizmet ederken sadece halkı-
mıza değil bizi Yaratan Yüce 
Allah'a da hesap vereceğimizi 
hiçbir zaman aklımızdan 
çıkarmıyoruz” diye konuştu. 

Yeniden Refah Partisi İl 
Başkanı Mustafa Durmuş, 

Vakfıkebir ilçe Başkanı 
Sadettin Çiçek, İl ve İlçe 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

birlikte Vakfıkebir'de esnaf 
ziyareti gerçekleştirerek, 
esnaarın yaşadıkları sıkıntıları 
dinlediler. Yeniden Refah 

Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Saadettin Çiçek yaptığı 
açıklamada, “İl Başkanımız 
Sayın Mustafa Durmuş'un 
katılımı ile İlçedeki Esnafımızın 

sıkıntıları ve düşünceleri 
hakkında dertleştik. Partimizin 
geleceğe dair projeleri ve 
çalışmaları hakkında kir alış 

verişinde bulunduk. Bazı 
esnaarımız pandemi ve 
ekonomik sebeplerden dolayı 
sıkıntılı olduklarını ve gerekli 
desteklerin tam alamadıklarını, 
ümitsiz olduklarını gördük. 
Bizde esnaf kardeşlerimizle 
milli ve maddi kalkınmanın 
sağlanabilmesinin çalışmalarını 
ve projelerimizi kendileri ile 
paylaştık dedi.” Başkan Çiçek, 
“Üzerimizdeki sorumluluğun 
bilinci ile seçim zamanı değil 
geçim zamanındada esnafı-
mızla hasbıhal olduk. Ziyaretle-
rimize katılan Genel Merkez 
Engelliler Birim Başkanı 
Cengiz Erduran, İl Başkanımız 
Mustafa Durmuş, İl Sorumlusu 
Emin Mensur, İl Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Teşkilatımıza 

teşekkür ediyoruz. Adalet ve 
Liyakat yeniden tesis edilerek, 
Adil Paylaşım mutlaka 
sağlanacaktır dedi.”

BAŞKAN DURMUŞ ESNAFLARIN
SIKINTILARINI DiNLEDi

M
illetvekili Ahmet Kaya, 
beraberinde İl Başkanı 
Ömer Hacısalihoğlu, 

İlçe Başkanı Mehmet Keskin, il 
ve ilçe yöneticileri ile beraber 
Büyükliman Gazeteciler Cemi-
yeti'ne ziyaret gerçekleştirdiler. 
Büyükliman Gazeteciler Cemi-
yetini ziyaretinde Vekil Kaya ve 
beraberindekiler Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti Genel 
Sekreteri Mehmet Bülent Alp 
tarafından karşılandı.
“MUHAMMET BALTA BEYLE 
KONUŞARAK BU İŞİ 
ÇÖZECEĞİZ”
Ziyaret sırasında Milletvekili 
Ahmet Kaya yaptığı 
açıklamada; Bedromida 
Kilisesinin turizme 
kazandırılması konusunda yerel 
basının desteği çok önemli ve 
kıymetli. Arkadaşlarımızla 
beraber buraya çıkmamız yolu 
olmayınca biraz zor oldu ama 
başardık. Çok tahrip edilmiş ve 
kıymetli bir eser var orada. 
Sahipsiz bırakılmış. Bir yol 
yapılarak sahip çıkılır,  bir de 
restorasyon yapılırsa Vakfıkebir 
ve Trabzon turizmine ciddi katkı 
verecek bir kaya kilise burası. 
Bunun turizme kazandırılması 
anlamında yerel basının 
desteğide çok önemli. Ben bu 
meseleyi meclis gündemine 
taşıyacağım. Sayın Vekilimiz 
Muhammet Balta Beyle 
konuşarak iktidar olmaları 

hasebiyle hareket alanlarını da 
kullanarak harekete geçeceğiz. 
Onunda katkısını isteyeceğim. 
Bu işi siyaset üstü tutup ilçeye 
ne kazandırabiliriz ona 
bakacağız. Vakfıkebir ve 
Trabzon turizmine 
kazandırılması için yapılması 
gerekenleri yapmaya 
çalışacağım ama sizlerin, yerel 
basının desteği çok önemli. 
Bedromida Kilisesi alanında 
çok güzel turizm destinasyonu 
oluşturulabilir. Tesisler 
yapılabilir ve ilçe esnaarına 
çok ciddi katkılar sağlayabilir. 
Umut ediyorum bu meseleyi 
hep beraber başaracağız. Yerel 
basınında katkısı ve desteği 
çok önemli. Kaya kilise çok 
enteresan çıkıp görünce hayret 
ettik dedi. Sizleri ilçemizde 
görmekten ve cemiyetimizde 
ağırlamaktan mutluyuz diyen 
Genel sekreter Mehmet Bülent 
Alp, yaptığı konuşmasında; 
Takdir edersiniz ki pandemi 
dolayısıyla tüm sektörlerin 

olduğu gibi yerel basında çok 
zor durumda. Zorluklarla 
mücadele etmeye çalışıyoruz. 
Tespitleriniz yerinde özellikle 
Bedromida Kilisesi'nin turizme 
kazandırılması çok önemli.Yerel 
basında bunları haber 
yaptığımızda bizler çok 
eleştirilmiştik. Bugüne 
geldiğimizde ise buranın 
turizme kazandırılmasında geç 
kaldık ama zararın neresinden 
dönerseniz kardır misali bir 
yerden başlamak lazım. Bu 
konuda sizlere desteğimiz her 
zaman olacaktır. Trabzon'da 
ortaya çıkarılacak o kadar tarihi 
yapılar ve eserler var ki 
bunların gündeme getirilmesi 
de basına düşüyor. Bedromida 
Kilisesini Sayın Emin Uludüz 
Bey, TTSO Meclisinde 
defalarca gündeme getirmişti. 
Bu yöndeki çalışmalarını 
biliyoruz ve bunları yerel basın 
ile paylaşmıştı. Bu tür olaylara 
bölgesel olarak bakmamız 
lazım diyerek teşekkür etti.  

twinning  portalı üzerinden farklı Eşehirlerden bir araya gelen 
öğretmenler, öğrencilerin okuma ve 
yorumlama yeteneğini geliştireceğine 
inandıkları Oku-Yorum projesini 
öğrencilerinin de desteğiyle başlattılar. 
Vakfıkebir'de Atatürk Ortaokulu Türkçe 
Öğretmeni Erşan Kalafatoğlu ve 
Çavuşlu Ortaokulu Türkçe Öğretmeni 
Emre Alkan tarafından yürütülen Oku-
Yorum isimli etwinning projesi 
kapsamında, öğrenciler Nehir Yarar'a 
ait “Eyvah, Ödevim Var!” ve “Anlat 
Dede” adlı kitapları okudular. Daha 
sonra öğrenciler kitaplarla ilgili 
yazdıkları eleştiri yazılarını yazara 
ilettiler. Projenin bu ayki etkinliğinde 
son olarak öğrenciler, yazarla çevrimiçi 
söyleşi yaptılar. Okudukları kitabın 
yazarı ile tanışmak öğrenciler için farklı 
bir deneyim oldu, öğrenciler kitaplarla 
ilgili merak ettiği birçok soruyu yazara 
sorabilme fırsatı yakaladılar.

ÖNCE OKUDULAR
SONRA YAZARLA BULUŞTULAR

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, belediyede çalışan işçilerle toplantılar düzenlendi.

Oku-Yorum isimli etwinning projesi devam ediyor. Dünyada ve 
ülkemizde öğretmen ve öğrencileri bir araya getiren etwinning portalı 
küresel salgın döneminde eğitime katkı sağlamaya devam ediyor. 

M
illetvekili Salih 
Cora'nın Şalpazarı 
Turalıuşağı mahallesi 

kahvaltısına Şalpazarı 
Belediye Başkanı Rek 
Kurukız AK Parti İlçe Başkanı 

Zeki Çabuk, MHP İlçe Başkanı 
Ömer Özdin ve Belediye 
Meclis üyeleri mahalle sakinleri 
katıldılar.Cora'ya adeta eski 
günlerdeki gibi sevgi seli oluştu 
ve vekillerle sele kareleri 

oluştu. Şalpazarı Turalıuşağı 
mahallesinde bir konuşma 
yapan AK Parti Milletvekili 
Salih Cora sözlerini biz 
siyasetçilerin şükrü milletiyle 
geçirdiği vakittir dedi.

VEKİL CORA SABAH KAHVALTISINI AĞASAR DA YAPTI
Trabzon AK Parti Milletvekili Av. Salih Cora her Şalpazarı ziyaretinde ben Tonya'nın evladı 
Şalpazarı'nın vekiliyim ancak kendimi Tonyalıdan çok Şalpazarı olarak görüyorum diye sık sık 
sözlerini belirten vekil Cora ayağının tozuyla geldiği Şalpazarı Turalıuşağı Mahallesi halkıyla 
sabah namazını kılmasının ardından mahalle sakinleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mustafa Durmuş, Vakfıkebir 
ilçe Başkanı Sadettin Çiçek, İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte Vakfıkebir'de esnaf ziyareti gerçekleştirdiler.

M�LLETVEK�L� KAYA; BEDROM�DA K�L�SES�N�
MECL�SE TAŞIYACAK
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Büyükliman Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
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DOĞAL AFETLER ÇELİK MİNARE YAPIMINI HIZLANDIRDI

TRABZONSPOR

Son Süper Lig şampiyonu 
Medipol Başakşehir'i 2-1 
yenen son Ziraat Türkiye 

Kupası şampiyonu 
Trabzonspor, TFF Süper 

Kupa'nın sahibi oldu.

1-2

14. kez düzenlenen TFF Süper æKupa'da Medipol Başakşehir ile 
Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat 
Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 
Mücadeleden 2-1 galip ayrılan bordo-
mavililer kupanın sahibi oldu. Ziraat 
Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, 
Süper Lig şampiyonu Medipol 
Başakşehir'i Djaniny ve Ekuban'ın 
golleriyle 2-1 mağlup etti. Medipol 
Başakşehir'in tek golü ise Demba Ba'nın 
penaltı vuruşuyla geldi. Son Süper Lig 
şampiyonu Başakşehir ile son Türkiye 
Kupası şampiyonu Trabzonspor'u karşı 
karşıya getiren TFF Süper Kupa maçında 
zafer bordo-mavililerin oldu. Trabzonspor, 

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 
mücadelede rakibini 2-1 mağlup ederek 
mutlu sona ulaştı. TFF Süper Kupa'da 
Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden 
Trabzonspor kupanın sahibi oldu. Bordo-
mavililer maçın ardından büyük sevinç 
yaşarken, futbolcular sahada Teknik 
Direktör Abdullah Avcı'yı havaya attı. 
Karadeniz ekibi, yapılan madalya ve kupa 
törenin ardından kupasını aldı. Kupayı 
kaptanlar Uğurcan Çakır ile Abdülkadir 
Parmak havaya kaldırdı. Kupayı Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat 
Özdemir takdim etti. Öte yandan 
Trabzonsporlu futbolcular, Başakşehirli 
futbolcuları madalyalarını alırken alkışladı.

İ
nşaatı tamamlanmak üzere 
olan caminin minaresi ilk 
olma özelliğini taşıyor. 

Parçaları yerde monte edilen 30 
metrelik Çelik konsorsiyum 
minare 2 Şerefeli ve 120 
Merdivenli Olacak ve yerine 
vinç vasıtasıyla monte 
edilecek.Beşikdüzü İlçesinin 34 
mahallesinden en küçüğü olan 
Çıtlaklı Mahallesi, yeterli hizmeti 
alamadıkları gerekçesiyle 2001 
yılında yapılan referandum ile 
Kızılağaç Mahallesinden ayrı-
larak mahalle oldu. Mahallede 
kış aylarında 80 kişi yaşarken 
yaz aylarından gurbetçilerin 
gelmesiyle nüfus artışı 
yaşanıyor. Mahalle halkının 
cami ihtiyacını karşılamak için 

kurulan Cami Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği sayesinde 
önce Cami arazisini alındı. 
Akabinde de mahalleye uygun 
bir Osmanlı mimarisi özelliğini 
taşıyan cami inşaatına 2014 
yılında başladılar. Kısa sürede 
hayırsever vatandaşlarında 
yardımıyla cami inşaatı ve 
sosyal tesisler tamamlandı.
Minare 2 Şerefeli ve 120 
Merdivenli Olacak
İnşaatı tamamlanan caminin 
projesine uygun bir minare 
yapılması gündeme geldi. 
Mahalle sakinleri bir ilke imza 
atarak bölgenin en uzun çelik 
konsorsiyumlu minare yapımı 
için hazırlıklar yapıldı. Minarenin 
30 metre uzunluğunda 2 şerifeli 

ve 120 merdivenli olmasına 
karar verildi. Çelik konsorsi-
yumlu minarenin içerisinden 
insanların yürüyeceği yangın 
merdiveni şeklinde 120 adet 
merdiven 2 minare şerefesi 
minare tepesine yerleştiren 
alem ve yıldırımlık takılacak.
Çelik Minare Yapımı 30 Günde 
tamamlanacak
Dedelerinin Çıtlaklı 
Mahallesinden Düzce ili 
Gölyaka Kuyudüzü köyüne 
yerleşenlerden olan Seçkin 
Çalışkan, minareyi 30 günde 
bitireceğini ve vinç yardımıyla 
yerine yerleştirilerek kaynak 
yardımıyla monte edilecek. 
Minarenin dış sargısı Düzce'den 
özel yapılarak gelecek, şu anda 
yapılıyor. Minarenin dayanıklılığı 
son derece iyidir hiç bir doğal 
afetten etkilenmeyecek.
25. Minaremi Dede Toprağına 
Yapıyorum
Seçkin Çalışkan, dedesinin 
memleketine bölgede ilk olacak 
30 metre uzunluğundaki çelik 
konsorsiyum minarenin 25'ni ve 
hiçbir ücret almadan yapıyor. 50 
Yıllık demirci Ustası olduğunu 
söyleyen Seçkin Usta(61), 
bildiğim kadarıyla bölgemizde 
bir ilk olacak olan 5 ton 
ağırlığındaki 30 metrelik Çelik 
konsorsiyum minare yapımı 

doğal afet olan deprem korku-
suyla yaşayan Marmara ve 
Düzce Depreminde hayatlarını 
kaybeden dedelerimin aklıma 
geldi. Depremde yıkılan yüksek 
binaların ve Cami minarelerin 
zarar görmesinden sonra demiri 
adeta istediği her şekle sokan 
bir usta olarak çelik minare 
yapmaya karar verdim. Ben 
Düzce Kuyudüzü köyündenim. 
Burayla olan bağlantım geçmişe 
dayanıyor diyen Çalışkan,  
dedem burada doğmuş. 
Bizlerde buralarla bağlantımızı 
koparmadık her yaşayan 
akrabalarımızı ziyaret eder 
ebediyete intikal eden 
büyüklerimizin kabirlerini ziyaret 
ederiz. Bizde Çıtlaklı köyünün 
fertlerinden biriyiz. Kendi 

köyüme bir hizmette 
bulunduğum için guruluyum. 
Bizde köyümüze yardımcı 
olmak için buraya geldik.

 Doğal Afetler Çelik Minare 
Yapımını Hızlandırdı
Çelik minareler daha önceden 
de yapılıyordu ancak bu kadar 
rağbet görmesi büyük can 
kayıplarına neden olan 
Marmara ve Düzce 
depreminden sonra yapımı 
çoğaldığının altını çizen 
Çalışkan,  daha öncede 
yapılıyordu ama pek 
bilinmiyordu. Depremlerden 
Sonra çelik minareye olan talep 
artmaya başladı.
Ataları 80-90 yıl önce
Çıtlaklı Mahalle muhtarı emekli 
öğretmen Veysel Çıtlak burada 
görmüş olduğunuz Camimiz ve 
lojmanımız gibi çalışmalarımız, 
vatandaşlarımızın, ihtiyar 
heyetinin ve derneğimizin 

ürünüdür. Mahallemiz kurulduğu 
günden bu güne kadar yeterli 
hizmetleri aldı. Mahallemiz 
genelinde bulunan 3 km yol ağı 
beton olarak mahalle 
sakinlerinin hizmetine sunuldu. 
Camimizin gerdanlığı olacak 
minare yapımı için getirdiğimiz 
Seçkin Çalışkan kardeşimizin 
ataları bundan 80-90 yıl önce 
Düzce ili Gölyaka'ya İlçesine 
yerleşmişler. Şu anda burada 
bize yeni yaptırmış olduğumuz 
camimize çelik minare işlemini 
gerçekleştiriyor. Çok büyük bir 
özveride bulunmuştur. Bu yapı-
lacak eserden ücret almayarak 
bizlere destek olmuştur. 
Zamanında Camimizin 
yapılmasına öncülük edenlere 
çok teşekkür ediyorum dedi.

Beşikdüzü İlçesi'ne bağlı Çıtlaklı Mahallesi'nde 2014 yılında yapımı başlayan cami inşaatında sona gelindi.
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MİLLETVEKİLİ KAYA'DAN MUHTARLAR DERNEĞİNE ZİYARET
CHP Trabzon Milletvekili 

Ahmet Kaya ve 
beraberinde CHP Trabzon İl 
Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin ile birlikte bir dizi 
ziyaretler gerçekleştirmek üzere 
geldikleri Vakfıkebir ilçesinde 
Muhtarlar Derneğini de ziyaret 
ederek mahalle muhtarları ile 
bir araya gelerek muhtarların 
sıkıntılarını dinlediler. 
Muhtarların sorularını 
cevaplayan Milletvekili Kaya, 
sıkıntıların çözülmesi 
noktasında bilgi notları aldı. 
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya'ya, CHP Trabzon İl 
Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, 
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin, İşadamı ve 
Eski Belediye Başkan Adayı 
Emin Uludüz ve ilçe yönetim 
kurulu üyeleri eşlik ettiler. 
Milletvekili Kaya'yı Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir 
ve mahalle muhtarları karşıladı.
“MUHTARLIK DEMEK, 
VATANDAŞIN KENDİSİ 
DEMEKTİR”
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı ve Fethiye Mahallesi 
Muhtarı İzzet Çilingir yaptığı 
konuşmada; “Vakfıkebir 
Muhtarlar Derneği olarak Sayın 
Trabzon Milletvekilimiz Ahmet 
Kaya'yı, Sayın CHP Trabzon İl 
Başkanı Ömer 
Hacısalihoğlu'nu, CHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin'i, İşadamı ve Eski 
Belediye Başkan Adayı Emin 
Uludüz'ü ve ilçe yönetim kurulu 
üyelerini derneğimizde 
ağırlamaktan son derece 
mutluyuz. Trabzon demek 
Türkiye'nin T'si demek. Türkiye 
demek Trabzon'un T'si 
demektir. Bundan dolayı bütün 
Trabzon Milletvekillerimize ayrı 
bir sempati duyuyoruz. İktidarda 
olsun ya da olmasın Ülke 
menfaatleri ve ülke çıkarları söz 
konusu olduğu zaman, siyasi 
görüş ayrımı yapmadan birlik ve 

beraberlik içerisinde 
devletimizin yücelmesi için 
Trabzon Milletvekillerimiz her 
zaman yumruğunu masaya 
vurmuştur. İktidar ve muhalefet 
ayrımı yapmadan birlik ve 
beraberlik içerisinde tüm 
milletvekillerimiz Trabzon'u-
muzu ve Trabzon spor'umuzu 
savunmuş ve en güzel şekilde 
temsil etmişlerdir. Bundan 
dolayı sayın milletvekilimizin 
huzurunda tüm Trabzon 
milletvekillerimize teşekkür 
ediyorum. Muhtarlık kutsal bir 
görevdir. Muhtarlık demek, 
vatandaşın kendisi demektir. 

Muhtarların bir bütçesi olma-
masına rağmen mahallesinde 
vatandaşına hizmet edebilmek 
için bütçesi varmış gibi hareket 
etmektedirler. Halkımızın her bir 
sorunu öncelikle muhtarla 
buluşuyor. Haliyle muhtarında 
gideceği kapı, siyasi kapıdır. 
İktidar ya da muhalefet 
milletvekillerimizdir. Biz 
muhtarlar olarak sayın 
milletvekilimiz Ahmet Kaya 
bey'e Ankara da işimiz 
düştüğünde her zaman bizzat 
yanımızda olmuştur. Trabzon 
milletvekili olarak her zaman 
yanımızda olduğu ve 
sorunlarımızla ilgilendiği için 
kendisine teşekkür ediyorum. 

Muhtarlar olarak Ülkemizin, 
ilçemizin ve mahallemizin 
kalkınması için mücadele 
ediyoruz. Vakfıkebir ilçemizde 
özellikle Muhtarlar Derneği 
olarak bizler bir bütünlük 
içerisindeyiz. Hangi 
muhtarımızın siyasi görüşü ne 
olursa olsun, her zaman birlik 
içerisinde birbirimize sahip 
çıktık. Hiçbir muhtar ayrımı 
yapmadan iktidardan tüm 
mahalle muhtarlarımızın 
taleplerini tek bir yumruk 
içerisinde talep de bulunuyoruz. 
Halkımızın istek ve taleplerini 
elimizden geldiği kadar yerine 

getirmek için mücadele 
ediyoruz. Bu gün su, elektrik, 
yol, cenaze, düğün gibi birçok 
alanda aranan ve sorulan kişi 
muhtardır. Bazen öyle oluyor ki! 
Muhtarlarımız işlerini 
yürütebilme adına yetersizde 
kalabiliyorlar. Bugünkü şartlarda 
sadece gurup yolları yok. 
Cadde, sokak gibi yolların yanı 
sıra vatandaşların kapılarına 
kadar hizmet alabilme istekleri 
her geçen gün artmaktadır. Bu 
gün geldiğimiz konum itibari ile 
ilçemizde mahalle yollarımızın 
yapımı ve kısmi olarak altyapı 
sorunlarımız aşılmış durumda-
dır. Haliyle sorunlarımız bitmiş 
değil. İlçemizde aşılamayacak 

sorunlarımızı Milletvekillerimiz 
mecliste dile getiriyorlar. 
Bundan dolayı da buradan tüm 
Trabzon Milletvekillerimize 
teşekkür ediyorum. Ayrıca 
Milletvekilimiz Sayın Ahmet 
Kaya bey'e çalışmalarında 
başarılar diliyor ve bizlere 
yapmış oldukları bu nazik 
ziyaret dolayısı ile ayrıca 
teşekkür ediyorum dedi.”
“İSTEYEN MAHALLE 
TEKRAR KÖY OLABİLİYOR”
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya ise ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada, “Bu nazik 
karşılama ve sıcak ilginiz için 

heyetim adına siz kıymetli 
muhtarlarımıza teşekkür 
ediyorum. İl Başkanım, İlçe 
Başkanım ve yönetim kurulu 
arkadaşlarımızla birlikte siz 
kıymetli muhtarlarımızla birlikte 
olmaktan ve sohbet etmekten 
son derece mutluyuz. Muhtarlık 
çok önemli bir müessesedir. 
Devlet ile vatandaş arasında en 
önemli köprüdür. Muhtarlar, 
hiçbir siyasi parti ayriyeti 
gözetmeksizin kendi imkanları 
ile kendi mücadelesi ile seçilen 
insanlardır. Muhtarlık seçimleri 
Türkiye de en demokratik ve en 
doğru seçimlerdir diye 
düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak muhtarlarımızla 

ilgili bir kanun teklimiz var. 
Bunu bir tek biz öneriyoruz. 
Anayasamızda muhtarların 
haklarını ve sıkıntılarını 
çözmeye yönelik kapsamlı bir 
madde yok. Muhtarlarımıza 
özgü bir kanun çıkarılması 
gerektiğini Genel Başkanımız 
ifade ediyor. Muhtarlarımızın 
belediye meclislerinde temsilini 
öneriyoruz. Parti olarak 
muhtarlarımıza bir bütçe 
sağlanması gerektiğini ifade 
ediyoruz. Mahallelerde verilen 
emlak vergilerinden muhtarlara 
pay verilsin.  Yol sıkıntısı, geçim 
sıkıntısı ve derdi olan vatandaş 
muhtarların kapısını çalıyor. Bu 
anlamda muhtarlarımızın da bir 
bütçesi olsun, bunu da sağla-
manın yolu çok basit. Devletin 
burada özel bir bütçe yapma-
sına gerek yok.  Sadece yerel 
yönetimlerin aldığı o mahalleye 
ait emlak vergilerinden belli bir 
oranının muhtarlık bütçesi 
olarak ayrılmasını öneriyoruz. 
Bu muhtarlarımızın çalışmasını 
ve daha iyi hizmet vermesini da 
sağlayacaktır. Bunu parti olarak 
talep ediyoruz. 
“İSTEYEN MAHALLE KÖY 
STATÜSÜNE DÖNEBİLİR”
Bu Pandemi dolayısı ile sık sık 
gelip sizlerle hasbıhal 
olamıyoruz. Bundan dolayı 
bizleri maruz görün. Unutmayın 
ki! Telefonlarımız ve bizler 
sizlerin emrinizdeyiz. Aradığınız 
her zaman mahallenizle ve 
ilçenizle ilgili yapabileceğimiz, 
çözmemiz gereken, meclis 
gündemine getirmemiz gereken 
her konuda sizlerin yanındayız.  
Yanınızda olmaya da devam 
edeceğiz. Bu anlamda hiçbir 
arkadaşımızın bizlere ilettiği 
sorunlara duyarsız kalmadık 
bundan sonrada kalmayacağız. 
Elimizden ne geliyorsa dertlere 
dermen olma anlamında o 
gayretlerimizi sarf edeceğiz. Biz 
Trabzon'un evladıyız. Sizlerin 
kardeşiyiz. Bu memlekette 
kimin ne derdi varsa çözmek 

için muhtarlarımızla kol kola 
omuz omuza gayretlerimizi ve 
fedakarlıklarımızı sürdüreceğiz.  
Trabzon ilimizin büyükşehir 
olmasından sonra bir takım 
sıkıntılar yaşandı. Birçok 
köyümüz mahalle oldu. Köy 
demek üretim demektir. Birçok 
köyümüz mahalleye dönüşünce 
üretim özelliğini kaybetti. Birçok 
mahalle olan köyde okul sıkın-
tısı, su sıkıntısı, kanalizasyon 
sıkıntısı var. Bu kanun kaynaklı 
sıkıntılar düşünülerek 2 veya 3 
ay önce meclise bir kanun tekli 
geldi. Bu kanun tekli ile 
beraber Büyükşehir olan illerde 
köy iken mahalle olan yerleşim 
yerlerinde yaşanan sıkıntıları 
tela etmeye yönelik bir 
düzenleme yapıldı. Mesela 
emlak vergileri, arazi vergileri, 
su parası, çöp vergisi gibi bir 
sürü külfet vatandaşın önüne 
çıktı. Bütün bunlardan vatan-
daşı muaf tutan bir uygulama 
gündemde. Bu yeni yasa ile 
birlikte kırsal mahalle diye bir 
tanımlama getirildi. Yasa 
onaylandı ve resmi gazete de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
Köy iken mahalleye dönen yer-
lerin muhtarları bağlı oldukları 
belediye meclislerine müracaat 
etip ben kırsal mahalle olmak 
istiyorum diyebilirler. Aynı eski 
köy düzel kişiliğine dönebilirsi-
niz. Belediye meclisi aldığı 
kararı büyükşehir meclisine 
taşıyor ve büyükşehir belediye-
sinin onay vermesi durumunda 
arzu eden mahalle köy kırsal 
mahallesi olarak tanımlanıyor. 
Bu da emlak vergisinden su 
parasına kadar olan muayetl-
eri beraberinde getiriyor. Ya da 
belli bir oranda düşük ödeniyor. 
Önümüzdeki günlerde belediye 
meclislerinde bu konu gündeme 
gelecektir. Bende bu konu ile 
ilgili olarak açıklamalarda bulu-
nacağım ve belediye meclisle-
rini bu konularla ilgili muhtarlara 
yardımcı olmaları noktasında 
göreve çağıracağım dedi.”

Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi, koronavirüs 

salgınıyla etkin mücadelesine 
her alanda devam ediyor. 
Sağlık Bakanlığı veri sisteminin 
Büyükşehir Belediyesi 
sistemine entegre edilmesinin 
ardından, Trabzonlular daha 
güvenli şekilde yolculuk 
yapabilecek.
 ULAŞIM KARTLARINA 
TANIMLANACAK
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı tarafından 
konu ile ilgili yapılan 
açıklamada, şu ifadeler 
kullanıldı. “17 Aralık 2020 
tarihinde yayımlanan ve 81 ile 
gönderilen genelgeye istinaden, 
Trabzon Büyükşehir Belediye-
sine ait toplu taşıma araçlarında 
HES kodu uygulaması zorunlu 
olacaktır. İlgili genelge kapsa-
mında toplu taşıma araçları ile 
kurum ve kuruluşların 

girişlerinde HES kodu 
sorgulama işlemi başlamıştır. 1 
Şubat 2021 tarihi itibarıyla toplu 
taşıma kişisel kartlarına HES 
kodu tanımlaması yapmayan 
yolcularımız, otobüslerimizi 
kullanamayacaktır.”

 TOPLU TAŞIMADA HES 
KODU SORGULAMASI NASIL 
YAPILIR?
“HES kodu sorgulaması ilgili 
kurum veya kuruluş tarafından 
toplu taşıma araçlarında 
bulunan validatörlere toplu 

taşıma kartı okutulduktan sonra 
Sağlık Bakanlığı tarafından 
entegre olan sisteme, biniş 
bilgileri ile beraber bulaş riski ve 
temaslı olan kişilerin bilgisi 
aktarılır. HES kodu tanımlaması 

yapılmayan kişiselleştirilmiş 
kartın validatöre okutulması 
halinde, HES kodu 
tanımlamanın yapılmadığı ve 
aracı kullanamayacağı ile ilgili 
bilgilendirilecektir.”
 CEZAİ MÜEYYİDELER NASIL 

UYGULANIR?
“Günlük yolcu verileri Sağlık 
Bakanlığında yer alan ve 
entegre olunan sistem 
üzerinden sorgulanarak bulaş 
riski veya temaslı olan kişilerin 
toplu taşıma araçlarını 
kullanmamaları gerektiği halde 
binişleri tespit edildikten sonra 
İçişleri Bakanlığına bildirilir ve 
gerekli cezai işlem uygulanır.”
 HES KODU NASIL ALINIR?
“HES kodunuzu 3 yöntemle 
alabilirsiniz;
1- Hayat Eve Sığar mobil 
uygulaması üzerinden, 'HES 
Kodu İşlemleri' bölümüne girilir. 
'HES Kodu Oluştur' butonuna 
tıklanır. Kod kullanım süresi 
seçilir ve kod oluşturulur.
2- HES yazıp aralarında boşluk 
bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik 
numarası, T.C. kimlik seri 
numarasının son 4 hanesi ve 
paylaşım süresini (gün sayısı 

olarak) yazarak ve 2023'e SMS 
göndererek; Mavi Kartlı veya 
T.C. kimlik numarası 97, 98, 99 
ile başlayan kişiler, HES yazıp 
aralarına boşluk bırakarak 
sırasıyla; T.C. kimlik numarası, 
doğum yılı ve paylaşım süresini 
(gün sayısı olarak) yazarak ve 
2023'e SMS göndererek; T.C. 
kimlik veya yabancı kimlik (99, 
98, 97 ile başlayan) numarası 
bulunmayan kişiler için 
pasaport bilgileri ile HES yazıp 
aralarında boşluk bırakarak 
sırasıyla, uyruk, pasaport seri 
numarası, doğum yılı ve soyadı 
yazıp 2023'e SMS göndererek 
de HES kodu alınabilir. 
3- e-Devlet sistemi üzerinden 
de HES kodunuzu alabilirsiniz. 
e-Devlet üzerinden HES 
Koduna ait işlemler; üretme, 
silme, sorgulama ve detaylarını 
görüntüleme işlemleri 
gerçekleştirebilirsiniz.”

BÜYÜKŞEHİR OTOBÜSLERİNİ KULLANAMAYACAK
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının kullanımında, Hayat Eve Sığar (HES) kodunun zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Bu kap-
samda HES kodunu kişisel ulaşım kartlarına tanımlatmayan vatandaşlar, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Şalpazarı Toplum 
Sağlığı Merkezi'nin 
açıkladığı listeye göre 

90 yaşın üstündeki 
vatandaşların aşılanacak 
olması nedeniyle Akçiriş 
Mahallesi'nde ikamet eden 
96 Yaşındaki Hacı Keziban 

Usta ve kızı Nebahat 
Özcan(76) aynı evde 
yaşamaları nedeniyle Covid-
19 aşısı oldular. 90 yaşın 
üzerindeki Şalpazarılıların 
aşılarının yapılabilmesi için 
Alo 182'yi arayarak MHRS 
(Merkezi Randevu Alma 

Sistemi)'ni üzerinden 
randevu almaları gerektiği 
belirtildi. Yetkililer, son 6 
ayda Covid-19 geçirmiş olan 
kişilere ve son 10 gün 
içerisinde temaslı olarak 
karantinada bulunanlara aşı 
yapılamayacağını belirttiler.

96 YAŞINDAK� ANASI �LE 
76 YAŞINDAK� KIZI!
Şalpazarı İlçesine bağlı Akçiriş mahallesinde 96 yaşındaki Hacı Keziban 
Usta, 76 yaşındaki kızı Nebat Özcan'la birlikte Covid-19 aşısı oldular.
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ESNAFTAN DUYGULANDIRAN DAVRANIŞ MiLLETVEKiLi KAYA'DAN MUHTARLAR
DERNEĞİNE ZİYARET

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

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

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

> Abdulkadir Aynacı 2'de > Ahmet Kamburoğlu 7'de

Vakfıkebir İlçesi esnaflarından Yusuf Şentürk, yarala-
nan sokak köpeğinin ayağına ağrı kesici krem ile 
masaj yaptıktan sonra ağrılarını hafifletmek için 
sosis içerisine ağrı kesici ilaç koyarak tedavi etti.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve beraberinde CHP Trabzon İl 
Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin 
ve İşadamı, Eski Belediye Başkan Adayı Emin Uludüz ile birlikte 
Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek muhtarların sıkıntılarını dinlediler.


