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BAÞKAN BALTA'DAN DOÐAL GAZ MÜJDESÝ!
KUTOÐLU, PÝDE FÝYATI
ÝÇÝN TALEBÝMÝZ OLDU
Vakfıkebir Fırıncılar Derneği Başkanı Davut Kutoğlu; un çuvalına yapılan son zamlarla birlikte fırıncı esnafının
iflasa doğru gittiğini söyleyerek, bu zamlar karşısında pide fiyatı için talepte bulunduklarını söyledi.

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Olağan Genel Kurulunun ardından güven
tazeleyen Başkan Kadem Sağlam, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. 

Çoruh EDAŞ yöneticileri Vakfıkebir'li muhtarlarla Uygulama Oteli'nde bir araya gelerek
ilçe merkezinde ve mahallelerimizde elektrik ile alakalı yaşanan sorunları görüştüler. 

> Sadık AYDIN 3'de

“BU KIŞ DOĞALGAZIN İLÇEMİZE
ULAŞMASINI ARZU EDİYORUZ”
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Ahmet KAMBUROĞLU

“01 NÝSAN”
Cumartesi günü ramazan aynın 1. günü…
Ramazan aynın gelmesiyle beraber 
gündeme pide yatları geldi.
Bu gün son gün olduğundan pide 
yatlarının bu gün açıklanması 
bekleniyor…
Pide yapımında kullanılan malzemeler ve 
işçiliğinde yat artışları var.
Bu yat artışlarıyla beraber pidenin yatı 
ne olacak?
Fiyat, fırıncıları memnun edecek mi?
Vatandaş bu durumda pide alabilecek mi?
Fiyat hem fırıncıyı hemde vatandaşı 
memnun etmesi gerekir…
******************
Ramazan ayı gelmesiyle beraber ise 
yardım kolileri de gündemde…
Herkes elinden geldiğince yardım 
yapmaya gayret gösteriyor…
Yardım kolisi talep edenlerin bazılarının 
durumları gayet iyi, bazıları ise bir yerden 
yetinmeyip, birkaç yerden yardım kolisi 
talep ediyor…
Hal böyle olunca diğer kişinin hakkını 
yemiş oluyor…
Ramazan ayında kimse kimsenin hakkını 
yemesin…
Sen birkaç yerden talep ederken, diğer kişi 
belki de evinde hiçbir şey getiremeyecek…
Kimsenin ramazan ayında fırsatçılık 
yapmaması dileğiyle…
******************
Belediye Başkanı Muhammet Balta, bu 
hafta doğalgaz için sinyal verdi…
Önümüzde kış doğalgaz geleceğini ifade 
etti…
Kömür ve elektrik yatlarının tavan 
yapması ile beraber insanlar kara kara 
düşünüyor…
Kış aylarında herkes evleri için 2000 kg 
yakın kömür alıyor.
1 ton kömür yatı 4000 TL-4500 TL arası 
olunca insanları düşündürüyor…
Artık kredi kartı limitleri de yetmiyor.
Bütün her şeye zam gelince kart limitleri de 
sinyal vermeye başladı.
Bakalım önümüzdeki günlerde bizleri ne 
bekliyor…
******************
İnsanlar artık çok daha bilinçli…
İnsanlar elektrik, akaryakıt ve diğer 
ürünlere gelen zamları çok iyi takip ediyor.
Bir markete gittiğinde karşılaştırma 
yapılıyor, nerde daha ucuzu var diye 
araştırılıyor…
Büyük marketler stoklu veya yüklü 
malzeme aldığında ucuza satabiliyor, 
küçük market ise o malzemeleri yüklü 
alamadığından ucuza veremiyor…
Bu durumda o yine küçük esnafa…
Küçük esnaf ay sonu geldiğinde ne 
yapacağım derdine düşüyor. Doğru 
düzgün esnafta para dönüyor, dönüyorsa 
da el ele baş başa gidiyor…
Ocak ayında gelen elektrik zammı, bir 
düzenleme ile fazla olmasa da normal 
sevilere çekilmiş durumda, yeterli mi? 
değil…
Şöyle bir baktığımızda bizler gelen 
zamlara artık bir tepki vermiyoruz…
Çünkü alıştık…
Her gün aynı ürüne birkaç defa zam 
geliyorsa, insanların alışmamasını 
bekleyemeyiz…
Bu durum ve pahalılık nereye kadar devam 
edecek, alım gücü tamamen düştü ama 
AVM'ler dolu, insanlar yemek sırası 
bekliyor…
Bir de bu duruma baktığımızda insanlar 
rahat yaşamaya devam ediyor…
Sürekli zam gelmeyen günlerimizi 
özledik…
1 Nisan'dan itibaren temel ihtiyaç 
ürünlerindeki KDV oranı %8'e indirildi. Bu 
durum geçen aylarda yapılan KDV indirimi 
gibi olmaz diye düşünüyorum.
İlk önce zam yaptılar sonra KDV'yi 
indirdiler…
Bu gün 01 Nisan indirim günü…

V
akfıkebir Fırıncılar 
Derneği Başkanı 
Davut Kutoğlu ve 

beraberinde Yönetim Kurulu 
üyesi Hasan Kutoğlu ile 
birlikte gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri 
Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre 
sohbet ettiler. Başkan 
Kutoğlu ziyareti sırasında 
yaptığı açıklamada; un 
çuvalına yapılan son 
zamlarla birlikte fırıncı 
esnafının bitme noktasına 
geldiğini söyleyerek, bu 
ramazan için satılacak olan 
susamlı ve susamsız bide 
yatı için yat talebinde 
bulunduklarını söyledi. 
Kutoğlu, talep ettiğimiz yat 
son zamlar karşısında hem 
bizleri hem de vatandaşımızı 
mağdur etmeyecek şekilde 
talebimiz olmuştur dedi.
“50 SENEDİR BU İŞİN 
İÇİNDEYİM, BEN 
HAYATIMDA BU KADAR 
ZORLANMADIM”
Dernek Başkan Davut 

Kutoğlu yaptığı 
değerlendirmede şu ifadelere 
yer verdi; “Biz en son zam 
aldığımızda unun çuvalı 160 
TL. idi. Ekmeği 12 TL yaptık. 
Şuanda mevcut unun yatı 
devlet desteklemezse 
fabrikadan aldığımız yatı 
450 TL dir. O da rmadan 
rmaya değişiyor. Ben 1 
hafta önce un aldım. Firmayı 
arayıp kaça alacağım diye 
sordum 450 TL dedi. Fakat 
şöyle bir uygulama var; 100 
çuval toprak mahsulü 
üzerinden 100 çuvalda 
ötekinden alırsan ortalama 
330 TL'ye gelir. Bende öyle 
aldım. Yarın ne olacağı belli 
değil. Pide yatları 
konusunda vatandaşımız 
pahalı olacak diye tedirgin 
oluyor. Vatandaş aslında her 
şeyden haberi var. Niye 
fırıncıya geldiği zaman bu 
kadar tedirgin oluyorlar 
anlamıyorum. 1 ton odun 
yaklaşık 3 ay önce 300 TL 
idi. Şimdi odun 1000 TL- 
1.200 TL arasında. Bir çuval 

fındık kabuğu yani 50 kiloluk 
fındık kabuğu şuanda 150 TL 
oldu. Maalesef oda piyasada 
yok.  Bir koli maya 90 TL 
iken şuanda 280 TL. Poşet 
15 TL iken şuanda 35-40 TL. 
Bir çuval susam geçen sene 
bu aylarda aldığımız susam 
350-400 TL iken şuanda 
zannediyorum ki 1000 TL. 
Ramazan da ne olacağı 
meçhul. Geçen sene 16 
TL'ye aldığımız bir koli 
yumurta bu sene 45-50 TL. 
Sigorta ve Bağ-kur yükseldi, 
asgari ücret 4.250 TL. oldu. 
Peki, sen işçine ne 
vereceksin. Sigorta 1.750 TL. 
Hadi diyelim ki! Bazılarımız 
indirim alıyoruz 1.650 TL. Bir 
işçinin maliyeti bize 8-9 bin 
TL. En düşük işçi 5 bin TL. 2 
bin TL'de sigortası eder sana 
7 bin TL. Yemeği de, bizden 
ekmeği de, bizden olsa 8 bin 
TL. İşte maliyetler ve 
hesaplar ortada. Biz çok mu 
memnunuz. Size yemin 
ederim 62 yaşındayım. 50 
senedir bu işin içindeyim. 

Ben hayatımda bu kadar 
zorlanmadım. Geçen 
çocuğum kredi çekerek 
işçilerin maaşlarını ödedi. Biz 
ayakta durmanın 
mücadelesini veriyoruz. Biz 
kar yapmanın peşinde değiliz 
dedi.” 
“UN DESTEĞİ VERİLİRSE 
ZAMLARI ERTELESİNLER”
Dernek Başkanı Davut 
Kutoğlu, “Öyle bir uygulama 
var ki! bizim zamlarımız 
valilerin elinde. Türkiye 
ortalamasını söylüyorum 100 
gram ekmek 3-3,5 TL. 
Matematiği olan bir adam 
hesabını yapar. Ortalama 
kilosu 17-18 TL yapar. 
Ekmek 12 TL ve Vali Bey 
diyor ki; ramazandan sonra 
zam alacaksınız. Un 
versinler bize o zaman 
tamam. Un desteği verilirse 
zamları ertelesinler. Devletin 
verdiği un destekleme 
bedelleri çekilirse unun yatı 
600-700 TL olur. Pideyi hangi 
yattan yapacağız diye 
günlerce konuştuk. Ben 
dedim ki sade 15 TL olsun, 
17.50 TL de susamlı olsun. 
17,5 TL susamlının maliyetini 
kurtarmaz. Bir kilo susam 50 
TL, 20 tane pide yaparsın 
onunla.  Kaldı ki bizim 
vatandaşımız bana bol 
susamlı pide yap diyor her 
zaman. Fiyat 15'ye inse de 
20 TL.'ye çıksa da 
kurtarmaz. Bir yumurtada 
kırdığını düşün pideye. Bir 
yumurtada 1,5 TL. Biz susam 
farkını yumurta farkını 
pideden almıyoruz ki! Bu 
zamda daha net değil şuan 

konuşuluyor. Aslında 
umutluydum. Geçen gün 
hoşuma giden bir şey 
izledim. Vatandaşta artık 
esnafı anlamaya başladı. 
Mesela artık dolmuşçu diyor 
ki! tamam dolmuş 10 TL ama 
adamda ne yapsın mazot 20 
TL. Biz fırıncılara gelindiği 
zaman neden vatandaş tepki 
gösteriyor. Ben 10 tane 
işçinin sigortasını ödüyorum. 
Bunları unuttuk, kiralarımızı 
unuttuk, elektrik 
faturalarımızı unuttuk. Her 
şey konuşurken aklımıza 
gelmeye biliyor. Çok kolay 
değil. Biz vatan haini miyiz?  
Yani ben soyguncu muyum?  
Bir devlet memuru 
arkadaşımız 6-7 bin TL maaş 
alıyor. Evi oluyor, arabası 
oluyor. Bir fırıncının gecesi 
yok, gündüzü yok, bayramı 
yok, cenazesi yok. Ben kaç 
kişiyi kara toprağa gömdüm. 
Annemi, kardeşimi, amcamı, 
fırınımı kapatamadım. Aç 
gözlülüğümden mi 
kapatamadım. Hayır. Bir gün 
ekmek satmazsam ne olur. 
Bu meslek böyle bir meslek. 
Kapatamıyorsun. Ben bu 
sene 2 araba sattım. 
Keyme mi? hayır araba 
kapımda duracağına 
borcuma ödedim. Bir memur 
maaşıyla ev ve araba 
alabiliyor. Ben sabaha kadar 
taşın üstünde yatıyorum. 
Ekmek satıldı mı? satılmadı 
mı? diye düşünüyorum. 
Sıkıntıdan stresten ne 
yaptığımızdan ne de 
yaşadığımızdan bir tat 
alabiliyoruz diye konuştu.

Alper Özkan KARAGÖL

Vakfıkebir Fırıncılar Derneği Başkanı Davut Kutoğlu; un çuvalına yapılan son zamlarla birlikte fırıncı esnafının iflasa doğru gittiğini söyleyerek, bu zamlar karşısında pide fiyatı için talepte bulunduklarını söyledi.

SAĞLAM MAZBATASINI ALDI
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Olağan Genel Kurulunun ardından güven tazeleyen Başkan Kadem Sağlam, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. 

V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem 

Sağlam, Esnaf Odasının 
Olağan Genel Kurulunun 
ardından yeniden başkanlığa 
seçildi. Başkan Kadem 
Sağlam ilçede herkes 
tarafından sevilen, sayılan 

ve ilçenin önemli 
değerlerinden birisi. Yapılan 
Kongrede yeniden 
başkanlığa layık görülen 
Sağlam, Vakfıkebir İlçe 
Seçim Müdürü Enes 
Yavuz'un elinden 
mazbatasını alırken 
kendisine Esnaf Odası 

Muhasebe birimi sorumlusu 
Mustafa Sezgin'de eşlik etti. 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam 
mazbatasını aldıktan sonra 
yaptığı değerlendirmede şu 
ifadelere yer verdi. 
“MÜCADELEMİZ 
DIŞARIDA DAHA 
BİRLEŞTİRİCİ DAHA 
BÜTÜNLEŞTİRİCİ 
OLMAKTIR”
Başkan Sağlam, 
“Önümüzdeki dönem için 
Vakfıkebirli Esnaf ve 
Sanatkarımız mücadele 
noktasında bölünmeden, 
parçalanmadan bize tekrar 
yetki vermiştir. Bu da 
demektir ki! bizim omzumuza 
daha ağır bir yük binmiştir. 
Çünkü esnaf ve 
sanatkarımız bize güven 
duyarak bizim tek listeyle 

seçimlere gitmemize 
sebebiyet vermiş. Esnaf 
Odamızın alt yapı olarak bir 
sıkıntısı kalmamıştır. Bundan 
sonraki mücadelemiz 
dışarıda daha birleştirici 
daha bütünleştirici olmaktır. 
Zaten bahsettik biz bize 
yeteriz kampanyası işte bu 
bölgedeki Vakfıkebir sınırları 
içerisindeki tüm esnaf ve 
sanatkarımız ve tacirlerimizle 
beraber ortak bir çalışma 
düşünüyoruz. İnşallah 
önümüzdeki günlerde bunu 
da gerçekleştireceğiz dedi.”
Başkan Kadem Sağlam, 17 
Mart 2022 günü yapmış 
olduğumuz Vakfıkebir Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Olağan 
Genel Kurul Kongremize tek 
liste ile gitmemize vesile 
olup, bizlere tekrar görev 
veren tüm Esnaf ve 

Sanatkarlarımıza şahsım ve 
yönetim kurulu arkadaşlarım 
adına sonsuz şükranlarımı 
ve saygılarımı sunuyorum.  
Ayrıca başta esnaarımız 
olmak üzere kongremize 
katılarak bizlere onur veren 
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve Milletvekilimiz 
Sayın Muhammet Balta'ya, 
Kaymakamımız Sayın Dr. 
Hacı Arslan Uzan'a, Belediye 
Başkanımız Sayın 
Muhammet Balta'ya, siyasi 
partilerimizin saygı değer 
Başkan ve yöneticilerine, 
sivil toplum kuruluşlarımızın 
Başkan ve yöneticilerine 
saygı değer iş adamlarımıza, 
saygı değer muhtarlarımıza 
ve değerli basın 
mensuplarına en kalbi 
duygularla teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum dedi.”

AK PARTİ'DEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ZİYARET
AK Parti Vakfıkebir İlçe Teşkilatı Şehit ve Gaziler Haftası nedeniyle ilçedeki Şehit ve Gazi Ailelerini ziyaret ettiler.

K Parti Vakfıkebir İlçe 

ABaşkanı Ahmet Uzun, 
Belediye Meclis 

Üyesi ve Belediye Başkan 
Vekili Özer Aktaş ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte tek tek şehit aileleri 
ve gazileri ziyaret ederek 
istek ve şikâyetlerini 
dinlediler. AK Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, 
"Bizler bugün bu bayrağın 
altında gururlu ve huzurlu 
bir şekilde yaşıyorsak 
bunlar sizlerin çocukları, 
eşleri veya yakınları 

sayesindedir. Bundan dolayı 
sizler adına ne yapsak sözü 
bile olmaz" dedi. Şehit 
ailelerine büyük önem 
verdiklerini belirten AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, "Bugün millet 
olarak huzur ve güven 
içinde bu kadar rahat bir 
hayat yaşıyorsak bundaki 
en büyük pay şehit ve 
gazilerimizindir. Kurtuluş 
Savaşı'ndan günümüze 
kadar birçok gencecik 
evladımızı şehit verdik. Bir o 
kadarda gazimiz var. Onlar 

hayatlarının baharında en 
güzel çağlarında bu vatan 
ve bizler için şehit ve gazi 
oldular. Onların geride 
bıraktıkları aileleri yani sizler 
bizlere en kutsal 
emanetlersiniz. Bizler her 
zaman sizlerin yanındayız 
ve yanında olmaya devam 
edeceğiz" diye konuştu. 
Belediye Başkan Vekili Özer 
Aktaş ise, şehit aileleri 
adına yapılan her türlü 
faaliyetlerin altına imza 
atmaya hazır olduklarını 
belirtti.



M
uhtarlarla beraber yapılan 
toplantıda kömür 
yatlarının arttığını ve 

sitelerde oturmanın ultra lüks 
olduğunu ve İlçemize doğalgazın 
ne zaman geleceği sorusu 
üzerine müjdeli haberi veren 
Başkan Balta, muhtarlar 
tarafından alkışlandı. 
Başkan Muhammet Balta,  
doğalgazın uzun zamandır 
gündemde olduğunu belirterek 
çalışmaların daha önce 
başlaması gerektiğini ancak 
BOTAŞ'ın irsale hattını teslim 
edememesinden kaynaklı rmada 
çalışmalarını geri çekti. Cezaevi 
caddesi ve 14 Şubat Caddesi'nin 
bir kısmında yaptığımız yenileme 
çalışmalarında işçiliği bizim 
tarafımızdan malzemesi onlar 
tarafından doğalgaz alt yapısını 
oluşturduk. 2019 seçimleri öncesi 
ilçeyi baştanbaşa gezerek 

doğalgazın hangi hatlardan 
yapabileceğimizin keşif ve 
çalışmalarını yapmıştık. Dönemim 
enerji bakanı Sayın Berat 
Albayrak'ın Bölgede Vakfıkebir ve 
Beşikdüzü OSB'lerin olması 
münasebetiyle lisans programına 
alınmasını sağladı. Geçen yıl 
aksamaların giderilmesi için 
AKSA Firması ile 
görüştüğümüzde Çamlık 
Bölgesinde arazı kiralayalım ve 
çalışmalarımıza bir an önce 
başlayalım dedik. BOTAŞ gazı 
getirdi, getirmedi taşımalı sistem 
üzerinden hem Vakfıkebir tarafı 
hem de Beşikdüzü tarafına gaz 
vermeye başlayalım dediler. 
Kiralama için vatandaşlarla 
anlaşma yapılamadı. Fakat 
Beşikdüzü tarafında bir istasyon 
inşasına devam ediyorlar. 
Yapılacak çalışmalarda 
kullanılacak makinelerin bir kısmı 

da bizim kademede bekliyor. 
“BU KIŞ DOĞALGAZIN 
İLÇEMİZE ULAŞMASINI ARZU 
EDİYORUZ”
Firma ile görüştüğünü belirten 
Başkan Balta, Nisan ayında 
çalışma yapacak rmanın 
belirleneceğini söyledi. Firma belli 
olduktan sonra da kazı 
çalışmaklarına başlanacak. Şu an 
çok soruluyor ve çok talep 
ediliyor. Enerji ve kömür 
yatlarının artmasıyla birlikte ciddi 
bir yük var. Doğal gaz ilk yatırım 
maliyeti yüksek olan bir iş. Çok 
soruluyor. Aslında süreç çok uzun 
vade olarak görülürken BOTAŞ 
bu hattı getirmezse bizim kolay 
kolay karayolu hattından 
kavuşmamız mümkün olmayacak. 
Karayollarının bu konuda çok sıkı 
bir duruşu var. Kendi yol 
güzergâhından doğalgaz 
gelmesine asla müsaade etmiyor. 

Bir şans yakaladık. Bu konuda 
vatandaşın duyarlı olması lazım. 
Çoğu doğalgaz rması bir an 
önce başlamak istiyor. Bir an 
önce sitelere girerek bu yıl 
içersinde merkeze kadar 
getirmeyi planlıyoruz. Yerleşimin 
yoğun olduğu bir yerde yani nüfus 
yoğunluğu olan Kemaliye 
Mahallesine kadar ulaştırabilirsek, 
Körez Mahallesi'nin alt kısmı, 
Cumhuriyet Mahallesi ve Çarşı 
Mahallesi Yalıköy'de dahil 
yoğunluğun olduğu yerlerde 15 
bin nüfus var. Vakfıkebir'in 
%50'sinin doğalgaza erişimini 
sağlayacağız. Amacımız ilçemizin 
daha uç noktasına doğalgazı 
ulaştırmak. Maliyet artışlarından 
dolayı rmalar ihalelerden 
çekiliyor. Kazı yapan rmalar bile 
bu gün maliyetler yüzünden 
bırakıp kaçıyor. Maliyeti ortaya 
çıkararak yatırım yapmaya 

zorlanıyoruz. İhale ediyorsunuz 
maliyetler artıyor. Doğalgazın 
takipçisiyiz. Sürekli 
görüşüyoruz, zaman zaman 
kamuoyunu basın vasıtasıyla 
bilgilendiriyoruz. İnşallah bu
kış doğalgazın ilçemize 
ulaşmasını arzu 
ediyoruz. 
Vatandaşımız ciddi 
anlamda 
rahatlayacak. Bu 
artan maliyetlerle 
doğalgaz 
bağlantısı 
yaparak 
vatandaşımız 
rahatlayacak 
dedi.

Y
eniden Refah Partisi 
Genel Başkanı Erbakan, 
yaptığı açıklamada,  

"İttifakın içerisindeki özellikle 5 
partiye tekrar çağrımızı 
yineliyoruz. Burada, bu masanın 
içerisinde bulunup 60 sene 
sonra Türkiye'nin başına CHP'li 
bir cumhurbaşkanı getirme 
projesinin bir parçası olmayın. 
Gelin milli görüş prensipleri 
çerçevesinde, paylaşımda, 
yönetimde adaleti sağlamak 
üzere Anadolu İttifakı'nı 
gerçekleştirelim." çağrısında 
bulundu. Yeniden Refah Partisi 
Genel Başkanı Dr. Fatih 
Erbakan partisinin Ankara İl 
Başkanlığı'nda düzenlenen 
basın toplantısında konuştu.
Ankara'nın 25 ilçesinde 
gerçekleştirecekleri 'Anadolu 
Buluşmaları' programı 
kapsamında esnaf ziyaretleri 
öncesi açıklamalarda bulunan 
Erbakan, Bu buluşmalarda 
esnafın, halkın dertlerini 

dinleyip, sorunları çözmek için 
"biz varız" diyeceklerini, 
kuruldukları günden bugüne 
Türkiye genelinde "Sadece 
seçim zamanı değil geçim 
zamanı da milletimizin, 
esnafımızın yanındayız" 
sloganıyla çalışmaları 
yürüttüklerini dile getirdi.
“TÜRKİYE AÇLIĞA, BORCA 
VE İŞSİZLİĞE ESİR EDİLDİ.”
Merhum Başbakan Necmettin 
Erbakan'ın Türkiye'nin Milli 
Görüşle yönetilmemesi halinde 
milletin; açlık, işsizlik ve borca 
esir olmakla karşı karşıya 
kalacağı söylediğini hatırlatan 
Erbakan, ülkenin mevcut 
ekonomik şartlarında 
bakıldığında tam da bunun 
yaşandığını belirterek, 
"Halkımızın yüzde 45'i açlık 
sınırının yüzde 90'a yakını da 
yoksulluk sınırının altında. 2021 
yılında Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'nın verilerine göre 9 
milyon 483 bin vatandaş Genel 

Sağlık Sigortası primini 
ödeyemediği için sağlık hizmeti 
desteği almak zorunda kalmış. 
Ailesi bakımını sağlayamadığı 
için 141 bin çocuğa bakanlık 
tarafından destek veriliyor. 
Bebek mamaları ve ayçiçeği 
yağının çalınma riski taşıdığı 
için alarm takılan bir 
Türkiye'den bahsediyoruz. 
İnternet arama motorlarında 
'böbreğimi satmak istiyorum' 
ifadesi yüzde 400 artmış. 
İşsizlik maaşı ile ilgili aramalar 
yüzde 5 bin artıyor. Yunanistan 
nüfusu kadar işsizimiz,  1.5 
milyondan fazla üniversiteli 
işsizimiz var. BDDK'nın 
verilerine göre  vatandaşın 
bankalara olan borcu AK Parti 
döneminde 6.6 milyar liradan 1 
trilyon 17 milyar liraya fırlamış. 
Özel sektörün borcu 88 milyar 
liradan 4 trilyonun üzerine 
çıkmış, kamunun borcu 250 
milyardan 2022 ocak ayı 
verilerine göre  2 trilyon 844 

milyar liraya çıkmış. Bu 
durumda olmamızın baş nedeni 
kaynaklarımızın 3 tane 
canavara gitmesinden dolayı 
faiz 2022 yılında 240 milyar TL 
faize gidecek 3 senede 
hükümetin açıkladığı rakama 
göre 852 milyar lira daha faize 
gidecek demektir. Bugüne kadar 
513 milyar dolar faiz ödemişler. 
Bütçeden 2022 ocak ve şubat 
aylarında 58 milyar TL daha 
şimdiden faiz ödemesi yapılmış. 
Aynı aylarda Ziraat Bankası'nın 
tarımsal destek için verdiği 
meblağ ise sadece 3 milyar TL. 
İyi ki faize karşı bir iktidarımız 
var iyi ki faiz lobileriyle 
mücadele eden bir iktidarımız 
var. Bir de faize karşı olmasalar 
ne yaparlardı düşünmek bile 
istemiyoruz. Gelinen noktada 
Borç faiz zam vergi çimento 
ekonomisi çıkmak sokaktır. Bu 
yolun sonu felakettir, iastır. 
İktidar da maalesef bu çıkmaz 
sokakta patinaj yapmaya devam 
etmektedir. " ifadelerini kullandı. 
“KİT'LERİN ZARARI BİR 
SENEDE 687 MİLYONDAN 5 
MİLYAR 991 MİLYONA ÇIKTI.”
Türkiye Varlık Fonu portföyüne 
alınan Kamu İktisadi 
Teşekküllerinin zararının geçen 
senenin ocak ve şubat ayında 
687 milyon lira iken bu senenin 
ocak ve şubat ayında 5 milyar 
991 milyon liraya çıktığını 
kaydeden Erbakan Yanlış 
yönetim ve ihmaller sonucu 
İşçiye esnafa memura emekliye 
çiftçiye dar gelirli milyonlara 
aktarılması gereken kaynakların 
buralar gittiğini belirtti. 
“BİR DE ŞİMDİ İMTİYAZLI 
YABANCILARA KAYNAK 
AKTARILMA DÖNEMİ ÇIKTI.”
'Bütün bunların yanında bir de 
şimdi imtiyazlı yabancılara 

kaynak aktarma dönemi 
başladı.' diyen Erbakan, Türk 
Telekom özelleştirmesinde sözü 
getirerek,  "Türk Telekom'u 
2021 yılında bedava geri almak 
varken 1 milyar 650 milyon 
dolara geri alındı. 2005 yılında 
Türk Telekom'u alan Lübnanlı 
şirket kamu bankalarından kredi 
çekerek almıştı. Türk 
Telekom'un özelleştirme 
ihalesini kazanan Hariri Ailesi, 
Türk Telekom'un “5-6 milyar 
dolar” tutarındaki varlığını alıp 
gitti, Türk bankalarına olan kredi 
borçlarını da ödemedi. 2021'de 
de buradan “5,8 milyar TL net 
kar” elde etti, şimdi bunun 
üstüne TVF bu aileye  “1 milyar 
650 milyon dolar” daha verip 
Türk Telekom'u geri alıyor. Yani 
mevcut iktidar,  kendi insanımız 
aç gezerken, genel sağlık 
sigortasını ödeyemezken bu 
ülkenin bu milletin neredeyse 8 
milyar dolarını götürüp Hariri 
ailesine aktarıyorsunuz bu nasıl 
hesaptır nasıl özelleştirmedir 
anlayan beri gelsin." şeklinde 
konuştu.
“YENİ SEÇİM KANUNU OYU 
AZ OLAN PARTİLER İÇİN 
KÖTÜ HABER.”
Meclis'e sunulan Yeni Seçim 
Sistemi'nin mevcut şekliyle 
geçmesi halinde, ittifaklar 
içerisinde az oyu olan partilerin 
milletvekili çıkarma şansını 
azaldığını belirten Erbakan,  
"Dolayısıyla altılı masadaki 
CHP'nin ve İYİ partinin yanında 
kümelenen oyu az olan partiler 
için bu kötü bir haber. Ne kadar 
ittifakta olsalar da orada 
milletvekili çıkma ihtimali 
kendileri için son derece 
azalmaktadır. Yani Türkiye 
genelinde 4-5 puan olmayan bir 
parti yüzde 1-2 oyuyla bir 

ittifakın milletvekili çıkarma  
şansı ortadan kalkıyor. Bu 
anlamda bu yeni düzenleme, 
gideceğini anlayan İktidarın 
muhalefet ittifaklarının 
dağıtılması, altılı masanın Millet 
İttifakının dağıtılması yönelik bir 
adım atılması olarak 
değerlendirilebilir." dedi. 
“5 MUHALEFET PARTİSİNE 
TARİHİ ÇAĞRI: GELİN 
ANADOLU İTTİFAKINI 
KURALIM.”
Millet İttifakı'nın da milletin 
sorunlarına çözüm 
olmayacağına inandığını 
belirten  Erbakan,  CHP 
dışındaki 5 partiye bir kez daha 
çağrıda bulundu: "İttifakın 
içerisindeki özellikle 5 partiye 
tekrar çağrımızı yineliyoruz. 
Burada, bu masanın içerisinde 
bulunup 60 sene sonra 
Türkiye'nin başına CHP'li bir 
cumhurbaşkanı getirme 
projesinin bir parçası olmayın. 
Gelin milli görüş prensipleri 
çerçevesinde, paylaşımda, 
yönetimde adaleti sağlamak 
üzere, borç, faiz, zam, vergi 
ekonomisi yerine üretim, 
istihdam, ihracat odaklı 
ekonomiye geçmek üzere, iki 
yüzlü, çifte standartçı, bugüne 
kadar sicili ortada olan Batı'nın, 
Avrupa Birliği'nin, ABD'nin, G-
20'nin peşinde koşmak yerine 
D-60'ı kurmak üzere Anadolu 
İttifakı'nı gerçekleştirelim, Milli 
Selamet İttifakı'nı 
gerçekleştirelim. Milletin 
selamete çıkması için bir ittifak 
altında birleşelim. Bu olmasa 
dahi bizim Yeniden Refah 
Partisi olarak seçimlere en 
güçlü şekilde gireceğimizi ve 
çok ciddi bir aktör olarak Türk 
siyasetine yön vereceğimizi 
ifade etmek istiyorum."
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BAÞKAN BALTA'DAN DOÐAL GAZ MÜJDESÝ!
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir’li vatandaşlara Doğal Gaz müjdesini verdi. 
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ERBAKAN'DAN MUHALEFETE ÇAÐRI
Erbakan'dan muhalefet partilerine tarihi çağrı: Gelin 'Anadolu İttifakını' kuralım.
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akfıkebir Fen Lisesi 
Pansiyonu Salonunda 
düzenlenen seminere 

Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan'ın yanı sıra 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta, Doğu 
Karadeniz Belediyeler Birliği 
Genel Sekreteri Mehmet 
Şentürk, Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Merthan Çelikdağ, 
Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanı J.Ütğm. Mert 
Oğuztarhan, Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperati Başkanı 
Hasan Topaloğlu, Vakfıkebir 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, Vakfıkebir Ziraat 
Odası Başkanı Muhammet 
Kılıç, Vakfıkebir Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir, 
Vakfıkebir Belediyesi Birim 
Müdürleri, daire amirleri, 
muhtarlar, belediye ve diğer 
kurum çalışanları, işadamları, 
okul müdürleri ve öğrenciler 
katıldılar. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ve 
Doğu Karadeniz Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri Mehmet 
Şentürk de birer selamlama 
konuşması yaptılar. Prof. Dr. 
Recep Bozdoğan'ın sunumuyla 
gerçekleşen 'Halkla İlişkiler ve 
İletişim' konulu seminer büyük 

ilgi gördü.
“SİZ DEVLETİN GÜLEN 
YÜZÜSÜNÜZ”
İletişimin bireyin kendisinde 
başladığını belirten Prof. Dr. 
Bozdoğan, “İletişimin birçok 
çeşidi vardır, ama biz bu işe 
önce kendimizi bilmekle 
başlayacağız. Anatomik 
yapımızı öğrenecek, ona göre 
hareket edeceğiz. Dünyadaki 
tüm mekanizmalarda insanların 
anatomik yapısı örnek 
alınmıştır. Kendi anatomik 
yapımızı tanıdıktan sonra daha 
düzgün iletişim kurabiliriz. 
İletişimde beden dilinin önemli 
olduğunu ifade eden Bozdoğan, 
“Beden dili dünyadaki tüm 
dillerin tercüme edilişidir. 
Mimiklerinizi ve işaret dilinizi iyi 
kullanırsanız dünyanın her 
yerinde derdinizi anlatabilirsiniz. 
Güler yüzünüzle birlikte 
üstesinden gelemeyeceğiniz 
hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. 
Vatandaşın kamu kurumlarına 
ulaşabileceği birçok alanın 
olduğunu belirten Bozdoğan, 
Vatandaş ile devletin iletişimi 
konusunda kamu görevlilerine 
çok büyük rol düşüyor. Çünkü 
siz devletin gülen yüzüsünüz. 
Sizlerde birer vatandaş olarak 
farklı kamu kurumlarına 
gittiğinizde nasıl karşılanmak 
istiyorsanız, bulunduğunuz 
kurumlarda da vatandaşlarla 
iletişiminizi o şekilde 

yapmalısınız. Bozdoğan, 
Vatandaşlar ile devlet 
arasındaki iletişimin değiştiğini 
belirterek, “Eskiden radyo veya 
televizyondan yapılan bir 
açıklamayı vatandaşlar talimat 
olarak algılıyordu. Şimdi 
vatandaşların talepleri var ve 
devlet olarak bunları yerine 
getirmemiz gerekiyor. Patron 
millet, sizler millete hizmet eden 
kamu görevlilerisiniz. İletişim 
kanallarının vatandaşa açık 
olması ve vatandaşa sadece 
usulen verilen cevap değil, 
taleplerini yerine getirecek ve 
vatandaşı tatmin edecek 
açıklayıcı bilgi vermek 
durumundasınız. İnşallah 
verimli bir seminer olmuştur. 
Katılımınız için çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Seminer sonunda İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan ve Belediye Başkanı 
Muhammet Balta tarafından 
Prof. Dr. Recep Bozdoğan'a 
meşhur Vakfıkebir Ekmeği, 
Vakfıkebir'in tarihçesini anlatan 
kitap ve çeşitli hediyeler takdim 
edildi.

Büyükliman
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Osman KOYUNCU

MÜSLÜMANLARIN GERİ KALIŞ NEDENLERİ
.Ö. 700lü yıllarda felsefe mitolojiden 

Mayrılarak gelişmeye başladı. Sokrat, 
felsefe ile ahlak ilkeleri üzerine 

toplumu aydınlattı. Sonra Eflatun(Platon), 
Sokrat'ın derslerini kitap haline getirdi ve 
maneviyat felsefesini kurdu.  Talebesi 
Aristo, o kadar etkili oldu ki insanların 
aydınlanmasına büyük katkılar sağladığı 
gibi toplumun gelişmesine engel oldu, 
aşılanamaz sanıldı, felsefesi din gibi 
göründü. Avrupa ancak 1700lü yıllarda kilise 
ve Aristo'nun etkisinden kurtularak 
aydınlanmaya başladı. Orta çağ skolâstik 
çağdır. Bu dönemde ilimler kilisenin 
kontrolünde ve Aristo felsefesin 
etkisindeydi. Bu yüzden Avrupa, 400 yıl din 
bilim kavgasını yaptı. İslam âleminde ise din 
bilim çatışması devam ediyor ve Aristo'nun 
etkiden kurtulamadı, Kuran'ın bazı ayetleri 
bu felsefeye göre yorumlandı, onun için 
fencilerin çoğu dini hurafe olarak görüyor.
 
    Abbasiler döneminde, Memun zamanında 
Aristo ve Yunan felsefesi Arapçaya çevrildi. 
Bu felsefe İbni Sina ve Farabi gibi İslam 
düşünürleri sayesinde geliştirilip 
yorumlanarak tekrar Avrupa'ya döndü. 
Avrupa bu felsefe ile aydınlandı. Bu 
felsefenin çoğu yanlıştı, İslam filozoflarının 
bir kısmi, bu yanlışları doğru kabul ederek 
din ve Kuran'la çatışan kısımları kendilerine 
göre tevil ettiler. Aristo dört elementten 
bahseder, ateş, toprak, hava ve su. 
Bunların, element olmadığı biliniyor. Bazı 
hocalar, o eski âlimlerin yorumlarını ve 
Aristo'nun fikirlerini dinden sanıyor. Dr. A. 
Adnan Adıvar'ın Tarih Boyunca Bilim ve Din 
kitabı bu konuları çok iyi anlatıyor.

    Osmanlı Tanzimat'a kadar Avrupa'dan 
bilim ve felsefe almadı. İlk defa tıbbiye 
okulu ile bilim Osmanlıya girdi. Hoca 
Tahsin(astronomi âlimi ve düşünür1811 
Arnavutluk, 1881 İstanbul) gibi zatlar din ile 
bilimi birleştirmeye çalıştı. Ahmet Mithat 
Efendi'nin bilimle uğraşmasından rahatsız 
olan II. Abdülhamit, fenlerle 
uğraşmayacağına dair O'na yemin ettirdi ve 
onu roman yazmaya yöneltti. II. Abdülhamit, 
bazı insanlarca siyasi bir deha olarak 
görülüyor. 1876 ile 1908 arasında padişah 
olduğu dönemde, Osmanlının toprak 
kayıplarına bakarak, bu durum anlaşılır.  
İttihat ve Terakki döneminde Darül Hikmeti 
İslami'ye açılarak din ve fenler birlikte 
yorumlanmaya başlandı. Bu dönemde M. 
Akif Ersoy, E.Hamdi Yazır, B. Sait Nursi gibi 
Zatlar din ve bilim barışına hizmet ettiler. 
Elmalı, Kuran tefsirini yazdığında, hocaların 
Kuran' daha iyi anlasın diye Fransızcadan 
Gabriel Seaillees ve Paul Janat'ın felsefe 
tarihi eserinin (Metalib ve Mezahib) 
metafizik ve ilahiyat bölümüne, notlar 
ekleyip Türkçeye çevirdi. B. Sait Nursi ise 
Arapça olarak Muhakemat isimli Kuran'a 
giriş kitabını yazdı sonra bunu Türkçeye 
tercüme etti. Maalesef açıklamalar 
yapılmadığından tam anlaşılamadı. 
Muhakemat'ın başına” akıl ve nakil 
(matematik ve fenler ile kâinatın aklı olan 
ayetler) zahiren çelişir görünürse, sen aklı 
esas al, nakli tevil et der( sınırlı akıl her şeyi 
kavrayamaz).” Dini metinlere anlamak için 
dil, mantık, fenler, edebiyat, belagat, 
hermenötik (tevil yani yorum) bilmeli, özgür 
düşünceli olmalı ve aklı birilerinin cebine 
koymamalı. 

VAKFIKEBİR'DE ELEKTRİK 
SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Çoruh EDAŞ yöneticileri Vakfıkebir'li muhtarlarla Uygulama Oteli'nde bir araya gelerek
ilçe merkezinde ve mahallelerimizde elektrik ile alakalı yaşanan sorunları görüştüler. 

ygulama Oteli kahvaltı 

Usalonunda yapılan 
toplantıya Vakfıkebir 

Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta, Çoruh EDAŞ 
İl Müdürü Osman Aydın, Çoruh 
EDAŞ İl Müdür Yardımcıları 
Okan Alptekin, Tolga Yanık, 
Çoruh EDAŞ İlçe Yöneticisi 
Hasan Küçük, Vakfıkebir 
Muhtarlar denek Başkanı izzet 
Çilingir ve Mahalle Muhtarları 
katılımıyla yapıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Muhtarlar Dernek 
Başkanı İzzet çilingir, 
taleplerimizi masada görüşüp 
sahada çözülmesi gerektiğini 
belirtti. Yaşanan doğal afetlere 
anında ilk olarak sahada olan 
ÇORUH EDAŞ ekiplerinin 
olduğunu belirten İl Müdürü 
Osman Aydın, Vakfıkebir'in 
sorunsuz bir ilçe olduğunun 
altını çizerek Vakfıkebir'in il 
genelinde en düzgün ilçelerden 
biri olduğunu ve kurum 
içersinde yapılan derece 
yarışmalarında ilk sırada 
Vakfıkebir'in olduğunu 
görüyoruz dedi. Aydın, bizde 
biraz batı hayranlığı var. Kendi 
değerlerimizi küçültmek, 
eleştirmek gibi özel bir hobimiz 
var. California'da 1 Cm. kar 
yağsa 500 bin eve elektrik 
verilemiyor. Oysa bizde ise 2 
metre kar yağanda ekiplerimiz 
özverili çalışmaları sonucunda 
elektriklerimizin hala yanıyor 
olması bu işe ne kadar önem 
verdiğimizi gösteriyor. Tabi ki 
eksiklerimiz var, yatırım 
eksikliğimiz var dedi. İlçe 
şemiz Hasan Bey 18 ilçe 
şeeri içerisinde en önde olan 
bir arkadaşımız. Kaliteli 
yönetim sayesinde Vakfıkebir 
ilçesi başarılı olarak her yıl ya 
birinci ya da ikinci oluyor. 
“5 İL VE 61 İLÇEDE 
VAKFIKEBİR İLK 
SIRALARDA”
Çoruh EDAŞ bölgesinde 
bulunan 5 il ve 61 ilçe arasında 
kendi kurumumuz içersinde 
yapılan araştırmalarda 
Vakfıkebir İlçe Şe Hasan 
Küçük beyin idaresinde olan 
ekiplerimiz ilk sıralarda ya 
birinci ya da ikinci sırada yer 
alıyor. Bundan da anlaşılacağı 

gibi bu işin bizler için ve 
ekiplerimiz için ne kadar 
önemsediğimizin göstergesidir.  
Bu gün bu toplantımızda da 
ilçe merkezimizde ve 
mahallelerimizde elektrik ile 
alakalı yaşanan sorunlar 
görüşüp çözümlerini bularak 
sizlere geri dönüşüm sağlamak 
için İlçe yöneticilerimiz 
tarafından tertip edildi. Genel 
olarak bakıldığında bölgemizse 
bağlı olan il ve ilçelerde 
geçtiğimiz yıllara göre bakım 
ve onarım için ayrılan paranın 
on kat yükselerek 20 milyon 
rakamına dayandığını sizlere 
söyleyebilirim. Özellikle 
kurumumuz Vakfıkebir İlçesi 
için bakım ve onarımlara katkı 
sağlaması için 7 işçi daha 
istihdam etti. Şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim elimizde olup ta 
sizler için harcamadığımız bir 
kuruşumuz ve bir dakikamız 
yok. Elimizde ne varsa sizler 
için harcıyoruz. Bizim kadar 
vatandaşın yanında olan bir 
kurum daha yok. Bunu 
söylerken hatamız olursa 
bunları da rahatlıkla bizler 
söyleyin düzeltelim ki sizlerde 
mağdur olmayın.  Talepleriniz 
toplandı arkadaşlarımız 
tarafından bunlar üzerinde 
çalışılacak kısa, orta ve uzun 
vadede neler yapılabilir, ne 
zaman ne yapılabileceği 
hususunda detaylı açıklama 
hazırlayıp en kısa zamanda 
sizlere dönüş yapacağız. 
Muhtarlarımıza sorun nedir 
diye sorduğunuzda % 99'unun 
yol, su ve elektrik olduğunu 
söylediklerini belirten Başkan 
Muhammet Balta, her geçen 
gün talep ve ihtiyaçlar 
artmakta. Elbette bu kadar 
büyük bir hat genişliğiyle 
beraber tamamını nansal 
olarak karşılamak mümkün 
değil. Ama küçük dokunuşlarla 
sorunlar ortadan giderilebilir. 
Şehir merkezimizde 
problemlerimiz var. Yer altı 
çalışmaları yapılarak birçok 
sorunumuzu halletmiş 
olacağız. Aydınlatma 
sorunumuz var. Voltaj ve trafo 
ihtiyaçlarımız var dedi. 
“VAKFIKEBİR İÇİN OSB ÇOK 
ÖNEMLİ”
Vakfıkebir için OSB'nin çok 

önemli olduğunun altını çizen 
Başkan Balta; OSB'nin enerji 
nakil hattının bir an önce 
programa alınıp bir an önce 
ihale edilip yapılmaya 
başlanması, kamulaştırma 
işlemleri bu ay sonu itibariyle 
bitme noktasında, alt yapımız 
inşallah bu sene bitecek. Bu yıl 
içerisinde eleklikle beraber 
kanalizasyon, yağmursuyu ve 
alt yapı çalışmalarını 
bitireceğiz. Zaten yol 
müteahhidi de başlayacak, 
rmalarımız yavaş yavaş 
hafriyat ve inşaat çalışmalarına 
başlayacaklar. Biz bir an önce 
başlamazsak enerji konusunda 
çok ciddi sıkıntılar 
yaşayacağız. Vakfıkebir için 
OSB çok önemli. Her ne kadar 
ülkemizde yatırım ortamında 
şu aralar bir kriz olsa da 
yatırım iştahı olduğunu 
görüyoruz. Krizler bazen 
fırsatlar doğurur. Firmalarımız 
bunu fırsata dönüştürmek 
istiyorlar dedi. 
“OSB'DE 14 YATIRIMCIMIZIN 
TAHSİSİ YAPILDI”
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, enerji nakil 
hatlarının eski olması, sık sık 
elektrik kesintilerinin olması 
muhtarlar toplantısında ve halk 
günü toplantısında ön plana 
çıktığını görüyoruz. 
Muhtarlarımız mahalleleriyle 
ilgili, Sayın Başkanımız OSB 
ile ilgili taleplerini ilettiler. 
OSB'nin ilçemiz için çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz. 
OSB'de şu an itibariyle 14 
yatırımcımızın tahsisi yapıldı. 
Firmaların gerek yol, gerekse 
elektrikle ilgili talepleri var. 
Konuyu önceliğe almanızı ve 
hızlı bir şekilde 
sonuçlandırılmasını istediklerini 
ifade etti. Vakfıkebirli muhtarları 
tek tek dinleyip notlar alan 
Çoruh EDAŞ heyeti 
Muhtarların genel olarak 
sorunlarının başında voltaj 
düşüklüğü ve trafo yetersizliği 
gelirken direklerinde çürümeye 
yüz tuttuğunu söylediler. Yer 
altı çalışmaları yapan rmanın 
yarattığı mağduriyetlerin 
giderilmesini isteyen 
muhtarlarda olurken Özellikle 
metruk binaların elektriklerinin 
kesilmesi istendi. 

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü nedeniyle Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna yemek
düzenlendi. Kaymakam Uzan, şehit ve gazi ailelerini Çanakkale'ye getirmek için çalışma başlattıklarının müjdesini verdi. 

YILDIZ MAHALLESİNDE HASTA VE YAŞLI ZİYARETİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçeye bağlı Yıldız Mahallesinde ikamet eden yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret etti.

lçe Müftüsü Şükür Küçük, bir 

İgrup personel ve mahalle 
camii İmam Hatibi Mehmet 

Albayrak ile birlikte; Vakfıkebir 
Yıldız Mahallesinde ikamet 
eden yaşlı ve hasta vatandaşlar 
Ali Kudu, Nezahat Yazıcı ve eşi 
Ali Yazıcı, Havva Kerim ve oğlu 
Bayram Kerim, Kamil Esmer'in 
annesi Ayşe Esmer ve babası 
Mustafa Esmer adlı 

vatandaşları evlerinde ziyaret 
etti. Hasta vatandaşlarla onların 
aile yakınlarına moral ve 
manevi destek amacıyla 
gerçekleştirilen ziyaretlerde, 
Müftü Küçük hasta vatandaşlar 
ve aile yakınlarıyla sohbet edip 
hâl ve hatırlarını sordu, sağlık 
durumlarıyla ilgili bilgi aldı. 
Kur'an-ı Kerim tilâvetinde 
bulunulan ziyaretlerde Müftü 

Küçük, hasta ve yaşlı 
vatandaşlara bol bol duâ etti ve 
onların da duâlarını aldı. Hasta 
ve yaşlılarla ilgilenen aile 
yakınlarına, moral ve manevi 
destek anlamında nasihatlerde 
bulunan Müftü Küçük, tüm 
hastalara Allah'tan âcil şifâlar, 
sabır ve metânet, yakınlarına da 
kolaylıklar, sağlıklı ve bereketli 
ömürler temennisinde bulundu.

01.04.2022

Prof. Dr. Recep Bozdoğan
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahittin Kerim İkibaş'ın yerine Müdür olarak Emrah Demiral atandı.

Beşikdüzü ilçe Milli Eğitim 
Müdürlü,ğü görevinde 
nöbet değişimi 

yaşanıyor. Beşikdüzü İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mücahittin 
Kerim İkibaş'ın yerine Müdür 
olarak Emrah Demiral atandı. 
Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevine atanan 
Emrah Demiral atama sonrası 
yaptığı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi. Müdür Demiral, “28 
Mart 2022 tarihi itibariyle 
Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim 
Müdürü olarak göreve başlamış 
bulunmaktayım. Ülkemizin ve 
Trabzon'umuzun güzel ilçesi 
olan doğup, büyüdüğüm, 
rızkımı kazandığım 
Beşikdüzü'nde eğitim-öğretim 
adına sorumluluğu 
üstlenmenin, bu görevi 
yapacak olmanın heyecanını 
ve haklı gururunu yaşıyorum. 
Bizleri bu göreve layık 

görenlere şükranlarımı 
sunuyorum dedi.” 
“BİR VE BERABER BÜYÜK 
BİR AİLE OLACAĞIZ”
Demiral, “Derdi eğitim olan 
birbirinden değerli öğretmen 
arkadaşlarımız bizim için en 
büyük gücümüz, şansımızdır. İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Hüseyin Burak Fettahoğlu 
liderliğinde iş ve gönül birliği 
içerisinde Beşikdüzü'müzü, 
eğitim öğretimin her alanında, 
paylaşımcı bir anlayışla ekip 
ruhuyla çok daha güzel işler 
yapacağımıza, bilgi çağını 
yaşadığımız bu dönemde 
düşünen, anlayan ve 
yorumlayan, ürettiklerini 
insanlık için kullanan, milli ve 
manevi değerleri özümsemiş 
bireyler yetiştirmeyi 
yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz 
ve velilerimiz ile birlikte 
başaracağız, bir ve beraber 
büyük bir aile olacağız. Bayrağı 
devir aldığım müdürümüz 
Mücahittin Kerim İkibaş'a da 
verdiği hizmetlerden dolayı 
teşekkür ediyorum. Göreve 
başlarken ekip arkadaşlarıma, 
okul/kurum yöneticilerimize, 
öğretmenlerimize, 
öğrencilerimize, 
personellerimize, velilerimize, 
tüm Beşikdüzülülere saygı ve 
sevgilerimi sunarım dedi.”
“ÖZ GEÇMİŞİ”

Emrah Demiral; Trabzon'un 
Beşikdüzü İlçesinde 1983 
yılında doğdu. İlkokul, Ortaokul 
ve Lise öğrenimini Beşikdüzü 
ilçesinde tamamladı. Uludağ 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
İngilizce Öğretmenliği 
bölümünden 2005 yılında 
mezun oldu. Yüksek Lisansını 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Kamu Yönetimi bölümünde 
tamamladı. Halen Atatürk 
Üniversitesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümünde lisans 
eğitimine devam etmektedir. 
2005 yılında Vakfıkebir 
Cumhuriyet Ortaokulunda 
İngilizce Öğretmeni olarak 
meslek hayatına başladı. Daha 
sonra Tonya İmam Hatip Lisesi 
ve Vakfıkebir Turizm Eğitim 
Merkezinde Müdür Yardımcılığı 
yaptı. Akçaabat Yıldızlı TOKİ 
Ortaokulunda müdür olarak 
görev yaptıktan sonra 2015 
yılında ise Tonya Feride-Ahmet 
Şener Ortaokuluna müdür 
olarak görevlendirildi. 2018 
yılından itibaren Beşikdüzü 
Şehit Öğretmen Gürhan Yardım 
İlkokul-Ortaokulunda okul 
müdürü olarak görev yapmaya 
başladı. 28 Mart 2022 
Pazartesi tarihinde ise 
Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevine başlayan 
Emrah Demiral evli ve 2 erkek 
çocuk babasıdır.

ASIRLIK ÇINARLAR UNUTULMADI
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla şehir genelindeki
100 yaş üstü asırlık çınarları evlerinde ziyaret ederek, hediye takdiminde bulunuyor.

B
üyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığının 

organizasyonunda Trabzon 
genelinde yaşamını sürdüren 
154 asırlık çınar, evlerinde 
ziyaret ediliyor. Büyükşehir 
Belediyesi ile TİSKİ'de görev 
yapan idareciler, mahalle 
muhtarları vasıtasıyla adresleri 
tespit edilen asırlık çınarların 
evlerine giderek ellerini öpüyor, 
talep ve şikâyetlerini dinliyor. 
Ziyaretleri gerçekleştiren 
idareciler, 100 yaş üstü 
vatandaşlara günün anısına 
hediye takdiminde bulunuyor. 
Hatırlandıkları için mutlu 
olduklarını dile getiren asırlık 

çınarlar, Büyükşehir Belediyesi 
ekiplerine teşekkürlerini 
ilettiler.
“BÜYÜKLERİMİZ BAŞIMIZIN 
TACI”

Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinden konuyla ilgili 
yapılan açıklamada, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak 
18-24 Mart Yaşlılara Saygı 
Haftası dolayısıyla şehrimizde 
yaşayan 154 asırlık çınarımıza 
ziyaretler gerçekleştiriyoruz. 
Büyüklerimiz, gerek aile 
gerekse de toplumsal 
yaşantımızda başımızın tacı, 
dünümüz ve bugünümüz 
arasındaki en değerli köprüdür. 
Bizler de sadece önemli 
günlerde değil imkânlarımız 
ölçüsünde her zaman yaşlı 
vatandaşlarımızın yanında 
olmaya ve onların hayat 
tecrübelerinden faydalanmaya 
özel önem veriyoruz. Onları 
biraz olsun mutlu edebiliyorsak 
ne mutlu bize” ifadeleri 
kullanıldı.

EMNİYET'TEN ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMASI
Vakfıkebir ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Gülbahar Hatun Caddesinde
uygulama gerçekleştirerek hem asayiş hem de trafik yönünden denetim yaptı.

akfıkebir İlçe Emniyet 

VMüdürlüğü ekipleri, asayiş 
olaylarını en aza 

indirebilmek adına, huzur ve 
güvenirliği üst konumda olan ilçe 
algısını güçlendirmek ve olaylar 
olmadan engellemek amacıyla 
ilçe merkezinde çok sayıda 
personelin katılımıyla farklı 
noktalarda genel asayiş 
uygulaması gerçekleştiriyor. 
Trafik ve Asayiş ekiplerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen 
uygulama ilçe merkezinde 
değişik noktalarda farklı 
zamanlarda yapılmaya devam 

ediliyor. Durdurulan araç 
sürücüleri polis tarafından 
kontrol edildi. Yapılan 
uygulamada ekipler tarafından 
araçların trafik yönünden genel 
durumu ve Genel Bilgi Taraması 
(GBT) sorgusu yapıldı.
“VATANDAŞLARIN HUZUR VE 
GÜVENLİĞİ İÇİN 
UYGULAMALAR DEVAM 
EDECEK”
Uygulama hakkında bilgi 
aldığımız İlçe Emniyet 
Müdürlüğündeki 
yetkililer,"Yaptığımız uygulama 
şok uygulama ne zaman nerede 

yapacağımıza önceden karar 
vermeden aniden yapıyoruz. 
Özellikle motosikletler, sahte 
plakalar ayrıca abartı egzoz 
bunları kontrol ediyoruz. 
Özellikle araçların belgeleri, 
sürücülerin ehliyetlerinin olup 
olmadığı, evraklarında bir 
eksiklik olup olmadığı, plakalar 
ve sürücülerin alkollü olup 
olmadıklarını denetliyoruz. 
Vatandaşların huzur ve güvenliği 
için uygulamaların artarak 
devam edecek.  Asayiş ve trafik 
uygulamalarının devam edeceği 
belirtildiler.” 

FINDIK YANARSA BİZ DE YANARIZ

aradeniz Bölgesinde 

Khavaya, suya, toprağa 
olmak üzere üç 

cemrenin de düşmesiyle 
havaların ılık seyretmesini 
fırsat bilen Karadeniz 
Bölgesinin en önemli geçim 
kaynaklarından biri olan Fındık 
bahçelerindeki daldaki 
yapraklar yeşerdi. Ancak halk 
arasında bir söz vardır. Mart 
Kapıdan Baktırır kazma kürek 
yaktırır. Ya da Mart ayı ya 
başım ya beşim misali süre 
gelen söylemler gibi Bölgemiz 
genelinde Ocak Ayı ile Mart 
ayı yer değişmiş gibi devamlı 
kar yağışlı olarak seyrediyor.  
Kar yağışı zaman zaman etkili 
oluyor. Eğitim Öğretimde bir 
hafta boyunca yapılamadı.
Fındık üreticisi dalda karın don 

yapma korkusuyla karşı 
karşıya kaldıklarını belirttiler. 
Trabzon Şalpazarı Akçiriş 
mahallesinde bulunan fındık 
üreticilerinden Dilaver Usta 
eskilerden kar fazla yağar kış 
çok şiddetli geçerdi. Günümüz 
şartlarına geldiğimizde eski 
karakış şartları olmaz oldu. O 
zamanlar haberleşme araçları 
bu kadar yaygın olmadığından 
kar ya da yağmur ne zaman 
yağacağı ya da ne zaman 
yağmayacağı bilinmezdi. Bu 
yıl aralıklarla bayağı kar yağdı 
kış yaptı.
“YAŞAM ŞARTLARI 
ZORLAŞTI”
Usta konuşmalarına şöyle 
devam ediyor. Yurdumuzda 
ekonomik bir sıkıntı var bin bir 
güçlükle engebeli arazimizde 

fındık bahçelerinden fındık 
yetiştirerek ihtiyaçlarımızı 
karşılamaya çalışıyoruz. 
Fındık Üreticisi Dilaver Usta 
Yaşam şartları iyice pahalandı 
her gün bezine motorine 
gıdaya zam geliyor. 2004 
Yılındaki Gibi Fındığımız 
Yanarsa bizde yanarız Allah 
fındık üreticisini korusun dedi. 
Fındık üreticileri Fındık 
dallarının yeşermesiyle 
yaşanabilecek fındık 
bahçelerindeki don 
korkusundan kara kara 
düşündüklerini belirtiler.
Trabzon'da da etkili olan 
soğuk hava ile özellikle yüksek 
kesimlerde etkili olan kar 
yağışı nedeniyle Şalpazarı İlçe 
ve taşrada taşımalı eğitime bir 
hafta ara verildi.

Karadeniz Bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan Fındık bahçelerindeki fındık yaprakları yeşerdi. 

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Vakfıkebir-Tonya karayolunda meydana gelen heyelanda,  yamaçtan kopan kayanın üzerine düştüğü kamyonette hayatını kaybeden
sürücü Rahmi (66) ile eşi Fatime Yüksel (66) ve Recep (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner (72), dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

aza, dün akşam 

Ksaatlerinde Vakfıkebir-
Tonya karayolu 

Karaağaçlı Mahallesi, Saatli 
mevkiinde meydana gelmişti. 
Katıldıkları nişan töreni sonrası 
Vakfıkebir'den Tonya'ya evlerine 
giden Rahmi Yüksel'in 
idaresindeki 60 KF 334 plakalı 
kamyonetin üzerine, heyelan 
sonucu yamaçtan kopan 
kayanın düşmesi sonucu, 
kamyonetteki sürücü Rahmi 
(66) ile eşi Fadime Yüksel (66) 
ve Recep (76) ile kardeşi 
Mehmet Uzuner (72), olay 

yerinde hayatını kaybetmişti.
Ölümleri Tonya'yı yasa boğan 4 
kişi için ilçede cenaze töreni 
düzenlendi. İlçe merkezinde 
ikindi namazını müteakip kılınan 
cenaze namazlarının ardından 
Yüksel çiftinin cenazeleri 
Kaleönü Mahallesi'nde, Uzuner 
kardeşlerin cenazesi de 
Karşular Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlıklarında toprağa 
verildi. Rabbim rahmetiyle 
muamele eylesin. Ailelerine ve 
sevenlerine sabır ve başsağlığı 
diliyoruz. Cenaze namazına AK 
Parti Trabzon Milletvekili Salih 

Cora, İYİ Parti Trabzon 
Milletvekili Hüseyin Örs, İl 
Jandarma Alay Komutanı Alb. 
Adem Şen, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Atilla 
Ataman, Tonya Kaymakamı 
Muhammet İkis, Ortahisar 
Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç, Tonya Belediye Başkanı 
Osman Beşel, Başkan 
Yardımcısı Ahmet Esmer, AK 
Parti Tonya İlçe Başkanı Cafer 
Köroğlu, Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, kurum 
amirleri, muhtarlar ve ilçe halkı 
katıldı.

01.04.2022

KAFKAS, TECRÜBE VE DENEYİMİNİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTI
İşadamı Zeyyat Kafkas, Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulunun düzenlemiş olduğu Sektör
Buluşmaları programında öğrencilerle bir araya gelerek tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

ş insanı, Doğu Karadeniz 

İSanayi ve İş Dünyası 
Federasyonu Başkanı, 

Trabzonspor Futbol Kulübü 
Başkan Yardımcısı, Estonya 
Cumhuriyeti Fahri Konsolosu ve 
daha bir çok iş dünyası ve sivil 
toplum kuruluşunda görevi 
bulunan Zeyyat Kafkas, 
Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü 

Meslek Yüksekokulu Okul 
Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Ertuğrul 
Karoğlu'nun davetiyle 
BMYO'nun düzenlemiş olduğu 
Sektör Buluşmaları 
programında öğrencilerle bir 
araya gelerek tecrübe ve 
deneyimlerini öğrencilerle 
paylaştı. Programda Kafkas 
“Öğrencilerin almış oldukları 

eğitimin önemine değinirken,her 
zaman yapılan hatalardan 
birşeyler öğrenerek hayatı 
deneyimlemeleri gerektiğini 
vurguladı”Trabzonspor marşı ile 
coşkulu bir şekilde karşılanan 
Kafkas, program sonrasında 
öğrencilerden bir tanesine 
Trabzonspor oyuncularının 
imzalı bir formasını hediye etti.
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ŞEHİTLERİMİZİ ANMA PROGRAMINA YOĞUN İLGİ
Vakfıkebir ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi Merkez Camii'nde şehitlerimizi anma programı düzenlendi.
Ankara ve İstanbul'dan kurrâ hafızların katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

VAKFIKEBİR KYK'DA ÖĞRENCİLERE KONFERANS
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Adnan Demirtürk Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilere konferans verdi.

V
akfıkebir Adnan 
Demirtürk Kredi Yurtlar 
Kurumu (KYK) yurt 

yönetimi ile ilçe müftülüğünce 
yurtta manevi danışman olarak 
görevlendirilen Kur'an Kursu 
Öğreticisi Meryem Nasırcı ve 
İmam Hatip Rıdvan Açıkgöz'ün 
organizasyonu ile yurtta kalan 
üniversite öğrencilerine yönelik 
konferans düzenlendi.
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün 
konuşmacı olarak katıldığı 
program, manevi danışman 
İmam Hatip Rıdvan Açıkgöz'ün 
açış konuşmasıyla başladı. 
Programın, "12 Mart İstiklâl 
Marşı'nın Kabulü ve Mehmet 
Âkif Ersoy'u Anma Günü" ile 
"18 Mart Şehitleri Anma Günü 
ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 
107. Yıl Dönümü" dolayısıyla 
düzenlendiğini belirten Rıdvan 
Açıkgöz, konuşmacı olarak 
katılan İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'e ve beraberinde katılım 
sağlayanlara ve öğrencilere 
teşekkür etti. İmam Hatip Ali 
Osman Birinci'nin okuduğu 
"Çanakkale Şehitlerine" 
kasidesinin ardından Müftü 
Şükür Küçük konferansını 
sundu.
“GENÇLİĞİNİ İHMÂL EDEN 
BİR TOPLUM İFLAH OLMAZ” 
Sözlerine, 'Eûzü-Besmele-
Hamdele ve Salvele' ile 
başlayan İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük konuşmasında; 
"Gençlerimiz bizim için çok 
önemli. Biz gençlerimizi çok 
önemsiyoruz ve özlüyoruz. O 
nedenle sizlerle birlikte olmak 
istedik. Liselerimizde de 
gençlerimize yönelik 
programlar icrâ ediyoruz. Emin 
olun ki bizler sizi çok seviyoruz. 

Biliyoruz ki, gençliğini ihmâl 
eden bir toplum iflah olmaz. 
Yine biliyor ve inanıyoruz ki, 
gençlerimizle ilgilenmez, onları 
kendi haline bırakırsak sonra 
çok pişman oluruz. Fırsat 
buldukça sizlerin de 
müftülüğümüzü ziyaret etmenizi 
istiyoruz. Kapımız sizlere her 
zaman açıktır; gelin, ne 
yapıyoruz ne ediyoruz birlikte 
konuşalım, sürekli iletişim 
halinde bulunalım." şeklinde 
konuştu.
“GEÇMİŞİMİZİ BİLEMEZSEK, 
BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 
ANLAYAMAYIZ”
Konuşmasına; "Gençler! 
Geçmişimizi bilemezsek, 
bugünü ve geleceği 
anlayamayız, yorumlayamayız. 
O nedenle tarihimiz bizim için 
çok önemlidir." diyen İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük;  "Mart 
ayı içerisinde '12 Mart İstiklâl 
Marşı'nın Kabulü ve Mehmet 
Âkif Ersoy'u Anma Günü' ile '18 
Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 
107. Yıl Dönümü'nü andık ve 
kutladık. Anma günleri, 
anmaktan anlamaya bir anlam 
kazanmalıdır. Ecdadımızın, bu 
ülkeyi müstevlilerin 
saldırılarından ve işgâlinden 
korumak için ortaya koyduğu 
mücadele azmini, inanç ve 
kararlılığını, milletimizi zafere 
ulaştıran rûhu anlamak ve 
neslimize anlatmak zorundayız. 
Bu noktada iki kavramı 
hafızalarımıza nakşetmek 
zorundayız; îman ve imkân. 
Milletimiz yoksul ve yorgundu. 
Ancak, 'îman varsa imkân da 
vardır' diyen bir milletin 
topyekûn mücadelesi 

sonucunda düşman şaşkına 
uğramıştı. Çünkü o müstevliler, 
Anadolu insanındaki o îmanı 
görememişler ve sonucu hesap 
edememişlerdi. Anadolu'nun 
her evinden civanmertler vardı 
Çanakkale'de. Ya şehit ol ya 
gâzi diyerek çocuklarını 
cepheye gönderen analar 
vardı. 14, 15, 16 ve 17 
yaşlarında gençler cephedeydi. 
Lise son sınıflar o yıl mezun 
verememişti. Çanakkale 
geçilmemeliydi ve geçilemedi." 
sözleriyle konuşmasını 
sürdüren Müftü Küçük, Milli 
Şair Mehmet Akif Ersoy'un 
şiirlerinden ve İstiklâl 
Marşı'ndan alıntılarla; 
Müslüman Türk milletinin istiklâl 
mücadelesini, azmini, 
heyecanını ve ölüm kalım 
mücadelesinin verildiği 
Çanakkale Zaferi ve Milli 
Mücadele yıllarında 
yaşananları anlattı.
Programı, KYK Sosyal Kültürel 
ve Sportif Faaliyetler 
Sorumlusu Mustafa Öztürk ve 
Öğrenci İşleri Yurt Yönetimi 
Memuru Mahmut Usta da takip 
etti.

V
akfıkebir İlçe 
Müftülüğünce, 
Çanakkale Deniz 

Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü 
haftası dolayısıyla, Yalıköy 
Mahallesi Merkez Camii'nde 
Kur'an-ı Kerim ziyafeti ve 
sohbet programı düzenlendi.
Program akşam namazını 
müteakip, İmam Hatip Hikmet 
Bulut'un cemaati selamlama 
konuşması ve misafir 
okuyucuları takdimiyle başladı. 
Vakfıkebir Merkez Yeni Camii 
Müezzin Kayyımı Muhammet 
Saka'nın Kur'an-ı Kerim 
tilâvetinin ardından açış ve 
selamlama konuşmasını yapan 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
programın Çanakkale ruhûnu 
anlatmak ve Çanakkale'yi 
geçilmez kılan 'Tevhid' 
inancının, birlik beraberlik ve 
dayanışma bilincinin diri 
tutulmasına katkı sağlamak, 
şehitlerimizin ruhlarını 
şâdetmek ve onları 
unutmamak adına 
düzenlendiğini belirtti. Müftü 
Küçük, programa iştirak eden 
ve düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese ayrıca teşekkür 
etti. Ardından; programa 
misafir okuyucu olarak katılan 
Ankara Ahmet Hamdi Akseki 
Camii İmam Hatibi Hafız 
Muhammet Mansur Sağır, 
İstanbul Mecidiyeköy İmam 
Hatibi Hafız Ali Derman, 
İstanbul Ayasofya Camii İmam 
Hatibi Hafız Ferruh Muştuer ve 
Ankara Millet Camii İmam 
Hatibi Hafız Adem Kemaneci 
Kur'an-ı Kerim tilâveti ve 
kasidelerle dinleyenlere 
unutulmaz manevi bir ziyafet 
sundular. Programa 
konuşmacı olarak davet edilen, 

19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Hayrettin Öztürk; 
Çanakkale'nin, ilk kez karada, 
denizde ve havada verilen bir 
mücadele sonunda kazanılan 
bir zafer olduğunu ve bu 
savaşın imanın bir zaferi 
olduğunu belirttiği 
konuşmasında, Çanakkale'yi 
geçilmez kılan azmin ve 
inancın zaferin sonuçlarına 
etkilerini, o inancın ve rûhun 
maddi, manevi boyutlarını 
anlattı. Programın sonunda bir 
değerlendirme ve teşekkür 
konuşması yapan Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın ise 
konuşmasında; "Bu akşam 
şehitlerimizi rahmetle anmak 
amacıyla icrâ ettiğimiz bu 
program, Rabbimiz katında 
değerimizi yüceltecek bir 
program oldu. Çanakkale, dini, 
dili ve rengi farklı olan insanları 
birleştiren, aynı amaç ve gaye 
uğruna mücadeleye yönelten 
ve başarıyla sonuçlanan bir 
zafer olmuştur. Şehitlerimize 
minnettarız. Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın başlattığı 
hatim kampanyası ile 250 bin 
şehidimiz adına 250 bin hatim 
okundu. Bu akşam da duasını 
yapacağız ve şehitlerimizin 
ruhlarına bağışlayacağız." 

ifadelerini kullandı ve 
programın gerçekleşmesinde 
emeği olanlara ve iştirak eden 
herkese teşekkür etti.
Daha sonra cemaatinde 
katılımıyla okunan Salât-ü 
selamın ardından Çarşıbaşı 
İlçe Müftüsü Şakir Şahin'in 
yaptığı duâ ve Şalpazarı İlçe 
Müftüsü Hüseyin 
Hacıfettahoğlu'nun kıldırdığı 
yatsı namazı ile program sona 
erdi. İstanbul ve Ankara'dan 
programa okuyucu olarak 
katılan misafir hafızlar adına; 
İstanbul Mecidiyeköy İmam 
Hatibi Hafız Ali Derman, 
kendilerini Vakfıkebir'de 
ağırlayan, ilgi ve alakalarını 
esirgemeyen Kaymakam, 
Belediye Başkanı ve İlçe 
Müftüsü ile camiyi dolduran 
vatandaşlara teşekkür etti.
Programa, Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın, 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, Akçaabat İlçe Müftüsü 
Alaettin Kırbıyık, Tonya İlçe 
Müftüsü Halil İbrahim Bayalan, 
Çarşıbaşı İlçe Müftüsü Şakir 
Şahin, bazı daire amirleri, din 
görevlileri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

VAKFIKEBİR'DE, HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK

akfıkebir İlçe Müftülüğü 

VMerkez Kur'an Kursu'nda 
yapılan 'Hatimle Teravih 

Namazı Uygulaması 
Değerlendirme Toplantısı'na ilçe 
müftülüğüne bağlı camilerde 
görev yapan hafız din görevlileri 
katıldı.
VAKFIKEBİR'DE "HATİMLE 
TERAVİH NAMAZI" 
UYGULAMASI DEVAM 
EDECEK
Toplantıda, ilçede hatimle 
teravih namazı uygulamasının 
2014 yılında merkez Yavuz 
Sultan Selim Camii'nde bir 
görevliyle başladığını ve 
yürütüldüğünü hatırlatan Müftü 
Küçük, bu hizmetin sonraki 
yıllarda ise daha çok hafız din 
görevlilerinden yararlanılarak 
farklı eda ve ses çeşitliliğinden 
faydalanma cihetine gidilmek 
suretiyle cemaate farklı bir 

manevi atmosfer yaşatıldığına 
dikkat çekti. 02 Nisan'da 
başlayacak olan 2022 yılı 
Ramazan ayı dolayısıyla ilk 
teravih namazı 01 Nisan 2022 
Cuma günü akşamı yatsı 
namazının ardından kılınacak. 
Vakfıkebir Merkez Yavuz Sultan 
Selim Camii'nde bu yıl da 
Hatimle Teravih Namazı 
kılınması uygulamasının devam 
edeceğini belirten İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük konu ile ilgili 
yaptığı değerlendirmede ayrıca; 
"Bilindiği gibi hatimle teravih 
namazı kılma ameliyesi, 
geleneğimizde geçmişten 
bugüne güzel ibadet uygulaması 
olarak devam edegelmiştir. Bu 
vesile ile aynı zamanda 
hafızlarımız ezberledikleri 
Kur'an'ı unutmamaları, 
ezberlerini kuvvetlendirmeleri 
bakımından da bir imkan ve 

fırsatı değerlendirmiş oluyorlar." 
dedi. Hatimle teravih namazının 
her akşam farklı din görevlisi 
tarafından kıldırılması 
uygulamasının bundan sonraki 
yıllarda da devam edeceğini 
ifade eden İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük; "Kur'an'ın korunması, 
yaşatılması ve toplumsal 
hayatta karşılık bulmasına 
müteveccih bu uygulamada, 
toplumsal sorumluluk bilinciyle 
hareket ederek her biri farklı 
mahalleden kendi imkanlarıyla 
ulaşımlarını sağlamak suretiyle 
kendilerine verilen görevi yerine 
getirecek olan arkadaşlarımıza, 
hatimle teravih namazına 
katılacak cemaatimize ve bu 
uygulamaya değer vererek 
gündem yapacak herkese 
şimdiden teşekkür ediyor, sağlık 
afiyet diliyorum" sözlerine yer 
verdi.

VAKFIKEBİR HEM ÇANAKKALE'Yİ UNUTMADI
Vakfıkebir HEM Uygulamalı Tiyatro Kursu öğrencileri tarafından “GÜN DOĞACAK”
adlı oyun, Vakfıkebir Fen Lisesi Pansiyonu çok amaçlı salonda izleyici ile buluştu.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 
107. Yılına itafen hazırlanan 
“Gün Doğacak” adlı oyun 
izleyicilerin ilgisi ile karşılandı. 
Oyunda Küçük bir çobanın 
tutsaklığa karşı vermiş olduğu 
mücadele konu edindi.
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
bünyesinde hazırlanan Gün 
Doğacak adlı tiyatro gösterisi 
23 Mart günü seyirciyle buluştu. 
18 Mart Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma Günü etkinlikleri 
kapsamında Vakfıkebir Fen 
Lisesi Pansiyonu çok amaçlı 
salonda oynanan oyun büyük 
beğeni aldı. Gün içinde üç 
seans oynanan oyunu Fen 
Lisesinden 300 öğrenci, 
Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesinden 300 öğrenci izledi. 
Akşam seansı ise ilçe protokolü 
ve sivil halka oynandı. 
Toplamda 1000 kişinin izlediği 
oyun Çanakkale zaferinin 107. 
yıldönümüne atfen oynandı. 
Oyunun Yönetmenliğini Halk 
Eğitimi Merkezi çalışanı Lale 
İskenderoğlu yaptı.
Tarihin en büyük ve en önemli 

savaşlarından ve aynı zamanda 
Türk tarihinin en büyük 
zaferlerinden biri olan 
Çanakkale Savaşı'nı anlatan 
"Gün Doğacak" adlı tiyatro 
oyununda, şehadete sevdalı bir 
milletin kahramanlıkları 
anlatıldı. Tüm olumsuz 
koşullara rağmen bu büyük 
zafere imza atan kahraman 
yiğitler ve onları kınalayarak 
savaşa yollayan anne babaları 
anlatan tiyatro oyununda, 
çocukların da yer alması büyük 
beğeni topladı. Görsel ses ve 
efektlerle desteklenen tiyatro 
oyununda duygu dolu anlar 

yaşandı.  Tarih, muazzam bir 
erken uyarma sistemidir. 
Yenilenlerin tarihini, yenenler 
yapmıştır. 23 Mart 2022 
tarihinde oyun ilk seansını 
Vakfıkebir Fen Lisesi, İkinci 
Seansı Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi ve son seansı 
Protokol ve halka oynamak 
üzere toplamda üç seans 
oynandı. Geceye Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, daire 
amirleri, siyasi partilerin ve 
STK'ların ilçe temsilcileri ve 
vatandaşlar katıldı.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 2022 Yılı Ramazan ayında ilçedeki bir camide
hatimle teravih namazı kılınması için din görevlileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

01.04.2022
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ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDULAR 
Vakfıkebir Veteranlar Futbol Takımı, Veteranlar Ligi Trabzon Grubunda
üst üste ikinci kez şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attılar.

6 takımın çift maç usulü ile 
oynadıkları müsabakalar 
sonucunda 24 puan toplayan 
Vakfıkebir Veteranlar Futbol 
Takımının başarısı Büyükliman 
Yöresinde sevinçle karşılandı. 
Vakfıkebir Veteranlar Futbol 
Takımı son maçında Trabzon 
Altuntaş'ı 2-1 mağlup ederek 
şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 
Çarşıbaşı Veteranlar ikinci, Of 

Veteranlar üçüncü oldu. 
ŞAMPİYON TAKIMIN 
KADROSU 
Şampiyon takımın kadrosu şu 
isimlerde oluştu; Osman 
Aynacı, Halil Haliloğlu, Resul 
Özoğlu, Yalçın Kara, Ahmet 
Erdem, Ahmet Kaya, Ali Karaş, 
Erol Kurt, Fatih Öztürk, Hasan 
Kaya, İlkay Genç, Önder Dilli, 
Şevket Gürdal, Yavuz Yılmaz, 

Zafer Dilek, Mustafa Bak, 
Ahmet Yanık, Alemdar 
Bayraktar, Hasan Gülay, Yusuf 
Alemisoğlu, Yahya Turan, Ali 
Osman Köse, Sultan Karaş, 
Ahmet Kasımay, Turan 
Karagül, Volkan Emirzaoğlu, 
Nihat Bahadır, Hakan Demirel, 
Adem Usta, Harun Dilli, 
Özgödek Gündoğdu, Şenol 
Ziya Yıldırım, Mesut Erkan.     

RAGBÝ TÜRKÝYE SAMPÝYONASI SONA ERDÝ

V
akfıkebir İlçesinde 5 gün 
süren Şampiyonada 
Kızlarda Diyarbakır 

Ergani MTAL, Erkeklerde 
Ankara Dede Korkut AL 
şampiyon oldular. Vakfıkebir İlçe 
Stadı'nda gerçekleştirilen 
Rugby Gençler Türkiye 
Şampiyonasına 24 ilden 50 
takım ve 750 sporcu katıldı. 
Şampiyonanın son gününde 
nal ve yarı nal maçları 
heyecanlara sahne oldu. 
Şampiyonada genç kızlar 
kategorisinde oynanan nal 
maçında  Diyarbakır Ergani 
MTAL rakibi Konya Spor 
Lisesini 10-5 lik skorla, genç 
erkekler müsabakasında  
Ankara terbisinde Ankara Şehit 
Büyükelçi Danış Tunaligil 
MTAL'yi 19-27 Skorla yenen 
Ankara Dede Korkut AL'si 
şampiyon oldular.
“ÖDÜL ALANLAR”

Şampiyonanın en değerli erkek 
oyuncusu Ankara Şehit 
Büyükelçi Danış Tunaligil 
MTAL'den Nuri Samet Koru, 
kızlarda Diyarbakır Ergani 
MTAL'den Seher Yurttaş oldular. 
Tray kralı(gol Kralı) Ankara 
Dede Korkut AL'den Mustafa 
Kuzey, Kızlarda Samsun Hasan 
Çakın MTAL'den Amine Hazel 
Kurtoğlu oldular.
“VAKFIKEBİR'DE 
MÜKEMMEL BİR 
ORGANİZASYON OLDU”
Törende konuşan Ragbi 
Federasyonu Başkanı Murat 
Pazan, “Biz bu işe 2019 yılında 
başladık. Her geçen gün üstüne 
katarak devam ediyoruz. Bu 
gelişimi görmek gerçekten 
bizleri mutlu ediyor. 
Vakfıkebir'de mükemmel 
diyebileceğimiz çok güzel bir 
organizasyon düzenlendiğini 
ifade etmek istiyorum. Katılım 

sağlayan takımlara teşekkür 
ederken, derece giren takımları 
da kutluyorum. Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Muhammet Balta'ya ve İlçe 
Kaymakamımız Sayın Dr. Hacı 
Arslan Uzan'a da gösterdikleri 
yakın ilgi alaka ve ev sahipliği 
için teşekkür ediyorum dedi.”
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta dereceye 
giren takımların hocalarına, 
sporcularına ve hakemlere 
Vakfıkebir Ekmeğimizi hediye 
etti. Ödül törenine Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Rize Güneysu 
Kaymakamı Arif Oltulu, 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta, Rize 
Güneysu Belediye Başkanı 
Rıfat Özer, AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
Ragbi Federasyonu Başkanı 
Murat Pazan, Büyükşehir 

Belediyesi Meclisi Üyesi Enver 
İskenderoğlu,  İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Merthan Çelikdağ 
ve Vakfıkebir İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Yunus Ali Civil 
katıldılar.
Okul sporları Genel Müdürlüğü 

tarafından 2018 yılında 
yapılmaya başlanan RAGBİ  
gençler şampiyonasında Konya 
temsilcisi şampiyon olurken, 
2019 yılında erkeklerde 
Samsun Necati Akçağlılar AL, 
kızlarda ise Kocaeli Kandıra 

Akçakoca Anadolu lisesi 
şampiyon oldular. 2020 ve 2021 
yıllarında Pandemi dolayısıyla 
yapılamayan şampiyonada bu 
yıl erkeklerde Ankara Dede 
Korkut AL, kızlarda Diyarbakır 
Ergani MTAL şampiyon oldular.

2021-2022 Eğitim öğretim yılı Okul Sporları Genç Kız ve Genç Erkekler Ragbi Türkiye Şampiyonası Vakfıkebir'de yapılan final maçları sonrasında ödül töreniyle sona erdi.

ELEMAN İLANI
Hukuk Bürosunda çalıştırılmak üzere

bayan eleman alınacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

İletişim: 0533 768 88 42
Çarşı Mah. Ay Sok. No:1 Kat:1

VAKFIKEBİR

01.04.2022

KAPLAN KARTAL AVI PEŞİNDE
Ligde adım adım mutlu sona giden Trabzonspor , pazar günü
Beşiktaş 'ı devirip şampiyonluk ateşini iyice alevlendirmek istiyor.

eknik direktör Abdullah 

TAvcı, tıklım tıklım 
dolacak Akyazı'da gövde 

gösterisi yapmaya hazırlanıyor. 
Ekstra izin verilen Visca, 
Nwakaeme ve Djaniny gibi 
yıldızlar da salı gününden 
itibaren takımla çalışıyorlar.
3'LÜYE GÖRE HAZIRLIK
Liderin teknik patronu, 
tamamen taktik provalar 
üzerine yoğunlaştı. Beşiktaş'ın 
yeni hocası Valerien Ismael'in 
eski maçlarını ve sistemini 
ekibine analiz ettiren Avcı, 3'lü 
savunmayla çıkması beklenen 
Siyah - Beyazlılar'ı önde presle 
hataya zorlayıp, orta saha ile 
bağlantılarını keserek; hızlı bir 

oyun başlangıcıyla da golü 
erken bulmayı hedeiyor. 
Böylelikle, Medical Park 
Stadı'nda 40 bin kişinin 
yaratacağı atmosferle rakibin 
iyice baskı altına alınması 
planlanıyor.
KİLİT NOKTA ORTA SAHA
Hücum hattında formda 
yıldızları Nwakaeme ve 
Visca'ya çok güvenen Avcı, 
ileri uçta Cornelius ile 
Djaniny'den birini tercih 
edecek. Kalabalık bir orta saha 
kurgusuyla sahada olmaya 
hazırlanan Beşiktaş'a karşı, 
özellikle Siopis'e büyük iş 
düşecek. Haf sakatlığı 
nedeniyle A Milli Takım 

kadrosundan erken çıkartılan 
Abdülkadir Ömür'ün 
oynayabilecek durumda 
olduğu öğrenilirken, 
Bakasetaş'ın da 11'de yer 
alma ihtimali yüksek 
gözüküyor. Ligde 70 puanla 
lider durumda olan ve 
şampiyonluk için gün sayan 
Trabzonspor, 31. hafta 
maçında Beşiktaş ile karşı 
karşıya gelecek. Ligin bitimine 
8 hafta kala bordo-mavililer, 
Beşiktaş'ı taraftarı önünde 
mağlup edip şampiyonluğunu 
ilan etmek istiyor. Trabzonspor 
Beşiktaş maçı, 3 Nisan 2022 
Pazar günü oynanacak ve saat 
20.30'da başlayacak.
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HALKLA ÝLÝÞKÝLER VE ÝLETÝÞÝM
KONULU SEMÝNER DÜZENLENDÝ
Vakfıkebir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği işbirliğiyle, konuşmacı olarak
Prof. Dr. Recep Bozdoğan'ın katıldığı 'Halkla İlişkiler ve İletişim' konulu bir seminer düzenlendi.


