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Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Keskin'in
açıklamalarına cevap vererek “Vakfıkebir'imize gelecek olan bir hizmete engel olmadık, olmayız da.
Ancak bugüne kadar hiç kimsenin Vakfıkebir'imize hizmet kisvesi altında siyasi şov veya menfaat elde
etmesine hele hele bunu bizi kullanarak yapmasına da izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi. 

> Sadık AYDIN 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

BAŞKAN SAĞLAM; SİZ MUTLUYSANIZ, BİZDE MUTLUYUZ!
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, İlçede kurulan
pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafının sıkıntılarını dinledi.

> Abdulkadir AYNACI 4'de

> Sadık AYDIN 2'de

KÜCÜK HESAPLARINIZA VAKFIKEBÝR'Ý ALET ETMEYÝN 

HEPİMİZ VAKFIKEBİR'E

HİZMET İÇİN VARIZ 



Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet 
Kılıç,  gübrede son 

dönemde ciddi artışlar 
yaşandığını hatırlatarak “Bu 
zamlar sofraya yansır” 
ifadeleriyle endişesini dile 
getirdi. Tarımsal üretimdeki 
girdi maliyetleri çiftçileri 
üretemez hale getirdi. Ziraat 
Odası Başkanı Kılıç,  
gübredeki artış nedeniyle 
üreticilerin sayıyla gübre 
atmaya başladığını belirterek 
yaşanan duruma ilişkin 'ülke 
tarımı kurtarılmak isteniyorsa 

acil önlem alınmalı' çağrsı 
yaptı.
“GÜBREYE YAPILAN ZAM 
DİREKT OLARAK ÜRETİMİ 
ETKİLİYOR”
Verimin ciddi boyutlarda 
azalacağını belirten 
Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç, 
“Gübreye yapılan zam direkt 
olarak üretimi etkileyecek. Ne 
zamlanırsa sürüm azalır. 
Üretici, ürününe gübre 
atamayacak. Verim düşecek. 
Çok atarsa maliyet artacak. 
Üreticinin artık gücü kalmadı. 

Artan maliyeti 
karşılayamaz. 
Doğal olarak 
üretim düşecek” 
dedi. Kuraklık 
nedeniyle de 
üretiminin 
azaldığına dikkat 
çeken Kılıç şöyle 
devam etti:  “Doğal 
üretim düşmüştü, 
bu gübre 
zamlarıyla üretim 
durma noktasına 
kadar gelebilir. 
Gübrede artış her 
ürünü direkt 

etkiliyor. Şu an üreticilerin 
halini yerinde görmeniz 
lazım. Sayarak gübre atma 
noktasına geldi. Üreticiye 
verilen Tarımsal mazot ve 
diğer destek yatlarında 
hiçbir artış yok. Birde 
desteklemeler 1 yıl sonra 
hesaplara yatıyor. Maalesef 
ki! Gübreye gelen zamlar 
verilecek desteği yok ediyor. 
Bunlar dikkate alınmaz ve 
üreticiye destek olmakta 
yetkililer geç kalırsa ülke 
olarak önümüzdeki dönemde 
zor günler geçiririz.” “GÜBRE 

KULLANILMAZSA VERİM 
DÜŞÜYOR”
Artan girdi maliyetleri 
konusunda acil tedbirler 
alınması gerektiğine dikkat 
çeken Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç; “Son bir 
yılda; DAP gübresinde yüzde 
146 ve üre gübresinde yüzde 
200 olurken, amonyum sülfat 
gübresinde yüzde 157'lik, 
amonyum nitrat gübresinde 
yüzde 135'lik ve 20.20.0 
gübresinde yüzde 117'lik bir 
artış yaşandı. Yeni üretim 
sezonuna hazırlanan ve 
kuraklık endişesi taşıyan 
üreticilerimiz önünü 
göremiyor. Bu artışların 
devam etmesi halinde 
çiftçimiz nasıl üretim 
yapacağını kestiremiyor. 
Kuraklıktan dolayı rekolte 
kayıpları yaşayan, geliri 
azalan çiftçi bu yatlarla 
gübre alamaz ve gübre 
kullanamazsa verimde ve 
kalitede kayıplar meydana 
gelecek, bitkisel üretim 
düşecektir. Ülkemizde ve 
dünyada yaşanan pandemi 
sürecinin etkisi ile diğer 
sektörlerin hammadde 

girdisinin yat artışı 
doğrultusunda dünyada da 
tarımsal girdi yatlarında da 
artışlar görülmektedir” dedi. 
“KÖYLÜ, DAMIZLIK 
HAYVANLARINI 
BAKAMIYOR”
Başkan Kılıç, “Buna karşılık 
yem yatları önceki yıla göre 
yüzde 85-90 oranında 
artmıştır. 1 kilo yemin yatı 
3,3 TL olmasına rağmen 
kırsaldaki üreticimizin büyük 
bir kısmı sütünü 2 TL'den 
satmaktadır. Beklentilerin tam 
aksine 1,5 kilo süt ile 1 kilo 
yem alabilmektedir. Köylü 
vatandaş artan bu maliyetler 
karşısında artık 
hayvancılıktan vaz geçiyor. 
Elinde bulunan hayvanlarını 
kasaplara satıyorlar. Bu 
nedenle sütten para 
kazanamayan üreticimiz dişi 
damızlık hayvanlarını kesime 
göndermek zorunda 
kalmaktadır. Bölgemizde yok 
olmaya başlayan besicilik 
sektörünün bu sebeplerle 
birlikte önümüzdeki 
dönemlerde hayvan 
varlığında önemli azalmalara 
neden olacaktır dedi.”
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Ahmet KAMBUROĞLU

“YÜRÜYEMEZ OLDUK”
Kadınlarımız sokaklarda yürüyemez oldu…
Çarşı içinde bulunan kahvehane ve çay 

ocaklarının, kaldırım üzerine atılan 

sandalyelerden dolayı kadınlarımız o 

yerlerden geçemez duruma geldi…
Bu ilçede yaşıyoruz…
İlçemizin iyi olmasını ve daha da ileri 

gitmesini istiyoruz ama bazı konuları 

aşamıyoruz…
Herhangi bir kadın veya öğrenci yolda 

yürürken, kahvehane ve çay ocaklarının 

önünde oturanlardan rahatsız oluyorlar…
Bizim kadınlarımız, bizim öğrencilerimiz…
Çözüm olarak eğer böyle devam ederse, 

bu gibi yerlerdeki kaldırım üzerine konulan 

sandalyelerin kaldırılması gerektiğini 

düşünüyorum…
*******************
Sokak hayvanları…
Biz sokak hayvanlarına karşı değiliz…
Gelinen noktaya baktığımız da artık sokak 

hayvanları insanlara ve yolda giden 

araçlara saldırmaya başladı…
Bir araç yolda seyir halindeyken köpek, o 

aracın yanında koşuyor ve havlamaya 

başlıyor. Aracın kaza yapmasına bile 

sebep olabilir. O köpek ezilebilirde… 
Sokak hayvanları yolda yürüyen insana 

veya çocuğa saldırıp ısırırsa ne olacak…
Halk tedirgin…
Vakfıkebir halkı bir çözüm bekliyor…
Vakfıkebir Belediyesi tarafından bir barınak 

yapılırsa oraya herkesin yardım edeceğini, 

mama veya yemek götüreceklerini 

düşünüyorum…
Vakfıkebir insanları orayı yalnız 

bırakmaz…
Gerektiğinde bile oradan sahiplenmede 

olabilir…
*******************
Vakfıkebir'de amatör kulüpler var…
Bu kulüplerde çocuklarımız yetiştiriliyor…
Ama özel…
Neden Vakfıkebir'de Halk Eğitim ve 

Gençlik Merkezi bünyesinde kurslar 

açılmıyor…
Oralarda alınan ücretler tatmin etmiyor ki, 

kimse bu tür yerlerde uğraşmak bile 

istemiyor…
Veliler yine ücret versin ama Halk eğitim ve 

Gençlik merkezi bünyesinde çalışılmaya 

devam etsin…
Özel bir kurs olduğunda onun çocuğu, 

bunun çocuğuna dönüyor…
Bu da hoş bir davranış olmuyor…
Bütün çocuklarımız aynıdır…
Çocuklar için bir torpil bile olması göze 

batıyor…
Vakfıkebir'de tam anlamlı bir kulüp kurulup, 

bunun üzerine gidilip iki veya üç tane 

teknik direktörlerle çocuklarımız çok güzel 

bir şekilde yetiştirilebilir…
Çocuklarımız alt yapıya hazırlanabilir…
Bu yöntem izlendikten sonra çocuklarımızı 

daha iyi yerlerin almasını bekleyebiliriz…
********************
Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde doktor 

sorunu bitmiyor…
Devlet hastanelerinde çalışacak doktor 

bulunmuyor…
Neden?
Doktor atanıyor, birkaç ay sonra ya bir özel 

hastaneye gidiyor ya da ders çalışmak için 

ayrılıyor, bundan dolayı da doktor krizi 

yaşanıyor…
Büyükliman Havzası, Eynesil ve Görele'ye 

hizmet veren bölge hastanemizin, bir an 

önce doktor probleminin çözülmesi 

ümidiyle…

V
akfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem 
Sağlam, İlçede kurulan pazar 

yerini ziyaret ederek pazarcı 
esnafının sıkıntılarını dinledi. Sebze 
ve meyve yatlarındaki artış pazarcı 
esnafını da vurdu. Krizle ve zincir 
marketlerle boğuşan pazarcı esnafı 
“Fakirin ekmeği kuru soğan ve 
patates, artık onu da alamıyorlar” 
diyerek sıkıntılarını dile getirdiler. 
“SIKINTILARIMIZ BÜYÜYOR”
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam 
pazarcı esnaarını ziyareti sırasında 
esnaar sıkıntılarını anlattılar. 
Pazarcı esnaarı, “Meyve ve sebze 
yatları son 6 yılın en yüksek 
seviyesinde seyrediyor. Enasyon 
verilerine göre, önceki yılın aynı 
döneminde sebzenin yatı yüzde 66, 
meyvelerin yatı ise yüzde 61 arttı. 
Bu artışlarla birlikte meyve-sebze 
satışı da azaldı. Pazarcı esnaarı 
olarak, son yılların en kötü 

zamanlarını 
geçiriyoruz. 
Tarladan gelen 
ürüne, vergi, 
nakliyat ve 
diğer giderlerin 
eklenmesiyle 
yatların 
arttığını 
kaydeden 
esnaar, 
sermaye değil, 
borç 

biriktirdiklerini söylediler. Pazarda 
eski insan kalabalığı artık yok. 
İnsanların alım gücü düştü. Birde 
zincir marketler işin içine girince 
bizler hepten kıyıya çıktık. Siftah 
yapmadan tezgah kabadan 
arkadaşlarımız var dediler.
BAŞKAN SAĞLAM; SİZ 
MUTLUYSANIZ, BİZDE 
MUTLUYUZ!
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam; 
Üretimde kullanılan gübre ve ilaç gibi 
maliyetlerin dolarla hesaplandığına 
dikkati çekerek,  “Bundan kaynaklı 
kazanç çok düşük. Tarladan alınan 
ürünün sepetlenmesi, poşeti, lastiği, 
kağıdı, işçisi, yükleme ve indirmesi, 
hale girişi yani tarladan alınan bir 
ürünün her aşaması paradır. 
Tarladan ürünleri bedava alsak yine 
kilo başı bir lira masraf veririz. 
Sebze-meyve yat artışlarının girdi 
maliyetlerinden kaynaklandığını ifade 
eden Sağlam, Mazot ve Benzinin 

yatı her geçen gün artıyor, haliyle 
nakliye artıyor. Bunlar artınca da 
yatlar yükseliyor. Perakende 
Yasasına ilişkin çalışmaları yakından 
takip ettiklerini söyleyen Sağlam; Siz 
mutluysanız, bizde mutluyuz dedi.  
Esnaf ve sanatkarın marketlere karşı 
rekabet gücünün her geçen gün 
azaldığını belirten Başkan Kadem 
Sağlam, Uzun zamandır çalışmaları 
devam eden perakende sektörünü 
düzenleyen yasanın çalışmalarının 
bir an evvel gerçekleşmesini 
bekliyoruz. Esnafımız her sokakta, 
her köşe başında açılan ve binlerce 
farklı ürünü tek bir mağazada satan 
marketlere karşı rekabet etmeye 
çalışırken her geçen gün kan 
kaybediyor. Bu pazarcı esnafını da 
etkiliyor. Perakende sektörünün 
sadece gündeme gelmesi, 
çalışmaların yapıldığına dair 
haberlerin 
çıkması bile 
çok tartışılan 
gıda 
yatlarında 
oynamalara 
sebep 
oluyor. İşte 
tam da bu 
yüzden 
perakende 
sektörünü 
düzenleyen 
yasanın 
vakit 
kaybedilmed

en çıkarılması çok önem arz ediyor. 
Küçük esnafa artık büyük zincir 
marketler sayesinde yaşam şansı 
tanınmamaya başlandı. Rekabet 
gücünün kırılmasını geçtik, artık 
artan market zincirler sayesinde 
küçük esnafın yaşam hakkı da 
ortadan kalkmaya başladı. Küçük 
esnaf ortadan kalkarken pazarcı 
esnafı da artık tezgah açamaz 
duruma geldi. Bu büyük marketlerin 
rastgele açılması sadece bakkal ve 
manav sektörünü etkilemiyor. Küçük 
esnaf noktasındaki bütün sektörleri 
etkiliyor. Çünkü her sektörün 
malzemesini satan bir ticari anlayış 
var. Bu da diğer esnafın artık
rekabet gücü değil yaşam şansını 
elinden alıyor. Fiyat artışlarının 
denetlenmesi noktasında şahsen 
yanlış davranıldığının da 
düşüncesindeyim dedi.

BAŞKAN KILIÇ, “BU ZAMLAR SOFRAYA YANSIR” 
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç,  gübrede ve yem fiyatlarında son dönemde ciddi
artışlar yaşandığını hatırlatarak “Bu zamlar sofraya yansır” ifadeleriyle endişesini dile getirdi. 

FEN LİSESİ'NE EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER ÖDÜLÜ
rabzon İl Milli Eğitim 

TMüdürlüğü 
tarafında 2020-

2021 Eğitim öğretim 
yılında yapılan 
değerlendirmelerde 
Eğitimde İyi Örnekler 
ödülüne Vakfıkebir Fen 
Lisesi layık görüldü. 
2020-2021 Eğitim öğretim 
yılında yapılan 
değerlendirmeler 
doğrultusunda ve 

Eğitimde İyi Örnekler 
ödülüne layık görülen 
çalışmalar Trabzon İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından Trabzon Fen 
Lisesi Konferans 
Salonunda yapılan 
törenle hak sahibi 
okullara ödülleri verildi. 
Okul idaresi tarafından 
yapılan açıklamada; 
“Okulumuz İngilizce 
öğretmeni Canan Öz 

Uzunosmanoğlu yapmış 
olduğu "Snapwords", 10-A 
sınıfı öğrencilerimizden 
Enes Taşçı "Origami ile 
Hikaye Anlatımı" 
etkinlikleriyle Eğitimde İyi 
Örnekler Ödülü ile 
mükafatlandırıldık. 
Öğretmenimizi ve 
çalışmada görev alan tüm 
öğrencilerimizi tebrik 
ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz dediler.

Sadık AYDIN



B
asın toplantısına Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın yanı sıra AK Parti 

Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk ve AK Parti'li, MHP'li 
belediye meclis üyeleri katıldı. Başkan 
Muhammet Balta yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: Rabbimizin nasibi, 
büyüklerimizin tensipleri, halkımızın 
teveccühü ile seçildiğimiz bu onurlu 
göreve başladığımız ilk günden 
itibaren ilçemizde ki tüm siyasi 
partilerimizin temsilcileri ve halkımızla 
iyi ilişkiler kurarak Vakfıkebir'imize 
birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde 
hizmet etmek için çok çalıştık. Bundan 
sonrada aynı niyet ve gayretle 
çalışmaya devam edeceğiz.

“HEPİMİZ VAKFIKEBİR'E HİZMET 
İÇİN VARIZ”
Görev süremiz içerisinde siyasi parti 
temsilcilerimizi rencide edecek,  
kıracak ötekileştirecek söylemlerden 
uzak durduk. Vakfıkebir'imizdeki birlik, 
beraberlik, kardeşlik ve huzura katkı 
sunmak için gayret gösterdik. 'Hepimiz 
Vakfıkebir'e hizmet için varız' dedik. 
'Bir olalım beraber olalım ve ilçemize 
hizmet edelim' istedik. Bu anlayışla 
Vakfıkebir halkının Belediye Başkanı 
olarak herkese eşit hizmet götürmeye 
özen gösterdik. Bu bağlamda 
Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Sayın Mehmet Keskin'in 
basında yeralan açıklamalarını büyük 
bir üzüntüyle takip ettik. Kendisi 
ilçemizin hizmet almasından, birlik ve 
beraberlikten bahsetmesine rağmen 
siyasi çıkar ve menfaat elde etmek 
uğrana yaptığı bu mesnetsiz 
açıklamalarla bu birlik ve beraberlik 
ruhuna çok büyük bir zarar vermiştir.  
13 Şubat 2021 tarihinde Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın 
Mehmet Keskin, yönetim kurulu üyesi 
arkadaşları ile birlikte bizleri ziyaret 
ettiler. Kendilerine yapılan yatırımlarla 
ilgili bilgiler verdik. Belediyemiz ve 
hükümetimiz tarafından ilçemizde 
yapılan hizmetler için teşekkür ettiler, 
öneriler sundular. Bu görüşmede 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Ekrem İmamoğlu ile 
görüştüklerini talep olması halinde 
yaşlı bakım evi için yardım konusunda 
aracı olacaklarını ifade ettiler.  Bizde 
ziyaretlerinden ve önerilerinden 
duyduğumuz memnuniyeti dile 
getirerek bunun için gerekli altyapıların 
oluşması halinde konuyu 
değerlendireceğimizi ifade ederek 
kendilerini uğurladık.

“ALGI OLUŞTURMAYA 
ÇALIŞIYORLAR”
Tarafıma iletilen bu öneri Ekim ayı 
Belediye Meclisimizin toplantısında 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyemiz 
Sayın Ali Alay tarafından gündem 
yapılmak istenmiştir. Bir belediyenin 
diğer bir belediye yardım yapma 
koşulları yasada açıktır. Belediye 
başkanlarının iradesi dışında belediye 
meclisi kararı gereklidir.  Bahsedilen 
yardımla ilgili tarafımıza iletilmiş idari 
bir istek veya meclis kararı yoktur. 

Bu nedenle Ekim ayı Belediye Meclisi 
toplantımızı yöneten 1. Başkan 
Vekilimiz Sayın Enver İskenderoğlu 
konuyu tarafıma ileteceğini belirterek 
gündemdeki diğer konuların 
görüşülmesine geçmiştir.  Bu 
gelişmelerden sonra yapılan basın 
açıklamasından anladık ki; amaç 
Vakfıkebir'e hizmet etmek değil algı 
oluşturmak ve siyasi rant elde etme 
girişimidir.

“İYİ NİYETLİ BİR GİRİŞİM DEĞİL”
Bu güne kadar CHP, İYİ Parti, MHP ve 
AK Partili Belediye Meclisi 
Üyelerimizle ile katılımcı yönetim 

anlayışı doğrultusunda Vakfıkebir'e 
hizmet etmek için birlik ve beraberlik 
içerisinde çalıştık. Bundan sonrada 
aynı anlayışla çalışmaya devam 
edeceğiz.  Siyasi rant ve algı 
oluşturmak adına meclisimizin 
kullanılmaya çalışılmasının iyi niyetli 
bir girişim olmadığını belirtmek 
istiyorum. Şunu net bir şekilde bir kez 
daha ifade etmek istiyorum ki; 
Vakfıkebirimize gelecek olan bir 
hizmete engel olmadık, olmayız da. 
Ancak bugüne kadar hiç kimsenin 
Vakfıkebirimize hizmet kisvesi altında 
siyasi şov veya menfaat elde etmesine 
hele hele bunu bizi kullanarak 
yapmasına da izin vermedik, bundan 
sonra da vermeyeceğiz.

“BİZE TEŞEKKÜR EDEREK 
HİZMETLERİ YOK SAYANLARA 
HATIRLATMAK İSTERİZ”
İlçemize hizmet etmek için gecemizi 
gündüzümüze katarak çalışıyoruz. 
Bizleri Vakfıkebir'e gelecek olan 
hizmeti kesmekle, hatta ihanet etmekle 
suçlayanlar şunu iyi bilmeliler ki; Asıl 
ihanet küçük hesaplara, siyasi 
menfaatlerine Vakfıkebir'i alet etmektir. 
Bu tür küçük hesaplara halkımız 
sandık kurulduğunda gereken yanıtı 
her zaman vermiştir, bundan sonrada 
vereceğine gönülden inanıyoruz. 

İlçemize yapılanları görmezden 
gelmeye çalışanların hayalinde dahi 
göremeyeceği kadar önemli ve çok 
sayıda hizmeti iktidarımız döneminde 
ilçemize kazandırdık. Hizmetlerimiz 
için bizlere teşekkür etmelerine 
rağmen yaptıkları açıklamalarda yok 
sayanlara bu büyük hizmetleri bir kez 
daha hatırlatmak isterim;

“VAKFIKEBİR İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK3" 
bin kişiye iş ve aş kapısı olacak olan 
Vakfıkebir Organize sanayi 
Bölgemizde altyapı, yeni yol ve elektrik 
şebekesi yapım çalışmaları devam 
ediyor. Arsa tahsislerine başladık. 

İnşallah kısa bir zaman içerisinde 
ilçemize ve bölgemiz istihdamına 
büyük katkı sağlayacak olan bu büyük 
hizmeti hayata geçireceğiz. İlçemizin 
sosyal yaşamına önemli katkılar 
yapacak olan Vakfıkebir Ekmek Temalı 
Millet Bahçesini tamamlayarak 
halkımızın hizmetine sunduk. Toplam 
32.721 metrekare alanı bulunan 
ekmek temalı millet bahçesinin 
içerisinde hangi bölümler bulunacak: 
millet kıraathanesi, ekmek müzesi, 
bisiklet yolu, çocuk oyun alanı tematik 
bahçeler, mısır tarlaları, çim tepe ve 
etkinlik çayırı bulunuyor. Bölgeye 
hizmet veren Vakfıkebir Devlet 
Hastanemize modern bir bina 
kazandırdık. İçerisini modern 
cihazlarla donattık. Son olarak 
nizamiye binasını inşa ettirdik. Fol, 
Yalıköy ve Çamlık derelerimizin 
ıslahlarını gerçekleştirdik. İktidarımız 
tarafından yapılan Karadeniz Sahil 
Yolu güzergahına üst geçitler inşa 
ettirdik. İlçe merkezimizde elektrik 
tellerini yeraltına alarak, 
mahallelerimizde trafo ve şebekelerin 
yenilenmesi için önemli yatırımlar 
yaptık. Yalıköy Mahallemizdeki şalt 
sahası ilçemizdeki önemli bir eksikliği 
giderdi. Belediyemiz tarafından yeri 
tahsil edilen ve tadilatı yaptırılan 
Sosyal Hizmet Merkezi ve İş - Kur 

Hizmet Merkezleri tüm yöreye hizmet 
veriyor. Kemaliye İlkokuluna yeni bir 
bina kazandırdık. Vakfıkebirimize Fen 
Lisesi kazandırdık. Fen Lisemiz için 
yeni bir salon yaptık. 500 kişilik Adnan 
Demirtürk KYK Öğrenci Yurdu hizmete 
girdi. Vakfıkebir Fen Lisesi 200 kişilik 
Öğrenci yurdu tamamlandı. 
Vakfıkebirimize TOKİ aracılığıyla 420 
adet yeni konut kazandırdık. Eski sahil 
yolunu bölünmüş yol olarak 
kaldırımları ile birlikte yeniden 
düzenlendik. Köprücek Mahallemiz ve 
çevre mahallelerde yaşayan 
vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için 
sağlıkevi yaptırdık. Vakfıkebir İlçe 

Emniyet Müdürlüğümüze yeni bir bina 
kazandırdık. Tonya yolu güzergahında 
Karayolları tarafından başlatılan 
kavşak çalışmaları tamamlanarak 
halkımızın hizmetine sunuldu. İlçemize 
yapılan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 
Uygulama Oteli bölge turizmimize 
hizmet veriyor. Tarım İlçe 
Müdürlüğümüzün kullanımı için yeni 
bir bina yaptırdık.İlçemize kapalı spor 
salonu kazandırdık.  Sahilimize yeni 
bir stadyum ilçe stadyumumuza yeni 
bir tribün yaptırdık.   % 75'i hibe olan 
Büyükliman İçme suyu Projesini 
yaptık. Gençlerimiz için ilçemize 
gençlik merkezi kazandırdık.

“YEREL KAYNAKLARLA YAPILAN 
HİZMETLER”
Kamu yoluyla yapılan bu önemli 
hizmetlerin yanı sıra yerel kaynaklarla 
da Vakfıkebirimize çok büyük hizmetler 
kazandırdık. 46 mahallemizin tümünde 
515 kilometre beton ve asfalt yol 
yaptık.157 bin m³ sanat yapısı (taş 
duvar) inşa ettik. Yayla yollarımızda 
altyapı, genişleme ve bakım onarım 
çalışmaları gerçekleştirdik. Tüm 
merkez mahallelerimizde toplam 188 
bin m² parke taşı döşeme çalışması 
gerçekleştirdik. Belediye (Cezaevi) 
Caddesi, Hasan Cemil Güç Caddesi  
ve Ömer Nakkaş Caddesi, Büyükşehir 

Belediyemiz ile birlikte önemli bir proje 
gerçekleştirdik. Merkez 
mahallelerimizin tümünde altyapı 
çalışmaları yaparak yaşanan sorunlara 
neşter vurduk. Cumhuriyet, Çarşı, 
Hürriyet, Kemaliye, Büyükliman ve 
Yalıköy Mahallelerinde yağmursuyu 
hattı çalışmaları yaptık. Hacıköy, 
Kirazlık, Büyükliman, Aydoğdu 
mahallelerinin suyunu yaptık. Hacıköy, 
Hürriyet, Büyükliman ve Yalıköy 
Mahallelerimizde kanalizasyon 
çalışmaları gerçekleştirdik. İçerisinde 
1,5 kilometrelik yürüyüş yolu, bisiklet 
alanı, denize girme alanlarının 
bulunduğu Karadeniz Bölgesinin en 
güzel plajlarından birisi haline gelen 
Vakfıkebir Plajını tamamlayarak 
halkımızın hizmetine sunduk. 14 Şubat 
Kurtuluş Caddemizde ve Kanuni 
Sokak'ta çevre düzenlemesi ve peyzaj 
projesi gerçekleştirerek ilçemize 
modern bir cadde ve modern bir sokak 
kazandırdık. Fol Deresi Peyzaj 
Projesiyle ilçemize muhteşem bir 
sosyal alan kazandırdık.Tarihi 
şadırvana ve çevresine muhteşem bir 
görünüm kazandırdık. Belediyemizin 
araç parkını 28 yeni araç ve iş 
makinesi ile güçlendirdik. İlçemizin 
merkezimize 12 adet çocuk oyun parkı 
kurduk. 7,5 yılda 250'den fazla kültürel 
faaliyet gerçekleştirdik. Vakfıkebir'de 
bir ilk olan Vakfıkebir Belgeselleri ve 
Vakfıkebir Tanıtım Klibi çektirdik.  
'Osmanlı Belgelerinde Vakfıkebir' ve 
'Hicranlı Yıllarında Büyükliman' isimi 
kitapların basımını 
gerçekleştirdik.Eğitime ve okulları-
mıza büyük destek verdik. Belediye 
imkanları ile okulların ziki ihtiyaçla-
rını giderdik. Sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlerine her zaman destek 
olduk.  Temizlik maddesi ihtiyaçları 
karşılandı. Vakfıkebir Ekmeğimizin
ve Vakfıkebir Külek Peynirimizin Türk 
Patent ve Marka Kurumuna tescil 
ettirerek Coğra işaretlerini aldık. İki 
coğra işaretli ürünü bulunan nadir 
ilçelerinden birisi olduk. Camilerimizi 
ve okullarımızı düzenli olarak 
temizledik. Vakfıkebir Merkez 
Camimize gerçekleştirdiğimiz proje
il ilçe halkımızın beklentilerinecevap 
verdik. Tarımsal kalkınma projeleri-
ne büyük destek verdik. Amatör spor 
takımlarımızın ve sporcularınız 
destekledik. Ekmek Kültür ve Sanat 
Festivalimizi mükemmel bir 
organizasyon ve yoğun bir katılımla 
gerçekleştirdik. Atıl durumda bulunan 
Vakfıkebir Otelimizin tadilatını 
yaptırarak bir Dünya Markası haline 
getirdik.Vakfıkebir Belediye Binası
ve eski hükümet binası olarak bilinen 
binanın dış cephe tadilatları yapıldı. 
Belediyemiz tarafından helikopter
pisti ve çatısı yaptırılan 112 Acil
Servis İstasyonu hizmete girdi. 
Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 
mezarlık alanları düzenledik. 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından 
yaptırılan gasilhane tamamlanmak 
üzeredir. Yaşadığımız pandemi
süreci boyunca hem vatandaşları-
mıza hem de esnaarımıza destek 
olarak yardımcı olmak için 
tümimkanlarımızı seferber ettik.
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KÜÇÜK HESAPLARINIZA VAKFIKEBİR'İ ALET ETMEYİN 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Keskin'in
açıklamalarına cevap vererek “Vakfıkebir'imize gelecek olan bir hizmete engel olmadık, olmayız da.
Ancak bugüne kadar hiç kimsenin Vakfıkebir'imize hizmet kisvesi altında siyasi şov veya menfaat elde
etmesine hele hele bunu bizi kullanarak yapmasına da izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi. 
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Osman KOYUNCU

DEVLETİN DİNİ NİÇİN ADALETTİR

TECRÜBE GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İ
ç Güvenlik Sektörünün Sivil 
Gözetiminin Güçlendirilmesi 
Projesi'nin 3. Aşaması olan 

Vakfıkebir tecrübe geliştirme 
çalıştay toplantısı yapıldı. 
Vakfıkebir Ramada Otelde 
yapılan toplantıya İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve Proje 
sorumlusu Sevcan Kılıç Akıncı, 
yerel yönetim ve güvenlik 
kurulu üyelerinin yanı sıra 
İçişleri Bakanlığının belirlediği 
kurum temsilcileri katıldı. 
”VAKFIKEBİR'DE TECRÜBE 
GELİŞTİRME ÇALIŞTAYINI 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ” 
Proje sorumlusu UNDP Kilit 
Uzmanı Sevcan Kılıç Akıncı 
toplantı öncesi proje hakkında 
bilgilendirmede bulundu. 
UNDP Kilit Uzmanı Sevcan 
Kılıç Akıncı yaptığı 
bilgilendirmede;  “Projemiz 
İçişleri Bakanlığımızın 
projesidir. İçişleri Bakanlığı bu 
projede Avrupa ülkeleri 
tarafından nanse ediliyor. 

UNESCO'ya teknik destek 
sağlıyor. Projemiz sürekliliği 
olan bir projedir. Türkiye'de 
2008'de başladı. İlk aşamasını 
2008 ve 2010 yılları arasında 
tamamlandı. İkinci aşamasına 
2012'de başladık, 2015'te 
tamamladık. Son aşamasını 
da şuan da devam etmekte 
olan projeye 2018'de başladık. 
Projemizin aslında birçok 
bileşeni var. 4 tane ana 
bileşeni var. Bu bileşenlerden 
bizim şuan da çalışmasını 
yaptığımız bileşen C 
bileşenidir. Pilot yönetişim 
yapılarının yaygınlaştırılması 
bileşenidir. Ama aynı zamanda 
bu yaptığımız çalışmaların 
mevzuat alt yapısını 
hazırladığımız A bileşeni de 
var. Ona da katkı sağlıyoruz. 
Aynı zamanda pilot 
uygulamalarımıza ilişkin 
etkinliklerimizin kamuoyuyla 
yürüttüğümüz B bileşenimiz de 
var. Dolayısıyla bu pilot 
kurullarımız yaptığımız 
uygulamalarda elde ettiğimiz 
bilgiler her üç bileşeni de 
destekliyor. 19 tane pilot 
kurulumuz var. Bu kurulların 
amacı sivil gözetimin 
geliştirilmesi için ilgili 
paydaşlarla istişare halinde 
yerel ve suç örgütlerini 
engellemeye yönelik olarak 
yerel güvenlik önlem planı 
hazırlamak. Bunu yerel 
önleme güvenlik kurullarımız 
ve siz kıymetli katılımcılarımız 
ile beraber hazırlıyoruz. 
Projemizin ikinci fazında 
Vakfıkebir'imiz de bizim pilot 
ilçemizdi. Projenin üçüncü 

fazında da çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 2012-2015 
yılları arasında biz 
Vakfıkebir'de çalışma yürüttük. 
Biz burada çok eskiden 
tanıştığımız ve beraber 
çalıştığımız üyelerimiz var. 
Toplamda 19 kurul 
büyükşehirler de kuruludur. 
Her biri belli bir grup ilçeyi 
temsilen aslında orada 
çalışma yapıp bir modelleme 
geliştiriyor. Vakfıkebir'de 
bugüne kadar çokça çalışma 
yaptık. İlkini 2019'da yaptık. 
Daha sonra çalıştay yaptık 
ulusal suç önleme osi var. Bu 
osinin oluşması için yasal alt 
yapı çalışmasını iki gün 
Trabzon'da yaptık. Kamuoyu 
araştırılması yürütüldü. Şimdi 
yerel planlama araştırması için 
sizlerle istişare ediyoruz. Ama 
burada olamayan vatandaşlara 
da kamuoyu araştırmasını 
soruyoruz. Kolluk 
kuvvetlerinde ve sivil toplum 
kuruluşlarında eğitimlerimiz 
gerçekleştirdik. Vakfıkebir'de 

farkındalık artırma toplantısı 
gerçekleşti. Şuanda da 
Vakfıkebir tecrübe geliştirme 
çalıştayını gerçekleştiriyoruz 
dedi.”
STK'LAR ARTIK BİZİM BİR 
PARÇAMIZ, YANİ 
YÖNETİMİN BİR 
PARÇASIDIR
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan yaptığı 
konuşmasında; “Öncelikle 
bakanlığımızın bu çalıştayı 
organize etmesinde emeği 
geçen başta Sevcan Hanım 
olmak üzere tüm yetkililere çok 
teşekkür ediyorum. Hakikaten 
güncel bir konu üzerinden 
bugün çalıştayımızı 
gerçekleştireceğiz. Konu sivil 
aktörlerle artık denetim 
mekanizmasına tabi tutulması 
çok kıymetli bir çalışma.  
Kıymetli arkadaşlar, yönetimin 
aslında fonksiyonu değişti. 
Geçmişteki yönetim anlayışıyla 
şuanda ki bütün kurumlarımıza 
sadece kollukta değil, tüm 
kurumlarımızda katılımcı 
örneklerin artık ileri toplumların 

gelişmiş toplumların ve özelliği 
haline geldi. Naçizane 
Fransa'da bulunduğumuz süre 
boyunca oradaki kamu 
kurumlarının işleyiş süreçlerini 
emniyetin, jandarmanın, milli 
eğitim camiasının işleyiş 
süreçlerini inceleme fırsatı 
buldum. Hakikaten şunu 
gördüm; katılımcı demokrasiyi 
en etkin bir şekilde işletmeye 
çalışıyorlar. Buradan 
anladığımız şu; STK'lar artık 
bizim bir parçamız. Yani 
yönetimin bir parçasıdır. Tüm 
sürelerimize, önemli 
projelerimize katkıda bulunma 
destekte bulunma bizim gibi 
ortak aklı güçlendirmek adına 
çok önemli bir fonksiyon inşa 
ediyor. Dolayısıyla bizler 
yönetici olarak STK'larımızın 
projelerine destek vereceğiz. 
Onları süreçlerin içerisine dahil 
edeceğiz. Muhtarlarımızı ve 
yine gazetecilerimizi yerel 
basınımızı bu süreçlerin 
içerisinde hep tutmaya gayret 
edeceğiz. Trabzon'da 2 ilçe 
tercih edildi. Birisi Akçaabat bir 
diğeri ise Vakfıkebir'dir.  
Özellikle Vakfıkebir'in tercih 
edilmesi takdire şayandır. 
İstanbul'da da bir toplantı var 
ilçemizi temsilen bu konuyla 
ilgili katılım sağlayacağım. 
Burada artık kolluk 
kuvvetlerinin daha dinamik, 
içerde vatandaşa yönelik 
hukuk dışı uygulama 
olduğundan bunun 
denetlenmesi soruşturulması 
araştırılması ve nihayetinde 
adli ve idari olarak işleme konu 
edilmesi ve bunu şeffaf hesap 
verilebilir şekilde 

gerçekleştirilmesi artık 
kaçınılmaz bir sonuçtur. Bunu 
biz kurul taassupluğu ve ya 
meslek taassupluğu 
yapmadan şeffaf bir şekilde 
yapmak zorundayız. İçişleri 
bakanlığımızın da yürütmüş 
olduğu kolluk gözetim 
komisyonunda bu amaçla 
zaten kanun hükmünde 
kararnameyle kuruldu. Yakın 
zamanda mülki müfettişlerimiz 
geldi. İlçemizde olan iş ve 
işlemleri denetlediler. 
Bakanlığımızda Avrupa Birliği 
projesi kapsamında pilot ilçe 
olarak bizi tercih etmesi ve bu 
projenin burada siz saygı 
değer taraarla birlikte sürekli 
müzakere edilmesi bu konuda 
farkındalığın yaratılması, 
bunun tabana yayılması ve 
toplum tarafından artık 
benimsetilmesi ile inşallah 
güzel bir çalışma olacak diye 
düşünüyorum dedi.” Toplantıda 
yapılan sunumların ardından 
oluşturulan kurullar, belirlenen 
konular hakkında çalışma 
yaptılar.

“Vakfıkebir Tecrübe Geliştirme Çalıştayı” İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı
Muhammet Balta ve Proje sorumlusu UNDP Kilit uzmanı Sevcan Kılıç Akıncı'nın katılımları ile gerçekleşti.

ünyada genelde üç çeşit devlet 

Dsistemi vardır. Birincisi sistemin 

kuruluş, kanun ve kurallarının 

belirlenmesinde halkının etkili olduğu AB ve 

ABD gibi ülkeler. İkincisi gelişmiş ülkelerin, 

sömürü ülkeleri içinden kendilerinin 

seçtikleri ile idare ettikleri kukla ülkeler. 

Gelişmiş ülkeler bu gibi ülkeleri dini 

kullanarak yönetiyor, şimdi ise İslam 

âlemine bir halife bulma peşindeler, halkın 

sürü gibi bu halifenin peşinden gideceğini 

umuyorlar. Birde idarecilerini perde 

arkasından derin devletlerinin belirlediği 

Türkiye, Çin, İran ve Rusya gibi ülkeler. 

Gelişmiş ülkelerde derin yapılar halkın 

eğilimlerine göre sisteme perde arkasından 

yönlendirirler. Bizim gibi ülkelerde ise derin 

yapılar bir senaryo hazırlar, basın 

kuruluşları ile halk bu senaryoya göre 

yönlendirilir. Halk gerekli ilmi ve duyarlı 

yapıda olmadığından bu planlar rahat yürür 

bazen de aksar. Türkiye Cumhuriyeti, 

medeni dünyanın benimsediği demokrasiyi 

ve hukuk sistemini tam benimseyemedi. 

Bunun için yaklaşık yüzyıldır, evrensel bir 

dünya devleti olamadık. İnsan merkezli bir 

sistem kurmak yerine, kişiye endeksli ve 

devlet gücüne odaklı suni bir kültür ve ulus 

temelli bir medeniyet ve devlet 

oluşturulmaya çalışıldık. Bu sistem insan 

fıtratına uygun olmadığından, halkın çoğu 

tarafından reddedildi. Devletin dini adalet 

olmalıdır. Türkiye ne evrensel bir hukuk ve 

nede evrensel bir adalet sistemi 

uygulayabildi, kendine has acube bir sistem 

oluşturdu. Yabancı bir gazeteci Türkiye'de 

her şey olunur fakat rezil olunmaz der. 

Şimdi bütün olumsuzluk, yolsuzluk, rüşvet 

hukuksuzluğa rağmen hukuk sisteminde 

yaprak kıptırtamıyor. Demokrasisi tam 

olmayan ülkelerdeki idareciler her şeyi 

kendi kontrolde tutmak istiyorlar. Devletin 

yani tüysüz yetimin hakkı deniz yemeyen 

domuz diyorlar, ye bakalım ye, yağma 

hasanın böreği. Demokratik hukuk 

devletlerinde bu şekilde rezillik olur mu? 

Saf Müslümanlar demokrasiyi öcü gibi 

görüyor. Genelde Müslümanların din ve 

şeriat dediği sistem, ortaçağın fıkıh 

zihniyetidir. Fıkıhın bir kısmı farz, bir kısmi 

sünnet, diğer kısmı uydurulmuştur. Bu 

kuralların çoğu fıtrata uygun olmadığından 

insanlar İslam'dan kaçıyorlar. Zamanın 

şartlarına göre Kuran'ı yorumlayamadıkları 

için, orta çağdan kalan bu kuralları din diye 

millete anlatıyorlar.

Bu zihniyet iktidar olduğunda, bu köhne 

kuralları devlet sisteminde uygulamak 

istiyorlar çünkü halk bu şekilde 

kandırılabilir, Allah ile aldatılabilir.

TONYA MYO'DAN ANLAMLI ZİYARET

Trabzon Üniversitesi 
Tonya Meslek 
Yüksekokulu, 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı etkinliği 
dolayısıyla Trabzon Şehitliğine 
ziyaret gerçekleştirdi.  Ziyarete 
Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. 
İlyas Ün, Şehit Mustafa 
Küçük'ün yakınları Selim 
Küçük ve Mahmut Şılbıroğlu, 
öğretim elemanlarından Öğr. 
Gör. Uçar Küçük, Öğr. Gör. 
Bayram Dündar ve öğrenciler 
katıldı. Program Kuran-ı Kerim 

tilaveti ile başladı ve ardından 
şehitlerimize dua edildi. 
Duygusal anların yaşandığı 
ziyarette, şehit yakınları 
“Şehitlik Makamı” ile alakalı 
duygu ve düşüncelerini ve bu 
süreçte yaşadıklarını 
öğrencilerle paylaştılar. Konu 
ile alakalı açıklamalarda 
bulunan Yüksekokul Müdürü 
Öğr. Gör. İlyas Ün; 
“Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK başta olmak 

üzere tüm şehitlerimizi saygı, 
rahmet ve minnetle anıyorum 
ve 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımızı kutluyorum. 
Cumhuriyet Bayramı 
etkinlikleri dolayısıyla şehit 
yakınlarımız, öğretim 
elemanlarımız ve 
öğrencilerimizle birlikte 
Trabzon Şehitliğimizi ziyaret 
ettik. Vatanımız ve 
mukaddesatımız uğruna 
canlarını feda eden Aziz 
şehitlerimizi kabirleri başında 
dualarla andık. Şehitlerimizin 
bize emanet bıraktığı tüm 
kutsal değerleri emanetimiz 
olarak telakki ediyoruz. Aziz 
kanlarıyla müdafaa ettikleri 
Vatanımızı, şehitlerimizden 
aldığımız güç, azim ve şuurla 
ilelebet korumaya devam 
edeceğiz.” dedi. Programın 
gerçekleşmesinde emeği 
bulunan İlçe Kaymakamına 
teşekkür eden Müdür Ün; 
“Yüksekokulumuzda öğrenim 
gören öğrencilerimize yönelik 
gerçekleştirdiğimiz “Şehitlik 
Ziyareti” programımıza 
katkılarından dolayı Tonya 
Kaymakamımız Sayın 
Muhammet İKİS Beye teşekkür 
ediyorum” dedi.

HAFIZLARA, TAÇ GİYME MERASİMİ DÜZENLENDİ

V
akfıkebir İlçe 
Müftülüğüne bağlı Bölge 
Yatılı Kız Kur'an 

Kursunda hafızlıklarını 
tamamlayan iki öğrenci için 

kursta taç 
giyme 
programı 
düzenlendi. 
Vakfıkebir 
İlçe 
Müftülüğüne 
bağlı Bölge 
Yatılı Kız 
Kur'an 
Kursunda 
hafızlıklarını 
tamamlayan 
iki öğrenci 
için kursta 
taç giyme 
programı 

düzenlendi. Öğrencilerin 
velileri ile yakınlarının davet 
edildiği programa İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük de katıldı. 
Programda, Kur'an-ı Kerim, 

ilahiler, tekbir ve salât-ü 
selâmlar okundu. Daha sonra 
programa iştirak eden İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
hafızlıklarını başarı ile 
tamamlayan öğrencileri, 
hocalarını ve velilerini tebrik 
etti. Müftü Küçük ayrıca 
programda yaptığı 
konuşmasında, 2021 Yılı 
'Mevlîd-i Nebî Haftası'nın ana 
teması olan "Peygamberimiz 
ve Vefâ Toplumu" konu başlığı 
etrafında Peygamberimiz 
(s.a.s)'in hayatından vefa 
örnekleriyle öğrencilere öğüt, 
tavsiye ve nasihatlerde 
bulundu. Program, 
hafızlıklarını tamamlayan iki 
öğrenciye taç giydirilmesini 
müteakip yapılan dua ve 
ikramla sona erdi.



C
umhuriyetimizin 98. Kuruluş Yıl Dönümü 
nedeniyle Vakfıkebir ilçemizin hükümet 
konağı önünde kutlama programı 

düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başlayan törende Vakfıkebir 
Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız Muhammet Balta ve 
Cumhuriyet Savcısı Kadir Enes Atilla halkın ve 
öğrencilerin bayramını kutladı. Törene İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'ın yanı sıra 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, Cumhuriyet 
Savcısı Kadir Enes Atilla, İlçe Jandarma 
Komutanı Mert Oğuztarhan, İlçe Emniyet Müdür 
vekili Merthan Çelikdağ, Daire Amirleri, Siyasi 
Partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, Okul 
Müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“CUMHURİYETİ YÜCELTİP GELİŞTİRMEK 
HEPİMİZİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ OLMALIDIR”
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan 
yaptı. Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan; “Büyük 
Önder Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde “Türk 
Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun 
olan idare, Cumhuriyet idaresidir” diyerek ilan 
ettiği Cumhuriyet, O'nun Türk Milletine bıraktığı 
en büyük mirasıdır. İşgalci devletlere karşı 
mücadele verip ulusal bağımsızlığını kazanan 
Türkiye Cumhuriyeti'nin savaş sonrası elde ettiği 
kazanımlar, bölgesel ve küresel etkenler de göz 
önüne alındığında azımsanamaz büyüklüktedir. 
Cumhuriyet, çağdaş yönetim biçimlerinden biri 
olan demokrasiyi bağrında geliştirebilen en iyi 

sistemdir. Kişi hak ve özgürlükleri ancak bu 
sistem içinde güvence altında olabilir. Türkiye 
için sadece bir yönetim şekli değil, aynı 
zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma 
hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği çağdaş 
açılımlarla Türk insanının ufkunu genişletmiş, 
ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımız 
görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır. 
Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet; milletin 
kendisidir. Türk Milleti, Cumhuriyeti benimsemiş 
ve bütün değerlerine sımsıkı sarılmıştır. 
Cumhuriyetimizin temel hede; görevlerini yerine 
getiren, haklarını kazanabilen, özgüveni 
gelişmiş, üretken bireyleri topluma kazandırmak 
olmuştur. Devlet halkın devletidir, üstün irade ve 
her türlü yönetim yetkisinin kaynağı millet 
iradesidir. Büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu 
“Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir” ilkesi, 
Devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır. 
Bütün bunların teminatı cumhuriyettir. Ülkemiz, 
üzerinde bulunduğu coğrafya itibari ile politik, 
stratejik ve ekonomik bir cazibeye sahiptir. Bu 
nedenledir ki! Binlerce yıldır bu topraklarda aynı 
bayrak altında yaşayan insanlar üzerinde hep 
plan üstüne plan yapılmış, oyun içinde oyun 
oynanmıştır. Ancak, tek yürek olmuş milletimiz 
sayesinde bu oyunlar boşa çıkarılmıştır. Bundan 
sonrada yapılacak planlar da bozulmaya 
mahkûmdur. Devletimizin demokrasimizi 

güçlendirip, evrensel standartlarında üstüne 
taşımayı amaçladığı projelerle tüm 
yurttaşlarımızın hak ve özgürlük alanları daha da 
genişlemektedir.  Türk Milleti de Cumhuriyetini 
yüceltip geliştirerek, demokrasinin nimetlerinden 
en üst seviyede sürekli faydalandığı anda 
elbette ki çağdaş toplumlar içindeki yerini 
sağlama alacaktır. Bu nedenle Cumhuriyeti 
yüceltip geliştirmek hepimizin öncelikli görevi 
olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 98. 
yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin 
ebediyete kadar var olmasını temenni eder, 
vatan toprağı için canını feda eden aziz 
şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet 
ve şükranlarımı sunar, hepinizin Cumhuriyet 
Bayramını en 
içten dileklerimle 
kutlarım dedi." 
Daha sonra 
şiirler okundu, 
Cumhuriyet 
bayramı dolayısı 
ile yapılan çeşitli 
yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrencilere 
ödülleri verilerek 
program son 
buldu.

Büyükliman
Postası 5 05.11.2021HABER

CUMHURİYET “98” YAŞINDA

KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİYLE
İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, ilçe 
müftülüğüne bağlı Kur'an 

kurslarında görev yapan bayan 
Kur'an kursu yönetici ve 
öğreticileriyle istişare ve 
değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirdi. Hafızlık, 4-6 Yaş 
ve İhtiyaç Odaklı Kuran Kursları 
öğreticilerinin katıldığı toplantı 
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Ku'an 
Kursu Toplantı Salonunda 
yapıldı. Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğüne bağlı Kur'an 
kurslarında eğitim öğretim 
gören 4-6 yaş grubu minik 
öğrencilerle, hafızlık ve ihtiyaç 
odaklı Kur'an kurslarına devam 
eden öğrencilerin mevcut 

durumları ile eğitim 
öğretimindeki sorunları ve 
kursların ihtiyaçları ve çözüm 
önerilerinin konuşulduğu 
toplantıda, Kur'an kursu 
öğreticilerine konuşan İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, "Kur'an 
kursu hizmetlerini ve bu 
kurslarımızdaki eğitim öğretimin 
kalitesini daha üst seviyelere 
çıkarmak için birlikte elbirliği ile 
çalışmak durumundayız. Bu 
anlamda her birimize çok iş 
düşüyor. Öğrencilerimize 
sadece Kur'an'ı okumayı, 
ezberlemeyi öğretmeyeceğiz; 
aynı zamanda okuduğu 
Kur'an'ın anlamını, İslami 
değerleri, güzel bir ahlakın 

eğitim ve ilkelerini öğreteceğiz. 
Bunu yaparken de onları 
incitmeden, kırıp-dökmeden, 
sorumluluk bilinci ve anlayışıyla 
davranmak durumundayız. El 
ele vererek, gönüllülük esasına 
göre çalışırsak arzu edilen 
hedefe ulaşabilir, kurslarımıza 
bir farkındalık kazandırabilir, 
topluma faydalı bireylerin 
yetişmesine vesile olabiliriz." 
sözlerine yer verdi. Toplantıya 
katılan Kur'an kursu 
öğreticilerinin öneri, eleştiri ve 
teklierini de değerlendiren İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, Kur'an 
kursu öğreticilerinin tüm zorluk 
ve sıkıntılara rağmen her 
zaman büyük bir azim ve 
fedakarlıkla hizmette 
bulunduklarına dikkat çekerek 
gayretli çalışmalarından dolayı 
kendilerini tebrik etti, gayret ve 
başarılarının devamını diledi.

TRABZONSPOR SEVGİSİ SINIR TANIMIYOR

T
rabzonspor'un içerde ve 
dışarıdaki tüm maçlarını 
takip eden Vakfıkebir 

Trabzonsporlular Dernek 
Başkanı Hasan Bahadır ve 
yönetim kurulu arkadaşları bu 
sevgi sınır tanımıyor dediler. 
Vakfıkebir Trabzonsporlular 
Taraftarlar Dernek Başkanı 
Hasan Bahadır, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Osman Taner Bahadır, 
Olcay Bahadır, Toktamış Han 
Bahadır ve Ali Osman Atik ile 
birlikte deplasman maçlarında 
dahil tüm Trabzonspor 
maçlarında takımı yalnız 
bırakmıyorlar. Renklerine gönül 
verdikleri Trabzonspor sevgisi 
sınır tanımıyor. Türkiye Süper 
Ligine bu yıl güzel bir başlangıç 

yapan 
Trabzonspo
r, hem iç 
saha hem 
de dış saha 
maçlarında 
seyircisinin 
desteğini 
arkasına 
alıyor. 
Şampiyonlu
k hedeyle 
bu sezonu 
süper bir 
başlangıç 

yapan ve ligde nağmağlup 
olarak yoluna devam eden 
Trabzonspor'un Vakfıkebir'den 
her maçına giden ve destek 
veren Vakfıkebir 
Trabzonsporlular Taraftarlar 
Dernek Başkanı Hasan Bahadır 
ve Yönetim Kurulu üyeleri 
Trabzonspor sevgisinin sınır 
tanımadığını dile getirdiler.  
Trabzonspor'un kendileri için bir 
yaşam biçimi olduğunu belirten 
Dernek Başkanı Hasan 
Bahadır, “Trabzonspor'un 
şuanda bulunduğu nokta şehrin 
yüzünde tebessüm oluşmasına 
neden oluyor.  Her maç sonrası 
şehirde bir hafta boyunca 
Trabzonspor konuşuluyor. 
Trabzonspor galip geldiği 

sürece bu şehirde hiçbir 
ekonomik sıkıntı dile gelmez. 
Herkesin yüzü güler. Bir şehir 
Trabzonspor ile yatıp kalkıyor. 
Bizlerde hayatımızın en önemli 
yerine Trabzonspor'umuzu 
koyduk. Bizde dernek olarak 
takımımızı şartsız koşulsuz 
destekliyoruz. Başarısı için 
elimizi taşın altına koymaktan 
kaçınmıyoruz.” İç saha 
maçlarında olduğu gibi dış saha 
maçlarında da takımı yalnız 
bırakmadıklarını belirten 
Başkan Bahadır, Trabzonspor 
nerede biz oradayız dedi. 
Fenerbahçe maçında tüm 
taraar gruplarının tek ses tek 
yürek çatısı altında 
Trabzonspor'a destek olduğunu 
belirten Bahadır, “Bana göre 
taraftarlar olarak iyi bir sınav 
verdik, Fenerbahçe maçında 
tüm Türkiye Trabzonspor 
taraftarlarının gücünü bir kez 
daha gördü. Bundan sonraki 
süreçte de yönetimimiz 
taraftarları bir noktada 
birleştirmeli. Çünkü Fenerbahçe 
maçında olduğu gibi tek sesten 
çıkan coşku oyuncularımız için 
itici bir güç olur. Trabzonspor 
yönetiminin bu konuda üzerine 
düşeni yapacağından hiç 
kuşkumuz yok. Dedi. 

T
rabzon Üniversitesi 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu'nda 16 

Kasım 2021 tarihinde 3. 
Geleneksel Mustafa Turupçu'yu 
Anma Satranç Turnuvası 
düzenlenecek.  Turnuva ile ilgili 

açıklamalarda 
bulunan Yüksekokul 
Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Tolga Ergün; 
“Yüksekokulumuzda 
geleneksel hale 
getirmeyi ilke 
edindiğimiz Ödüllü 
Satranç Turnuvasını, 
6 Kasım 2019 
tarihinde Vakfıkebir 
eğitim camiasının 
kıymetli isimlerinden 
merhum Mustafa 
Turupçu adına 
birincisini 
düzenleyip, 25 
Kasım 2020 
tarihinde ikincisini 
koronavirüs 
salgınından dolayı 

Çevrimiçi (online) olarak 
gerçekleştirdik. 
Yüksekokulumuz, Vakfıkebir 
Kaymakamlığı ve Türkiye 
Satranç Federasyonu'nun 
katkılarıyla bu yıl 16 Kasım 2021 
tarihinde Vakfıkebir MYO 

Yerleşkesinde inşallah 
üçüncüsünü yüz yüze 
gerçekleştireceğiz” dedi. Müdür 
Ergün; “Geçtiğimiz iki turnuvayı 
sadece yüksekokulumuz 
öğrencilerine yönelik 
düzenlemiştik, turnuvayı daha 
heyecanlı hale getirmek adına 
bu yıl ilk kez Trabzon 
Üniversitesi'ne bağlı diğer 
Meslek Yüksekokulu (Turizm ve 
Otelcilik, Şalpazarı, Tonya ve 
Beşikdüzü) öğrencilerini de 
turnuvaya dahil ettik. Başvurular 
Yüksekokulumuz web 
sayfasından 01-14 Kasım 2021 
tarihleri arasında online olarak 
yapılacaktır. Önümüzdeki 
yıllarda turnuvaya başvuru 
yapabilecek hedef kitleyi daha 
da büyütmek arzusundayız. 
Ayrıca bu tür turnuva ve 
organizasyonlar ile 
yüksekokulumuz, ilçemiz ve 
şehrimizle birlikte önemli 
değerlerimize sahip çıkmayı 
amaçlamaktayız.”ifadelerini 
kullandı.

KİRKONUN YERİ DUALARLA BİRLİKTE HİZMETE AÇILDI

B
eşikdüzü ilçesinde 
Melek ve Emre Gün 
tarafından Pastane ve 

Lokanta sektöründe ilçe ve 
bölge halkına hizmet verecek 
olan yeni bir işyeri dualarla 
birlikte hizmete açıldı. 
Beşikdüzü ilçesinde Melek ve 
Emre Gün tarafından Çeşme 
Önü Mahallesi Şalpazarı Yolu 
girişinde Pastane ve Lokanta 
sektöründe ilçe ve bölge 

halkına hizmet verecek olan 
yeni bir işyeri dualarla birlikte 
hizmete açıldı. Açılış törenine 
katılan Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun yaptığı 
konuşmasında; “Ekonomik 
anlamda zor şartlar altında 
sıkıntılı günlerden geçen 
esnaarımız olmasına 
rağmen cesaret örneği 
gösterip böyle güzel bir 
mekanı ilçemize ve 

bölgemize kazandıran 
arkadaşlarımızı kutluyorum.
Yeni işyerimizin ilçemize ve 
bölgemize hayırlı olmasını 
diliyor, genç girişimci 
kardeşlerimize bol bereketli 
kazançlar diliyorum dedi.” 
Açılış törenine Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis 
Uzun'un yanı sıra Siyasi Parti 
temsilcileri, STK temsilcileri 
ve vatandaşlar katıldı.

SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENECEK



V
akfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür 
Küçük, 2022 Yılı 

Ramazan ayında 
ilçedeki bir camide 
hatimle teravih namazı 
kılınması için din 
görevlileri ile bir toplantı 
gerçekleştirdi. 
Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü Merkez 
Kur'an Kursu'nda 
yapılan 'Hatimle Teravih 
Namazı Uygulaması 
Değerlendirme 
Toplantısı'na ilçe 
müftülüğüne bağlı 
camilerde görev yapan 
hafız din görevlileri 
katıldı. 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 
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, 
ihtiyaç ve talep olması 
halinde birden çok 
yerde de 
kıldırılabileceğini 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.

Büyükliman
Postası 6 05.11.2021HABER

HATİMLE TERAVİH NAMAZI UYGULAMA TOPLANTISI 

MİMARLAR DÜNYA EVİNE GİRDİLER

M
imar ve İnşaat 
Mühendisi olan 
Yön Mimarlık 

Mühendislik ortakları, 
Nazlı ile Yusuf 
evlenerek dünya evine 
girdiler. Beşikdüzü 
eşraflarından olan 
Nalan ve Metin 
Yücesan'ın kızları, Yön 
Mimarlık Mühendislik 
ortağı, Mimar ve İnşaat 

Mühendisi Nazlı 
Yücesan ile Tonya 
eşraflarından Emine ve 
Muhammet Arslan'ın 
oğulları Yön Mimarlık 
Mühendislik ortağı, 
Mimar Yusuf Arslan ile 
evlendiler. Nazlı ve 
Yusuf çiftinin düğünü 
Beşikdüzü Aşiyan 
Düğün Salonunda 
yapıldı. Genç çiftin 

nikahını Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta kıydı. 
Şahitliklerini Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu, Tonya 
Belediye Başkanı 
Osman Beşel ve Prof. 
Dr. Muhammet Raşit 
Sayın katıldı. 
Beşikdüzü Aşiyan 
Düğün Salonunda 
yapılan 
muhteşe
m düğün 
törenine 
genç 
çiftlerin 
eş, dost, 
akraba ve 
arkadaşla
rının yanı 
sıra çok 
sayıda 
davetli 

katılarak Nazlı ile 
Yusuf'un mutluluklarına 
şahit oldular. 
Büyükliman Postası 
Gazetesi olarak genç 
çiftlerin evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin 
kendilerine ve ailelerine 
sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini 
diliyoruz.

ÖZEL ÖĞRENCİLERİN CUMHURİYET COŞKUSU

V
akfıkebir İMKB MTAL 
Özel Eğitim Meslek Lisesi 
Öğrencileri Cumhuriyet'in 

98. Kuruluş Yıl dönümünü büyük 
bir coşku ve heyecanla 
kutladılar. Vakfıkebir'de özel 
öğrencilerin hem eğitim alması 
hem de meslek öğrenebilmeleri 
amacıyla eğitim yapan 
Vakfıkebir İMKB MTAL Özel 
Eğitim Meslek Lisesi yönetici, 
öğretmen ve öğrencileri 
düzenlenen etkinliklerle 
Cumhuriyetin ilanının 98. Yılını 
ve Cumhuriyet Bayramını 
coşkuyla kutladılar. Okul 
öğretmenlerinin özel öğrenciler 
ile beraber hazırladıkları 
program büyük ilgi gördü. 
Vakfıkebir'de meslek eğitimi 
alanında marka olma hedefine 
emin adımlarla ilerleyen İMKB 
MTAL Özel Eğitim Meslek 
Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşunun 98'inci yıl dönümü 
dolayısıyla çeşitli etkinlikler 
düzenledi. Okul bahçesinde 
yapılan etkinliğe ellerinde Türk 
bayrakları ile katılan öğrenciler, 
öğretmenleri ile birlikte 
hazırladıkları gösterileri sundu. 
Ellerinde Türk bayrakları ile 
şarkılar da söyleyen öğrenciler, 
Cumhuriyet Bayramı'nı 
coşkuyla kutladı.
“EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Okul Müdürü Sezgin Özdin 
yaptığı konuşmada, 

Katılımcıların ve öğrencilerin 
Cumhuriyet Bayramı'nı 
kutlayarak, “Özel Eğitim Meslek 
Lisesi olarak, manevi 
değerlerine sahip çıkan nesiller 
yetiştirmeyi amaç edinmiş bir 
kurumuz. Vatanına, milletine, 
bayrağına saygısı olan nesillerin 
her önemli günün, bayramın 
bilinciyle yetişebilmesi, 
öğrendiklerini uygulayabilen ve 
gelecek kuşaklara aktarabilen 
birer birey olarak görmek 
hepimizin tatlı onuru olacaktır. 
Bu özel ve güzel programı 
hazırlayan ve emek harcayan 
herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.
“CUMHURİYET BAYRAMI 
HEPİMİZE KUTLU OLSUN” 
Okulun Öğretmenlerinde Haydar 

Çoban ise yaptığı 
konuşmasında, “Küçücük 
yüreklerde kocaman sevgi 
barındıran geleceğimizin 
emanetçileri çocuklarımız ile 
okulumuzda tüm coşkumuzla 
kutladığımız Cumhuriyet 
Bayramı hepimize kutlu olsun. 
Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ün, 'Milletin bağrında 
temiz bir nesil yetişiyor. Bu 
eseri (Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti) onlara bırakacağım 
ve gözüm arkamda 
olmayacak' sözünün 
çocuklarımızın gözlerindeki 
ışığı gördükçe ne kadar 
gerçek olduğunu anlamanın 
gururunu yaşıyoruz. Türkiye 

Cumhuriyetinin kurucusu Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ü iyi anlamak ve iyi 
anlatmak hepimizin görevidir” 
ifadelerini kullandı. Özel Eğitim 
öğrencilerinin hazırladığı bayram 
kutlaması çok renkli görüntülere 
sahne oldu. Müzik Öğretmeni 
Ufuk Ongun'un hazırladığı 
öğretmen ve öğrenci koroları 
izleyenlere duygulu anlar 
yaşattı. Şiirler, solo türküler ve 
orotoryo ile dolu dolu hazırlanan 
programa büyük ilgi gördü. 
Programa, Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Milli Eğitim 
Şube Müdürü Şeref İçoğlu, Okul 
Müdürleri ve veliler iştirak etti.ÖĞRETMEN ALIM İLANI

Özel Vakfıkebir Orta Okul Erkek Öğrenci 
Yurdunda görev yapmak için “REHBER 

ÖĞRETMEN” alımı yapılacaktır. Çalışmak 
isteyen ve MEB kurumlarında Rehber 

Öğretmen olarak çalışma şartlarını taşıyan 
rehber öğretmenlerin Özel Vakfıkebir Orta 

Okul Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğüne 
başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: Hacıköy Mahallesi Gazi Irmak 
Caddesi No: 19

Vakfıkebir/TRABZON
TEL: 0545 515 0028

ZAYİ İLANI
Oğlum Muhammet Akkan'a taksitli olarak satmış olduğum Kayık Bedelinin taksit karşılığı olan

30 Eylül 2021 tarihli 100 bin TL.'lik senedi kaybettim. Hükümsüzdür.
Mehmet AKKAN

Şükrü oğlu 1934 Doğumlu-ÇARŞIBAŞI

HACIFETTAHOĞLU İLE GURUR DUYDUK

V
akfıkebir ilçemizin 
yetiştirdiği önemli 
değerlerden biri 

olan Gazeteci Tuncay 
Hacıfettahoğlu, 2020 
yılının başarılı 
gazetecileri ödül 
töreninde Basın Hizmet 
Ödülü'ne layık görüldü. 
Vakfıkebir İlçemizin 
yetiştirdiği önemli 
değerlerden biri olan 
Gazeteci Tuncay 
Hacıfettahoğlu, 20 yılı 
aşkın süredir 
Büyükliman Bölgesinde 
yaptığı haberlerle her 
zaman gündem yaratan 
olayları gün yüzüne 
çıkartarak başarılı ve 

ilkeli gazetecilik 
anlayışının sembol ismi 
oldu. Bey efendi 
yapısıyla örnek alınan 
bir kişilik olan 
Hacıfettahoğlu, 20 yılı 
aşkın süredir 
sürdürdüğü meslek 
yaşantısında ve basın 
camiasının önemli 
kalemlerinden biri oldu. 
Yaptığı haberler ve köşe 
yazılarıyla toplumu 
aydınlatan, bilgi akışını 
sağlayan, doğru ve ilkeli 
habercilik anlayışından 
asla taviz vermeyen, dik 
duruşunu her zaman ön 
planda tutarak haklının 
yanında, haksızın 

karşısında olmuştur. 
Yaptığı çalışmalar ve 
emeklerinin karşılığı 
olarak Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından düzenlenen 
2020 yılının başarılı 
gazetecileri ödül 
töreninde Sayın Tuncay 
Hacıfettahoğlu'na Basın 
Hizmet Ödülü layık 
görüldü. Düzenlenen 
gecede Gazeteci 
Tuncay Hacıfettahoğlu 
ödülünü yine 
Trabzon'un ve 
Vakfıkebir İlçemizin 
yetiştirdiği önemli 
değerlerden ve 
simalardan biri olan 

işadamı Selahattin 
Bahadır'ın elinden aldı. 
Hacıfettahoğlu'nu bu 
başarısından dolayı 
kutluyoruz. 
Çalışmalarında 
başarılar diliyoruz.
“ONUR VE GURUR 
DUYDUM”
Gazeteci Tuncay 
Hacıfettahoğlu sosyal 
medya hesabından 
yaptığı paylaşımda şu 
ifadelere yer verdi. 
Hacıfettahoğlu, “20 yılı 
aşkın bir süredir 
sürdürdüğüm mesleki 
yaşamımda aldığım en 
anlamlı ödül bu ödül 
olsa gerek. Bu ödülü 
almaktan onur ve gurur 
duydum. Ödülümü 
Tuncay Uçkun abimizle 
birlikte, Selahattin 
Bahadır abimizin 
elinden almaktan da çok 
mutlu oldum. Şahsıma 
bu büyük ve anlamlı 
ödülü layık gören 
Trabzon Gazeteciler 
Cemiyetimizin Başkanı 
Ersen Küçük, Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Kamburoğlu 
kardeşimize ve tüm 
yönetim kurulu 
üyelerine ayrıca 
teşekkür ediyorum 
dedi.”



Büyükliman
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KARADENİZ DERBİSİNDE ZAFER TRABZONSPOR'UN! 

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
(TGC) tarafından düzenlenen 
"2020 Başarılı Gazeteciler 
Yarışması"nın ödül töreni 
gerçekleştirildi. Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti tarafından 
düzenlenen 2020 Başarılı 
Gazeteciler Yarışması ödül 
töreni bugün Hamamizade 
İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 
düzenlendi.
Ödül törenine Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Mümin Nuhoğlu, 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun, Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Yomra Belediye Başkanı 
Mustafa Bıyık, Maçka Belediye 
Başkanı Koray Koçan, siyasi 
parti il ve ilçe başkanları, 
Trabzonspor Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Sağıroğlu, 
Trabzonspor Teknik Direktörü 

Abdullah Avcı, sivil toplum 
kuruluşların yetkilileri, 
gazeteciler ve davetliler katıldı. 
Vali İsmail Ustaoğlu, törende 
yaptığı konuşmada, gazetecilik 
mesleğinin zorluklarına 
değinerek, "Bir yılın emeğini bu 
akşam hep birlikte paylaşıyoruz. 
Yağmur demeden, kar 
demeden, gece gündüz 
demeden toplumumuzu 
bilinçlendirme, onlara doğru 
haber ulaştırma adına 
arkadaşlarımız burada 
fedakarlıklarıyla çok güzel 
hizmetler yaptılar." dedi. 
Ustaoğlu, toplumun doğru 
haber alma adına en büyük 
kaynağının basın mensupları 
olduğunu vurgulayarak, "Onlar 
bizim adeta gören gözümüz, 
işiten kulağımız ve bu anlamda 
da toplumumuzun 
bilinçlenmesinde biz 
yöneticilerin de bu konuda ortak 
yönetişim anlayışı içerisinde en 
fazla istifade ettiği basın 
mensubu arkadaşlarımız. Bu 

anlamda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. İçişleri 
Bakanımızın ile yaptığımız 
telefon görüşmesine istinaden 
onların da selamlarını sizlere 
iletmek istiyorum“ ifadelerini 
kullandı. Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu yaptığı açıklamada, 
''Ödüle layık görülen tüm 
arkadaşları tebrik ediyorum. 
Trabzon basın anlamında çok 
önde olan şehirlerden bir tanesi. 
Biz yerel basınımızın gücüyle 
gurur doyuyoruz. Bu gücün 
hizmet anlamında ve kalkınma 
anlamında olumlu şekilde 
kullanıldığını görüyoruz. Jüri 
Özel Ödül'ünü Trabzon'da çok 
iyi iş yapmış bir belediye 
başkanı olarak anılan Hasan 
Melek'e vermek benim için 
büyük onur. Herkesi saygıyla 
selamlıyorum'' dedi 
Trabzonspor Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı törende yaptığı 
açıklamada, ''7 gün sonra 1 
seneyi dolduracağım. Karşılıklı 
örtüşen birçok şey var. Bende 
bu yörenin insanıyım. Burayı 
çok seviyorum. Umarım bu 
dilekleri hep beraber yaşarız. 
Bu şehir bunu fazlasıyla hak 
ediyor'' dedi. TGC Başkanı 
Ersen Veda Küçük ise 
meslektaşlarının sorunlarını her 
platformda dile getirip çözüm 

aradıklarını kaydederek, 
''Meslektaşlarımızın meslek 
başarılarının ödüllendirmesi 
motivasyonlarının yüksek 
tutmaya amaçlayan 
ödüllendirmek için ödül alan 
arkadaşları şimdiden 
kutluyorum. Her zaman 
söylüyoruz sevgi ve saygı ile 
etkinliğimizi artırmak için 
etkinliklerimizi arttıracağız. Bu 
geceye katılım sağlayan 
herkese teşekkür ediyor, iyi ki 
varsınız diyorum''Gazeteciliğin 
zevkli olduğu kadar çok zor bir 
meslek olduğunu biliyoruz. 
Okuyucuların, izleyicilerin ve 
dinleyicilerin dünyayı 
algılamasına yardımcı olmak 
onların düşünce, kanaat ve 
yaşam biçimlerine değişiklik 
yapılmasına katkıda bulunmak 
çok değerli ama bir o kadar da 
sorumluluk getirmektir." 
sözlerine yer verdi. 
Konuşmaların ardından çeşitli 
kategorilerdeki ödüller 
sahiplerine verildi.
YARIŞMADA ÖDÜL ALMAYA 
HAK KAZANAN ESERLER 
ŞÖYLE ;
Gazete  Haber –Özgür Özdemir 
(Sabah Gazetesi) “Dayı Sele 
Kapıldık Sürükleniyoruz”
Araştırma Haber- Bahittin 
Baştürk  (Taka Gazetesi) 
“Lojman Krizi “

Gazete Röportaj- Selahattin 
Özcan (Karadeniz'de Sonnokta) 
“Siz Evde Kalın Biz Röportaja 
Geliriz “
Fıkra- Makale Yazısı-Meryem 
Akgün (Karadeniz Gazetesi) 
“Benim Adım Filiz”
Fıkra-Makale Yazısı İnternet – 
Elif ÇAVUŞ (Habercuk.com) “5 
Gün 4 Gece Güneydoğu'da Ne 
Yaptık”
Haber Fotoğraf    - Ozan Köse 
(İhlas Haber Ajansı) “ Sarıkamış 
Şehitleri 2200 rakımlı  Sis 
Dağı'nda Anıldı”
TV Görüntü Haber    - Selçuk 
Başar  (Demirören Haber 
Ajansı) “Ölmeden Kendine 
Türbe Görünümlü Mezar Yaptı”
Spor Haberi    - Hasan Tüncel 
(61 Saat) “Trabzonspor Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu Alkol Testine 
Girdi 0 Promil Çıktı”
Spor Fotoğraf  - Nurgül 
Günaydın (Karadeniz'den 
Günebakış)
Radyo İnceleme Araştırma    - 
Özgül KÖMÜRCÜ (TRT 
Trabzon Radyosu) “Köyümün 
Türküleri”
İnternet İnceleme Araştırma 
–Okan Çıtlak (Haber 61 ) 
“Uzmanından  Acı Tespit 
Çocuklara Bırak Elinden                  
Telefonu Denilirken Şimdi 
Karşısında Yoklama Alınıyor”
Mizanpaj Haber  -  Elif Yasemin 

AYDOĞAN (Karadeniz 
Gazetesi) “Atam Kalbimizdesin”
Mizanpaj Spor      - Enes Aydın 
(Karadeniz'de Sonnokta) 
“8.Şampiyonluk İçin İçerdeyiz”
YÖNETİM KURULU 
ÖDÜLLERİ;
ZİYAD NEMLİ BÜYÜK ÖDÜLÜ: 
Ömer OLCAY
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Hasan 
MELEK
SANAT ÖDÜLÜ: Kudret 
EMİROĞLU
SPOR ÖDÜLÜ: Busenaz  
SÜRMENELİ-Buse Naz 
ÇAKIROĞLU
YILIN GİRİŞİMCİ İŞ 
ADAMLARI: 
1.TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi 
A.Ş. :  Ahmet Alemdaroğlu
2.Başaran Gemi Sanayi: Rıfkı 
Başaran
3.Küçükarslanlar Bakır Çinko 
San. ve Tic. A.Ş. : Hasan 
Küçükarslan
4.Çolakoğlu Mühendislik Mak. 
San. Tic. Ltd. Şti.: Kubilay 
Özçelebi
5.Uzay Plastik ve Orman 
Ürünleri San. İnş. Tic. A.Ş. : Ali 
Baştürk
6.Şerbetli Gıda ve Ambalaj San. 
Tic. Ltd. Şti: Kâmil Kutlu
7. Avrasya Üniversitesi: Ömer 
Yıldız
8- HSC Otomotiv Renault-Dacia 
Bayii: Şek Çakır

TGC'DEN MUHTEŞEM ÖDÜL TÖRENİ

Süper Lig'in 11. haftasındaki 
Karadeniz derbisinde 
Trabzonspor, evinde Çaykur 
Rizespor'u ağırladı. Medical 
Park Stadyumu'nda oynanan 
maçı bordo-mavililer 2-1'lik 
skorla aldı ve liderliğini 
sürdürdü.Spor Toto Süper Lig'in 
11. haftasında yenilgisiz lider 
Trabzonspor, sahasında Çaykur 
Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 
puanını 27'ye yükseltti. Medical 
Park Stadyumu'nda oynanan 

mücadelede konuk ekip 22. 
dakikada Djokovic'in penaltıdan 
attığı golle 1-0 öne geçti. Ev 
sahibi takım 43'te Djaniny 
attığı penaltı golüyle skoru 
eşitledi: 1-1. Maça 
sonradan dahil olan 
Nwakaeme bordo mavili 
ekibe galibiyeti getiren golü 
73. dakikada attı. Bu 
sonuçla yenilgisiz lider 
Trabzonspor üst üste 
oynadığı 4. maçını da 

kazandı ve puanını 27'ye 
yükseltti. Son sıradaki Çaykur 
Rizespor 4 puanda kaldı.

TRABZONSPOR'DA 
SAKATLIK ŞOKU
Trabzonspor'da Gervinho'nun 
sağ ön çapraz bağları koptu. 
Fildişi Sahilli oyuncu sezonu 
kapattı. Süper Lig'in 11. 
haftasında Trabzonspor 
sahasında Çaykur Rizespor ile 
karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 
yenen bordo mavili takımdan 
kötü haber geldi. Gervinho, 
mücadelenin 12. dakikasında 
sakatlanarak sahayı sedyeyle 

terk etmişti.  Trabzonspor 
Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 
Gervinho'nun sağ çapraz 
bağının koptuğunu ve 6 ay 
sahadan uzak kalacağını 
açıkladı.

BEŞİKTAŞ MAÇI 
HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Trabzonspor, Spor Toto Süper 
Lig'in 12. haftasında 6 Kasım 
Cumartesi günü Beşiktaş ile 
deplasmanda yapacağı maçın 

hazırlıklarını sürdürdü.  Bordo-
mavili kulübün internet sitesinde 
yer alan açıklamaya göre, 
teknik direktör Abdullah Avcı 
yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz 
Tesisleri'nde yapılan 
antrenmanda teknikle bağlantılı 
dinamik ısınma hareketlerinin 
ardından 5'e 2 çalışmaları 
gerçekleştirildi. Geniş alan 
oyunları ile devam eden 
antrenman, çift kale maç ile 
tamamlandı.

VAKFIKEBİR 1874 FK EMİN ADIMLARLA: 2-1

Vakfıkebir İlçe Stadyumunda 
oynanan Vakfıkebir 1874 FK - 
Karadağspor müsabakasında 
temsilcimiz karşılaşmayı 2-1 
kazandı.  Karşılaşmayı 
Vakfıkebir Kaymakamı Hacı 
Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, siyasi 
parti ilçe başkanları, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri izlediler.  
Vakfıkebir Kaymakamı Hacı 
Arslan Uzan, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta soyunma odasına inerek 
oyuncular kutladı. Maçın 
başından sonuna kadar üstün 
bir oyun sergileyen Vakfıkebir 
temsilcimiz Vakfıkebir 1874 FK 
maçı da kazanmasını bildi. 
HAKEMLER: Halil İbrahim 
Yıldırım**, Miraç Berk 
Kölemen**, Selçuk Bekçi** 
VAKFIKEBİR 1874 FK: Osman 
Çağrı Özkan**, İlhan Baltürk**, 

Ahmet Talha Çolakoğlu**, Emir 
Can Cinal**, Abdullah Türker 
Kutoğlu**, Serkan Demir***, 
Kahraman Koçaklı**, Berat Celal 
Öner**, Şevki Başar**, Bilal 
Esmer**, Fatih Çilingir** 
KARADAĞSPOR: Abdurrahman 
Koçağan*, Cem Topcu*, Ali 

Yıldız*, Yılmaz Arslan*, Hakan 
Samats*, Murat Sitar*, İlkay 
Nabil*, Ogün Samats*, Hakan 
Karbuz*, Cihat Sakı*, Ufuk 
Karadağ* GOLLER:  Dk.16 Emir 
Can Cinal (K.k.) (Karadağspor), 
Dk.45 Bilal Esmer, Dk.46 Fatih 
Çilingir ( Vakfıkebir 1874 FK)
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KEBAP ÇEŞiTLERi

Adana  - Urfa Kebap - Ciğer Şiş - Beyti- Et Şiş - Akçaabat Köfte - Kuzu Şiş
İskender - Dana Bonfile - Pirzola - Kaşarlı Köfte Balık Çeşitleri - Haydari

Acılı Ezme -  Adana Paça - İşkembe - Haşlama

14 şubat kurtuluş caddesi   VAKFIKEBİR

0505 628 87 88

recep usta
kebapcım
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ROYAL GARDEN 
Hayal ettiğiniz gibi...

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON 0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

SATILIK LÜX DAİRELER -  ADADÜZÜ EVLERİ

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


