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> 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

TDP TRABZON iL BAŞKANI TOSUN,
HALKIMIZIN SESİ OLACAĞIZ

KARADAÐ YAYLASI 
TiCARET MERKEZi OLACAK

 KONUMDADIR!> Vedat Furuncu 2'de

VAKFIKEBİR EKMEĞİNE GİDEN YOLUN
TARİHÇESİNİ ANLATACAĞIZ

ORMANLARIMIZ KATLEDiLiYOR!

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
Millet Bahçesinin içinde açılacak müzede 
“Vakfıkebir Ekmeği”nin tarihten günümüze kadar 
olan yol hikâyesinin anlatılacağını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) Trabzon İl Başkanı Vakfıkebir'li 
hemşehrimiz Murat Tosun, Gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu'na yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karadağ Yaylası Ormanlarındaki çam ağaçlarının gövdesinden 
çıra almak uğruna, asırlık çam ağaçları katlediliyor.

Vakfıkebir Karadağ Turizm Koruma ve Güzelleştirme Derneğinin hafta sonu 
yapılan olağan genel kurulunda Abdulkadir (Cemil) Haliloğlu başkanlığa seçildi.

B
ölgenin en güzel 
yaylalarından biri olan ve 
Vakfıkebir ilçesinin tek 

yaylası durumundaki Karadağ 
Yaylası derneğinde kongre 

heyecanı yaşandı. Vakfıkebir 
Karadağ Turizm Koruma ve 
Güzelleştirme Derneğinin hafta 
sonu yapılan olağan genel 
kurulunda mevcut başkan Adil 

Yılmaz'ın aday olmadı. Yapılan 
kongrede Abdulkadir (Cemil) 
Haliloğlu tüm delegelerin 
oylarını alarak uzun bir aradan 
sonra yeniden başkanlığa 

seçildi. Derneğin kurucu 
başkanı da olan Haliloğlu 
kongre sonrası yaptığı 
değerlendirmede şu ifadeleri 
kullandı. 

“KARADAÐ YAYLASINA 
HEP BÝRLÝKTE SAHÝP ÇIKMALIYIZ”

> Sadık AYDIN 3'de
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Millet Bahçesinde incelemelerde 
bulunarak eksiklikleri tespit 

ederken görüntülediğimiz Başkan 
Muhammet Balta, millet bahçemizde 
müze ve sergi salonu olan ilk ve tek 
millet bahçesi olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Biz bu müzede 
“Vakfıkebir Ekmeği”nin hikâyesini 
anlatmak istediklerini ifade etti. 
Müzenin içerisinde ekmeğin 
hikâyesini anlatmak istediklerini 
belirten Başkan Balta, burayı ekmek 
temalı millet bahçesine dönüştürdük. 
Buranın mantığı ekmek temalı millet 
bahçesi. Dolayısıyla bir müzeye 
hatta Türkiye'de ilk olacak bir sergi 
salonu yapılan millet bahçesi olacak. 
Biz bu müzede “Vakfıkebir 
Ekmeği”nin hikâyesini anlatmak 
istiyoruz. Bu anlatımda Hem görsel 

hem de animasyon şeklinde 
olmasını arzu ediyoruz. Bunun için 
de taslak projemiz var. İnsanoğlu ilk 
avlanmaya başladığı tarihten ekip 
biçmeyi öğrendiği, değirmeni 
keşfettiği ve unu öğüttüğü en sonda 
ekmeği icat ettiği ve sonunda da 
Vakfıkebir Ekmeğine giden bir yol 
hikâyesi olacak. Müzemiz büyük bir 
alanı kapsıyor. Aslında orasını 
Vakfıkebir'in genel müzesi tarzında 
Vakfıkebir'i yansıtan giyiminden 
kuşamından birçok materyali 
sergilemek istiyoruz. Aslında 
burasını bir etnografya müzesi 
haline getirmek istiyoruz. İçerisi dolu 
dolu olacak şekilde hatta birçok 
etkinliğinde içerisinde yapılabilecek, 
hatta her zaman sergi açılabilecek 
çok güzel bir mekânımız var. Hemen 

bitişiğinde müze ile entegre bir mini 
fırınımız var. Fırında pide lahmacun 

gibi birçok unlu mamuller yapılabile-
cek şekilde dizayn edildi.  Bunların 
servis edilebileceği lokasyonda var. 
İlçemize eğlenmeye, dinlenmeye 
gelen hatta şehrimizi ziyaret eden 
insanların parkı gezdikten sonra 
hem ekmeğin hikâyesini, ekmeğin 
tarihi ile ilgili bilgi edinebileceği bir 
müzeye dönüştürmek istediklerini 
belirtirken gözlerinde umut beliren 
Başkan Balta,  ekmekle ilgili tüm 
hazırlığımızı tamamladık. Diğer 
kısımlarla alakalı çalışmalarımızda 
devam ediyor. Bunları tamamladı-
ğımızda DOKA üzerinden bir hibe 
projesi ve bakanlık destekleriyle 
donanımlı bir müzeye dönüştürmeyi 
amaçladıklarını ifade etti.   

BiR KISSA
BiN HiSSE

Ahmet KAMBUROĞLU

CİĞERİMİZ YANIYOR
Şimdiye kadar böyle bir şey görmemiştim…
Türkiye'deki Orman yangınları devam 
ediyor…
Biri ya da birileri denildiğine göre belirli 
yerlerde orman yangınlarını başlatıyor ve 
ormanlarımız kül oluyor…
Nasıl bir kişilik…
Orman yangınlarıyla beraber ne yapılmaya 
çalışılıyor.
O ormanın içinde yaşayan binlerce canlılara 
ne oldu?
Telef oldular/öldüler…
Yangından dolayı ölen insanlarımız var. 
Yüzlerce insanda hastanelerde tedavi 
altındalar. Ormanlarımızı yakarak, hiç kimse 
bizlerden öç alamaz…
Orman yangınları derken birde gelelim bizim 
Karadağ Yaylası'na…
Diğer illerde yangınlar devam ederken, 
Karadağ Yaylamızda çam ağaçlarından çıra 
almak için ağaçlarımıza zarar veriyorlar…
Bunu yapanda bizim insanımız…
Ya arkadaş ne istiyorsun güzelim 
ağaçlardan?
İnsan değil misiniz?
Bir yerde ormanlarımızı yakarken, senin 
buradaki ağaca zarar vermenden ne farkın 
kaldı.
Ha o ormanı yaktın ya da ağacı gövdesinden 
soydun…
Güzelim çam ağaçlarımız ne hale geldi…
Bu haberi yaptıktan sonra inşallah yetkililer, 
bir soruşturma başlatmıştır. Bu ağaçları bu 
hale getirenlerden hesap sorulmalıdır…
Yetkililerimizi göreve davet ediyorum…
Bir an önce zarar verenlerin yakalanması 
dileğiyle…
**********************
Son günlerde Karadağ Yayla yolu 
gündemde…
Karadağ Yayla yolunun beton dökülmesi için 
sürekli telefon ve mesajlar geliyor…
İnsanlar artık yapılmasını bekliyorlar…
Vakfıkebir'in sürekli gidilen bir-iki tane 
yaylası vardır…
En önemli yaylarından birisi olan Karadağ 
Yaylamızın yollarının kötü oluşu, insanları 
araçlarını kullanmaktan bezdirdi…
Karadağ Yaylamıza giderken Taşlıyatak 
Yaylamızda birde göletimiz var…
Yıllar önce yapılmış olan bu gölet, atıl 
vaziyete dönüşmüş durumda. Bir yatırım 
yapıldı ama sonrasında hiçbir şekilde bakım-
onarım yapılmadı…
Bir yatırım geliyor ama sonrası…
Yol medeniyettir, derler…
Vakfıkebir İlçemizin en büyük 
problemlerinden birisi idi. Şu an 
baktığımızda birçok mahalle yollumuz beton 
dökülmüş durumda…
Tonya ve diğer ilçelerin yayla yolları 
yapılmış. Ama bizim yaylalarımızda yol ile 
alakalı hiçbir çalışma yok…
Müt Yolcu arkadaşımız bir gün beni aradı 
ve Karadağ Yayla yolumuz için bir çalışma 
başlattığını dile getirdi. Bu çalışmadan biraz 
bahsetti. Karadağ Yayla yolunun beton 
dökülmesi için yardımsever insanlarla irtibat 
kurmaya başladığını ve şuana kadar 300 
mikser beton alabildiği dile getirdi…
300 mikser demek, 3000 m3 beton demek…
Böyle bir işe aracılık yaptığından dolayı 
kendisini tebrik ediyorum…
Beklide yardımsever insanlarla beraber 
beton yol tamamlanacak ama devlet desteği 
şart…
Yaklaşık olarak bu yolun beton dökülmesi 
için gerekli olan 10 milyon çıvarı…
Bütün hepsini insanlardan toplaması bir hayli 
zor görünüyor…
Ben şimdiye kadar insanların yardımıyla 
berber hiçbir yayla yolu döküldüğünü 
görmedim/bilmem. Devlet işi yapacaksa 
ihaleye çıkartır ve yapıp bitirir…

Vakfıkebir'de bu iş farklı işliyor…

T
ürkiye Değişim Partisi'nin 
(TDP) Trabzon İl Başkanı 
Vakfıkebir'li hemşehrimiz 

Murat Tosun Gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı işleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre sohbet ede-
rek Trabzon genelinde başlattıkları 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
“TRABZON'LU OLMAKTAN 
GURUR DUYUYORUM”
Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) 
Trabzon İl Başkanı Murat Tosun 
yaptığı değerlendirmede; “1978 
yılında Babamın işleri dolayısı ile 
Samsun da doğdum.  Annem ve 
Babam Vakfıkebir ilçesine bağlı 
İlyaslı mahallesindendir. 35 yıldır 
Trabzon da ikamet etmekteyim. Her 
Trabzon genci gibi sokaklarda ve 
Karadeniz'in hırçın dalgalarında, 
engin muazzam yeşilin farklı 
tonlarında, o uçsuz bucaksız 

ormanlarında adını dünyaya 
duyurmuş Vakfıkebir'imin Ekmeği, 
Tonya'mın Tereyağı, Of'umun çayı, 
Akçaabat'ımın leziz köftesi, 
Çarşıbaşı'mın yorozu Keşan'ı, 
Sürmene'min o naif ustalarının 
ellerinden çıkan meşhur bıçağı ve 
her birinin ayrı ayrı güzellikleri 
anlatmakla bitmeyen Trabzon'um da 

büyüdüm ve her daim Trabzon'lu 
olmaktan gurur duydum ve duymaya 
da devam edeceğim dedi.
“HALKIMIZIN SESİ OLACAĞIZ”
Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) 
Trabzon İl Başkanı Murat Tosun; 
“Türkiye'min incisi Trabzon il Baş-
kanı olarak büyük bir hızla ve kısa 
bir dönemde il, ilçe oluşumlarımızı 
sağlamaktayız. Ayrım yapmadan her 
kesime el uzatmaktayız. Prensip 
olarak Sayın Genel Başkanımız 
Mustafa Sarıgül'ün önderliğinde 
TDP'nin Bayrağını Trabzon da ve 
tüm ilçe Başkanlarımızda tüm yöne-
tici ve delege olan yol 

arkadaşlarımızla birlikte değişimin 
ayak sesleri olmak için yola çıktık. 
TDP olarak Atatürkçü, Bayrak, Millet, 
Toprak bütünlüğü, dinimize, örf ve 
ananelerimize demokrasiyi savunan 
bir zihniyetle her daim halkın 
yanında olacağız. Bir tek seçim 
zamanı değil, daima halkın sesini 
duyurmak, sorunları dinleyip strateji 

geliştirip çözüme ulaşmak, verilen 
her sözün takipçisi, verdiğimiz 
sözlerin arkasında durarak herkesi 
kucaklayan, ayrıştırmayan bütün-
leştiren ve örnek olacak iş değil işe 
yarar şeyler yapmak, hizmet vermek 
aşkıyla Bayrağı taşımaktayız. Tüm 
çalışma arkadaşlarımızla, alçak 
gönüllü, öz güvenli, samimi, içten, 
şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. 
Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. 
Milletimizin yüzünü güldürme 
yoludur. Birliğin, beraberliğin partisi 
biz olacağız! Barışın, emeğin, 
kardeşlerin, üretimin, varlığın 
bereketin, hukukun, partisi biz 

olacağız! Uzlaşmanın demokrasinin, 
kültürün, bilimin, çevrenin partisi biz 
olacağız! Ülkemizde sorunlara çare 
üreten parti biz olacağız dedi.”
“DEĞİŞİM YÜREK İSTER”
Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) 
Trabzon İl Başkanı Murat Tosun,  
"Partimizin amblemi; Trakya ve 
Anadolu'yu simgeleyen iki kalp ve 

Avrupa'yla Asya'yı birleştiren 
yıldızdır. Hareketimiz artık bereket 
oldu. Partimizin Bayrağı bugünden 
itibaren Türkiye'nin her Yerinde 
olduğu gibi Trabzon da ve ilçelerinde 
sevgi İle dalgalanacaktır.  Bu duygu 
ve düşüncelerle ziyaretim sırasında 
gazetenizdeki tüm çalışan 
arkadaşların ve çok değerli gazeteci 
hemşehrim Ahmet Kamburoğlu'nun 
ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür 
ediyorum.  Vakfıkebir'li hemşehri-
lerimle hep beraber en kısa zaman-
da kongremizde buluşmak dileği ile 
saygı ve sevgilerimle sizlerin 
aracılığı ile gönderiyorum dedi.” 

TDP TRABZON iL BAŞKANI TOSUN,
HALKIMIZIN SESİ OLACAĞIZ

Bir tek seçim zamanı değil
Her zaman halkımızın

yanında olacağız.



Büyükliman
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“KARADAĞ YAYLASI 
TİCARET MERKEZİ OLACAK 
KONUMDADIR!”
Karadağ yaylası bizim doğup 
büyüdüğümüz ve çok 
sevdiğimiz yaylamızdır. Bizler 
yani yayla sakinleri tarafından 
Karadağ Turizm Koruma ve 
Güzelleştirme Derneğini 
kurduk. Dernek olarak 1994 
yılında ise Karadağ Şenliklerini 
başlattık. 17 yıl aralıksız olarak 
hem şenlikleri yaptık hemde 
dernek başkanlığını yürüttük. 
2011 yılında dernek 

başkanlığını bıraktım. Daha 
sonra yeni arkadaşlar bu 
göreve seçildi ve güzel bir 
çalışma örneği göstererek, 
ellerinden geleni yaparak bu 
görevi yürüttüler. Güzel 
hizmetlerde yaptılar. Fakat 
arkadaşlarımızın ve orada 
oturan yayla sakinlerinin isteği 
üzerine bizi göreve tekrar 
getirdiler. Göreve layık 
görülmek, göreve çağırılmak 
güzel bir şey. Biz de şimdi 
yaylamızın güzelliği için, yayla 
yollarımızın yapılması için 

elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz. Bu arada tabi 
belediyemizin de 
milletvekillerimizin de il ve ilçe 
idarecilerimizin de desteklerini 
alacağız. Karadağ yaylamızla 
ilgili olarak yaptığımız bütün 
çalışmalarda bizlere her zaman 
destek çıkan Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya ve TBMM 
Çevre Komisyon Başkanımız 
ve Milletvekillerimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya yayla 
sakinlerimiz ve yöneticilerimiz 

adına teşekkür ediyorum. 
Onların desteklerine yine 
ihtiyaç duyacağız. Onların 
destekleri ile bütün 
sorunlarımızı ortadan 
kaldıracağız.Vatandaşları-
mızdan da şunu istiyoruz; 
piknik alanlarını ve çevreyi iyi 
koruyalım. Gördüğümüz ve 
gözlemlediğimiz kadarıyla 
insanlarımız Karadağ 
Yaylamıza geliyor, pikniğini 
yapıyor, fakat bir kısım 
insanımız çöplerini orada 
bırakıyor. Burası belediye değil, 

belediye olsa da bırakılmaz. Bu 
güzel piknik alanlarını kim nasıl 
temizleyecek. Nasıl bir yer 
bulmak istiyorsak öyle 
bırakmalıyız. İnsanlarımızın bir 
kısmı bu konuda duyarsız. 
Bunu insanlarımızdan özellikle 
rica ediyor bekliyoruz. Yine 
önemli bir konu ise ağaçları 
yaralamayalım, kesmeyelim. 
Bir avuç çıra uğruna ağaçları 
çok yaralıyoruz. Tam bir ağaç 
katliamı ortaya çıkıyor. Bunun 
yanında vatandaş olarak orman 
kesimi yapan kişilerden de 
şikayetçiyiz. Evet yaşlı 
ağaçların ayıklanması lazım. 
Fakat çimenler çok kötü şekilde 
tahrip edildi. Mesela topuk otu 
denilen mevkide neredeyse 
çimen kalamadı. Piknik 
yapılabilecek çimenleri çok 
tahrip ettiler. Yol kenarlarındaki 
ağaçların dallarını su 
akarlarının kanallarına 
bırakıyorlar, temizlemiyorlar. Bu 
konuda da orman bölge 
müdürlüğümüzü çok daha 

duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu 
konular hakkında da ileriki 
süreçte yetkililerle görüşeceğiz. 
“KARADAĞ YAYLASINA HEP 
BİRLİKTE SAHİP 
ÇIKMALIYIZ”
Karadağ Yaylası Vakfıkebir'in 
en büyük yaylası olması 
vesilesi ile bölgenin merkezi 
yaylası konumundadır. 
Karadağ Yaylasına her zamsan 
Türkiye'nin çeşitli il ve 
ilçelerinden her zaman insanlar 
geliyor. Çünkü Karadağ'da 
bizim bildiğimiz dedelerimizden 
daha eski yaklaşık 200 yıldan 
fazladır bir pazar kuruluyor. 
Buraya çeşitli yaylalardan 
insanlar ihtiyaçlarını görmek 
için geliyor. Karadağ Yaylasının 
yolları yapıldığında bu yayla 
ticaret merkezi olacak 
konumdadır. İnsanların çok 
rahatlıkla Pazar kurarak, tüm 
yöre insanını buraya 
çekebileceğini biliyoruz. Zaten 
geçmiş yıllardan bilindiği üzere 
Cuma günleri Karadağ Yayla 

pazarı kurulurdu. Bütün 
ilçelerden gelen vatandaşlar 
burada alış veriş yapma imkanı 
buluyorlardır. Ayrıca Yayla 
Turizmi açısından da çok 
önemli bir cazibe merkezi 
olacak konumda olan Karadağ 
Yaylasında yamaç paraşütünün 
yanı sıra kış turizmi içinde 
önemli kayak merkezi 
yapılabilir. Bunun için buraya 
ilgililerin daha çok destek 
vermesini bekliyoruz ve bu 
konuda da onlarla gerekli 
diyalogu kuracağız. Gerekli 
çalışmaları da yapacağız. 
Arkadaşlarımızdan yayla 
sakinlerinden herkesten destek 
bekliyoruz dedi. 
“KATKI SUNAN HERKESE 
TEŞEKKÜR ETTİ”
Eski Başkan Adil Yılmaz ise 
yaptığı veda konuşmasında; 
Derneğimiz olağan kongresini 
yaptık. 6 yıl ve öncesinde Yaşar 
Çobanoğlu abimizle 2 yıl 
toplamda 8 yıllık süreç boyunca 
yaylamızda çalışmalarımızı 

imkanlarımızı zorlayarak 
yürüttük. Çalışma hayatım ve 
sağlık sorunlarım nedeniyle 
görev almamış olmam sorun 
değil, yapılacak çalışmaların 
yine içinde olacağım (dernek 
kurulduğundan itibaren öyle 
yaptım) . Yeni yönetim kurulu 
başkanı Abdulkadir(Cemil abi) 
Haliloğlu ve yönetimine 
başarılar diliyorum. Çalışma 
süremiz boyunca bizlerden 
desteğini esirgemeyerek 
yanımızda olan herkese 
yönetim kurulu arkadaşlarım 
adına teşekkür ediyorum dedi. 
Karadağ Turizm Koruma ve 
Güzelleştirme Derneğini yeni 
yönetim kurulu:
1-Abdulkadir Haliloğlu
2-İsmail Hakkı Çobanoğlu
3-Kadir İslam
4-Vahit Haliloğlu
5-Paşa Civil
6-M. Akif Ouoğlu
7-Ahmet Birinci
8-Rıdvan Ayhan
9-Aydın Özdemir

ORMANLARIMIZ KATLEDiLiYOR!
rmanlardaki çam 

Oağaçlarının 
gövdesinden çıra 

almak uğruna, asırlık çam 
ağaçları katlediliyor. Karadağ 
Yaylası ormanlık alan 
içerisinde çok sayıda çam 
ağacı tahrip edildi. Kimliği 
belirsiz kişi veya kişiler çıra 
elde edebilmek için ağaç 
gövdelerini kesici aletler ile 
oyarken, çok sayıda ağacı 
da tamamen keserek 
katlettiler. Durumu gören 
duyarlı bir vatandaş cep 
telefonuyla çektiği 
görüntüleri sosyal medya 
hesabından paylaştı. Sosyal 
medya da paylaşılan 

fotoğraar büyük tepki çekti.
“AĞAÇLARI ÇIRA İÇİN 
KATLETTİLER”
Vakfıkebir İlçesine 25 
kilometre uzaklıkta bulunan 
Karadağ yaylasında 
ağaçların çıra için katledildiği 
ortaya çıktı. Vakfıkebir İlçesi 
sınırları içerinde bulunan 
Vakfıkebir ilçesine ait 
yaylada, ormanlık alan 
içerisinde yapılan ağaç 
katliamı duyarlı bir vatandaş 
tarafından cep telefonuyla 
çektiği görüntüleri sosyal 
medya hesabında 
paylaşmasıyla duyuldu. 
Kimliği belirsiz kişi veya 
kişilerin çıra elde etmek 

maksadıyla tahrip edilen 
ağaçların gövdelerinin 
inceldiği, birçok ağacında 
incelen gövdeleri yüzünden 
kırılarak kuruduğu görüldü. 
Sosyal medyada yapılan 
paylaşımlara vatandaşlardan 
büyük tepki geldi. Ağaç 
katliamının fotoğraarı 
'insanlık dışı' bir olay olarak 
dikkat çekiyor. 40-50 yılda 
büyüyen ağaçların balta 
darbesi ile yaralandığını 
söyleyen yayla sakinleri; 
"Bunu yapanlar doğa 
magandalarıdır. Bu bir 
katliamdır ve yetkililer gerekli 
işlemi yapmalıdır" şeklinde 
konuştular.

KARADAĞ YAYLASI TİCARET MERKEZİ 
OLACAK KONUMDADIR!

Vakfıkebir ilçesine ait yaylada  ağaçların
çıra için katledildiği ortaya çıktı

V
akfıkebir İlçesinde 6 adet 
Covid 19 aşı uygulama 
odasında Temmuz ayı 

itibariyle toplam yapılan aşı 
sayısı 44.767, en az 1 doz 
aşılanan kişi oranı %65.67 oldu. 

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, son günlerde 
ülke genelinde artan ''Covid-19 
vakaları nedeniyle 
vatandaşların aşı yapılmasında 
duyarlı olmaları için uyarıda 

bulunarak, İlçemizde covid19 
vaka sayıları artmakta vakaların 
çoğunluğunu aşı uygulaması 
eksik olan kişiler 
oluşturmaktadır. 
Vatandaşlarımızdan ricamız 
toplumsal bağışıklığı sağlamak 
adına covid19 aşılarını bir an 
önce yaptırmaları için uyarıda 
bulundu. Vakaların artması 
nedeniyle bir değerlendirme 
yapan Kaymakam Yakuta 
şunları söyledi; Sağlık 
Bakanlığı'nca belirlenen ''Covid-
19 Ulusal Aşılama Stratejisi'' 
kapsamında devam eden 
aşılama süreci ilçemizde yoğun 
bir şekilde sürdürülmektedir. 
İlçemizde
Büyükliman aile hekimliği 
biriminde 1,
Cumhuriyet aile hekimliği 
biriminde 1,
Yalıköy aile hekimliği 
biriminde 1,
Toplum sağlığı merkezinde 1,

Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 
2 olmak üzere toplam 6 adet 
covid 19 aşı uygulama 
odasında; ASM ve TSM de 
mesai saatlerinde, İlçe Devlet 
Hastanesinde saat 24.00'a 
kadar aşı hizmeti verilmekte 1 
adet mobil aşı ekibi ile aşılama 
çalışmalarına ivme 
kazandırmaya çalışılmaktadır.
Bu çalışmalarımız sonucu an 
itibari ile Toplam yapılan aşı 
sayısı 44.767
1.doz uygulanan kişi sayısı 
23.051
2.doz uygulanan 
kişi sayısı 18.009
3.doz uygulanan 
kişi sayısı 3.707
En az 1 doz aşılanan kişi oranı 
%65.67dir dedi.
Vatandaşların aşı olmaları 
yönünde uyarılarda bulunan 
Yakuta vatandaşlarımıza 
seslenirken şu ifadelere yer 
verdi; vatandaşlarımız MHRS 

web, MHRS mobil, ALO 182 
veya e-Nabız üzerinden veya 
doğrudan, kendisine en yakın 
sağlık kurumundan randevu 
alarak aşılarını 
olabilmektedirler. İlçemizde 
covid19 vaka sayıları artmakta 

vakaların çoğunluğunu aşı 
uygulaması eksik olan kişiler 
oluşturmaktadır. 
Vatandaşlarımızdan ricamız 
toplumsal bağışıklığı sağlamak 
adına covid19 aşılarını bir an 
önce yaptırmalarıdır dedi.

AŞILAMA BİTMEDEN HASTALIĞIN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ!
Ülke ve ilçe genelinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle Kaymakam Mesut Yakuta uyarılarda bulunarak vatandaşların bir an önce aşılarını vurulmalarını istedi.
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2020 YKS'de Türkiye 830.su 
olan öğrencileri Enes Talha 

Uçar'ın ardından bu sene de 
Erdinç Arıcı 3.300 sıralaması ile 
okulun Türkiye sıralamasındaki 
başarılarını devam ettirdi.
Liselere Giriş Sınavında 
180.000 sıralaması ile 
Vakfıkebir Fen Lisesine 
yerleşen Erdinç Arıcı'nın dört 

yılın sonunda özverili çalışma 
ve öğretmenlerinin de desteği 
ile YKS'de sıralaması 3.300'e 
yükseldi. LGS'de 165.000 
sıralama ile okula yerleşen 
Tunahan Yürümez'in sıralaması 
YKS'de  6.500'e, 40.000 
sıralama ile okula gelen 
Yiğithan Sağlam'ın YKS'de 
sıralaması 8.000'e, 62.000 

sıralaması ile okula gelen 
Zeynep Yıldız'ın YKS'de 
sıralaması 10.000'e, 160.000 
sıralaması ile okula gelen 
Çağla Tütüncü'nün sıralaması 
YKS'de 15.000' e, 175.000 
sıralama ile okula gelen Tarık 
Buğra Bahadır sıralaması 
YKS'de 18.000'e, 66.000 
sıralaması ile okula gelen Ayşe 
Beyza Hacıfettahoğlu'nun 
sıralaması YKS'de 11.000'e, 
geçen yılki YKS'de sıralaması 
62.000 olan Pınar Çavdar'ın bu 
yıl sıralamasını 31.000'e, 
YKS'de sıralaması 240 bin olan 
Burak Sağlam 9 bin'e yükseldi. 
Vakfıkebir Fen Lisesi 
öğrencilerinin öğretmen ve 
idarecilerinin özverili 
çalışmaları, kendilerinin büyük 
gayretleri ile YKS'de aldığı 
başarılı sonuçlar okulu bölgenin 
en tercih edilen okullarından 
birisi haline getirdi. 

VAKFIKEBiR FEN LiSESi'NDEN
TARiHi BAŞARI

Osman KOYUNCU

irkaç defa daha yazmıştım, çok Bönemli olduğuna inandığım için bir 

daha yazıyorum. Besmelede, Allah ve 

Rahman isimleri geçer, bu isimler Allah'ın 

sonsuz soyut ve somut varlığının 

isimleridir. Bu sonsuz isimlerin insanda 

özgürlükler ve hürriyetler olarak yansır.  

Allah, insana akıl ve irade vererek kendi 

yerine kâinatta tasarruf yetkisi vermiştir.  

Allah, Cebrail'e Hz. Âdem'e bir tepsi içinde 

akıl, iman ve hayâyı sunmasını emretti. 

Hz. Âdem aklı seçti, Cebrail tepsiyi 

kaldırmak, istedi fakat kaldıramadı, 

imam ve hayâ, bizler akıldan ayrılamayız, 

akıl nerede ise bizler de orada oluruz 

dediler. Demek ki aklını kullanmayan, 

yorum yapmayan veya aklını başkasına 

veren insanın gerçek manada imanı ve 

hayâsı olmaz ve gerçek insanda sayılmaz. 

Bizim biyolojik boyutumuza beşer, aklı, 

manevi, kültürel ve imanı boyutumuza 

insan denir. İslam'ın ilk yıllarında 

Müslümanlar, Allah ve resulüne bağlı 

kalacakları konusunda biat ettiler. Ondan 

sonra gelenler baştaki zorbalara, dini 

veya siyasi liderlere biat etmeye zorlandı, 

sahabeler başlarındakilere biat ettiler, 

bizim ve başımızdakiler onların vekilidir, 

bunlara da biat farzdır diyerek, kâinat 

ağacının çekirdeği olan insanı, beşer 

seviyesine indirdiler. İnsanlar, kendilerine 

verilen akıl ile kendi hürriyet ve 

özgürlüklerin sınırını kendileri çizmelidir. 

Müslümanların çoğu, İslam'dan yaklaşık 

500 sonra yazılan, ortaçağ zihniyetini 

yansıtan ve pek çoğu İslam'ın özünden 

olmayan fıkıh ile bir hukuku sistemi 

kurmak istiyorlar. Bu kurallar hep 

yasaklar üzerine kurulmuştur. İşte İslam 

âleminin hali ortada, 57 İslam ülkesi 20 

ye yakın otonom devlet kâğıt üzerinde 

var, hiç birinde gerçek manada İslam'ın 

emrettiği hürriyet ve özgürlükler yok.  

Keyfi idare, kişilere göre kanunlar, rüşvet, 

adam kayırma, yolsuzluklar hat safhada. 

İnsanlar görünen durumdan ibret alıyor. 

Her yer cami, kuran kursu amma gençler 

uygulamaya bakıyor, İslam bu ise bize 

lazım değil deyip dinden çıkıyorlar. Hz. 

Ali, adalet devletin dinidir der. Hz. Ali'nin 

halifeliğinde, O'ndan razı olmayanlar Hz. 

Ali'ye hakaret ettiler, etrafındakiler bu 

insana tepki gösterince Hz. Ali, 

karışmayın, memnun olmadığı bir durum 

var, idareciler tenkit edilmeli der. Şimdi 

hangi İslam ülkesinde bir lidere tenkit 

edebilirsiniz, hepsinin dokunulmazlığı 

var, tenkit etmek isteyen zindanlara göze 

almalı. Hz. Ömer, ben yanlış yaparsan 

sizler ne yaparsınız diye sorunca, bir 

sahabe, ayağa kalkıp, seni bu kılıç ile 

düzeltirim deyince, Hz. Ömer çok şükür 

yanlış yaparsak bizleri düzeltecek 

kimseler vardır der.  Maalesef İslam 

ülkelerinde bu anlayış yok, tam olmazsa 

bile demokratik ülkelerde bu anlayış var, 

bizim ismimiz kısmen Müslüman, onların 

sistemleri kısmen Müslüman'dır. 

  ADALET VE ÖZGÜRLÜKLER ÜZERİNE BİR YORUM

æ31 Temmuz 2021 
Cumartesi günü KTÜ 

Atatürk Kültür Merkezi 
Salonunda yapılan Trabzon Arı 
Yetiştiricileri Birliği Genel 
Kurulunda iki aday'ın yarıştığı 
başkanlık seçimleri sonucunda 
Vakfıkebir'li hemşehrimiz Yusuf 
Aksoy ipi göğüsleyen isim 
oldu. Başkan Yusuf Aksoy 
seçim sonrası yaptığı 
konuşmada şu ifadelere yer 
verdi. Aksoy, “31 Temmuz 
2021 Cumartesi günü KTÜ 

Atatürk Kültür Merkezinde 
yapmış olduğumuz, Trabzon Arı 
Yetiştiricileri Birliği 6. Olağan 
Genel Kurulunda yönetime 
seçilen, şahsıma ve ekibime 
teveccüh gösteren, başta 
üyelerimiz olmak üzere, gerek 
arayarak, gerek ziyaret ederek 
ve gerekse sosyal medya 
yoluyla tebrik eden herkese 
şükranlarımı sunuyorum. 
Hedemiz, üreticinin emeğini, 

tüketicinin lezzet ve kalitesini 
korumaktır. Bal tadında günler 
diliyorum dedi.” Vakfıkebir 
ilçemizin sevilen simalarından 
biri olan ve dürüst, ilkeli, 
çalışkan ve mücadeleci kişiliği 
ile arı emekçilerinin haklarını en 
iyi şekilde savunacağına, geliş-
tireceğine inancımız tamdır. 
Başkan Yusuf Aksoy ve yöne-
tim kurulu arkadaşlarına yeni 
görevlerinde başarılar diliyoruz. 

TUĞÇE NİLAY İLE BAYRAM EVLENDİLER
akfıkebir ilçesinin sevilen 

Vsimalarından Melahat ve 
Osman Erdem'in oğulları 

Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
Satın Alma personellerinden 
Bayram ile Beşikdüzü ilçesi 
eşraarından Elmas ve Merhum 
Alaattin Bostan'ın kızları Tuğçe 
Nilay evlendiler. Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan muhteşem 
düğün törenine genç çiftlerin eş, 
dost, akraba ve arkadaşlarının 
yanı sıra çok sayıda seçkin 
davetlinin katılması gözlerden 
kaçmadı. Bizlerde genç çiftlere 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, mutluluk 
ve başarı getirmesini diliyoruz.  

ÜMMÜGÜLSÜM İLE MAHİR DÜNYA EVİNE GİRDİLER

BAŞKAN “AKSOY” GÖREVİ DEVRALDI

akfıkebir ilçemizin 

Vsevilen, sayılan ve 
renkli simalarından biri 

olan İlçe Müftülüğü emekli 
personeli Ali Gürsel ve 
Bahriye Gürsel'in Uzman 
Çavuş olan oğulları Mahir ile 
Gümüşhane eşraarından 

Suna ve Tunçer Kaymak'ın 
kızları Ümmügülsüm dünya 
evine girdiler. Vakfıkebir Altın 
Köşk Düğün Salonunda 
yapılan görkemli düğün 
törenine genç çiftlerin eş, 
dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 

sayıda davetli katıldı. 
Davetliler genç çiftlerin 
mutluluklarına şahitlik ettiler. 
Bizlerde genç çiftlere evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz.  

akfıkebir Halk Eğitimi VMerkezi hız kesmeden 
çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. Açılan kurslarda eğitim 
gören öğrenciler hayata daha 
sıkı sarılarak öğrenmenin mut-
luluğunu yaşıyorlar. Bu anlam-
da uygulamalı tiyatro kursu kur-
siyerleri tarafından hazırlanan 
"Deli Saçması" adlı oyun Vakfı-
kebir Fen Lisesi Yurt Pansiyo-
nundaki konferans salonu 
sahnesinde gösterime sunuldu. 

Bir cinayetin sorgulanmasını 
konu alan oyun akıl hastanesin-
deki delilerin sorgulanmasını 
ele alıyor. İntihar mı? Cinayet 
mi! ikileminde geçen oyun yer 
yer komik olaylar da oyuna renk 
katıyor. İYİ Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Alpaslan Beşli'nin 
katıldığı programda, yönetmen-
liğini Lale İskenderoğlu'nun 
yaptığı tiyatro oyununda 
oyuncuların tamamı Halk 
Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden 

oluştu. Kamber rolünü Yunus 
Emre Cis, Güvenlik rolünü Arif 
Akın Sağlam, Doktor rolünü 
Lale İskenderoğlu, Hayri rolünü 
Yavuz Ayhan, Esra rolünü Ecrin 
Elif Badur, Şevval rolünü Ayşe 
Naz Çalışkan, Şule Rolünü 
Leyla İskenderoğlu, Ömer 
rolünü Enes Yavuz, Veli rolünü 
Mustafa Turan canlandırmıştır. 
Pandemi kuralları dikkate 
alınarak oynanan oyun büyük 
beğeni aldı.

VAKFIKEBiR “HEM” HIZ KESMiYOR
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Uygulamalı tiyatro kursu kursiyerleri 
tarafından hazırlanan "Deli Saçması" adlı oyun Vakfıkebir Fen Lisesi 
Yurt Pansiyonu sahnesinde gösterime sunuldu. 
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D
ivan başkanlığını 
Trabzon Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve 

Kefalet Kooperatieri Bölge 
Birliği Başkanı Murat 
Gümrükçü'nün yaptığı 
toplantıya saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın okunmasıyla 
başlandı. Selçuk Usta,  Murat 
Yılmaz yönetiminin geçmiş 
dönem faaliyet raporlarını 
okudu. Şalpazarı Esnafı adına 
Belediye Başkanı eski 
Yardımcısı Hasan Karabayır da 
bir konuşma yaptı. Ardından 
Kooperatif Başkanlığı'na aday 
olan Ali Bayram söz aldı. Şalpa-
zarı Belediye Başkanı Rek 
Kurukız da konuşmasının 

sonunda Murat Yılmaz ve Ali 
Bayram ile birlikte elleri havaya 
kaldırarak birlik-beraberlik 
vurgusu yaptı. Genel Kurulun 
son konuşmasını ise Beşikdüzü 
Halkbank Müdürü yaptı. Hiz-
metlerinden dolayı Naci Usta, 
Bayram Karabayır, Bayram 
Kabataş ve Gürsel Bektaş'a 
birer plaket verildi. Daha sonra 
yapılan seçimlerde 275 delege-
nin 198'ini alan Murat Yılmaz,  
Şalpazarı Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperati 
Başkanlığı'na yeniden seçildi. 
Ali Bayram ise 67 oy aldı. 

ŞALPAZARINDA MURAT YILMAZ
YENiDEN BAŞKAN SEÇiLDi

BAŞKAN UZUN'DAN OTOBÜS AÇIKLAMASI 

B
aşkan Uzun 
açıklamasında şunları 
söyledi; “Sosyal 

medyada " Beşikdüzü 
Belediyesi, öğrenci taşıyan 
körüklü otobüsü 2000 TL 
karşılığında Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi'ne sattı. 
" ifadeleri ile suçlanmaktayız. 
Bu otobüs ekonomik ömrünü 
doldurdurmuş ve önceki 
dönemde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Beşikdüzü Belediyesi'ne 
devredilmiştir. Göreve 
geldiğimizde hasarlı, sigortasız, 
muayenesiz, öğrenci taşımaya 
uygun değildi. İlçe merkezine 
giremeyen bu otobüs Meslek 
Yüksekokulu ile Fatih Cami 
arasında çok az sayıda öğrenci 
ile gidip gelmekte idi. Bu 
güzergahta talep halinde 

fotoğrafta görülen İzmir 
Büyükşehir Belediyesi'nden 
hibe olarak alınan otobüsümüz 
hizmet verecektir. Ekonomik 
ömrünü dolduran, tamiri, bakımı 

ve işletilmesi Belediyemize çok 
büyük yük olan bu milli servetin 
çürümeye terk edilmemesi için 
Encümen kararı alarak dev-
rettik. Beşikdüzü Belediyemiz, 
Trabzon Büyükşehir Beledi-
yesi'ne bağlı bir ilçe belediye-
sidir. Birçok imkan ve potan-
siyel karşılıklı olarak paylaşılır. 
Kullanamayacağımız, bakım 
onarımını dahi yaptırarak 
işletemeyeceğimiz bir otobüsün 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi'ne mevzuat gereği 
2000 TL karşılığı verilmesinde 
hata mı ettik; Hurdaya ayırsak 
daha mı iyi idi? Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi'nin 
imkanı fazla. Onarıp ihtiyaçları 
doğrultusunda bir müddet daha 
kullanmasında ne sakınca var? 
Halkımızın bilgilerine 
arz ederim.

G
örüşmede yolcu 
taşımacılığı ile ilgili 
sorunlar ele alınarak 

istişarelerde bulunuldu. 
Yapılan görüşmenin ardından 
bir açıklama yapan Vakfıkebir 
Minibüsçüler Kooperatif 
Başkanı Mehmet Çobanoğlu 
“Trabzon Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu ile Büyükliman 
yöresindeki kooperatif 
başkanları olarak çok faydalı 
bir görüşme gerçekleştirdik. 
Kendisine pandemi dönemi 
ile birlikte daha da artan 

sorunlarımızı aktardık. Çözüm 
için önerilerde bulunduk. Sayın 
Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız bizlere oldukça sıcak kar-
şıladı, yakın ilgi ve alaka gös-
terdi. Yaşadığımız sorunların 
çözümü için yardımcı olacağı-
nı, şoför esnafını mağdur et-
meyeceğini ifade etti. Kendisi-
ne gösterdiği yoğun ilgi ve ala-
ka dolayısıyla tüm kooperatif 
başkanı ve arkadaşlar adına 
teşekkür ediyorum. Sorunları-
mızın çözümü noktasında 
gerekeni yapacağına gönülden 
inanıyoruz.” dedi.

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com

Pandemi tedbirleri nedeniyle ertelenen Şalpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi'nin olağan genel kurul toplantısı Halı Saha Tesisleri'nde yapıldı.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesine devredilen otobüsle ilgili olarak bir açıklama yaptı. 

ZORLUOĞLU'NA

SORUNLARINI AKTARDILAR 
Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Beşikdüzü, Şalpazarı, Tonya, ilçelerinde Trabzon'a 
yolcu taşımacılığı yapan Kooperatif Başkanları Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etmişlerdi. 

BEM-BiR-SEN'DEN ZiYARET 
B

EM-BİR-SEN Genel 
Başkan Yardımcısı Nurettin 
Sever, Samsun Şube 

Başkanı Savaş Gayretli, 
Gümüşhane İl Başkanı Harun 
Şeker, Trabzon İl Başkanı 
Muammer Şahin ve yönetim 
kurulu üyeleri Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ettiler. BEM-
BİR-SEN Genel Başkan 
Yardımcısı Nurettin Sever, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya çerçeveli 
Türk Bayrağı hediye etti. 

K
onuyla ilgili yapılan 
açıklamada sahil 
kesiminde (0-250 metre 

arası rakım) 07 Ağustos /2021, 
orta kesiminde (25 1-500 metre 
arası rakım) 12 Ağustos, 
yüksek kesiminde (500 metre 
ve üzeri rakım) yerde 20 
Ağustos tarihlerinde fındık 
hasadının yapılması karar 
verildi. Doğu Karadeniz 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürü Başkanlığında 2021 yılı 
Fındık hasat tarihi ve Fındık 
İhracatının belirlenme tarihi 
toplantısı 28.07.2021 tarihinde 
gerçekleşti. Arazi çalışmaları ve 
komisyon toplantısına katılan 
Akçaabat Ziraat Odası Genel 
Sekreteri Ziraat Mühendisi 
Veysel Baki, “Teknik Düzenle-
meler Rejimi Kararı” nın 4 üncü 
maddesinin (ğ) fıkrasına istina-
den, “Hasat ve İhraç Tarihlerini 
Belirleme Komisyonlarının 
Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına 
Dair Genelge” çerçevesinde, 
Trabzon ilinde fındık toplama ve 
ihraç tarihlerinin tespiti için, T.C. 
Ticaret Bakanlığı Doğu 
Karadeniz Gümrük ve Dış 
Ticaret Bölge Müdürü Sayın 
Halil Şaşmaz beyin 

başkanlığında, Doğu Karadeniz 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlüğü, Trabzon İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, Akçaabat 
Ziraat Odası Başkanlığı, 
Trabzon Zirai Karantina 
Müdürlüğü, Fındık Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, TMO 
Trabzon Şube Müdürlüğü, 
Trabzon Ticaret Borsası 
Başkanlığı ve Fiskobirlik Genel 

Müdürlüğü kurum ve 
kuruluşların temsilcilerinden 
oluşan komisyonumuzca, 
yapılan toplantı sonucunda, 
Trabzon ili ve ilçelerinin; Sahil 
kesiminde (0-250 metre arası 
rakım) 7 Ağustos 2021, orta 
Kesiminde (25 1-500 metre 
arası rakım) 12 Ağustos, 
yüksek kesiminde (500 metre 
ve üzeri rakım) 20 Ağustos 
tarihlerinde fındık hasadının 
yapılması kararlaştırılmıştır” 
dedi. Fındık hasadında 
belirtilen kriterlerin dikkate 
alınarak yapılması gerektiğini 
kaydeden Baki, “Fındık 

zuruarının (çotanakların) iyice 
sararıp, kızarıp 
kahverengileşmeye başlaması, 
fındığın sert kabuğunun yüzde 
75 oranında kızarması 
,tanelerin sert kabuğunun 
içinden kolayca çıkabilmesi, iç 
fındık zar renginin koyu krem 
rengine dönüşmesi,dalda 
bulunan fındığın nem oranının 
yüzde 30'un altına düşmesi, 

sağlam ve dolgun meyveleri 
taşıyan dalların sallandığı 
zaman mevcut meyvelerin 
yüzde 75'inin daldan döküldüğü 
belirlenince hasadın başlaması 
gerekir. Hasat olgunluğuna 
ulaşmadan toplanan fındıklarda 
birçok sorunlar meydana gelir. 
Meyve kalitesi düşer. İç 
buruşuk miktarı artar. 
Randıman düşük olur. 
Kurutulmuş tanelerde tane 
rengi donuk kalır. Ürünün 
depolanmasında sorunlar 
meydana getirir. Hasadı yapılan 
fındıklar harman yerlerinde ince 
serilmeli ve iyice kurutulmalıdır. 
Üst üste yığınlar halinde 
bırakılmamalıdır. Çok kalın 
serilen ya da yığınlar halinde 
bırakılan fındıklarda sıcaklığın 
yükselmesi ile fındıkta 
acılaşmaya; nispi nem oranının 
artması da kızışmaya, 
küenmeye yol açabilir. 
Özellikle insan ve hayvan 
sağlığı için zararlı olan 
Aatoksin adı verilen tanınmış 
kanserojen madde meydana 
gelir. Naylon ya da bez 
brandalar ürüne temas 
etmeyecek şekilde yağışlı 
havalarda üzeri örtülmelidir. 
Fındıklar kurutulduktan sonra 
naylon çuvallara 
konulmamalıdır. Gözenekli ya 
da jüt çuvallara konulmalıdır. 
Depo olarak kullanılacak yerin 
serin kuru ve havalanabilir 
nitelikte olması gerekir. Bu 
şartlarda fındıklar 1 yıl 
muhafaza edilebilir. Bunun için 
depo içi sıcaklığının 2-4,5 C'de 
ve nispi nemin yüzde 55-60 
arasında olması gerekir” diye 
konuştu.

Trabzon'da fındık hasadı sahil kesimlerinde 7, Orta kesimlerde 
12, yüksek kesimlerde ise 20 Ağustos'ta başlanacak.

FINDIK TOPLAMA TARiHLERi BELLi OLDU
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TRABZONSPOR 54 YAŞINDA

T
BMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve Trabzon 
Milletvekili Muhammet 

Balta, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İYİ 
Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Ortahisar 
Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç, AK Parti Ortahisar 
Selahaddin Çebi, Trabzonspor 
Kulübü Genel Sekreteri Ömer 
Sağıroğlu, Trabzonspor Divan 
Başkanı Ali Sürmen ve 
Trabzonspor teknik direktörü 
Abdullah Avcı katıldı.
BALTA: TRABZONSPOR 
TARAFTARLARI 
KENETLENDİ
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, 'Burada vatan millet, 
bayrak ve Trabzonspor var. 
Bizleri Trabzonluları 
heyecanlandıran. Hayatımızın 
en heyecanlı olduğu zamanları 
Cumartesi, Pazar veya maçları 
duyduğumuzda biz televizyon 

karşısına veya maçlara gitmeye 
çalışırdık. Abdullah hocam 
burada kendisini seviyoruz. 
Abdullah hocam, gençliğimizde 
Trabzonspor yenildiği zaman 
üzülürdük. Maça gitmeyeceğiz 

derdik. Çarşamba, 
Perşembe, Cuma 
olduğunda gıdıklanmaya 
başlardık. Maç Pazar ise, 
Cumartesi bir sebep 
bulup, Pazar günü fındık 
satıp Trabzonspor'un 
maçına giderdik. Bazen 
yenildik, bazen üzülür-
dük, ama Trabzonspor bu 
memleketin evlatlarına 
özgüven aşılamıştır. 
Başarmanın ne olduğu-
nu, bu zor coğrafyada 
bile, zor şartlar altında 
bile nelerin başarılabile-
ceğini Trabzonspor 
bizlere göstermiştir. O 
ruhu biz gördük. 
Trabzonspor bir emektir, 
alın teridir, adalettir, 
heyecandır, özgüvendir. 
Böyle bir ruhla yetişmiş 
ve bu şehre çok şeyler 
vermiştir. Bundan 
sonrasını da konuşmak 
lazım. Anadolu'ya 
şampiyonluklar 

getirmiştir, Avrupa'da 
Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil 
etmiştir. Trabzon'un marka 
değerini arttırmıştır. Türkiye'nin 
marka değerini arttırmıştır.
Biz bu sene de çok şanslı 
dönemde olgunu düşünüyorum. 
Heyecanlı ve tez canlıyız. Her 
şeyin hemen olmasını isteriz. 
Bir hoca geldiğinde, bir futbolcu 
geldiğinde sabırsızız. Futbolcu 
gollerini atsın, hoca da 
şampiyonluk yapsın. Böyle bir 
şey yok. Abdullah hoca da 
burada kendisi. Biz kendisini 
seviyoruz. O da kendisini 
Trabzon ve Trabzonspor 
taraftarlarına sevdirdi. Yönetim, 
hocamız, teknik heyetimiz, 

bütün Trabzonspor taraftarları 
bu dönemde kenetlendiler. Çok 
iyi bir hazırlık dönemi de 
geçirdik. Transferleri zamanında 
yaptık. Hocamız zaten planlı bir 
şekilde çok fazla konuşmadan 
ama planlı şekilde takımı 
hazırlıyor. Moral, motivasyon, 
kondisyon her alanda hazırlıyor. 
Hocanın önemli özelliği de 
Trabzon'a çok erken ayak 
uydurdu” dedi.
ÖRS: İKTİDAR ÖNERGE 
VERDİ, MUHALEFET 
OLARAK DESTEKLİYORUZ
Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs 
ise, “Ömer kardeşim, iktidar 
önerge verdi. Biraz evvel sevgili 
Bahar kardeşim, sayın vekilim 

bir önerge verdi. Muhalefet 
olarak biz de destekliyoruz. En 
kısa zamanda, bu önergenin 
şartları yerine getirilirse hocam 
da yanımızda. Burada ki bütün 
taraftarlarımızı, kardeşlerimizi 
sevindirmiş oluruz. Kulübümüze 
emegi geçen dünden, geçmiş-
ten bugüne kadar tüm büyükle-
rime saygılarımı sunuyorum. 
Hocam burada. Hocası, teknik 
kadrosu, yöneticisi, idarecisiyle 
Trabzonspor'a başarılar diliyo-
rum. Şaibesiz, şikesiz, temiz bir 
ligin şampiyonu Trabzonspor'u 
görmek. Hepimizin en önemli 
isteğidir. Beklentisidir diyor 
hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum” dedi.

Trabzonspor'un 54.kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Trabzon'da başladı.
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TİCARET TRABZON'UN CAN 
DAMARIDIR
Burada açıklamalarda bulunan 
MÜSİAD Trabzon Başkanı 
Zafer Ouoğlu, “MÜSİAD 
Trabzon şubemizin 12. Olağan 
Genel Kuruluna hoş geldiniz. 
Karadeniz'in önemli 
kentlerinden Trabzon 10 bin 
yıllık medeniyet hayatına sahip, 
küçük Asya'nın 2 bin yıllık 
siyasi sosyal geçmişi olan bir 
şehirdir. İlk çağlardan itibaren 
Doğu Karadeniz'in en büyük 
limanı haline gelmiştir. Ticaret 
Trabzon'un can damarıdır. 
Konumu sayesinde Trabzon, 
yüzyıllar içinde ticaret kültürü 
oluşturmayı da başarmıştır. 
Trabzon ekonomisine yön 
veren balıkçılık, fındık ve 
çaydır. Süt üretimi, tütün 
üretiminde de Türkiye'de 
önemli üretim şehirleri 
arasındadır. Kafes balıkçılığı ve 

Trabzon somonu da ihracatta 
önemli yer almıştır. Vakfıkebir 
ekmeği, Akçaabat ekmeği, 
Tonya peyniri, Sürmene pidesi 
ve birçok ürünler 
markalaşmıştır” dedi.
SLOGANIMIZ 'ÜRETEN 
TRABZON'
Ouoğlu, şöyle devam etti: “Her 
alanda yarışa hazırız ve 
yarışıyoruz. Trabzon 
sanayisiyle de öne çıkmaya 
başlamıştır. Büyük sanayi 
sitelerinin oluşması ve yatırım 
adasının yapılmasıyla sanayi 
şehri olarak da anılacaktır. 
Bunun başında ise nitelikli iş 
gücü gelmektedir. Bunun 
oluşması için meslek liselerinin 

geliştirilmesiyle sanayici ve 
yatırımcının eleman sorunu 
çözülmelidir. Trabzon'un şehir 
geçişlerinin rahatlatılması ve 
turizmde büyük mesafe kat 
eden Trabzon'da güney çevre 
yolunun gündeme alınmasını 
talep ediyoruz. Trabzon 
MÜSİAD olarak devletimizin 
2023 hedeeri doğrultusunda 
sanayinin artırılması, turizm 
alanlarına yatırım yapılması 
olarak hedemizi yürüteceğiz. 
Sloganımız üreten 
Trabzon'dur. Devletimizin tüm 

kurumları ile iletişim içinde 
olarak üretmeye devam 
edeceğiz. Olağan Genel 
Kurulumuzun hayırlı olmasını 
diliyorum.”
PAZARIMIZI 
GENİŞLETECEĞİZ
MÜSİAD önceki dönem 
başkanı Ali Kaan, “Dünya 
hastalıkla mücadele ederken 
Türkiye olarak her alanda 
dimdik ayaktayız. Üreteceğiz 
ve yurt içi yurt dışında 
pazarımızı genişleteceğiz. 
Bunu şehrimiz ve ülkemiz için 
yapacağız. Trabzon'da önemli 
iş kollarında ciddi iş çalışmaları 
yaptık. İnanıyorum ki benden 
sonra gelecek olan 
arkadaşların büyük bir aşkla 
görevlerini yerlerine 
getirecektir. MÜSİAD'ın 
kuruluşundan bugüne kadar 
gayretle çalışan üyelerimize 

görev yapan üyelerimize çok 
teşekkür ediyorum. Bu 
duygularla olağan genel 
kurulumuzun hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı.
MÜSİAD MEDENİYET 
DAVASIDIR
MÜSİAD Karz-ı Hasen Başkanı 
Mahmut Asmalıoğlu, “31 yıldır 
kesintisiz devam eden hizmet 
yarışı var. Bugünlerde de 
birçok şehrimizde bayrak 
değişimi yaşanıyor. Sonuçta 
görevler makamlar gelip geçici, 
aslolan MÜSİAD'ın temel 
ilkesinde yer alan yüksek ahlak 
yüksek teknolojidir. Ekonomik 
anlamda, sosyal anlamda 

birçok faaliyetler 
gerçekleştirildi. Yıllık 700 lira 
gibi bir aidatla 4 milyon 500 bin 
lira ile katma değer oluşturmuş 
oluyoruz. İhtiyacı olan 
kardeşlerimize ulaştırıyoruz. 
40-50 milyon liralara ulaşıp 
faizsiz bir modeli de hayata 
geçirmek istiyoruz. Bu sandığa 
sadece MÜSİAD üyelerini 
kabul ediyoruz. MÜSİAD bir 
medeniyet davasıdır. Hayatın 
her alanında anlatabilme 
çabasının adıdır. STÖ'nün en 
önemli varlık ilkelerinden biri 
iyiliği yaymaktır. Her zaman bu 
amaca bağlı olduk. Sadece 
para kazanma ve kazandırma 
gayesiyle hareket etmedik” diye 
konuştu.
HER ZAMAN YANLARINDA 
OLACAĞIZ
TTSO Başkanı Suat 
Hacısalihoğlu, “MÜSİAD 
kuruluş amaçları ve hedeerine 
aynen tamamına katılıyorum. 
Üyeleri bizlerin de üyesi. Şehir 
adına çalışıyoruz. Ekonominin 
gelişmesi için gayret 
gösteriyoruz. Bizler oda olarak 
her zaman yanınızda 
olacağımızı belirtmek isterim. 
Genel kurulun hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum” dedi.
600 BİN YABANCI TURİST 
MİSAFİR EDİLDİ
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
“Dünyada öne çıkan iki eğilim 

var. Küreselleşme ve 
yerelleşme. Birbirini 
tamamlayan yapıda olduklarını 
görüyoruz. Global düşün yerel 
hareket et. Kalkınma da 
ulusaldan yerele doğru kayıyor. 
Ülkelerden çok şehirlerin 
rekabetinin öne çıkacağı bir 
döneme giriyoruz dedi 
başkanımız. Ona katılıyorum. 
Bölgenin ağabeyi olan 
Trabzon'un da geride 
kalmaması lazım. Trabzon'u 
öne çıkaracak çok yönleri var. 
Birisi turizm. 10-15 yılda çok 
büyük bir ivme yakaladı. 50 
milyon civarında turist 
ağırlayan Türkiye'nin yüzde 
birini Trabzon'un misar ettiğini 

görüyoruz. Bu rakam ise 600 
bin. Bizim turizm altyapılarını 
güçlendirme konusunda birlikte 
daha aktif çalışmamız 
gerekiyor. Gelişme 
alanlarından birisi fındık, çay ve 
balık. Trabzon'un görece üstün 
olduğunu düşünüyorum. 
Trabzon'da çok eski sanayi 
sitemiz var Arsin'de. Batı 
illerinde çok yeni ama oldukça 
kapasitesi yüksek OSB'lerimiz 
var. Doğu ilçelerimizde de 
böyle bir beklenti var. Sanayi 
anlamında mega projemiz var. 
Yatırım adası… Yoğun bir 
gayret içindeyiz. Proje 
çalışması yıl sonuna kadar 
tamamlanacak. Trabzon'da 
katma değeri çok artıracak. 
Yeni yönetime ve başkanımıza 
başarılar dilerken her zaman 
beraber çalışma arzusunda 
olma istediğimizi belirtmek 
isterim. Önemli çalışmalar 
yürüteceğimizi ifade ediyorum” 
şeklinde ifadeler kullandı.
İHRACATTA REKORLAR 
KIRIYORUZ
Ak Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 
“MÜSİAD'ımızın 12. Olağan 
Genel Kurlunu yapıyoruz. 
Türkiye öyle bir ülke ki yıllardan 
beri bu topraklara ayak 
bastığımızdan itibaren 
savaşlarla, son zamanlarda da 
afetlerle, terörler, 15 Temmuz 
gibi içimizdeki hainlerle ve en 

son da pandemi ile mücadele 
ediyoruz. Bütün olumsuz 
şartlarla hep beraber 
mücadele ediyoruz. Başka bir 
ülkenin başına bu olaylar 
gelse düşünmek lazım. 
Orman yangını… Orman 
yangınlarında hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet diliyorum. 
Türkiye'nin her tarafında 
bakanlarımız yayılmış, devlet 
olarak milletimizin yanında 
bütün imkanlarımız seferber 
edildi. Bütün zor şartlara 
rağmen buradaki 
arkadaşlarımız yatırım yaptı. 
Sanayinin çarkları dönerek 
ihracatta yeni rekorlar 
kırıyoruz. Üretimde 
sanayide… Buradaki insanlar 
gece gündüz çalıştılar. 

Geceleri gündüzleri yoktur. 
Vadettiği ürünleri yetiştireceğim 
diye düşünür, rüyalarına girer. 
Ömrünün 24 saati çalışır 
vaziyettedir. Sizlerin sayesinde 
ülkenin kalkınması ve gelişmesi 
çalışmalarınıza bağlı. 
Cumhurbaşkanımız da bunu 
söylüyor. Yatırımcının önünü 
açmamız lazım. Türkiye bir 
cazibe merkezi haline geldi. 
600 bin yabancı turist geldi 
Trabzon'a. Güvenli bir şehir 
diye geldi. Yaşam kalitesi en 
üst seviyede bir şehir. Türkiye 
de öyle. Bölgesinin ve 
dünyanın en güvenilir 
ülkelerden bir tanesi. Bizlere 
yüzlerce iş talebi geliyor. Bu 

talebi karşılayan bu değerli 
yatırımcı sizlersiniz. Biz sizlerin 
yanındayız. Bürokrasi ile ilgili 
engel olduğunda sizlerin 
yanındayız. Birlik ve 
beraberlikle tüm sorunların 
üzerinden geleceğiz” dedi.
EŞİNE NADİR RASTLANAN 
SERMAYE PLATFORMUDUR
MÜSiAD Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan, “Türkiye 
kriz dönemlerinde bir şekilde 
gerek aktif nüfus yapısı gerek 
üretim sahası bakımından her 
zaman sektörel yaygınlığı ile 
dünyadaki rakipleri ile 
kıyaslanamayacak bir şekilde 
aktif ekonomik davranış 
sergiledi. Pandeminin zorlu 
koşullarına rağmen Anadolu'ya 
şartlar elverdiğinde temas 
etmek genel kurullarımızı 
geliştirip, ülkemizin gündemine 
dair sohbetlerde bulunmaktan 
memnuniyet duyuyorum. Eşine 
nadir rastlanan sermaye 
platformudur MÜSİAD. 
Normalleşme koşulları bizleri 
nihayet bir araya getirdi. 
Temmuz ayı ile birlikte gerek 
iktisadi hayatımıza ve 
toplumsal huzurumuza olumlu 
şekilde yansıyacaktır. 
İnsanların ruhi dengelerini aile 
yaşamlarını dahi olumsuz 
yönde etkilemiştir. Küresel bir 
salgındır. Bir anda biteceği 
hayal olur. Zaman zaman 
oluşacak dalgalanmalara karşı 
yeni destek ve teşvikler ile ülke 
olarak süreci sonuna kadar 
başarı ile yöneteceğiz. 
MÜSİAD bu ülkenin sosyal 
ekonomik sürecinin en büyük 
şahididir. Kriz dönemlerinde 
üyelerimizin yanında olmak 
adına bir yapısal yeni dinamik 
sistem ortaya koyduk. 
Dünyadaki ticarete baktığını 
zaman yaklaşık olarak 15 aylık 
süreçte birçok ülke üzerine 
düşen görevi yapmaya 
çalışıyor. Dış yatırım çekme 
konusunda biraz zayıf 
durumdayız. Yeni dünya 
düzenine göre bizler artık bu 
değişime ayak uydurmak 
zorundayız. Türkiye'ye çağırma 
şeklinde değil yatırım pazarı 
olarak lanse etmemiz 

gerektiğini düşünüyorum. 81 
ilin 79'unun tarıma dayalı 
ekonomisi var. Tarımda 
istediğimiz boyutta mıyız. Çok 
daha fazla yapacağımız işler 
var. Dünyada marka olmuş 
şehirleri, bugün Birleşik Arap 
Emirlikleri demiyorsunuz Dubai 
diyorsunuz. Şehir ekonomileri 
dünyada ilk 100 şehir 
planlaması var. Yaklaşık olarak 
43 komite kurduk. Her 
komitemiz proje yapmak 
durumunda. 23 tane komitenin 
21 tanesinin ismi AB'nin 2021-
27 programının içindeki 
programın ta kendileri. Biz 
bunu 2.5 yıl önce yaptık. Yeni 
dünya düzenin koşullarına 
uygun yapılarını Türkiye'de 
devam ettiriyor. Yeni olağan 
genel kurulumuzun hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından hediye 
takdimi gerçekleşti. 
Yönetim kurulu ise şu 
şekilde oluştu: Zafer Ouoğlu, 
Mesut İskenderoğlu, Engin 
Kerimoğlu, Numan Yardım, Ali 
Murat Aras, Çetin Şahin, 
Osman Acer, Şeref Demirci, 
Sinan Baysal, Behçet Cihat 
Çelebi.
Yönetim Kurulu Yedek 
Listesi; Fatih Garip, Selim 
Bankoğlu, Hüseyin Rizeli, 
Murat Öztürk, Harun Ünal, 
Yasin Karadeniz, Hüseyin 
Tüysüz, Ülvi Ustaömeroğlu, 
Hüseyin Dilli, Emre Usta
Denetleme Kurulu Asıl 
Listesi, R. Fehmi Onur, Ahmet 
Uzun, Yusuf Kaan
Denetleme Kurulu Yedek 
Listesi; Ayhan Köse, Faruk 
Bozkurt, Selami Ayyıldız

MÜSİAD'DA OFLUOĞLU DÖNEMİ

Y
apılan çalışmalarla ilgili bilgi veren 
Fethiye Mahallesi Muhtarı İzzet Çilingir, 
“Yaklaşık olarak 40 yıllık bir geçmişi olan 

ve ekonomik ömrünü tamamlamış, sürekli arıza 
oluşturan Vakfıkebir Fethiye Mahallemizin 
elektrik şebekesi Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 
tarafından yenilendi. Mahallemiz dağınık 
yerleşim düzeninde olup, geçmişte hem oluşan 
arızalardan hem de voltaj düşüklüğünden 
kaynaklı sürekli elektrik sorunu yaşamaktaydık. 
Yaklaşık 200 direk ve 8000 Metre İletken 
kullanılarak mahallemizin her tarafını kesintisiz 
ve sağlıklı elektrik kullanımına kavuşturduk. 
Direklerin büyük çoğunluğunun demir olması, 
iletken kesitinin ileriye dönük oluşabilecek güç 
artışlarını karşılayacak vasıfta olması 
nedeniyle uzun süreli elektrik sorunumuz 
çözülmüş olmaktadır.Bu çalışmadan ötürü 
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş Trabzon İl 
Müdürlüğüne ve projede emeği geçen tüm 
çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.

FETHİYE MAHALLESİ'NE BÜYÜK HİZMET
Vakfıkebir Fethiye Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış elektrik şebekesi Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yenilendi. 
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> Sadık AYDIN 4'de
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Tesadüf Değildir...

GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1991'den günümüze kadar

Trabzon - Giresun - Ordu İl ve İlçeleri arasında satış ve pazarlama 

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.
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KtÜ Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda 
yapılan Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu 
sonucunda Vakfıkebir'li hemşehrimiz Yusuf Aksoy 
Başkanlığa seçilerek görevi devraldı.

MÜSİAD Trabzon'da 12. Olağan Genel Kurulu 
gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde Başkan 
Zafer Ofluoğlu görevi Ali Kaan'dan devraldı.

Olağan Genel Kurul'a, Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu, TBMM 
Çevre Komisyon Başkanı ve 
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Trabzon 
Milletvekilleri Adnan Günnar ve 
Bahar Ayvazoğlu Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Ak Parti İl 

Başkanı Sezgin Mumcu, , Ak 
Parti Yerel Yönetimler Genel 
Başkan Yardımcısı Ayşe Sula 
Köseoğlu, MÜSİAD Genel 
Başkanı Abdurrahman Kaan, 
TTSO Başkanı Suat 
Hacısalihoğlu, İl Sağlık Müdürü 
Hakan Usta, MÜSİAD ve Genç 
MÜSİAD üyeleri katıldı. 

Bu yıl ikinci mezunlarını veren Vakfıkebir Fen Lisesi'nin öğrencileri 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) geçen yıl olduğu gibi 
tarihi bir başarıya imza attılar. Öğretmen ve idarecilerinin özverili 
çalışmaları, öğrencilerinin büyük gayretleri ve velilerinin destekleri 
ile gelen başarı ilçede büyük memnuniyetle karşılandı. 


