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> Alper Özkan Karagöl 4'de

> Sadık AYDIN 2'de

SAĞLAM, “GIDA ÜRÜNLERİNDE
KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLMELİ”

> Abdulkadir AYNACI 4'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, Vakfıkebir İlçesinde
yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.
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TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta,
beraberinde Belediye Başkanı Muhammet Balta ve AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı
Ahmet Uzun ile birlikte gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nu ve gazete
çalışanlarını gazete tesislerinde ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“10 OCAK”
Bu yılda 10 Ocak'ı geride bıraktık…
İyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti…
Bizleri hatırlayıp ziyaret edenlere, çiçek ve 
hediye gönderenlere, telefon ile bizlere 
ulaşanlara, sosyal medya ile bizlere mesaj 
gönderenlere çok teşekkür ediyoruz…
Böyle günlerde hatırlanmak güzel…
Bizler değerlerimize sahip çıkarak, değerli 
olduklarını gösteriyoruz…
Doğru, dürüst, yalansız haber anlayışımızı 
her zaman koruduk ve korumaya devam 
edeceğiz…
İyi olduğunda iyi, kötü bir şey olduğunda 
kötü yazmasını bilenlerdeniz…
*************************
Koronavirüs yine artışta…
Artık korunmayı bıraktık, hiç kimse dikkat 
etmiyor…
Yolda yürürken aklımıza bile maske 
takmak gelmiyor…
Her gün yeni bir haber geliyor.
Şu kişi pozitif…
Nasıl bir illettir ki, yakamızı bırakmıyor…
Yakınlarımızı ve arkadaşlarımızı 
kaybediyoruz…
Pozitif çıktığında 14 gündü şimdi ise 7 gün 
karantina süresi başlıyor.
Nasıl olacak, nasıl bitecek, nasıl 
kurtaracağız bilemiyoruz…
Her işin başı sağlık diyoruz.
Paran olmasın sağlığın yerinde olsun 
derler…
*************************
Bölge hastanesiyiz ama doktor eksiğimiz 
çok…
Silah ruhsat raporu için bile Trabzon'da bir 
hastaneye gidiyoruz…
Doktor olmadığından rapor verilemiyor…
Rapor ücretli, bu ücretten 
yararlanamıyoruz…
Doktor olmadığından vatandaş özel 
hastanelere kaçıyordu.
İnsanlar özel hastanelere gitmek istemiyor 
ama doktor sayımız yetersiz…
Çarşıbaşı, Tonya, Şalpazarı, Beşikdüzü ve 
Eynesil'e hizmet vererek bölge hastanesi 
konumuna giriyoruz.
Aslında bu hiç değişmedi.
Doktor geliyor kısa bir süre çalıştıktan 
sonra kaçıp gidiyor yada sınava hazırlanıp, 
başka branşa geçiş yapıyor…
Mecburi görev olacak, doktor geldiğinde en 
az 5 yıl bir hastanede görev yaptıktan 
sonra tayin isteyebilecek.
Bu böyle mecburi görev olmadıktan sonra 
herkes çok doktor bekler…
İnsanlar özel hastanelere para 
yetiştiremiyor…
Türkiye'de her şey artınca, özel 
hastanelerdeki doktor yatları da artmış 
oldu. Özel hastanedeki doktorların bir limiti 
yok. Geleni alıyorlar ve çokta iyi para 
kazanıyorlar. Yapılmaması gereken tahlil 
ve lm gibi benzere şeylere isteyerek, 
hastaneye daha çok para kazandırmayı 
sağlıyorlar…
Nasıl bir sağlık sektörüdür ki…
İnsanlar üzerinden para kazanacaksın ve 
lüzumsuz şeyleri isteyeceksin. Sonra da 
öldüğünde cemaat hakkınızı helal ettiniz 
mi diye soracak…
Derler ya yatacak yerleri yok…
Bu kadar insanlar soyup soğana çevrilir 
mi?
Yazıktır, günahtır bu kadar insanlar 
üzerinden para kazanılmaz…

O parayı kazanacağın, gidip o parayı 

çocuklarınla yiyeceğin…

İnsanlar da hiç düşünce kalmadı…

Allah yardımcımız olsun…

S
ıcak sohbet 
ortamında 
gerçekleşen ziyarette 

TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Dünyayı 
saran pandemi dolayısıyla 
uzun süre zarfında basın 
mensupları ile görüşme 
imkanlarının olmadığını 
ifade ederek, geç de olsa bu 

günleri vesile kılarak bu tür 
ziyaretlerin faydalı olacağını 
kaydetti. Basının demokratik 
önemine dikkat çeken 
Milletvekili Balta, 
“Ülkemizde demokrasinin 
güçlenmesi, çok sesliliğin 
gelişmesi ve kamuoyunun 
serbestçe oluşmasında 
yerel basın vazgeçilmez bir 
öneme sahiptir. Bilginin 
yayılma hızının baş 

döndürücü şekilde arttığı 
günümüzde, doğru ve 
objektif habercilik anlayışı 
da daha değerli hale 
gelmiştir. Kısıtlı imkânlarla 
yöresine hizmet vermeye 
çalışan yerel basın, 
demokratik sistemin tabana 
yayılmasının en etkili aracı 
durumundadır. Sürekli 
halkın içerisinde ve halkla 
beraber olan mahalli basın, 
yerel taleplerin merkeze 
duyurulması konusunda da 
özel bir yere sahiptir” 
ifadelerini kullandı.
“GÜZEL BİR MEMLEKET 
VE KADİM BİR ŞEHİRDE 
YAŞIYORUZ”
Ziyaret amaçlarının 
gazeteleri ve gazetecilerin 
bu pandemi sürecinde zor 
şartlar altında büyük bir 
özveri ile çalıştıklarını 
gözlemlediklerini söyleyen 
Milletvekili Balta, “Bu 
pandemi sürecinde basın 
mensuplarımızın zor şartlar 
altında büyük bir özveri ile 
çalıştıklarını gözlemliyoruz. 
AK Parti olarak gazetecilerin 

gününü kutluyoruz. 
Gerçekten cefakar, vefakar 
ve büyük sorumlulukla kamu 
görevi yapan gazetecileri 
hem kendi adıma hem 
partimiz adına tebrik 
ediyorum. Güzel bir 
memleket ve kadim bir 
şehirde yaşıyoruz. 
Kamuoyunun 
bilgilendirilmesi ve 
aydınlatılması noktasında 
doğru, tarafsız ve ilkeli 
haber anlayışını 
benimsemiş, her türlü zorluk 
ve olumsuzluğa rağmen 
yoğun emek vererek 
çalışmalarını yürüten 
basınımızın kıymetli 
temsilcisi olan Büyükliman 
Postası Gazetesine 
başarılarılar diliyorum. 
Vakfıkebir basınının 
vatandaşın sorunlarını 
gündeme getirerek çözüm 
sürecine katkı sunduğunu 
belirten Milletvekili Balta, 
“Vakfıkebir'imizde yayın 
hayatına devam eden 
basın-yayın organlarımız, 
ilçemizin kalkınması, 

vatandaşlarımızın 
sorunlarının gündeme 
getirilmesi ve çözülmesi ile 
gerçeğe ulaşılması için 
salgın şartlarında da 
fedakârca çalışmaktadır. Bu 
duygu ve düşüncelerle 
Vakfıkebir'de faaliyet 
gösteren siz değerli 
Büyükliman Postası 
Gazetesinin tüm 
mensuplarının Çalışan 
Gazeteciler Günü'nü 
kutluyorum dedi.” Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren gazetemiz yazı işleri 
müdürü Ahmet Kamburoğlu,  
“Çok zor bir süreci 
geçirdiğimiz bu pandemi 
sürecinde yaşadığımız bu 
çalışma koşullarında 
hatırlanmak güzel bir duygu. 
Sayın Komisyon 
Başkanımız ve 
beraberindekilere bu nazik 
ziyaretleri için çok teşekkür 
ediyorum” dedi. Gazete 
çalışanlarını da tek tek 
tebrik eden Milletvekili Balta 
ve ekibi daha sonra 
gazetemizden ayrıldı.

Alper Özkan KARAGÖL

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta,
beraberinde Belediye Başkanı Muhammet Balta ve AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı
Ahmet Uzun ile birlikte gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nu ve gazete
çalışanlarını gazete tesislerinde ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

SAĞLAM, “GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLMELİ”

S
on aylarda artan gıda 
yatlarının tüketici 
kadar esnafı da 

sıkıntıya soktuğunu söyleyen 
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, “Esnafımız 
gıda yatlarındaki artışı satış 
yatlarına yansıtmak 
zorunda kalıyor. Fiyatlar 
arttıkça esnafın hem kârı 
hem de satışı azalıyor. 
Özellikle temel gıda 
ürünlerinde yatların kısmen 
düşmesi için katma değer 
vergisinin oranı yüzde 1'e 

indirilmeli” dedi.
“KDV'DE TOPTAN-
PERAKENDE AYRIMI 
KALDIRILMALI”
Gıda ürünlerinin toptan 
alımında KDV oranının 
yüzde 1 olduğunu belirten 
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, “Esnafımız 
gıda ürünlerini toptan alırken 
yüzde 1 oranında KDV 
ödediği malları perakende 
satarken yüzde 8 oranında 
KDV ekliyor. Örneğin eti 
toptan alan kasap yüzde 1 

KDV ödeyerek alıyor, aynı 
eti perakende satarken 
yüzde 8 KDV eklemek 
zorunda kalıyor. Lokantacı 
halden aldığı sebzeye yüzde 
1 KDV öderken yaptığı 
yemeği müşterisine 
sattığında yüzde 8 KDV 
ekliyor. Oran farklılıkları hem 
esnafa sıkıntı oluyor hem de 
yük vatandaşın üzerinde 
kalıyor. Özellikle dar gelirli 
vatandaşların gıda 
alışverişindeki yükünün 
azaltılabilmesi için gıda 
ürünlerinin tamamında KDV 
oranı yüzde 1'e indirilmeli” 
şeklinde konuştu.
“MEVCUT UYGULAMA 
KAYITDIŞILIĞI 
ARTIRIYOR” KDV
uygulamasında aynı mal ve 
hizmetlere farklı vergi 
oranlarının uygulanmasının 
hem kayıt dışılığı artırdığına 
hem de uygulamayı 
zorlaştırdığına dikkati çeken 
Sağlam, “Leblebiyi toptan 
aldığımızda yüzde 1, 
perakende satarken yüzde 8 
KDV ödüyoruz. Aynı leblebiyi 
işleyerek satarsak KDV 

oranı yüzde 18'e çıkıyor. 
Aynı malda birden fazla KDV 
oranının olması hem 
uygulamayı zorlaştırıyor hem 
de kayıt dışılığı artırıyor. Bu 
nedenle toptan ya da 
perakende olduğuna 
bakılmaksızın tüm gıda 
ürünlerinde KDV oranı yüzde 
1 olursa hem kayıt dışılık 
azalır hem de vergi gelirleri 
artar” sözlerine yer verdi.
İMALATÇILARA TÜP 
ŞOKU
Başkan Kadem sağlam, 
“Özellikle gıda imalatı yapıp 
sanayi tipi tüp kullanan 
esnaarımızın sanayi 
tüplerindeki KDV artışı 
bellerini büküyor. Kademeli 
yat tarifesinden özellikle 
imalat sektörünü ciddi 
manada etkilediği gibi 
maliyetlerin düşürülmesi 
adına bunların tam aksine 
bir yat uygulaması olmalı. 
Örneğin Sanayi tipi tüplerde 
KDV oranı %18 iken normal 
tüplerde KDV oranı %8 
olarak uygulanıyor. Bu ciddi 
anlamda ters bir 
uygulamadır. Bu oranlar 

karşısında maliyetler nasıl 
düşecek. Bunun yanı sıra bir 
başka sıkındı da Elektrik ve 
Akaryakıtta da çok 
tüketenden çok almak 
demek imalat sektörünü zora 
sokuyor dedi. Elektrik ve 
Sanayi tipi tüplerdeki fatura 
bedellerinde Katma Değer 
Vergisi (KDV) oranının 
düşürülmesi gerektiğine 
dikkati çeken Sağlam, 
"Elektrik ve sanayi tipi tüpler, 
kış aylarına girdiğimiz ve 
yeni tip koronavirüs (Covid-
19) salgınının sürdüğü bu 
dönemde her zamankinden 
daha çok tüketiliyor. Esnafın, 
vatandaşın, sanayicinin, 
emeklinin ya da asgari 
ücretlinin bir nebze de olsa 
en önemli gider 
kalemlerinden yükü 
haetmek için bu 
faturalardaki vergi, fon ve 
kesintiler tekrar gözden 
geçirilmeli. KDV oranlarında 
6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi 
uygulanarak kışın KDV oranı 
faturalarda yüzde 1'e 
düşürülmeli" ifadelerini 
kullandı.

Son aylarda artan gıda fiyatlarının tüketici kadar esnafı da sıkıntıya soktuğunu söyleyen Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Kadem Sağlam, “Esnafımız gıda fiyatlarındaki artışı satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Fiyatlar arttıkça esnafın hem kârı hem de satışı
azalıyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için katma değer vergisinin oranı yüzde 1'e indirilmeli” dedi.

BAŞHEKİM KANT'IN ACI GÜNÜ
Vakfıkebir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Kant'ın annesi Nadiye Kant hayatını kaybetti. 

ir süredir 

Bhastalığı 
nedeniyle yoğun 

bakım ünitesinde tedavi 
gören Nadiye Kant 
hastalığının ilerlemesi 
sonucunda yaşama 
veda etti. Nadiye 
Kant'ın cenazesi bugün 
Cuma Namazına 
müteakiben Çarşıbaşı 
Merkez Sahil Camiinde 
kılınarak Fener 

Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa 
verildi. Cenazeye AK 
Parti Trabzon Milletvekili 
Adnan Günnar, İYİ Parti 
Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Zorluoğlu, 
Kaymakamlar, İçişleri 
Bakanı Müşaviri 
Coşkun Yılmaz, 

Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Mümin 
Nuhoğlu,  Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, 
Görele Belediye 
Başkanı Tolga Erener, 
daire amirleri, 
başhekimler, doktorlar 
ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile gazetemize gelerek bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayanların yanı sıra telefonla arayan, mesaj atan, çiçek ve çeşitli hediyeler gönderen tüm 
okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız… Doğru, dürüst, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışımızdan asla taviz vermeden, en doğru ve hızlı bir şekilde halkımızı bilgilendirme yolunda 
çalışmalarımıza sizden aldığımız güç ile devam ediyoruz…

Büyükliman
Postası 3 14.01.2022HABER

10 OCAK GAZETECÝLER GÜNÜNDE BÝZÝ YALNIZ BIRAKMADILAR
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde bizzat gazetemizi ziyaret ederek, bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar.

Ahmet BEKAR
Beşikdüzü Emniyet Müdürü

Murat İSLAM
TVİT Adına

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet BALTA,

Belediye Başkanı Muhammet BALTA ve
AK Parti İlçe Başkanı Ahmet UZUN

Kadem SAĞLAM
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

Kadri ALAY
Gülbaharhatun Anadolu Lisesi Müdürü

Sadettin ÇİÇEK
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı

Gökhan ŞAHİN
Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı

Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi Vakfıkebir FEN Lisesi

AK Parti Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları Ali SİVRİ ve Ali MADENCİ
Ali ALAY

Belediye Meclis Üyesi

Olcay BAHADIR, Taner BAHADIR ve Bülent KULEYİN Sibel BANKOĞLU KAMBUROĞLU, Macide ve Altay ALAY
İş Bankası Vakfıkebir Şube Müdürü

Yakup ŞAHİN ve Sevim Bahar HİNDİSTAN



Büyükliman
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Osman KOYUNCU

İSLAM, FELSEFE VE MANIK
ilim adamları, kişilere, zamana ve 

Bzemine göre ilaçların üretilmesi 
gerektiğini savunuyorlar.  Çeşitli 

renkte boyaları karıştırarak çok renkli, kişiye 
özgü boyalar üretildiği gibi kişiye özgü 
ilaçlar da üretilebilir.  Suyun içilmesinin 
hükmü de kişilere göre farklılık gösterir. 
Diyaliz hastaları fazla su içmemeli, onlara 
mekruh sayılabilir, ameliyattan çıkmış, çok 
kan kaybetmiş veya savaşta yaralanmış 
askerlere belli süre için su haramdır; çünkü 
fazla su kanın konsantrasyonunu düşürür, 
kan hücreleri suyu içine çeker şişer ve 
çatlayarak ölebilirler. Sıhhatli kişiye su 
helaldir, doya doya içsin vs. Bunun gibi, 
mantık ve felsefenin de kişilere göre 
hükümleri vardır. İslam düşünürleri eskiden 
felsefe(eskiden fen ilimleri felsefeden 
sayılıyordu) ile ilgilenmeyi yasaklamışlar. O 
zaman ki felsefenin az bir kısmı doğru, 
büyük bir kısmı safsata idi. Bu durum o 
zamanda Müslümanların kafasını 
karıştırıyordu, onun için bazı düşünürlerince 
yasaklanmıştı. Bazı İslam düşünürleri 
Farabi ve ibni Sina gibi insanların 
imanlarının zayıf gördüler. Yunan 
felsefesinin büyük bir kısmı din ile 
uyuşmuyordu. İbni Sina gibi düşünürler, 
Yunan felsefesinin tamamını doğru kabul 
ederek, din ile uyuşmayan kısımları eğip 
bükerek tevil ettiği için bazılarınca imanları 
kuvvetli sayılmadı. Bugün ise felsefenin 
(fenlerin) büyük bir kısmı doğrudur. Allah'ı 
açıklayan üç delil var der.  Kuran, Hz. 
Muhammed ve kâinat kitabıdır. Kâinat kitabı 

ise ancak fenlerle(felsefe ve mantıkla) 
anlaşılır, fenlerden bihaber olanların 
imanları zayıftır. Günümüz fenlerini 
okullarda biraz okuyanlar için ayrıca mantık 
okumasına gerek yok.  Bugün bazı 
dindarların hurafe içinde olmalarının nedeni 
fenleri bilmemeleridir. Eğer dini anlatanlar, 
azda olsa fenleri, makale yazacak kadar bir 
yabancı dili bilip ve hür ve bağımsız 
düşünebilirse gençler dinden 
anlattıklarından faydalanılabilirler. “Mantık 
öğrenmenin hükmü kişilere göre farklılık arz 
eder. Mantık öğrenmek 
mendubdur(istenilen, beğenilen) çünkü 
mantık şeri hükümleri tekmil eder(kemale 
erdirir). Yine mantık ilmini öğrenmek 
mekruhtur(çirkin görülmüştür); çünkü akılları 
karıştırır. Yine mantık öğrenmek 
mubahtır(yapılmasında sakınca 
görülmez);çünkü bir ilmi bilmek bilmemekten 
hayırlıdır. Yine mantık ilmi bilmek farzı 
kifayedir(bir Müslüman yaparsa diğerlerinin 
üzerinden zorunluluk kalkar); çünkü mantık 
ilmi akaidi(iman)  teciz(süsler) eder. Yine 
mantık ilmini öğrenmek, gerekli ilmi alt 
yapıya sahip olmayanlar için haramdır 1”.  
İlim ehli çok çeşitli alternatifleri düşünür 
dikkate alır, cehalet kısıtlar teke indirir, aynı 
elbiseyi bütün insanlara giydirmeye çalışır. 
Kuran'ı tefsir eden Elmalı Hamdi Yazır,  
Fransızcadan felsefe tarihinin din ve 
metafizik bölümünü Türkçeye tercüme etti. 
Felsefeyi bilen Müslüman Kuran'ı daha iyi 
anlar diye düşünmüştü. 1 Kızıl İcaz Tercüme 
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EFSANE BAŞKAN DUALARLA ANILDI

fsane Başkan Sabri 

EBahadır, Çarşı Mahallesi 
Cezaevi Caddesi'ndeki 

aile kabristanlığında ölümünün 
17. yılında dostları ve 
seçmenleri tarafından anıldı. 
Mezarı başında Kur-an'i kerim 
okunarak dualar edildi. Başkan 
Bahadır'ın ölüm yıldönümünde 
başta Belediye Başkanı 
Muhammet Balta olmak üzere 
eski belediye başkanlarından 
Hayri Birinci, STK temsilcileri, 
siyasi parti temsilcileri ve 
seçmenleri unutmadı. 
ÖLÜMÜNÜN 17. YILINDA 
MEZARI BAŞINDA ANILDI  
Vakfıkebir İlçesinde 1968 yılında 
girdiği belediye başkanlığı 
seçimini kazanarak aralıksız 26 

yıl üst üste belediye Başkanlığı 
yapan ve 12 Eylül 1980 askeri 
darbesinde ülke genelinde 
görevinden alınmayan ender 
başkanlardan olan merhum 
Sabri Bahadır, ölüm yıl 
dönümünde mezarı başında İlçe 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve beraberindekilerle 
beraber mezarı başında Kur-an'ı 
Kerim okunarak anıldı. Merhum 
Başkan Bahadır'ın portresi 
Vakfıkebir Belediyesi internet 
sitesinden de yayınlanarak, 
“seni unutmayacağız” yazıldı. 
Ölüm yıldönümü nedeniyle 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'da yayınladığı 
mesajda;  ölümünün 17. yılında 
rahmet ve minnetle anıyoruz.  

1968 – 1994 yılları arasında 
ilçemize belediye başkanı 
olarak hizmet eden merhum 
Sabri Bahadır abimizi ölümünün 
17. Yılında rahmet ve minnetle 
anıyorum. Mekanı cennet olsun” 
dedi.    

26 yıl aralıksız Vakfıkebir'de Belediye Başkanlığı yapan merhum
Sabri Bahadır ölümünün 17. yılında kabri başında dualarla anıldı. 

YENİ YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLECEK
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, Vakfıkebir İlçesinde
yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

T
rabzon Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Hayrullah Ozan 
Çetiner, Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında ziyaret 
ederek, Vakfıkebir Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, Yatırım ve 
İnşaat Şube Müdürü Bekir 
Bişiren, Vakfıkebir Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü Yunus Ali Çivil 
ve Vakfıkebir Belediyesi Fen 
İşleri Müdürü Mustafa Kemal 
Bulut'un katılımıyla ilçede yapımı 
devam eden ve yapılması 
planlanan hizmetlerle alakalı 
istişarelerde bulundular.

YENİ YATIRIMLAR HAYATA 
GEÇİRİLECEK
Yapılan toplantının ardından; 
suni çimi, tribünleri, soyunma 
odaları ve tel örgüleri yenilenen 
sahil stadyumunda, tribünleri ve 
tel örgülerinin yenilenmesi 
planlanan Vakfıkebir İlçe 
Stadyumunda,  kapalı spor 
salonunda, KYK Adnan 
Demirtürk Öğrenci Yurdunda ve 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezinde 
incelemelerde bulundular. 
Yapılan ziyaretlerin ardından bir 
değerlendirmede bulunan 

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Trabzon 
Gençlik ve Spor İl Müdürümüz 
Hayrullah Ozan Çetiner'in 
ziyaretleri sırasında Sayın 
Kaymakamımız, yetkili 
arkadaşlarımız ile birlikte 
ilçemizdeki spor ve gençlik 
tesislerimizde, öğrenci 
yurdumuzda incelemeler yaptık. 
Vakfıkebirimize her alanda 
önemli hizmetler kazandırmaya 
devam ediyoruz. Sahilimizde 
bulunan stadyumumuzun suni 
çimleri, tribünleri, soyunma 
odaları ve tel örgülerini 
yenilenerek ışıklandırmaları 
yapıldı. Çalışmalar 
tamamlanmak üzere. Vakfıkebir 
İlçe Stadyumumuzda da bakım 
ve onlarım çalışmaları 
yapılacak. Kapalı spor 
salonumuzda, KYK Adnan 
Demirtürk Öğrenci Yurdumuzda 
ve Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezimizde de eksiklikleri ve 
ihtiyaçları tespit ettik. Bunlarla 
ilgilide yapılacak olan 
çalışmaları planladık. İl 
Müdürümüze ziyareti dolayısıyla 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

ÇOBANOĞLU YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler Odasının Olağan Genel Kurul Kongresi
Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonunda yapıldı.
Seçime tek liste ile giren mevcut Başkan İsmail Hakkı Çobanoğlu yeniden başkanlığa seçildi.  

V
akfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odasının 
Olağan Genel Kurul 

Kongresi divan kurulunun 
oluşmasının ardından saygı 
duruşu ve istiklal marşının 
okunması ile başladı. Yönetim 
kurulu ve denetleme kurulu 
raporlarının okunup ibra 
edilmesinin ardından Vakfıkebir 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu bir selamlama 
konuşması yaptı.
“ŞOFÖR ESNAFI 
DELİKANLIDIR, BİZDEN, 
İÇİMİZDEN BİRİDİR”
Başkan İsmail Hakkı Çobanoğlu 
yaptığı konuşmada, 
“İmkanlarımız doğrultusunda 
şoför esnafımızın sıkıntılarını 
çözebilme adına elimizden 
gelen gayreti var gücümüzle 
harcıyoruz. Büyükşehir olmamız 
vesilesi ile bazı yetkilerimizde 
elimizden alınmıştır. Yetkilerimiz 
doğrultusunda şoför esnafının 
sorunlarını çözmek için bundan 
önce olduğu gibi bundan 
sonrada var gücüyle 
çalışacağını ifade ederek, 
kendisine destek olan herkese 
teşekkür etti. Biz ilçemizdeki 
diğer oda başkanlarımızla 
birlikte hareket ediyoruz. Bir hak 
aranacaksa veya alınacaksa 
bunda şofördür, bakkaldır, 
lokantacıdır, berberdir veya 
çaycıdır v.s. demeden 
ayrıştırmadan bir bütün olarak 
hep birlikte hareket ediyoruz. 
Hep birlikte sizler için tüm 
esnafımız için mücadele 
ediyoruz. Vakfıkebir ilçemizdeki 

STK temsilcileri Hasan 
Topaloğlu, Kadem Sağlam ve 
Muhammet Kılıç ile birlikte biz 
bir bütün olarak imrenilecek bir 
birliktelik sağladık dedi. Başkan 
Çobanoğlu, Şoför 
arkadaşlarımız bazen insanları 
evlerinden işlerine, bazen, 
sevdiklerine taşıdığını 
hatırlatarak, müşterileriyle de 
birebir irtibat kurarak sohbet 
etme imkânı bulduğunu belirtti. 
Yağmur, kar, fırtınalı havada 
olmak üzere her türlü insanı 
taşıdığı için zor şartlar altında 
hizmet veren şoför esnafımız 
aynı zamanda şehrin nabzını 
tutan insanlar olduğuna ve yol 
gösterdiğine dikkat çeken 
Başkan Çobanoğlu, “Şoför 
esnafı delikanlıdır, bizden, 
içimizden biridir. Şoför esnafı 
adam gibi adamdır.” Diyerek 
sözlerine şöyle devam etti. 
“ŞOFÖR ESNAFI ADAM GİBİ 
ADAMDIR”
Şoförler Odası olarak şoför 
esnafımızın her zaman yanında 
olduklarını ifade eden Başkan 
Çobanoğlu, şoförlere verdiği 
öğütte müşterinin her zaman 
haklı olduğunu müşterinin 
haksız olduğu durumlarda da 
birinci kuralın geçerli olduğunu 
söyledi. Zor günlerde birlik ve 
beraberliğe her zamankinden 
daha çok ihtiyaç var. Dünyanın 
hiçbir yerinde düşmanı bu kadar 
çok olan bir ülke yok ama dünya 
da da eşi benzeri bulunmayan 
Kuranda övgüye layık olan bir 
milletiz biz. Onun için her türlü 
tehdidi önleyebilecek güçteyiz. 
Ama dış tehditlere karşı da çok 

çalışmamız lazım. Bir ve 
beraber olacağız aynı zamanda 
da çok çalışacağız ve 
üreteceğiz. Sonra bayrağımızın 
altında dimdik duracağız. Fakat 
bu zor şartlar altında şoför 
esnafımızın sıkıntılarına çözüm 
bulmak zorundayız. Şoför 
esnafımız son zamanlarda 
yalnızlığa derk edilmiştir. Hakları 
korunmamaktadır. Esnaarımız 
para kazanma derdinden çok 
evlerine ekmek götürebilme 
sıkıntısı içerisindedirler. Bir yıl 
içerisinde maalesef 30 şoför 
esnafımız oda kaydını sildirdi. 
Esnaığı bırakıp araçlarını ve 
plakalarını satmak zorunda 
kaldılar. Sürekli kan 
kaybediyoruz. Kayıt sildiren 
arkadaşlarımız belki de kayıt 
dışı çalışıp geçimlerini 
sağlamak için korsan olarak 
çalışacak. Devletimiz maalesef 
esnaarımızı kayıt dışı kaçak 
çalışmaya yani hırsızlığa teşvik 
ediliyor. İşte bu nokta da 
Aşağıya doğru düşüyoruz. 
Buradan esnafın ne durumda 
olduğunu anlayın. Bu zor şartlar 
altında dahi esnaarımız 
devletine karşı hiçbir zaman 
isyankâr olmamışlardır. İşte bu 
yüzden esnafımız yok 
sayılamaz. Şoför esnafımızı yok 
sayanları bir gün gelir bizde yok 
sayarız. Şoför esnafımızla bir 
arada olmak, onların 
sıkıntılarıyla dertlenmek, onların 
kederlerine ve mutluklarına 
ortak olmaktan onur ve gurur 
duyuyorum. İyi ki bu odanın 
başkanıyım, iyi ki şoför 
esnafımız var. Bu davetimizde 
bizleri yalnız bırakmayanlara 
sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. Genel kurulumuzun 
ilçemize, esnaarımıza ve 
ülkemize hayırlar getirmesini 
diliyor hepinizi saygı ile 
selamlıyorum” dedi. İsmail 
Hakkı Çobanoğlu Başkanlığında 
oluşturulan yönetim kurulu şu 
isimlerden oluştu; Kemal 
Bahadır, Hakan Kulein, Kemal 
Miroğlu, Hakan Koçal, Mehmet 
Kadıoğlu ve Hasan Günal. 
Denetleme kurulu üyeliklerine; 
Sinan Yamak, Kenan Cinal, Halil 
Kaba seçildiler.  Başkan İsmail 
Hakkı Çobanoğlu ve yönetim 
kurulu arkadaşlarına başarılar 
diliyoruz.
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MÜFTÜ KÜÇÜK, “SİZLERİ HER
ZAMAN ÖNEMSEDİK, ÖNEMSİYORUZ”
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle
Gazetemizi ziyaret ederek günümüzü kutladı ve başarı dileklerinde bulundu. 

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 

günü münasebetiyle 
Gazetemizi ziyaret ederek 
Yazı işleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu, Haber 
Müdürümüz Sadık Aydın'ı 
kutladı ve başarı dileklerinde 
bulundu.
“SİZLERİ HER ZAMAN 
ÖNEMSEDİK, 
ÖNEMSİYORUZ”
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük ziyaret sırasında yaptığı 
açıklamada; “Basınımızın icra 
ettiği görev, yüklendiği amaç 
ve sorumlulukların ülkemiz, 
insanımız ve özellikle 
Vakfıkebir'imiz için öneminin 
farkındayız. Bu nedenle sizleri 
her zaman önemsedik, 
önemsiyoruz. Sizler 
toplumumuzun 
bilinçlenmesinde, haberlerden 
haberdar olmasında ve 
yönlendirilmesinde köprü 
vazifesini ifa ediyorsunuz. Bu 
anlamda bizim de üstümüze 
düşen ne varsa yapmaya hazır 
olduğumuzu bilmenizi isteriz. 

İlçemiz bünyesinde kurumsal 
anlamda din hizmeti 
faaliyetlerimizi daha iyi nasıl 
topluma sunabiliriz, bunun için 
de bizim sizlere her zaman 
ihtiyacımız var. Yürüttüğümüz 
hizmetlerin, toplumun her 
kesimine ulaşmasını 
sağlamayı en başarılı bir 
şekilde yerine getirdiğinize 
inanıyor ve bu desteklerinizin 
de artarak devam etmesini 
diliyoruz. Dünyada haber alma 
özgürlüğünün en etkili aracısı 
olan, mesleğini onurla ve 
şerefle icra eden, doğru 
habercilik için birçok zorluklara 
katlanarak halkı aydınlatmaya 
çalışan, Devletinin ve Milletinin 
daima yanında olan siz değerli 
basın mensuplarının, 10 Ocak 
çalışan Gazeteciler Gününü 
kutlar, çalışmalarınızda 
kolaylıklar diler, saygılar 
sunarım dedi.”
“BİZLER DE KAMU HİZMETİ 
GÖREN KURUM 
NİTELİĞİNDEYİZ”
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet 

Kamburoğlu, İlçe 
Müftümüz Şükür Küçük 
Bey'in Vakfıkebir'e 
atandığı günden 
bugüne kadar yaptığı 
başarılı çalışmaları 
takip ediyoruz.  
Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü olarak gerek 
kurum ziyaretleri 
gerekse yaptıkları esnaf 
ziyaretleri ile halkımıza 
hizmet etmek adına 
ellerinden geleni 
yapıyorlar. Müftülük 
kurumunun özellikle 

gençler ile ilgili olan projeleri 
çok sevindirici. Müftü Bey'in 
okullarda gençlere yönelik 
vermiş olduğu konferansları 
takdirle karşılıyoruz. Vakfıkebir 
İlçemize ve bölgemize 
kazandırılan bölge yatılı kız 
kur'an kursumuz eğitim gören 
öğrencilere yönelik yaptığı 
çalışmaları beğeni ile takip 
ediyoruz. Bu büyük eserin 
ilçemize kazandırılmasında 
emek harcayan ve katkı 
sağlayan herkese sizin 
aracılığınızla teşekkür 
ediyoruz. Din hizmetleri adına 
halkımızı bilgilendirme 
noktasında yaptığınız 
çalışmalardan dolayı Sizi ve 
kurumunuzda görev yapanları 
kutluyoruz. Bizler de kamu 
hizmeti gören kurum 
niteliğindeyiz. Toplumun ve 
gençlerimizin bilgilenmesi için 
yapılacak tüm çalışmalarda 
Vakfıkebir'in ve bölgenin en 
çok takip edilen medya 
kuruluşu olan Büyükliman 
Postası Gazetesi olarak her 
zaman yanınızdayız” şeklinde 
konuştu.

TRABZON GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİLER

urada açıklamalarda 

Bbulunan Muhammet Balta 
ve Sezgin Mumcu 

gazetecilerle sohbet etti. 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta yaptığı açıklamada  
“Dünya gazeteciler günü için 
buraya geldik, beraber olmak 
istedik. Siyasetçi, vatandaşımıza 
sorunlarını bağımsız objektif 
biçimde sunan gecesi olmayan 
bütün acıları da yaşayan, morali 
bozulan, cenazelere giden, farklı 
bir alan burası. Emekli olurken 
madencilerin sorunları vardır, 
ölürsen kimse sorumlu değildir 
diye imza attırırlar, çıkarken 
farklıdır. Gazetecilikte zor 
yıpratıcı bir meslek, özel bir gün 
bugünde de sizi ziyaret etmeye 
geldik. Sonuç ne olursa olsun, 
Trabzon basını, her zaman 
söylüyoruz, güçlüdür, 
Trabzon'umuzun özelinde 
güçlerimizi sayarken, sağlık, 
eğitim merkeziyiz, böyle bir 
mekanda geçmişten günümüze 
kadar burada başkanlık yaptılar. 
Mekanının yaşamasıyla alakalı, 
il genel meclis başkanlığı ve 
bizler de bu mekanda çalışan 
arkadaşla emek verdik. 
Geçmişten günümüze bu 
camianın içerisinde olup, çalışan 
ebediyete intikal eden bütün 
ağabeylerimizi rahmetle 
anıyorum. Sizlere de başarılar 
diliyorum. Allah hep iyi haberleri 
vermeyi nasip eylesin. Trabzon 

adına çok önemli mesajlar 
veriyorsunuz, alacaklarınızı 
alıyorsunuz. Doğruyu da 
söylemek lazım, milletin 
temsilcileri Türkiye bir hukuk 
devleti ise milletin temsilcilerinin 
orada olması kadar normal bir 
şey yok. Protokol tribününde de 
hep oraları özlerim. Yıllarca 
biletler aldık, bazıları bize içeri 
soktu. Biz Muhammet Balta 
değilim, milli iradenin 
temsilciyim. Ama orada 
protokolde birileri varda, deniz 
kenarında arabasını bırakıp 
yürüyüp gelsin derse yürür 
gelirim. Seçilmiş kişileriz, 6 vekil 
sizleri temsil ediyor. Bir yere 
gittiğiniz zaman Muhammet 
Balta olarak her türlü fedakarlığı 
yaparım. Millet iradesine 
saygısızlık gösteren kim varsa 
karşısında dururum. Millet 
iradesini taşıyorum, o saygınlığı 
korumamız lazım. Bizim 
insanımız sert mizaçlıdır, vurur 
nakavt eder, doktorluğu da kendi 
yapar. Bu ilde yaşamak siyaset 
yapmak gazetecilik yapmak 
zordur. Ancak, Türkiye'nin her 
yerine gidiyorum, öyle bir ilde 
staj aldım ki karşıma ne gelirse 
gelsin sorun olmuyor. Sorunlu 
bir yer var, diyorlar ki Muhammet 
Balta gitsin. Allah emeği 
geçenlerden razı olsun. Tekrar 
gününüz kutlu olsun, 
görüşlerimiz farklı olabilir, 
bayrağımız ortaktır." dedi. 

Muhammet Balta, Trabzonspor 
ile ilgili: "En centilmen, 
Trabzonspor olmalı, sağ duyu 
hakim olmalı. Hakemlere de çok 
yüklenmeyin. Hakemler bize bir 
hata yaptı, arkadaşlarımız hepsi 
Trabzonspor'u mağdur gördü. 
Bütün Türkiye Trabzonspor'un 
şampiyon olmasını istiyor. 
Geçmişe takılırsak gündemi 
kaçırıyoruz. Gündemimiz bu 
sene Trabzonspor şampiyon 
olsun. Top yuvarlak yeniliriz, çok 
iyi transferler yaptık. 
Mütevaziliğimizi bozmamamız 
gerekiyor. Havaya girmeden, ne 
zaman havaya gireceğiz 
garantilediğimiz zaman 
konuşacağız. O zamana kadar 
sakin kalacağız. Rakiplerimiz 
var, Konya, Başakşehir hatta 
Fenerbahçe rakibimiz. Olmadık 
daha…" dedi. Çanakkale 
Milletvekili Jülide İskenderoğlu:
İl başkanımla çalışma yapmaya 
geldim Gazeteci arkadaşlarla 
birlikte olmak çok kıymetli 
gördüğünüz 2 şey var birisi 
teşkilat birisi de sizlersiniz. Biz 
size siz bize bazen 
kızıyorsunuz. Mecliste bana 
bağırıyor bazen bana 
Muhammet ağabey sonra 
çağırıyor. Kalbinin Trabzon için 
nasıl attığını biliyorum. Allah 
birlik beraberliğimizi bozmasın. 
Benim oğlum ve eşim 
Trabzonsporlu. Ben de öyleyim. 
Nice yılları kutlamak nasip olsun.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve AK Parti Trabzon İl Başkanı
Sezgin Mumcu ve Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TGC'yi ziyaret etti.
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B
aşkan Zorluoğlu, 10 
Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü 

dolayısıyla gerçekleştirdiği 
ziyarette, TGC Başkanı Ersen 
Küçük ve gazetecilerle bir süre 
sohbet etti. Trabzon'un yerel 
medya ve gazetecilik 
anlamında Türkiye'de öncü bir 
şehir olduğunu belirten 
Zorluoğlu, "Burada ramazan ve 
kurban bayramında bir araya 
geldiğimiz gibi bir bayram 
havası var. Bugün de tabi 
gazetecilerin bayramı sayılır, o 
bakımdan bu güzel gününüzü 
tebrik ediyorum. Allah nice 
güzel seneler nasip eylesin. 
Memleketimiz ve ülkemiz için 
inşallah güzel, hayırlı işler 
yapmayı nasip eylesin. Sizleri 

yürekten tebrik 
ediyorum." dedi. 
Zorluoğlu, 
Trabzon'un çok 
köklü bir geçmişe 
sahip olduğuna 
vurgulayarak, 
şunları kaydetti: 
"Hem Gazeteciler 
Cemiyetinin hem 
yerel gazetecilerin 
ve şimdi bunlara 

internet haber sayfaları ve 
diğer yeni medya kanalları ilave 
oldu. Bunlarda da Trabzon'un 
öncü olduğunu ve Türkiye'de 
gazeteler ile diğer medya 
araçları bakımından hakikaten 
en çok takip edilen medya 
kuruluşlarının olduğu bir il 
burası. Bundan büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Yerel 
medyanın gücü aynı zamanda 
o şehrin de gücü haline geliyor. 
Biz doğrusu şu ana kadar 
bundan faydalandık. Bizim 
burada yerel medyada çıkan 
haberler Ankara'da da takip 
ediliyor ve burada sizlerin dile 
getirdiği hususlar, eksiklikler 
veya güzellikler Ankara'da da 
bir anda hemen yankısını 

buluyor." “PASTA KESTİLER” 
TGC Başkanı Küçük ise 1961 
yılından beri Gazeteciler 
Günü'nün kutlandığını 
anımsatarak, gazetecilik 
mesleğinin çalışma şartları 
hakkında bilgi verdi. Küçük, 
Kovid-19 döneminde de 
gazetecilerin, kamuoyunda 
gerekli hassasiyetleri 
oluşturma, halkın haber alma 
hakkını korumak için mesleki 
sorumluluk bilinciyle fedakarca 
görevlerini yerine getirdiğini 
söyledi. Yasama, yürütme ve 
yargının yanında dördüncü 
kuvvet olan basının, geleceğin 
güçlü Türkiye'si için mutlaka 
desteklenmesi ve sektörde 
yaşanan sorunların bir an önce 
çözümlenmesi gerektiğini 
belirten Küçük, "Bizler de 
bölgenin güçlü bir yerel medya 
ağına sahip olan Trabzon'da 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
olarak, temsil ettiğimiz 
meslektaşlarımızın sorunlarını 
her platformda dile getirerek 
çözüm arıyoruz." dedi. 
Konuşmaların ardından 
Zorluoğlu, Küçük ve gazeteciler 
tarafından pasta kesildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyetini (TGC) ziyaret etti.

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NDAN
TGC'YE ZİYARET

VAKFIKEBİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

aşkan Muhammet Balta, 

B“Geride bıraktığımız yıl 
içerisinde ilçemize hizmet 

edebilmek için var gücümüzle 
çalıştık. Bundan sonrada Allah 
nasip ederse Vakfıkebirimiz için 
çalışmaya devam edeceğiz. 
2021 yılında Vakfıkebirimize 
kazandırdığımız hizmetlerden 
ve projelerden bahsetmek 
isterim; OSB'DE 
“YATIRIMCILAR PARSEL 
TAHİSİSİ” 
Yaklaşık olarak 3 bin kişiye iş ve 
aş kapısı olacak olan Organize 
Sanayi Bölgemizin yeni 
yolunun, altyapısının ve elektrik 
şebekesinin yapım çalışmalarını 
başlattık, devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde Sayın 
Valimiz İsmail Ustaoğlu'nun 
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
törende parsel tahsisi 
yaptığımız 12 rmamıza 
belgelerini verdik. Kısa bir 
zaman içerisinde yatırımlarını 
yapmaya başlayacaklar. 810 
dönümlük arazi üzerine faaliyet 
gösterecek olan Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgemize ait 
hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 
Ölçekli İmar Planları 05.04.2018 
tarihinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 
onaylanmıştı. Planlama 
alanında 3 adet 10.001-20.000 
m² D tipi, 13 adet 7.001-10.000 
m² C tipi, 21 adet 5.001-7.000 
m2 B tipi, 28 adet 3.000-5.000 
m2 A tipi olmak üzere toplam 64 
adet sanayi parseli yer 
almaktadır.
“MİLLET BEHÇESİ HİZMETE 
GİRDİ”
Vakfıkebir Ekmek Temalı Millet 
Bahçesi Projemizi tamamladık. 
Çevre şehircilik bakanlığı Toplu 
konut idaresi tarafından 
21.10.2019 tarihinde ihale 
edilen 30.10.2019 tarihinde 
yapımına başlanan 11.777.000 
bin ihale bedelli Vakfıkebir Millet 
Bahçemiz toplam 32.721 
metrekare alanda yapıldı. 
Vakfıkebir Ekmeğinin ana tema 
oluşturduğu millet bahçemizde 
de; 1 adet 637.31 m2 ekmek 
müzemiz, 1adet 500m2, millet 
kıraathanesi, bay bayan 148.50 
m2 mescid, yürüyüş yolları, 
2.200 m2 bisiklet yolu, 632m2 
çocuk oyun alanı, 3 adet 
pergole,  9 adet kamelya, 1adet 
serender , 15.626 m2 yeşil 
alanlar, 85 araçlık otopark 
bulunmaktadır. Millet 

Bahçemizde ilk kez kapalı bir 
müze alanı yapıldı. Mescidi ve 
yeme içme yerleri ile mükemmel 
bir yaşam alanı oluştu. Ticari 
alanlarla birlikte daha 
yaşanabilir bir alan olması, 
müzenin yanında mini bir fırında 
inşa edildi. Mini görünüşlü tam 
bir fırın olarak işletilebilecek bir 
potansiyelde müze ile birlikte 
hayata geçecek. Önündeki 
oturma alanıyla birlikte ahşap 
görünümlü bir yer olan 
kıraathanede mevcut. Halkımıza 
hayırlı olsun.
“14 ŞUBAT CADDESİ 
PROJESİ TAMAMLANDI”
14 Şubat Kurtuluş Caddemizde 
peyzaj ve çevre düzenleme 
projesi gerçekleştirdik. Alt yapısı 
ve üst yapısı ile ilçemize 
yakışan muhteşem bir proje 
oldu. Caddemizden doğalgaz 
hattını da döşedik. Benzer 
projelerimiz yeni yılda da devam 
edecektir.
“YENİ PAZARYERİ YENİ 
YILDA BAŞLIYOR”
Halkımızın bizlerden beklediği 
önemli hizmetlerden birisi olan 
yeni pazaryeri, otopark, sosyal 
yaşam alanının kentsel tasarım 
projesini Büyükşehir Belediye 
Meclisimizden geçirdik. 
Önümüzdeki günlerde 
Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından ihalesi 
gerçekleştirilecek.
“EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
BİNASI - ÖĞRENCİ YURDU” 
Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü binamız ve 
Vakfıkebir Fen Lisemizin 200 
kişilik öğrenci yurdu binalarımız 
hizmete girdi.
“KÜLEK PEYNİRİNE TESCİL” 
25.06.2018 tarihinde Türk 
Patent ve Marka Kurumuna 
başvurusunu yaptığımız 
Vakfıkebir Külek Peynirimizin 
tescilini 25.05.2021 tarihinde 
gerçekleştirerek Coğra İşaretini 
aldık. Yaptırdığımız tescille 
birlikte ilçemize yeni bir marka 
kazandırdık. Bunun yanı sıra üç 
rmamız tarafından üretilecek 
olan külek peynirimize ilginin 
artması ile birlikte yeni istihdam 
imkanlarının oluşmasının önünü 
açtık.
“SAHİL STADYUMU 
YENİLENDİ”
Vakfıkebir Sahilimizde bulunan 
stadyumumuzun tribün, suni 
çim,  soyunma odaları 
yenilenerek ışıklandırmaları 

yapıldı.
“YOL ÇALIŞMALARI DEVAM 
ETTİ”
Büyükşehir Belediyemiz 
aracılığıyla 8 mahallemizin grup 
yolunda ve bazı mahalle 
yollarımızın bozulan 
kısımlarında 12 kilometre asfalt 
yol çalışmaları gerçekleştirdik. 
46 Mahallemizin tamamında, 
yayla yollarımızda, yol bakım ve 
onarım çalışmaları 
yaptık.Kemaliye, Hacıköy, 
Büyükliman, Cumhuriyet, 
Çavuşlu, Deregözü, Körez, 
Açıkalan, Akköy, Bahadırlı, 
Esentepe, Fethiye, Güneysu, 
Karatepe, İlyaslı, Köprücek, 
Ortaköy, Soğuksu, Yalı ve 
Küçükdere mahallelerimizde 
yağmur suyu,  Kemaliye, 
Çamlık, Fevziye, Kirazlık, 
Köprücek, Mısırlı, Şenocak 
mahallemizde parke taşı parke 
taşı döşeme çalışmaları 
gerçekleştirdik. Esentepe, 
Çavuşlu, Köprücek, Güneyköy, 
Sekmenli, Hürriyet, Caferli, 
Hamzalı ve Çamlık 
Mahallelerimizde Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte sanat 
yapısı (taş duvar) çalışmaları 
yaptık.
“1800 KİŞEYE YARDIM 
YAPILDI”
İhtiyaçlı 1800 vatandaşımıza 
hayırsever iş adamlarımızın 
katkılarıyla nakit ve gıda 
yardımlarında bulunduk. 
Pandeminin sürdüğü yıl 
içerisinde dezenfekte 
çalışmalarımızı aksatmadan 
devam ettirdik.
“KAYMAKAMLIK LOJMANI”
Yeni kaymakamlık lojmanımız 
tamamlandı.
“GASİLHANE TAMAMLANDI” 
Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından sahil bölgemize 
yaptırılan gasilhane 
tamamlandı.Gasilhanemiz de 
ilçemizdeki önemli bir ihtiyacı 
giderecek.
“ARAÇ PARKI GÜÇLENDİ”
Araç parkımıza yeni araçlar 
kazandırdık. 2022 yılında da 
ilçemizin vizyonunun gelişmesi, 
modern ve yaşanılabilir bir kent 
olması yolunda çalışmaya 
devam edeceğiz.
“FOL DERESİNE YENİ 
KÖPRÜ”
Fol Deresi güzergâhında 
öğrenci yurdumuz ve spor 
salonumuzun karşısına yeni bir 
köprü yapıldı.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 2021 yılında yapılan
hizmetleri değerlendirerek 2022 yılında yeni hizmetlerin müjdesini verdi.

USTA YÖNETMEN AKYOL BÜYÜLEDİ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü; Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Usta Yönetmen Sn. Ahmet Akyol'un
Yönettiği 'Otogargara' adlı oyunu Varlıbaş AVM Panki Tiyatrosu Tufan Ünlü sahnesinde sergiledi. 

akfıkebir İlçemizde 

Vdoğup büyüyen ve 
Trabzon'un yetiştirdiği 

değerlerden tiyatro yönetmeni 
Ahmet Akyol, hafta sonu 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Tiyatro Kulübü öğrencilerinin 
oynadığı; Yılmaz Erdoğan'ın 
yazdığı ve kendisinin Yönettiği 
'Otogargara' adlı oyunu 

Varlıbaş AVM Panki Tiyatrosu 
Tufan Ünlü sahnesinde 
sergiledi. KTÜ'de uzun yıllar 
görev yapan, KTÜ Tiyatrosu 
çatısı altında onlarca oyuna 
yönetmen ve yazar olarak imza 
atan Ahmet Akyol, Yılmaz 
Erdoğan'ın yazdığı ve 
kendisinin Yönettiği 
'Otogargara' adlı oyunla 

seyirciyi büyüledi. Oyuncu, 
koreografi ve teknik ekiple 
birlikte 64 kişinin görev aldığı 
oyunun iki saat hassasiyetinde 
titizlikle icra edilmesi elbette ki 
olağan üstü bir disiplinin 
izdüşümü. Görev alan herkesi 
başta usta Yönetmen Sn. 
Ahmet Akyol olmak üzere 
tebrik ederiz.

VAKFIKEBİR'DE HÜZÜN

ir süredir çeşitli 

Bhastalıkları nedeniyle 
yoğun bakım ünitesinde 

tedavi gören Yaşar Yıldız 
hastalığının ilerlemesi 
sonucunda hastanede 
yaşamını kaybetti.
Vakfıkebir'de serbest 

muhasebeci, Vakfıkebir 
Kirazlıkspor Kulübü Başkanı 
Mehmet Muhammet Yıldız, ilçe 
esnaflarından Hasan Oktay ve 
Ömer Faruk Yıldız'ın babası 
olan Yaşar Yıldız'ın cenazesi 10 
Ocak 2022 P.tesi günü 
Vakfıkebir Merkez Eski 

Camiinde öğlen namazına 
müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Kirazlık 
Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Cenazeye Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ve 
mahşeri bir kalabalık katıldı. 

Vakfıkebir'in sevilen esnaflarından, Trabzonspor sevdalısı ve
Büyüklimanspor'un kurucularından Yaşar Yıldız yaşamını kaybetti.
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LİDER TRABZONSPOR
İKİNCİ YARIYA
GALİBİYETLE
BAŞLADI 

TRABZONSPOR TEK GOLLE 
MAÇI ALDI
İkinci yarı ilk yarıya nazaran düşük 
tempoda devam etti. Maçın ikinci 
yarısında iki takım da pozisyonlar 
üretse de gol sesi çıkmadı. Maçın 
son düdüğüyle Trabzonspor 
evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 
mağlup etti. Bu skorla bordo-
mavililer, puanını 49'a 
yükseltirken, Yeni Malatyaspor 15 
puanla son sırada kaldı.
LİDER TRABZONSPOR,
İKİNCİ YARIYA GALİBİYETLE 
BAŞLADI
Süper Lig 20. hafta açılış maçında 
lider Trabzonspor ikinci sezona 

Yeni Malatyaspor galibiyeti ile 
başladı. Karşılaşmanın 23'. 
Dakikasında Nwakaeme'nin sol 
kanattan yaptığı ortaya 
hareketlenen Cornelius, ceza 
sahasında Semih ve Awuku'dan 
önce hamle yaptı, tek vuruşuyla 
topu ağlara gönderdi.38'. 
Dakikada Yeni Malatyaspor'da 
Hafez, Hamsik'le girdiği ikili 
mücadele sonrası yerde kaldı. 
Yerde topa elle dokunan Mısırlı sol 
bek sarı kart gördü. İlk yarı 
Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü 
ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci 
yarısında 66'. Dakikada Yeni 
Malatyaspor'da Mallan'ın yerine 

Mert Miraç oyuna dahil oldu.79'. 
Dakikada Yeni Malatyaspor'da 
Kubilay Kanatsizkuş yerini Haqi 
Osman'a bıraktı.82'. dakikada 
Trabzonspor'da Dorukhan 
Toköz'ün yerine Manolis Siopis 
oyunda.86. dakikada Yeni 
Malatyaspor'da Jospin 
Nshimirimana Siopis'e yaptığı faul 
sebebiyle sarı kart gördü.87'. 
Dakikada Trabzonspor'da 
Bakasetas'ın yerine Berat 
Özdemir oyunda.90'. Dakikada 
Trabzonspor'da Cornelius'un 
yerine Yusuf Sarı oyunda. 
Karşılaşmada başka gol olmadı ve 
maçı Trabzonspor 1-0 kazandı.

BAŞKAN BAHADIR, BAYRAKLARLA
VAKFIKEBİR SÜSLENDİ
Türkiye Süper lig şampiyonluğuna adım adım ilerleyen, Trabzonspor’a destek olmak için Vakfıkebir Trabzonspor
Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Bahadır, Trabzonspor bayraklarını Vakfıkebir’de ilçenin dört bir yanına astılar.

V
akfıkebir 
Trabzonspor 
Taraftarlar 

Derneği Başkanı 
Hasan Bahadır ve 
Yönetim Kurulu üyeleri 
tarafından ilçenin dört 
bir yanına Trabzonspor 

Bayrağı asıldı.  Dernek 
Başkanı Bahadır, 
tarafından organize 
edilen bayrak asımı 
sonrası yapılan 
açıklamada bayrak 
asmaya devam 
edeceklerini bildirerek 

şimdilik astığımız 
bayraklara istinaden 
daha sonra, İskele 
mevkiindeki üst geçit, 
öğretmen evi kavşağı, 
14 Şubat Caddesi 
üzeri, Fol Deresi arası, 
Halk Eğitim Merkezi 
kavşağı, 14 Şubat 
Kurtuluş Caddesi (Eski 
Fatih Caddesi), 
Hacıköy mahallesi 
Emniyet Müdürlüğü 
Binası yanı, Vergi 
Dairesi yanı, Üçler 
lokantası -Hasbahçe 
arası, Hastane Önüne 
de Trabzonspor 
Bayrağı asacağız dedi.
8. ŞAMPİYONLUĞA 
ULAŞACAĞIZ
Başkan Hasan Bahadır 
yaptığı açıklamada; 
Vakfıkebir Trabzonspor 
Taraftarlar Derneği 
yönetim kurulu olarak 
bizler takımımıza sahip 
çıkma adına her türlü 
özveride bulunuyoruz. 
Taraftarlarımızdan da 
takıma sahip 
çıkmalarını bekliyoruz. 
Rehavete kapılmadan, 
köstek değil tam 
destek olma zamanıdır 
dedi.  Başkan Bahadır 
sözlerine şöyle devam 
etti; "Biz Trabzonspor 
taraftarları olarak 

takımımız şampiyonluk 
yolunda bölmeye 
çalışanların oyununa 
gelmeyeceğiz. 37 yıldır 
şampiyonluk hasreti 
çekerken, 
hayallerimizin 
gerçekleşmesine 
sadece 18 hafta kala 
takımıza olduğundan 
daha fazla destek 
vermek her 
Trabzonspor 
taraftarının görevidir. 
Şampiyonluk yolunda 
karşılaşacağımız ayak 
oyunlarını birer birer 
saf dışı bırakılarak 
inancımız ve tam 
desteğimizle 
hayallerimizin 
gerçekleşmesi, yani 8. 
şampiyonluğun 
gelmesi işten bile 
değil. Şimdi destek 
zamanı değil, biz zaten 
destek veriyorduk. 
Şimdi olduğundan 
daha fazla destek 
verme zamanı. Tüm 
taraftarlarımızı kendi 
sahamızda 
oynayacağımız bütün 
maçlara yağmur, 
çamur dememeden 
giderek takıma sahip 
çıkmaya davet 
ediyoruz" şeklinde 
konuştu.

Süper Lig' in 20.  haftasında l ider Trabzonspor,
evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Maça baskılı
başlayan bordo-mavililer, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar
üretti. 23. dakikada Cornelius, topu ağlara gönderdi ve
Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol sesi
çıkmadı ve bordo-mavililer, devre arasına 1-0 üstün gitti. 

1 0

VAKFİKEBİR 1874 FK LİGİN
2. YARISINA HIZLI BAŞLADI 
Trabzon 2. Amatör Kümede mücadele eden temsilcimiz Vakfıkebir 1874 Futbol
Kulübü Akçaabat İlçe Stadyumunda oynadığı Karadağ spor karşılaşmasını 3-0 kazandı.

L
igin 2. Yarısının ilk 
maçında 
Akçaabat 

Temsilcisi Karadağ 
Sporu Deplasmanda 3-
0 gibi net bir skorla 
yenerek şampiyonluk 

yolunda bir maçı daha 
geride bıraktı. Trabzon 
2. Amatör Küme'de 
Vakfıkebir ilçemizi 
temsil eden 1874 
Vakfıkebir Futbol 
Kulübü, Akçaabat İlçe 

Stadyumunda Karadağ 
spor'un konuğu oldu. 
Temsilcimiz rakibini 3-0 
yenerek hanesine bir 
üç puan daha yazdırdı. 
Bu sezon ilk kez 
Trabzon 2. Amatör 
Kümede mücadele 
eden temsilcimiz 
Vakfıkebir 1874 Futbol 
Kulübü deplasmanda 
güzel ve heyecanlı 
futbolunu galibiyetle 
güzelleştirdi. 
Temsilcimizin pas 
trağini bir türlü 
kesemeyen Karadağ 
spor mağlubiyetten 
kurtulamadı. Vakfıkebir 
1874 FK, Akçaabat ilçe 
stadyumunda misar 
olmasına rağmen 
oynadığı güzel futbolla 
Karadağ spor 
karşısında 3 farklı galip 
gelmeyi başardılar.  
Trabzon 2. Amatör 

kümede bu yıl ilk kez 
mücadele etmeye 
başlayan Vakfıkebir 
temsilcimiz Vakfıkebir 
1874 FK spor kulübü, 
bu güne kadar oynadığı 
müsabakalardan 
sadece 2 mağlubiyet 
aldı. Ligin ilk yarısının 
ardından verilen 
boşluğu iyi 
değerlendiren 
temsilcimiz, ligin 2. 
Yarısına iyi bir 
başlangıç yaparak lideri 
takibi sürdürmeye 
devam ediyor. 
Temsilcimiz, gurupta 
liderin hemen ardından 
22 puanla 2. sirada yer 
alıyor. Bu sezon 
şampiyonluk parolası 
ile yola çıkan 
temsilcimiz, bu yolda 
emin adımlarla 
ilerlemeye devam 
ediyor.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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MÜFTÜ KÜÇÜK, “SÝZLERÝ HER
ZAMAN ÖNEMSEDÝK, ÖNEMSÝYORUZ”
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle
Gazetemizi ziyaret ederek günümüzü kutladı ve başarı dileklerinde bulundu. 

EFSANE BAÞKAN DUALARLA ANILDI
26 yıl aralıksız Vakfıkebir'de Belediye Başkanlığı yapan merhum
Sabri Bahadır ölümünün 17. yılında kabri başında dualarla anıldı. 


