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Şalpazarı İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bçvş. 
Serdar Ceylan, Gazetemiz Yazı İşleri Müdür Ahmet 
Kamburoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. 

Yeniden Refah 
Partisi Vakfıkebir 

İlçe Başkanı 
Sadettin Çiçek, 

fındık fiyatı ile ilgili 
açıklamalarda 

bulundu.

Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınları ile mücadele için geçtiğimiz 
ay Azerbaycan'dan yangın bölgesine gelen Azerbaycanlı itfaiyeciler, 
dönüş yolunda Vakfıkebir ilçesinde muhteşem bir törenle uğurlandılar.
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Şalpazarı İlçe Jandarma 
Komutanlığı görevini başarılı 
bir şekilde 4 yıldır sürdüren J. 

Kd. Bçvş. Serdar Ceylan'ın görev 
süresinin sona ermesi dolayısı ile 
tayini çıktı. Akçaabat ilçesinde de 
1 yıl gibi bir süre görev yapan 
Jandarma Bçvş. Ceylan, 
Büyükliman Postası Gazetemizi 
ziyaret ederek Yazı İşleri 
Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu 
ile vedalaştı. J. Kd. Bçvş. Serdar 
Ceylan,  “Vatanımızın güvenliği, 
vatandaşlarımızın huzuru için 
gece gündüz demeden var 
gücümüzle Şalpazarı ilçemiz için 
çalıştık. Bizlere verilen görevleri 
en iyi şekilde yerine getirme gayreti 

içerisinde olduk. Halkımızın 
sorunlarını dinleyip, yerinde 

müdahale ettik. Bu süre zarfında 
bizlere her zaman destek olan İlçe 

yöneticilerine ve vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Şalpazarı 
ilçemizde hiçbir sorun yaşama-
dım. Bizler ilçe halkını sevdik, 
onlarda bizleri sevdiler. Aynı 
kararlılıkla görevimizi Balıkesir de 
sürdüreceğiz” diye konuştu. 
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu 
ise J. Kd. Bçvş. Serdar Ceylan'a 
nazik ziyaretleri için teşekkür etti.  
Kamburoğlu, Şalpazarı İlçe 
Jandarma Komutanlığından 
Balıkesir ili Edremit İlçesi Altınoluk 
Jandarma Komutanlığına tayini 
çıkan J. Kd. Bçvş. Serdar 
Ceylan'a yeni görev yerinde 

başarılar diledi. 

Ahmet KAMBUROĞLU

“VAKFIKEBiR'E
HAYRAN KALDILAR”

Güzel bir karşılama hazırlandı…
Kardeş ülke olan Azerbaycan'dan Türkiye'ye 
yardım eli uzatılmıştı.
Birçok yangın söndürme aracı, Azerbaycan 
tarafından Türkiye'ye gönderildi.
Yangın bölgelerinde işleri bitmiş, dönüş yoluna 
geçmişlerdi…
İşte o dönüş yolunda Vakfıkebir'de, belediye 
tarafından müthiş bir organizasyon düzenlendi.
Vakfıkebir Belediyesi Kuranı Kerim dağıtırken, 
Karadeniz Kardeşler Kebir Süt A.Ş. Metin Ali 
Karadeniz tarafından erzak paketleri, Mevlana 
Taş Fırın tarafından Vakfıkebir Ekmeği, Trabzon 
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çeşitli 
hediyeler hazırlandı.
Her bir paketten 500'er tane hazırlanarak, 
dönüş yolundaki tüm Azerbaycan'lı 
kardeşlerimize tek tek araçlarında takdim 
edildi…
Vakfıkebir'de birlik-beraberlik böyle sergilenmiş 
oldu…
Türkiye, Azerbaycan'lı kardeşlerimize kucak 
açarken, Vakfıkebir'de onure edildiler…
Ne güzel bir onur, ne güzel bir mutluluk…
Vakfıkebir'de tek vücut olmak böyle bir şey…
Birlik olduğu yerde, nasıl ses getirildiğin 
yanıtıdır…
Maddi manevi bu programa destek veren 
herkesi cani gönülden tebrik ediyorum…
İyi ki varsınız, iyi ki varız…
***********************
Beşikdüzü'ne havyan barınağı…
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun 
tarafından öncülüğü yapılan hayvan barınağı, 
yardımsever işadamlarımız tarafından 
yaptırıldı…
Kebir Süt, Cemsan ve Aktaş Prefabrik 
tarafından oluşturulan hayvan barınağı hizmete 
açıldı…
Sokak hayvanlarının artık Beşikdüzü'nde, bir 
evleri olmuş oldu…
Onlar için ne güzel bir mutluluk değil mi?
Bu özverili davranışlarından dolayı Kebir Süt, 
Cemsan ve Aktaş Prefabrik'i gönülden 
kutluyorum… 
Yemek bulamama durumları kalmadı. Şimdi ise 
bütün hayvan severler barınağa gidip hem 
sahiplenebilecek hemde mama veya yemek 
artıkları ile onları besleyebilecek…
Neden böyle bir şey Vakfıkebir'de de 
yapılamamasın…
Vakfıkebir Belediyesi öncülük edecek, aynı 
Beşikdüzü Belediyesinin yaptığı gibi 
Vakfıkebir'deki işadamlarımız yaptıracak…
Vakfıkebir'de en ihtiyaç duyulan proje, hayvan 
barınağı…
Sokaklar, sokak hayvanları ile dolu. 
Çocuklarımız, kadınlarımız yollarda korkarak 
yürür hale geldiler.
Sokak hayvanları kendilerine bölge seçmişler, 
birisi diğer bölgeye girdiği anda birçok sokak 
hayvanı ona saldırmaya başlıyor…
O anda oradan geçen insanlar neye 
uğradıklarını şaşırıyorlar…
O zaman geldiğinde insanlara saldırmaya 
başladıklarında ne yapacağız?
Eyvah demeden çaresi bulunmalı ve gereği 
neyse o yapılmalıdır diye düşünüyorum…
Burada amaç o ilçe bunu yaptı da biz neden 
yapmıyoruz değil, iki ilçeyi hiçbir zaman 
kıyaslamadık. Adamlar bunu oluşturdular, 
Vakfıkebir'de de oluşturulabilir…
************************
Fındık yatı açıklandı…
Üreticimizin bazıları memnun olurken bazıları 
memnun değil…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen 
hafta fındık yatını 27 TL olarak açıklamıştı.
Ama hiçbir zaman üretici açıklanan 
rakamlardan fındık veremedi.
2 ila 5 TL arasında sürekli düşürüldü.
Bir yat varsa bunda da rekabet olması ve daha 
fazla yattan verilebilir düşüncesindeyim.
Karadeniz Bölgesi çoğunlukta çay ve fındık 
üretiyor. Otomatikman üretici daha fazla yattan 
vermek ister. Çay yılda 3 veya 4 kez 
toplanırken fındık ise yılda bir kez 
toplandığından ne kadar fazla yattan verirse o 
kadar mutlu oluyor…

V
akfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Gazetemiz 
Haber Müdürü Sadık Aydın'a 

verdiği özel röportajda,  Afet 
bölgesindeki vatandaşlarımıza 
ulaştırılmak üzere halkımız tarafından 
yapılacak olan yardımların 
organizesini belediye olarak bizler 
yapacağız ve yapılacak yardımlar için 
halkımızı bilgilendireceğiz dedi.
YARDIMLARIN ORGANİZASYON 
İLE YAPILMASI EN DOĞRUSU
Belediye Başkanı Muhammet Balta; 
“Biliyorsunuz Rize ve Artvin 
bölgelerinde daha önceden bir sel 
felaketi yaşadık. Akabinde hem Ege 
de hem de Ak denizde büyük bir 
orman yangınları ile mücadele 
ediliyor. Bunların ardından Bartın, 
Kastamonu ve Sinop da sel felaketi 
yaşandı. Bu doğal afetlerde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet diliyorum. Yaralı 
vatandaşlarımıza da acil şifalar 
diliyorum. Devletimiz tüm gücüyle ve 
tüm imkanlarıyla afet bölgesinde, 
afetten olumsuz etkilenen 
vatandaşlarımızın yanında yaralarını 
sarmaya gayret ediyor.  Rabbim bu 
tür afetlerden Ülkemizi ve bizleri 
korusun ve bir daha yaşatmasın. 
Yaşanan bu sel felaketleri sonrası 17 
Ağustos 2021 Salı günü Trabzon 
Valiliğimizin koordinasyonunda Sayın 
Valimiz, ilçe belediye başkanlarımız 

ve ilçe kaymakamlarımızla birlikte il 
afet kurulu tarafından organize edilen 
bir kampanya başlatılması ile ilgili 
toplantımız vardı. Toplanacak 
yardımların organizasyonunun doğru 
bir şekilde yapılıp doğru yerlere 
ulaştırılmasını sağlamak, nelere 
ihtiyaç duyuluyorsa onların temin 
edilebilmesi için halkımız 
bilgilendirilecek. Yardımların doğru 
adrese ulaşabilmesine öncülük 
yapacağız” dedi. 
“BU TÜR DOĞAL AFETLERDE 
VATANDAŞIMIZ ÇOK DUYARLI”
Başkan Balta; “Şunu gördük ki! Bu tür 
doğal afetlerde vatandaşımız çok 
duyarlı. Hemen kendiliğinden 
harekete geçiyor. Olumsuz etkilenen 
vatandaşlarımıza yardım etmek için 
bir çaba sarf ediyor. Bu yardımların 

organize bir şekilde yapılabilmesi için 
devletimiz tarafından alınan karar 
gereği AFAD kanalı ile organize 
edilmesi kararı alındı. Çünkü bazen 
çok yapılan yardımlar ihtiyaç dışı 
olurken, hebada olabiliyor. 
Dolayısıyla o bölgelerde hangi alanda 
nelere ihtiyaç olduğu ve ayrıca 
vatandaşımızın hangi alanlarda neye 
ihtiyacı olduğu belirlenmiş ve tespit 
edilmiş. Nakdi yardımlar için hesaplar 
açılmış, vatandaşlarımız o hesap 
numaralarına yardımlarını yapabili-
yorlar. Ayni yardımlar noktasında ise 
bizler belediyeler olarak vatandaşı-
mızı bilgilendireceğiz. AFAD 
üzerinden de ilgili İllere yardımları-
mızı ulaştıracağız. Bu noktada 
Trabzon ili Sinop ilimizle eşleştirildi. 
Bizlerin buralardan yapacağı 

yardımlar Sinop ilimize gidecek. 
Diğer afetzede illere ise diğer 
bölgelerden yardımlar gidecek dedi.”  
“ÖZELLİKLE ÇOCUK BEZİ, GIDA 
VE TEMİZLİK MALZEMESİNE 
İHTİYAÇ VAR”
Başkan Balta; “Yardım gidecek 
illerimizde depolar belirlenmiş 
durumda. Özellikle çocuk bezi, gıda, 
temizlik malzemesine ağırlıklı olarak 
ihtiyaç var. Bunları ilçemizde 
organize edip felaket yaşanan 
bölgedeki AFAD'la koordinasyona 
geçip ilgili depolarla irtibat kurup 
yardımlar o depolara teslim edilecek. 
O depolar üzerinden de ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza ulaşımı 
sağlanacak. İnanınki bu yardım 
konusunda vatandaşlarımız 
gerçekten çok duyarlı. Rabbim bu 
özelliğimizi yok etmesin inşallah. Afet 
noktasında bu millet gerçekten 
kenetleniyor. Herhangi bir yardım 
kampanyası başlamamasına rağmen 
hayırsever insanların kendi istek ve 
arzuları ile birlikte o bölgedeki 
vatandaşımıza yardım edebilmek için 
harekete geçebiliyorlar. Fakat bu 
yardımların bir organizasyon ile 
yapılması en doğrusu. Bizde belediye 
olarak vatandaşımıza yardımcı olup 
bilgilendireceğiz ve yardımların doğru 
adrese ulaşabilmesine öncülük 
yapacağız. Rabbim bu tür afetlerden 
Ülkemizi ve bizleri korusun dedi. 

YARDIMLARIN DOĞRU ADRESE 
ULAŞABİLMESİNE ÖNCÜLÜK YAPACAĞIZ
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Afet bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere halkımız tarafından yapılacak 
olan yardımların organizesini belediye olarak bizler yapacağız ve yapılacak yardımlar için halkımızı bilgilendireceğiz dedi.

İHRACATÇI VE TÜCCARA KARŞI ÜRETİCİNİN HAKKI KORUNAMAMIŞTIR
T

ürkiye dünyada üretilen 
fındığın yüzde 65'ini 
karşılamaktadır. Türkiye'deki 

fındık üretiminin tamamına yakını 
Karadeniz Bölgesi'nde üretilmekte-
dir. Türkiye üretilen fındığın yüzde 
seksen ikisini de ihraç etmektedir. 
Görülüyor ki fındığın bölge 
ekonomisi ve Karadeniz insanı için 
ne kadar önemli olduğu ortadadır. 
“İHRACATÇI VE TÜCCARA KARŞI 
ÜRETİCİNİN HAKKI 
KORUNAMAMIŞTIR”
Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz 
hafta fındık yatını 27 TL olarak 
açıkladı. Üretimin % 82'si yurt dışına 
dolar üzerinden satılan fındığın 
yatının yurt içinde geçen yıla oranla 
5 TL artışı beklentileri 
karşılamamaktadır. Geçen yıl 22 TL 
bandında olan fındık artan toplama 
yevmiyesi ve fındıktan üretilen 
ürünlerin yatını artışına 

bakıldığında çok geride kaldığı 
görülmektedir. Tabii ki şu anda 
dünyada ve ülkemizde yaşanan 
ekonomik sıkıntı yatın 
belirlenmesinde etkili olmuştur. 
Ancak yurtdışında 7-8 dolar 

seviyelerinde satılan, iç piyasada 3 
dolar bandında kalması izahı 
mümkün değildir. Dünya 
piyasalarında üretim bazında yat 
belirleme gücüne sahip olmamıza 
rağmen ihracatçı ve tüccara karşı 

üreticinin hakkı korunamamıştır. Bu 
durum bölgemizin başta gelir 
kaynağını oluşturan fındığın 
değerinin zaman içerisinde 
kaybetmesine sebep olacaktır. 
Erbakan hocamız 1997 yılında 
bakanlar kurulunun Trabzon'da 
toplayarak fındık yatını açıklamıştı. 
Fındığın borsası Almanya değil 
üretimin başkenti Trabzon'da olması 
gerektiğini dile getirmiştir. Aynı 
zamanda fındık İsrail'in elinde olan 
bir ürün olsaydı, eczanelerden 
alırdık. Bu söz fındığın gerek sağlık, 
gerekse ekonomik anlamda önemini 
göstermektedir. Milli görüş olarak biz 
de tarım sektörünün desteklenmesi 
ve fındık üreticisinin yüzünün 
gülmesini, tek yolunun ise üreticinin 
hakkını koruyan ve milli kaynaklar 
kitabınızda belirttiğimiz yeni bir tarım 
politikasının hayata geçirilmesi 
olduğunu dile getirdi.
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A
ntalya ve Muğla'da çıkan 
orman yangınları ile 
mücadele için geçtiğimiz 

ay Azerbaycan'dan yangın 
bölgesine gelen Azerbaycan 

Olağanüstü Haller Bakanlığına 
bağlı itfaiyeciler, yangınların 
söndürülmesinin ardından 
görevlerini tamamlayarak 
ülkeleri Azerbaycan'a dönüşe 
başladılar. Dönüş yolunda 
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 
durdurulan kale, başta yöreye 
has Vakfıkebir ekmeği olmak 
üzere çeşitli hediyelerle 
ülkelerine uğurlandılar. 
Vakfıkebir İçresi Körez 
Mahallesi Sahil yolunda 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Trabzon 

Orman Bölge Müdürü Emin 
Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperati Başkanı 

Hasan Topaloğlu, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, Ziraat 
Odası Başkan Yardımcısı Ali 
Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, belediye meclis 
üyeleri, esnaar ve vatandaşlar 
tarafından sevgi gösterisiyle 
karşılanan itfaiyecilere 
Vakfıkebir Belediyesi tarafından 
Kuran-i Kerim, KEBİR SÜT A.Ş. 
Metin Ali Karadeniz tarafından 
erzak paketi, Orman Müdürlüğü 
tarafından hediye paketi ve 
Mevlana Taş Fırını tarafından 

“Vakfıkebir Ekmeği”nden 
oluşan 500 kişilik çeşitli 
hediyeler verilerek uğurlandılar. 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam 
tarafından yaptırılan pankart 
ise iki ülkenin kardeşliğini 
ortaya koydu. Ayrıca 
Araştırmacı Yazar İsmail 
Hacıfettahoğlu'nun da ciddi 
oranda girişimleri sonucu bu 
organizasyon gerçekleşmiştir. 
“BİZ; İKİ DEVLET, TEK 
MİLLETİZ. BUNU TÜM 
DÜNYAYA KANITLADIK.”
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta yaptığı açıklamada, “Biz; 
İki Devlet, Tek Milletiz. Bunu 
tüm dünyaya kanıtladık.” Bu 
güzel yardıma bizlerde bir katkı 

sumak ve onlara moral vermek 
için ilçemizde güzel bir karşıla-
ma organizasyonu yaptık. 
Azerbaycanlı gardaşlarımız bu 
zor günümüzde yanımızda yer 
aldılar. Bu gün de 
memleketlerine dönüyorlar. 
Bizlerde kendilerine hem 
teşekkür etmek hem de 
Vakfıkebir'in meşhur ekmeğini 
ikram etmek ve KEBİR SÜT 
rmamız tarafından hazırlanan 
yöresel ürünlerden oluşan 
hediye paketlerimizi kendilerine 
takdim ettik. Ayrıca burada 
heyecanla bekleyen 
vatandaşlarımıza ve katılım 
sağlayan herkese teşekkür 
ediyoruz. Rabbim böyle 
afetlerden bizleri korusun. 

İnşallah böyle afatlar bir daha 
yaşamayız” dedi. Trabzon 
Orman Bölge Müdürü Emin 
Yılmaz, yangın bölgesinden 
geri dönüş yapan Azerbaycanlı 
vatandaşlarımız geri dönüş 
yapıyorlar. Bizde burada hem 
Trabzon olarak hem de 
Vakfıkebir olarak teşekkür 
bazında hediye vererek 
uğurlamak istediklerini söyledi. 
İtfaiyeciler için 500 adet 

“Vakfıkebir Ekmeği”ni dağıtan 
Mevlana Taş Fırını işletmecisi 
Osman Baltürk yaptığı 
açıklamada, Ülkelerinden 
ülkemize yardıma gelen Azeri 
gardaşlarımıza küçük bir 
yardımda bulunmak istedik. 
Gönüllerini hoş edelim istedik. 
Bu organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Allah bir daha böyle 
afet bizlere göstermesin dedi. 
Muhteşem bir karşılama 
organizasyonu olduğunu ifade 
eden AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun,  başta Osman 
Baltürk, Kebirsüt A.Ş. Metin Ali 
Karadeniz, Trabzon Orman 
Bölge Müdürlüğü ve Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'ya emekleri için ilçem 
adına teşekkür ediyorum. 
Yaklaşık 500 kişilik hediye 
paketleri hazırladılar. 
Halkımızdan da güzel katılım 
oldu. Herkesin emeğine sağlık. 
Katılım sağlayarak bu güzel 
organizasyona katkı sunan, 
renk katan herkese teşekkür 
ediyorum dedi.

V
akfıkebir'e her alanda 
çok önemli proje ve 
hizmetler kazandıran 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, ilçenin tanıtımına ve 
istihdamına büyük katkılar 
sağlayacak olan bir çalışmayı 
daha sonuçlandırdı. Vakfıkebir 
Ekmeğinin ardından Vakfıkebir 
Külek Peyniri 'de coğra işaret 

aldı.  Coğra İşaretli Vakfıkebir 
Külek Peynirinin üretimi ilçede 
yeni istihdam olanakları 
sağlayacak. Daha önceden 
Türk Patent ve Marka Kurumu-
ndan Vakfıkebir Belediyesi'ne 
gönderilen bildirim yazısında 
Vakfıkebir Külek Peynirinin 
tescile hak kazandığı müjdesi 
verilmişti. Türk Patent ve Marka 

Kurum tarafından düzenlenen 
Coğra İşaret Belgesi Vakfıkebir 
Belediyesi'ne teslim edildi. 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta tescil 
belgesini teslim alarak konu 
hakkında açıklamada bulundu. 
"GELECEK NESİLLERİMİZE 
MİRAS BIRAKIYORUZ"
Vakfıkebir'e ikinci coğra işaretli 
ürünü kazandırmanın 
mutluluğunu ve heyecanını 
yaşadıklarını ifade eden 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Görev 
süremiz içerisinde ilçemize ziki 
olarak kazandırdığımız onlarca 
proje ve hizmetlerin yanı sıra 
marka değerini artıracak, 
gelecek nesillerimize miras 
olarak bırakabileceğimiz 
çalışmalara da büyük önem 
verdik. Bu anlamda Osmanlı 
kayıtlarından yaptırdığımız 
araştırmalar sonucunda 
ilçemizle alakalı bulunan 
belgelerin yer aldığı 'Osmanlı 
Belgeleri'nde Vakfıkebir' ve 

İsmail Hacıfettaoğlu abimizin 
yazdığı 'Hicranlı Yıllarında 
Büyükliman' isimli kitaplarımızın 
basımını gerçekleştirdik.
"3 YILLIK SÜREÇ MUTLU 
BİTTİ"
03.08.2018 yılında Vakfıkebir 
Ekmeğimizi tescil ettirerek 
coğra işaretini aldık. Ardından 
ilçe kültürümüzün önemli 
miraslarından birisi olan 
Vakfıkebir Külek Peynirimizin 
coğra işaretini alabilmek için 
25.06.2018 tarihinde Türk 
Patent ve Marka Kurumuna 
başvurumuzu yapmıştık. 
Yaklaşık olarak 3 yıllık bir 
sürecin ardından bu tescili de 
gerçekleştirerek 
Vakfıkebir'imizin ikinci ürününün 
coğra işaretini aldık. İlçemize 
hayırlı olsun.
"YENİ İSİHDAM KAPILARI 
AÇACAK"
Külek Peyniri bizlere 
ecdadımızdan kalan çok önemli 
ve değerli bir mirastır. Coğra 
İşaretler geleneksel ve kültürel 

bilgilerin nesilden nesile 
aktarılması, korunması 
açısından önemlidir. Ayrıca 
büyük marketlerin coğra 
işaretli ürünlere yoğun ilgi 
göstermeleri dolayısıyla oluşan 
talepler yeni istihdam olanakları 
sağlıyor. Bu bakımdan 
ilçemizde üretilecek olan coğra 

işaretli Vakfıkebir Külek 
Peynirlerinin yurdumuzun dört 
bir tarafına pazarlaması 
yapılacak böylelikle yeni 

istihdam kapıları açılacaktır. 
Bundan sonrada ilçemizin 
değerine değer katacak 
çalışmalar gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz. Bu vesileyle 
Vakfıkebir Külek Peynirimizin 
tescil aşamasında bizlere 
destek veren ve büyük emeği 
olan Karadeniz Teknik 

Üniversitesinde görev yapan 
Prof. Dr. Oktay Yıldız hocamıza 
da ilçem ve şahsım adına çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

VAKFIKEBİR'E 2. COĞRAFİ İŞARET HAYIRLI OLSUN

iTFAiYECiLERE VAKFIKEBiR'DE
MUHTEŞEM KARŞILAMA

K
ütahya Vergi Dairesi 
Müdürlüğüne tayini çıkan 
Vakfıkebir Vergi Dairesi 

Müdürü Ahmet Öztürk ve 
beraberinde Müdür Yardımcısı 
Sait Ayhan ile birlikte gazete-
mizi ziyaret ederek Haber 
Müdürümüz Sadık Aydın ile bir 
süre sohbet ederek vedalaştı.
“YAYINLARINIZ İLE BİZLERE 
HEP DESTEK OLDUNUZ 
BUNDAN DOLAYI ŞÜKRAN-
LARIMI SUNUYORUM”
Vakfıkebir ilçesinde 6 yıllık 
görev süresini herhangi bir 
problem yaşamadan 
doldurduğunu belirten Öztürk; 
”6 yıl boyunca Vakfıkebir'deki 
Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile 
her hangi bir şekilde 
incinmeden incitmeden 
beraberce uyum içerisinde 
çalıştık. Bunların yanı sıra 
geldiğin günden buyana 

Büyükliman Postası Gazetesi 
olarak sizlerinde her zaman 
desteğini gördüm. Bu anlamda 

sizlere veda ziyaretinde 
bulunup beraber yaptığımız 
çalışmalar için teşekkür etmek 

istedim. Bölgemizin en köklü ve 
en güçlü gazetesi olan 
Büyükliman Postası Gazetesi 

sahibi Ahmet Kamburoğlu ve 
çalışanlarına da teşekkürlerimi 
sunuyorum. Gerek Trabzon 
defterdarlığı olsun gereksen 
Vakfıkebir Vergi Dairesi olarak 
vatandaşlarımızı bilgilendirme-
de bizlere yazılarınız ve 
yayınlarınız ile destek oldunuz 
bundan dolayı şükranlarımı 
sunuyorum. 6 yıl önce başlayan 
Vakfıkebir maceramız görev 
süremizin sona ermesiyle 
Kütahya'ya tayinimiz çıktı ve 
sona erdi. Vakfıkebir benim 6 
yıldır görev yaptığım bir ilçe ve 
adeta evim, ikinci vatanım oldu. 
Tüm basın kuruluşlarımız, sivil 
toplum örgütleri ile serbest 
muhasebeci ve mali 
müşavirlerimiz, meslek camiası 
ve esnaarımız ile beraber, bir 
bütün içerisinde gayet uyumlu 
ve mutlu olarak çalıştık. 
Birliğimiz, beraberliğimiz, 

dostluğumuz her zaman devam 
edecek. Herkese çok teşekkür 
ediyorum. Hakkınızı helal edin, 
benden yana hakkım varsa 
helal olsun” diye konuştu.
“BAŞARILARINIZIN DEVAM 
EDECEĞİNE İNANIYORUM”
Yapılan ziyaretten duyduğu 
Memnuniyeti dile getiren 
gazetemiz haber Müdürü Sadık 
Aydın; Görev süreniz içerisinde 
güzel bir çalışma ortamımız 
oldu. Hem kişi hem de görev 
anlayışınız olarak sizleri her 
zaman takdir ettik. Vakfıkebir'e 
güzel katkı ve hizmetleriniz 
oldu. Vakfıkebir halkı ve mükel-
leeri ile sıcak ve yapıcı iletişim 
içerisinde oldunuz. Kütahya da 
başarılı çalışmalara imza 
atacağınıza inanıyorum sizlere 
hayırlı olmasını diliyor ailenizle 
birlikte hayırlı ve huzurlu güzel 
bir ömür diliyorum “dedi.

ÖZTÜRK'DEN GAZETEMİZE VEDA ZİYARETİ
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slam ülkelerinde, yöneticiler maalesef İhürriyetleri kısarak, insanları ezerek 

toplumları yönetmek istiyorlar. Dini sakal, 

cübbe ve sarıktan ibaret sanıyorlar. 

İnsanlık ve dine yapılan en büyük hıyanet, 

insanların hürriyet ve özgürlükleri 

kısmasıdır. Genelde İslam âlemindeki 

liderler, hürriyet ve özgürlüklerden 

korkuyorlar, hürriyet Rahman'ın insana 

verdiği en büyük hediyedir. Ülkelerinden 

kaçan Müslümanlar, ölümü göze alarak hür 

ve demokratik ülkelere sığınıyorlar. Ölümü 

göze alıp kaçan Müslümanların hiç birisi 

emin belde olan Mekke ve Medine gibi 

yerlere sığınmıyorlar. İslam ülkelerin 

İslam'ın özü değil de kabuğu olan 

ortaçağda kalan kural ve kıyafetleri din 

olarak uygulamak istiyorlar. Fen ilimleri 

Allah'ın isimleridir.  Kâinat, Kuran'ın 

tercümesidir. Allah ve kâinat kitabı fenler 

ile anlaşılır. Fen bilmeyen kişi gerçek 

manada Allah'ı ve Kuran'ı anlayamaz. 

Dinler toplumları düzeltmek ve insanların 

doğru yola dönmeleri için gönderilmişler-

dir. Dinin toplum üzerine ki olumlu etkisi 

çok azaldı. İslam'ın yükselişi, İslam âlemi-

nin teknolojik ve maddeden yükselişine 

bağlıdır. Hiç kimse Afrika'da bir samanlık 

gibi tek göz bir evde ilkel şartlarda yaşayan 

bir toplum görse, acaba bunun dini nedir 

diye araştırma lütfünde bulunmaz. Gelişmiş 

ülkeler, İslam âlemini bu şekilde görüyor. 

İmamı Şafi, yanlış duymayı hiç duymamak 

gibi kabul eder. Müslümanların çoğu, 

Müslümanlardan başkası cennete gidemez 

diyor. Onlara göre bu söz doğru ise, diğer 

insanların İslam'ı tanımamalarının asıl 

sebebi kendileridir çünkü dünyaya o kadar 

kötü örnek oldular ki onları gören diğer 

dinlerin müdavimleri, bunların yaşadığı din 

gerçek din olamaz ve bu din bize lazım değil 

diyorlar. Hatta bu memleketin mezar 

taşları da dini anlatmasına rağmen, bu 

ülkede yaşayan pek çok insan ve gençler, 

Müslüman görünümlü kişilerin hallerine 

bakarak dinden kaçıyorlar, bu din bize 

lazım değil diyorlar. Bizler gençlerimize 

sahip olamazken diğer dinlerin İslam'a 

girmesini bekliyoruz.  İslam âlemi, dini 

şekliden ibaret görürse istikbalde başarılı 

olma şansları yoktur.  Allah isimleri ile 

bilinir, fen ilimleri Allah'ın gerçek 

isimleridir. Bizler Şafi, Âlim dediğimiz 

isinler, Allah'ın isimlerinin isimleridirler. 

Bunlar bilmeden Allah gerçek manada 

bilinemez. Ey Müslüman, ya şafi ya şafi 

diyeceğine tıp ilmini oku, bu ilmi okuman 

ya Şafi demen den daha hayırlıdır.  Tıp 

okuduktan sonra yine ya Şafi diyebilirsin 

ancak bu şekilde yükselirsin, yoksa helak 

olacaksın. İmamı Gazali mantık bilmeyenin 

dinine güvenilmez der. Bu gün fen 

okuyanlar mantık ilmini biliyor kabul edilir 

ve bu insanlar kolayca mukayese 

yapabilirler. Fen bilmeyenlerin dinde 

mukayese yapma şansları yok gibidir. 

İSLAM ÂLEMİ VE AFGANİSTAN

MUHAMMET BALTA'DAN 20 YIL MESAJI!

AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, 

beraberinde yönetim 
kurulu üyeleri ve Emekli 
Emniyetçi işadamı Adil 
Balta ile birlikte Trabzon İl 
Emniyet Müdürlüğü 
görevine yeni atanan 
Kenan Aydoğan'ı maka-
mında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerinde 
bulunup bir süre sohbet 
ettiler. Ziyaret esnasında 
bir konuşma gerçekleşti-
ren AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
“Ülkemizin huzur ve gü-
venliği adına 7/24 görevle-
rini ifa eden kahraman 
polislerimiz bizler için çok 
değerlidir. Güvenlik 

güçlerimiz için ne yapıl-
ması gerekiyorsa biz ilçe 
teşkilatı olarak yapmaya 
hazırız. Trabzon'a yeni 
atanan değerli müdürü-
müz Sayın Kenan 
Aydoğan'ın Trabzon do-
ğumlu olması bu coğraf-
yayı iyi bilmesi halkımız 
içinde bir avantaj bizler 
içinde mutluluk verici ol-
muştur. Yakın ilgi ve ala-
kalarından dolayı Sayın 
Müdürümüze ve kendisi-
nin nezdinde güvenliği-
miz için gece gündüz de-
meden çalışan tüm emni-
yet teşkilatımıza teşekkür 
ediyorum.  Yeni görevi 
hayırlı uğurlu olsun, rab-
bim muvaffak etsin” dedi.

UZUN'DAN EMNİYET MÜDÜRÜNE
HAYIRLI OLSUN ZiYARETi

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, AK Parti'nin 20. kuruluş 
yıl dönümü dolayısıyla mesaj 
yayımladı. Balta, mesajında, 
AK Parti'nin milletten aldığı güç 
ile yola çıktığını belirterek, 
büyük reformlarla Türkiye'de 
ulaşılmaz bir gelişim ve 
değişime de imza attıklarını 
ifade etti. AK Parti Kurucu 
Genel Başkanı ve Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde Türk 
siyasi tarihinde ülkeye çağ 
atlatan projelere imza atıldığını 
ve atılmaya da devam 
edeceğini vurgulayan Balta, 
şunları kaydetti:"2023, 2051 ve 
2071 vizyonunu kendisine 
temel prensip alarak güçlü 
Türkiye yolunda hızla ve 
yerinde adımlar atan AK Parti 
hükümetleri birbiri ardına attığı 
ciddi adımlar ve yatırımlarla 
gelişmenin, büyümenin ve 
kalkınmanın bir ve beraber 
olma ruhu içinde ortaya 
konulduğunu tüm dünyaya 
ispat etmiştir.AK Parti ülke 
sevdasını, vatan aşkını en üst 
düzeyde hissedenlerin partisi 
olarak kuruluştan bugüne 
kadar hizmet siyasetinin adresi 
ve uygulayıcısı olmuş ve bu 
sayede milletin gönlünde taht 
kurmuştur. "Siyaset sahnesine 
çıktıktan sonra girdiği ilk 
seçimde tek başına iktidar olan 
AK Parti, sonrasında girdiği her 
seçimden de zaferle çıktı. Çok 
partili hayata geçildikten sonra 
en uzun süre tek başına 
iktidarda kalmayı başaran 
partimiz Türkiye'de siyasetin 
ana omurgasını değiştiren pek 
çok değişikliğe imza atmıştır. 
Hedef 2023 sloganıyla 
milletiyle el ele Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 100. yılına 

durmadan ilerlemektedir.Artık 
bugün Filistin davasını 
sahiplenen, Afrika'ya el uzatan, 
Orta Asya ve Balkanlar'daki 
kardeşlerine ve tüm dünyadaki 
mazlumlara sahip çıkan bir 
büyük Türkiye var, yine bugün 
dünyanın neresinde olursa 
olsun haksızlık, hukuksuzluk, 
adaletsizlik karşısında sesini 
yükseltebilen zalimin 
karşısında, mazlumun yanında 
duran bir Türkiye var. 2051 ve 
2071 hedeerimize de ulaşmak 
için büyük bir azim ve 
kararlılıkla durmaksızın 
çalışacağız.AK Parti'li olmak 
büyük Türkiye sevdalısı 
olmaktır. Bu sevda ile 
milletimizin hizmetkarı olmayı 
sürdüreceğiz. Sevdayla, 
tutkuyla, vatan aşkıyla 20 yıl 
önce çıktığımız zorlu ve 
meşakkatli bu yolda manevi 
desteğini her zaman 
yanımızda hissettiğimiz 
milletimizle durmadan yürüdük, 
yürüyoruz ve yürüyeceğiz.Tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet düsturu ile ülkemizi 
çok daha güçlü ve sağlam 
yarınlara taşıyacağımızın altını 
çizmek istiyorum. Rabbim, 
daha nice yıllar AK Parti'mize 

aziz milletimizin hizmetkarı 
olmayı nasip etsin.  Covid 
salgının yanı sıra ülkemiz son 
zamanlarda seller ve 
yangınlarla büyük mücadele 
ediyor.  Devletimiz çok güçlü. 
Bütün imkanlarıyla yangınların 
söndürülmesi için çalışıyor. 
Bizlerde Muğla'da yangınla 
mücadele eden kardeşlerimizin 
yanındaydık. Adeta bir 
seferberlik halinde başta 
Orman teşkilatımızın 
kahramanları Askerimiz, 
emniyet ve asayiş güçlerinin 
yanında orman köylüleri, 
çiftçiler ve tüm halkımız bu 
mücadelenin bir parçası 
olmuştur. Hem yangın hem de 
sel ve heyalanlarda hayatını 
kaybeden kardeşlerimize 
Allah'tan rahmet, ailelerine 
sabırlar diliyorum.Covid 
salgınından kurtulup eski 
günlere dönmemenin tek yolu 
aşıdır.Bu yoğun günlerde 
aşılarımızı olalım, kendimizi ve 
sevdiklerimizi koruyalım. 
Milletin bağrından çıkan AK 
Parti'nin, AK sevdamızın 
kuruluşunun 20. yıl dönümünü 
en içten ve kalbi 
duygularımızla kutluyor, başta 
Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'a 
bugüne kadar görev yapmış 
başbakanlarımıza, 
bakanlarımıza ve 
milletvekillerimize, Trabzon il, 
ilçe, mahalle teşkilatlarımızda, 
seçim sandıklarımızda görev 
yapmış tüm dava 
arkadaşlarımıza, belediye 
başkanlarımıza ve meclis 
üyelerine ve Trabzonlu 
hemşehrilerime sevgi, saygı ve 
sonsuz teşekkürler ediyor, 
ebediyete intikal etmiş dava 
arkadaşlarımıza Allah'tan 
rahmet niyaz ediyorum."

TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ 

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
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V
akfıkebir ilçesinin 
sevilen, sayılan renkli 
simalarından Elif ve 

Murat Gümüş'ün oğulları ve 
ayrıca Vakfıkebir ilçesi Yalıköy 
Mahallesinin önemli 
esnaarından Ahmet Kürkan 
ve merhum Ahmet Gümüş'ün 
torunları Efe Gayra ile Ahmet 
Asaf sünnet oldular ve 
erkekliğe ilk adımı attılar. 
Vakfıkebir Büyükliman Aile 

Çay Bahçesinde yapılan 
sünnet törenine aile 
yakınlarının yanı sıra 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Büyükliman Mahallesi 
Muhtarı Sadık Aydın, Yalıköy 
Mahallesi Muhtarı Yüksel Baş 
da sünnet törenine katılarak 
çocuklarının mutluluklarına 
şahitlik yaptılar. Kuran'ı Kerim 
dilaveti ve ilahiler eşliğinde 
yapılan sünnet programı 

ikramların yapılmasının 
ardından son buldu. Bizlerde 
erkekliğe ilk adımı adan 
çocuklarımıza ve ailelerine 
mutluluklar diliyoruz. 

EFE GAYRA iLE AHMET ASAF
SÜNNET OLDULAR

27.11.1992, 03.03.1994 ve 15.08.1995 tarihlerinde Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinden temin 
edilerek şubemiz zimmetine giren A/142801-142850 seri nolu 1 cilt, A/49201-49250 seri nolu 1 cilt ve 
A/132051-132150 seri numaralar arası 2 cilt olmak üzere toplam 4 cilt gider pusulalarımız 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Türkiye Diyanet Vakfı Vakfıkebir Şubesi V.D Çankaya Vergi No : 8790012178

ZAYİ İLANI

Ýþ yerimizin açýlýþ töreninde sizleri de aramýzda 
görmekten mutluluk duyarýz.

Tarih : 23 Ağustos 2021 Pazartesi   Saat : 13.00
Büyükliman Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesi No: 338/A

Vakfıkebir / TRABZON
Gsm : 0546 841 10 10  Tel : 0462 841 10 10
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A
ntalya ve 
Muğla'da çıkan 
orman yangınları 

ile mücadele için 
geçtiğimiz ay 
Azerbaycan'dan yangın 
bölgesine gelen 
Azerbaycan 
Olağanüstü Haller 
Bakanlığına bağlı 
itfaiyeciler, yangınların 
söndürülmesinin 
ardından görevlerini 
tamamlayarak ülkeleri 
Azerbaycan'a dönüşe 
başladılar. Dönüş 
yolunda Vakfıkebir 
ilçesinde durdurulan 
kale, başta yöreye 
has Vakfıkebir ekmeği olmak 
üzere çeşitli hediyelerle 
ülkelerine uğurlandılar. 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperati Başkanı 
Hasan Topaloğlu, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu ve 
Ziraat Odası Başkan Yardımcısı 
Ali Öztür organizasyona bizzat 
katılarak katkı sundular. 
“TEK MİLLET, İKİ DEVLET 
OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYA 
GÖRDÜLER”
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam 
Azerbaycanlı itfaiyecileri uğur-
lama organizasyonu sonrası 
yaptığı değerlendirmede şu 
ifadeleri kullandı.  Başkan 
Sağlam; “Azerbaycanlı itfaiyeci 
kardeşlerimiz birçok zor 
görevde ormancılarımızla omuz 
omuza, yan yana görev 
yaptılar. Bundan da çok büyük 
mutluluk duydular. Ben bu 

arkadaşların azmini, şevkini 
gözlerinin içinde gördüm. Allah 
razı olsun. Biliyoruz ki yüreği-
miz bir atıyor, iki ayrı devletiz 
ama tek ülkeyiz. Kalbimiz bir 
gönlümüz bir. Azerbaycanlı 
kardeşlerimiz yangınlar 
başladığından itibaren kalpleri 
bizimle birlikteydi. Yangın 
bölgesinde gerek sahada 
gerekse koordinasyon 
çalışmalarımıza ortak oldular, 
bizler için yapılması gereken 
tüm fedakarlığı Azerbaycanlı 
kardeşlerimiz yaptılar. 250'yi 
aşkın itfaiyeci kardeşimiz, yine 
55 araç ve gereçleriyle burada 
yangını söndürmek için 
insanüstü bir performans 
sergilediler ve yangınların 
kontrol altına alınmasında 
önemli bir rol üstlendiler. 
Kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Vakfıkebir ilçesi olarak bizlerde 
onlara küçük bir jest olması 
hasbiyle Belediyemiz, STK 
temsilcilerimiz, Orman Bölge 
Müdürlüğü ekipleri, 
esnaarımız ve ilçe halkımızla 

birlikte küçük bir karşılama 
töreni yaptık. Mevlana Fırını 
sahibi Osman Baltürk 
kardeşimiz ekmek, Belediye 
Başkanımız Muhammet Bey 
Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı, 
KEBİR SÜT adına Metin Ali 
Karadeniz bey ise yöresel 
ürünlerden oluşan süt 
ürünlerinde birer paket yapıp 
misarlere hediye olarak 
verdiler. Orman Bölge 
Müdürlüğü hazırladığı hediye 
paketlerini verdi. Bizlerde STK 
temsilcileri olarak yaptırdığımız 
bayrak, aş ve pankartlarla 
organizasyona destek verdik. 
Tek millet, iki devlet 
olduğumuzu tüm dünyaya bir 
kez daha göstermiş olduk. 
Kızılelma ülküsü yolunda daha 
güçlü bir şekilde hedeerimize 
ilerlemeye devam ediyoruz.  
Yaşasın Türk-Azerbaycan 
kardeşliği. Kardeşlerimiz için bu 
organizasyona katkı sunan 
başta Araştırmacı Yazar İsmail 
Hacıfettahoğlu olmak üzere tüm 
herkese teşekkür ediyoruz dedi. 

BAŞKAN SAĞLAM; “TEK MİLLET, İKİ DEVLET
OLDUĞUMUZU GÖRDÜLER”

D
iyanet İşleri 
Başkanlığı'nın, 1 
Haziran 2021 tarihli 

'Atama ve Nakil' onayı ile 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
görevine atanan ve 09 
Temmuz 2021 tarihi itibariyle 

de ilçedeki görevine başlayan 
Müftü Şükür Küçük, aylık 
mutat personel toplantısının 
ilkini gerçekleştirdi. Gençli 
Merkezi Salonunda, 16 
Ağustos 2021 Pazartesi günü 
saat 13.30'da gerçekleştirilen 
toplantıya, Şef Rek Altuntaş 
ve Vaiz Nuri Dural ile birlikte, 
ilçedeki camilerde görev yapan 
imam hatip ve müezzin 
kayyımlar katıldı. Toplantı, 
İmam Hatip Ali Osman 
Birinci'nin Kur'an-ı Kerim 
tilâvetiyle başladı. Daha sonra 
Müftü Şükür Küçük, okunan 

âyet-i kerimelerin meâli 
çerçevesinde yaptığı konuşma 
ve nasihatlerinin ardından öz 
geçmişiyle ilgili bilgiler 
paylaştı, eğitim öğretim ve 
görev hayatı ile ilgili kısa 
bilgiler verdi. Daha sonra 

gündeme ilişkin konulara 
geçen ilçe müftüsü Küçük, 
kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi, din hizmetleri, 
eğitim hizmetleri ve yayın 
hizmetleriyle ilgili maddeler 
halinde belirlediği gündem 
konularını din görevlileriyle 
paylaştı. Toplantıda, çalışma 
sistemi ve disiplini ile ilgili de 
bilgiler de paylaşan Müftü 
Küçük, halkı din konusunda 
aydınlatma görevi kendisine 
verilen bir kurumun mensupları 
olduklarını hatırlattığı din 
görevlilerine, birlik beraberlik 

ve dayanışma şuûru içerisinde 
görev ve sorumluluk bilinci ile 
hizmette bulunmaları 
tavsiyesinde bulundu. Müftüsü 
Şükür Küçük toplantının 
sonunda; Diyanet İşleri 
Başkanlığının, din görevlilerine 

yönelik okuma, yorumlama ve 
müzakere faaliyetlerinin 
geliştirilerek devam ettirilmesi, 
din hizmetlerinin verimliliğinin 
artırılması amacıyla 2021 Yılı 
Eylem Planı çerçevesinde ülke 
genelinde başlattığı "Kitap 
Oku-Yorum" başlıklı projesi 
hakkında da bilgiler paylaşan 
Müftü Şükür Küçük, din görev-
lilerinin her ay başkanlığın 
belirlediği bir kitabı okuyarak 
gruplar halinde kendi araların-
da müzakere yapmalarını ve 
kendilerinin de bu projenin 
takipçisi olacaklarını ifade etti.

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Ege 
ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için gelen 
can kardeşimiz Azerbaycanlı İtfaiyecilere teşekkür etti. 

MÜFTÜ KÜÇÜK, DİN GÖREVLİLERİYLE
iLK TOPLANTISINI YAPTI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçedeki görevine başlamasının 
ardından din görevlileriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

K
ongre saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının 
okunmasıyla başladı. 

Divan Başkalığını Türkiye 
Muhtarlar Konfederasyonu 
Genel Başkanı ve Trabzon 
Muhtarlar Federasyonu Genel 
Başkanı Bekir Aktürk yaparken 
üyeliklere Hasan Ömür ve 
Cevdet Akar getirildi.  
“HİZMET İÇİN BİZ BU YOLA 
BAŞ KOYDUK”
Pandemi dönemi nedeniyle bir 
araya gelemediklerini ifade 
eden Başkan Çilingir yaptığı 
konuşmasında; 
muhtarlarımızla bir araya 
gelerek ilçedeki birlikteliğin 
nasıl olması gerektiğini muhtar 
arasındaki birlikteliğin hiçbir 
güç tarafından 
yıkılamayacağını bu gün 
burada bir kez daha gösterdik. 
2005 yılında kurulan 
derneğimizin kuruluş amacının 
ilçemizde bütünlüğün 
sağlanmasını amaçlıyordu. Bu 
bütünlük yıllar geçmesine 
rağmen her geçen gün sağlam 
bir şekilde ayakta duruyor. 
Şahsim ve arkadaşların 2017 
yılında göreve geldikten sonra 
ilçemizdeki muhtarlarımızın 
sesini en üst seviyeye 
çıkarmaya gayret ettik ve 
etmeye de devam edeceğiz. 
Muhtarlar olarak hizmet alma 
yönünde bir önceki dönemlere 
göre daha fazla hizmet alarak 

şaşaalı dönem geçirdik. Son 
günlerde ilkemiz ve dünya zor 
dönemlerden geçiyor. Bu 
dönemde isyan etmek yok. 
Kurum amirlerine huzurunuzda 
teşekkür ediyorum. Bizler 
kurum amirlerimizin her zaman 
destekçileriyiz. Muhtarın işi 
bitmez. Muhtarın işi hizmet. 
Bunun için bizlerde hizmeti 
aksatmadan elimizden geleni 
yapacağız. Yaptıklarımız 
yapacaklarımızın teminatıdır. 
46 mahalle muhtarının sıkıntısı 

bizim sıkıntımızdır. Hizmet için 
biz bu yola baş koyduk dedi.
“MUHTARLARIMIZLA UYUM 
İÇERİSİNDEYİZ”
Kongreye katılarak bir 
konuşma yapan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta,  muhtarlarla gerek il 

genel meclisi üyeliği 
döneminde, gerekse belediye 
başkanlığı döneminde büyük 
bir uyum içerisinde 
çalıştıklarını ifade ederek, 
bundan sonrada aynı şekilde 
çalışmaya devam edeceklerini 
söyledi. Başkan Balta, Sahada 
vatandaşlarımıza hizmetlerin 
ulaşmasında muhtarlarımız 
bizlere her zaman yardımcı 
oluyorlar. Her bir muhtarımıza 
bu anlamda çok teşekkür 
ediyorum. Biz Belediye olarak 
Vakfıkebir de yol ve altyapı 

olarak çok ciddi işlere imza 
attık. Kırsalda kırk yılda 
yapılacak işleri biz kısa bir 
süre içerisinde yapmayı 
başardık. Fakat görüyoruz ki! 
Halen yapılan o hizmetlerin 
aynısının devamının daha 
fazlasının yapılma istendiği 
karşımıza geliyor. Trabzon da 
en çok yol yapan belediyeyiz. 
Buna rağmen bizlere yine 
halkımızdan halen daha en 
çok yol talebi geliyor. Hizmet 
kalitesi artıkça insanlarımız 

daha iyisini talep ediyorlar. Bu 
da halkımızın doğal hakkıdır. 
Sizler ne kadar çok kaliteli 
hizmet yaparsanız 
vatandaşlarımızda bu hizmet 
kalitesini gördükten sonra 
daha kalitelisini talep ediyorlar. 
Bizler en iyi en güzel hizmeti 
halkımıza sunmak zorundayız. 
Hiçbir ayrım yapmadan 
ilçemizde yaşayan bütün 
vatandaşlarımız sıkıntılarını 
çözmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Bundan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. 
Fakat yaptığımız hizmetlerde 
bazen makine arızası ve 
personel eksiliği dolayısı ile 
aksaklıklar yaşanabiliyor. 
Bunun içinde 
vatandaşlarımızın affına 

sığınıyoruz. Her yıl yaptığımız 
program doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bu vesile ile geçmiş 
dönemlerde dernek 
yönetiminde görev alan 
muhtarlara hizmetlerinden 
dolayı teşekkür etti, yeni 
yönetimde görev alacak olan 
muhtarlara da başarılar diledi. 
Kongre sonucundan mevcut 
Başkan İzzet Çilingir yeniden 
başkanlığa seçilirken yönetim 
kurulunda; Avni Özoğlu, 
Nurettin Bilgin, Temel Kılıç, 

Mustafa Turutoğlu, Sadık 
Aydın, Ali İhsan Çavdaroğlu, 
İlyas Bahadır, Süvari Şeref ve 
Fazlı Yolcu yer aldılar. 
Kongreye Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Türkiye 
Muhtarlar Konfederasyonu 
Genel Başkanı ve Trabzon 
Muhtarlar Federasyonu Genel 
Başkanı Bekir Aktürk, STK 
temsilcileri, siyasi parti ilçe 
başkanları, daire amirleri, 
belediye meclis üyeleri ve 
muhtarlar katıldı.

BAŞKAN ÇiLiNGiR iLE YOLA DEVAM
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği'nin 5. Olağan Kongresi Altın Köşk 
Kafeterya da yapıldı. Yapılan Kongre sonucunda muhtarlar 
mevcut Başkan İzzet Çilingir ile yola devam dediler. 

İzzet Çilingir Dernek Başkanı Muhammet Balta Belediye Başkanı

Divan Kurulu
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“HABURA” ÇAY BAHÇESi VE
KAHVALTI SALONU AÇILDI

M
eral - Yusuf Sağlam ve 
Serdar Uçar 
sahipliğinde Vakfıkebir 

İlçesi Çarşı Mahallesi Belediye 
Arkasında “HABURA” Aile Çay 
Bahçesi ve Kahvaltı Salonu 
açıldı. Açılış kurdelesi dualar 
eşliğinde İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta ve beraberindekiler 
tarafından kesildi.
“GÜVENLE YİYEBİLİR, 
GÜVENLE İÇEBİLİRSİNİZ”
Açılış Konuşmasını Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam yaptı. 
Sağlam yaptığı konuşmada;  
“Uzun Pandemi döneminin 
ardından peş peşe açılışlar 
yapmaya başladık. Biz esnaar 
açısından yeni işyerlerinin 
açılması farklı bir moral farklı bir 
motivasyon oluyor. Canab-ı 
Allah kısa zamanda bizleri Covit 
hastalığından, afetlerden, 
yangınlardan, musibetlerden 
muhafaza eylesin. Ülkemiz son 
dönemlerde bir taraardan Covit 
belasını yaşarken diğer taraftan 
yangın diğer tarafında sel 
felaketi yaşıyor.  Ülke olarak hep 
beraber bu felaketlerin altından 
kalkacağız. Böyle bir ortamda 
bu gün bu tür mekanların 
açılışları bizlere moral ve ayrı bir 
motivasyon veriyor. Açılan bu 
mekânın yerini herkes bilir. 
Yıllardır atıl vaziyette kalmış ve 
araçların durak yeri olarak 

kullanılan işlemez bir mekândı. 
Ben bu müteşebbis kardeşlerimi 
bu tür girişimlerinde 
bulunduklarından dolayı tebrik 
ediyorum. Peygamber 
Efendimizin iki Hadisini 
hatırlatmak istiyorum. Birincisi 
ticaretle uğraşın ve cesur olun 
derken rızkın onda dokuzu 
ticarette ve cesarettedir. İkincisi 
dürüst tacir kıyamet günü 
nebilerle ve sıdıklarla beraber 
haşrolunacak ve bizin ahilik 

kültürümüzde diyor ki satıcının 
alıcıdan emin olduğu, alıcının 
satıcıdan emin olduğu doğru 
tartıp doğru satan yemediğini 
yedirmeyen, içmediğini 
içirmeyen herkesin bir birinden 
emin olduğu bu ticari anlayıştır 
bizim inancımız ve kültürümüz. 
Kadın elinin değeceği atıl 
vaziyetteki bu mekânın herkesin 
emin olabileceği bir mekân 
olduğuna aynı sektörde olmam 

hasbiyle rahatlıkla şahitlik ede-
rim. Güvenle yiyebilir, güvenle 
içebilirsiniz ve her yönüyle emin 
olabilirsiniz. Yemediklerini 
yedirmeyeceklerine, 
içmediklerini içirmeyeceklerine 
ben eminim ki bu doğrultuda bu 
müesseseyi yaşatmak ise siz 
vatandaşlara düşüyor.  Bu 
mekânların kapanmamamsı için 
sahip çıkmamız lazım. Müsriik 

en büyük tehlikelerden biridir. 
İsraf etmemek için yiyeceğimiz 
kadar sipariş vermek, sipariş 
verdiğimiz kadar yiyebilmemiz 
lazım. Bu doğrultuda 
mekânımızın hayırlı uğurlu 
olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz 
ediyor. İnşallah daim olur. Allah 
utandırmasın, kasanız bereketli, 
bedeniniz sıhhatli olmasını 
diliyorum dedi.
“YENİ İŞYERİ İLÇEMİZE 
HAYIRLI OLSUN”

Yaklaşık iki yıldan beri Pandemi 
dönemi dolaysıyla bir araya 
gelinemediğini ifade eden 
Kaymakam Mesut Yakuta, 
inşallah kısa sürede Pandemi 
süreci bir an önce biter ve gönül 
rahatlığıyla bir araya gelerek bir 
masa etrafında oturup yemek 
yiyebileceğimiz günlerde gelir. 
Böyle güzel bir mekanı ilçemize 
kazandıran arkadaşlarımızı 
kutluyorum. Ayrıca şehidimiz 

Mahmut Bilgin'in akrabaları 
olması dolayısı ile ayrı bir 
mutluluk duydum. Kaymakam 
Yakuta, İşletme sahibi Meral 
hanımın  şehidimiz Mahmut 
Bilgin'in halası olduğunu biliyor 
ve ailesini yakinen tanıyoruz.  
Bu güzel mekânı ilçemize 
kazandırdılar. İnşallah hayırlı ve 
bol kazançlı olur. Bilindiği gibi 
ilçemizin etinden sütüne her 
ürünü güzel. İlçemizin değerli 
ürünlerini burada kahvaltılık 
olarak sunacaklar. Bizlerde 
inşallah ayetle yiyeceğiz. Bu 
güzel mekâna sahip çıkacağız. 
Eğer sahip çıkmazsak bu günkü 
şartlarda ayakta durması 
mümkün değil. Bizde üzerimize 
düşeni yapmamız gerekiyor.  
Son günlerde ülkemizde 
yaşanan yangın, afet ve 
musibetlerden Pandemi de dahil 
olmak üzere inşallah en kısa 
zamanda yüce Mevla bizi bu 
mübarek Cuma günü hürmetine 
kurtarır ve düzlüğe ve ferahlığa 
çıkarır. Bu güzel aileye, bu nezih 
mekanı ilçemize kazandıran 
arkadaşlarımızı tebrik ediyor 
hayırlı ve bol kazançlar 
diliyorum. Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük tarafından 
yapılan açılış duasının 
arkasından İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, STK Temsilcileri, 
Siyasi Parti İlçe Başkanları, 
daire amirleri, muhtarlar ve çok 
sayıda davetlinin katılımı ile 
kurtela kesimi yapılarak yeni 
işyeri hizmete açıldı. 

Vakfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesi Belediye Arkasında “HABURA” 
Aile Çay Bahçesi ve Kahvaltı Salonu dualarla hizmete açıldı.

TGC 2020 ÖDÜLLERİNİ AÇIKLANDI
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2020 yılının başarılı gazetecileri, 
Yönetim Kurulu Ödülleri ve Yılın girişimci işadamlarını açıklandı.
Yönetim Kurulu Ödülleri; 
Ziyad Nemli Büyük Ödülü: 
Ömer Olcay, Jüri Özel Ödülü: 
Hasan Melek, Sanat Ödülü: 
Kudret Emiroğlu, Spor Ödülü: 
Busenaz Sürmeneli Ve 
Busenaz Çakıroğlu
YILIN GİRİŞİMCİ İŞ 
ADAMLARI:
1. TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi 
A.Ş. : Ahmet Alemdaroğlu
2. Başaran Gemi Sanayi: Rıfkı 
Başaran
3. Küçükarslanlar Bakır Çinko 
San. ve Tic. A.Ş. : Hasan 
Küçükarslan
4. Çolakoğlu Mühendislik Mak. 
San. Tic. Ltd. Şti.: Kubilay 
Özçelebi
5. Uzay Plastik ve Orman 
Ürünleri San. İnş. Tic. A.Ş. : Ali 
Baştürk
6. Şerbetli Gıda ve Ambalaj 
San. Tic. Ltd. Şti: Kâmil Kutlu
7. Avrasya Üniversitesi: Ömer 
Yıldız
8- HSC Otomotiv Renault-
Dacia Bayii: Şek Çakır
Osman ÇAVUŞOĞLU- Ergun 
ATA- Nevzat YILMAZ - İsmail 
FANDAKLI - Kenan Nadi 
ÖZBAY -Haluk AYYILDIZ -
Ersen KÜÇÜK'den oluşan jüri 
üyelerimizin değerlendirdiği 26 
eser arasından hak 
kazanmışlardır.
Yarışmada Ödül Almaya Hak 

Kazanan Eserler Şöyle; Gazete 
Haber –Özgür Özdemir (Sabah 
Gazetesi) “Dayı Sele Kapıldık 
Sürükleniyoruz”, Araştırma 
Haber- Bahattin Baştürk (Taka 
Gazetesi) “Lojman Krizi “
Gazete Röportaj- Selahattin 
Özcan (Karadeniz'de 
Sonnokta) “Siz Evde Kalın Biz 
Röportaja Geliriz “
Fıkra- Makale Yazısı-Meryem 
Akgün (Karadeniz Gazetesi) 
“Benim Adım Filiz”
Fıkra-Makale Yazısı İnternet – 
Elif ÇAVUŞ (Habercuk.com) “5 
Gün 4 Gece Güneydoğu'da Ne 
Yaptık”
Haber Fotoğraf    - Ozan Köse 
(İhlas Haber Ajansı) “ 
Sarıkamış Şehitleri 2200 
rakımlı  Sis Dağı'nda Anıldı”, 
TV Görüntü Haber    - Selçuk 
Başar  (Demirören Haber 
Ajansı) “Ölmeden Kendine 

Türbe Görünümlü Mezar 
Yaptı”, Spor Haberi   - Hasan 
Tüncel (61 Saat) “Trabzonspor 
Başkanı Ahmet Ağaoğlu Alkol 
Testine Girdi 0 Promil Çıktı”, 
Spor Fotoğraf  - Nurgül 
Günaydın (Karadeniz'den 
Günebakış), Radyo İnceleme 
Araştırma    - Özgül 
KÖMÜRCÜ (TRT Trabzon 
Radyosu) “Köyümün 
Türküleri”,İnternet İnceleme 
Araştırma –Okan Çıtlak (Haber 
61 ) “Uzmanından Acı Tespit 
Çocuklara Bırak Elinden 
Telefonu Denilirken Şimdi 
Karşısında Yoklama Alınıyor”, 
Mizanpaj Haber  -  Elif Yasemin 
AYDOĞAN (Karadeniz 
Gazetesi) “Atam 
Kalbimizdesin”, Mizanpaj Spor 
Enes Aydın (Karadeniz'de 
Sonnokta) “8.Şampiyonluk İçin 
İçerdeyiz”

T
rabzon Büyükşehir 
Belediyesinin kusursuz 
bir organizasyonla 

Trabzonspor'un efsanelerini ve 
eski yıldız futbolcularını bir 
araya getirdiği futbol şöleni 

sona erdi. Efsaneler ve yıldız 
futbolcuların Trabzon Beşirli 
Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 
karşı karşıya geldiği heyecan 
dolu karşılaşmanın son 
gününde efsaneler ile AK Parti 
Trabzon Milletvekili Salih Cora, 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 
ve Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu'nun bulunduğu 
şöhretler takımı gösteri 

karşılaşması yaptılar. 
Karşılaşmada dostluk kazandı. 
Futbol şöleninde efsane 
futbolculardan Ali Kemal 
Denizci, Serdar Bali, Hüseyin 
Tok, Necati Çağlayan, Güngör 

Şahin Kaya, Ahmet Ceyhan, 
Necdet Ergün, Necmi Perekli, 
Bekir Barçın, Mehmet Cemil 
Altın, Hasan Şengün (Dobi 
Hasan), Bahaddin Güneş, 
Şenol Ustaömer, Murat Şimşek 
ve Ali Yılmaz katıldı.
Yıldız futbolcular kadrosunda
İse Hami Mandıralı, İbrahim 
Yattara, Orhan Kaynak, Orhan 
Çıkrıkçı ve Osman Özköylü 
yer aldı.

“FİNALİN LİDERİ BORDO 
TAKIM”
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen 
futbol şöleninde bu akşam 
oynanan nal maçında gri 
takım ile karşı karşıya gelen 
bordo takım 5-2'lik skorla lider 
oldu. Turnuvanın ardından 
kupalar sahiplerine verildi. 
Turnuvanın gol kralı Hami 
Mandıralı, en centilmen 
oyuncusu ise Orhan Çıkrıkçı 
oldu. İkinci olan gri takım 
kupasını, Trabzonspor Teknik 
Direktörü Abdullah Avcı'nın 
elinden aldı. Turnuvanın lideri 

bordo takımın kupasını ise 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 
ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu 
takdim etti. Trabzon Beşirli Çok 
Amaçlı Spor Salonu'nda 
oynanan nal karşılaşmasında 
katılımcılara ücretsiz çekiliş 
bileti verildi ve çekiliş 
sonucunda 50 adet 
Trabzonspor forması hediye 
edildi.

KUSURSUZ ORGANiZASYON MUHTEŞEM FiNAL
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği futbol şöleni sona 
erdi. Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer anısına gerçekleştirilen 
ve iki gün süren futbol şölenini binlerce futbolsever izledi.
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A
ntalya ve Muğla'da çıkan 
orman yangınları ile 
mücadele için geçtiğimiz 

ay Azerbaycan'dan yangın 
bölgesine gelen Azerbaycan 
Olağanüstü Haller Bakanlığına 
bağlı itfaiyeciler, yangınların 
söndürülmesinin ardından 
görevlerini tamamlayarak 
ülkeleri Azerbaycan'a 
dönüyorlar. Dönüş yolunda 
Vakfıkebir ilçesi Körez 
Mahallesi Sahil yolunda 
muhteşem bir organizasyonla 
karşılanan Azerbaycanlı 
itfaiyecilere meşhur Vakfıkebir 
ekmeği ve çeşitli hediyeler 
verilerek uğurlandılar. 
“BU DUYGU SELİNDE GÖZ 
YAŞLARIMA HAKİM 
OLAMADIM”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Antalya ve 
Muğla'da çıkan orman 
yangınları ile mücadele için 
geçtiğimiz ay Azerbaycan'dan 
yangın bölgesine gelen 
Azerbaycanlı itfaiyecileri dönüş 
yolunda Vakfıkebir ilçemizde 

muhteşem bir törenle uğurlan-
dık dedi. Başkan Balta, yapılan 
uğurlama organizasyonuyla 
ilgili değerlendirmesinde şunları 
söyledi. Azerbaycanlı kardaş-
larımıza teşekkür ediyoruz 
diyen Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Ülkemizde 
yaşanan yangın afetlerinden 
dolayı birçok ülkeden olduğu 

gibi özellikle de kardeş ülke 
Azerbaycan'dan çok ciddi 
şekilde yangın bölgesine itfaiye 
ekipleri geldi. Her zaman 
söylüyoruz. İki devlet tek millet 
olmamız dolayısıyla bunu bir 
kez daha Vakfıkebir de ilen 
görmüş olduk. Ben daha önce 
Azerbaycan'a gidim. Oradaki 
insanların Türkiye'ye karşı olan 
sevgilerini biliyorduk. Fakat 
buradaki vatandaşlarımızın 

onlara karşı olan bu sevgisi 
hakikatten çok gurur verici. 
Burada da halkımızın 
İtfaiyecilere gösterdikleri sevgi 
gerçekten görülmeye değerdi. 
Onlar bizlere doğal afetten 
dolayı yardıma geldiler. 
Dönüşte de bizlerde onları 
Vakfıkebir de karşılayarak hem 
bir teşekkür etmek hem de 
hediye vererek küçük bir 
armağanda olsa gönüllerine 
dokunmak istedik. Bu anlamda 
Mevlana Ekmek Fırını sahibi 
Osman Baltürk kardeşimiz 
Ekmek verdi. KEBİR SÜT 
rmamız kendi yöresel 
ürünlerden ikramda bulundu. 
Bizde Belediye olarak kutsal 
kitabımız Kuran'ı Kerim'i Türk 
Bayrağımızla birlikte hediye 
ettik. Ayrıca Araştırmacı Yazar 
İsmail Hacıfettahoğlu abimize 
de katkılarından dolayı teşek-
kür ediyorum. İlçe Halkımızla 
birlikte bu güzel karşılamayı 
yaparak duygularımızı ön plana 
çıkarttık hem de Azerili itfaiyeci 
kardeşlerimize moral oldu. 
Bizim içinde bir teşekkür ve 
kaynaşma fırsatımız oldu. 

Bizim heyecanlı olduğumuz 
kadar onlarda da o heyecanı 
gördüm. Özellikle itfaiye 
aracının üzerinden büyük bir 
Türk bayrağı açmaları beni 
gerçekten duygulandı. İnanın ki 
duygu dolu anları yaşarken 
gözlerimden yaş geldi. Onlar 
Azerbaycan bayrağı gibi Türk 
Bayrağına da sahip çıkıyorlar. 
Burada teşekkür mahiyetinde 
bir organizasyon gerçekleştir-
miş olduk. Bu anlamda STK 
temsilcilerimiz, vatandaşımız, 

belediye meclis üyesi 
arkadaşlarımız, orman bölge ve 
işletme müdürlüğün-deki 
arkadaşlarımız, esnaarımız 
herkes oradaydı. Herkesten 
Allah razı olsun. İlçemiz adına 
gurur verici bir organizasyonla 
birlikte Azerili itfaiyeci 
kardeşlerimizi ülkelerine 
uğurladık.  Bu zor günümüzde 
yanımızda yer aldılar. Rabbim 
böyle afetlerden bizleri 
korusun. İnşallah böyle afatlar 
bir daha yaşamayız dedi.

K
aymakam Mesut Yakuta, 
Covid-19 salgınında 
ilçede günlük vaka 

sayılarında hızlı bir artışın 
yaşanması dolayısı ile rehavet 
uyarısında bulunarak 
“Sokaklarda yüzde 90'larda 
gördüğümüz maske takma 
oranının yüzdesinin azaldığını 
ve maskenin biraz daha estetik 
bir ürünmüş gibi kola, bileğe, 
çene altına takıldığını 
görüyoruz diyerek uyarılarda 

bulundu.” Son günlerde artan 
vakaların ardından uyarıda 
bulunan Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, "Bu 
zamana kadar verdiğimiz 
emekleri heba etmememiz için 
asla ve asla rehavete 
kapılmamalıyız" dedi.
“MASKEYİ AKSESUAR 
OLARAK KULLANIYORUZ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta; Virüsün yeniden 
yükselişe geçtiğini belirterek, iş 

yeri sahiplerini ve vatandaşları, 
maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına uymaları yönünde 
uyardı. Vatandaşları da aşı 
olmaları noktasında uyardı. 
Temizlik, maske ve mesafe 
kurallarının yanında korona 
virüsten korumanın en etkili 
yolunun aşı olduğuna dikkat 
çeken Kaymakam Yakuta, 
"Uzun bir sürenin ardından 
maalesef hastalıkta yeniden 
artış yaşanıyor. Biz de 
vatandaşlarımıza kurallara 
uymanın önemini, aynı 
zamanda aşı olmanın hem 
hastalığı önlemede hem de 
toplumsal hayatın seyrine yön 
veren alanlarda ne kadar 
önemli olduğunu hatırlatıyoruz. 
Aşı olarak önce kendimizi, 
çevremizi ve yakınlarımızı 
koruyacağız. Bununla birlikte 
çocuklarımızın, gençlerimizin 
okula gitmesi için de aşı 
oldukça önemli.  Vakfıkebir de 
aşılamada yüzde 70 seviyesine 
ulaştık. İnşallah en yakın 
zamanda bu oranı daha da 
yükseltip mavi ilçe statüsüne 
geçmeyi hedeemekteyiz. 
Salgını tamamen bitinceye 
kadar tüm ekiplerimiz sahada 

aktif olarak uyarılara devam 
edecekler. Vatandaşlarımızdan 
özellikle rica ediyorum, lütfen 
kurallara uyalım ve aşımızı 
muhakkak yaptıralım" diye 
konuştu.
“TEDİRGİN EDECEK SEVİ-
YEYE GELMEYE BAŞLADI”
Kaymakam Yakuta, Sokaklarda 
maske takmayan insanların 
sayısının arttığını dile getirerek 
“Pandemi süreci ile ilgili ben 
her zaman söylediklerimizi 
şimdide söylüyoruz. Bu tehlike, 
bu risk hala bitmedi. Neticede 
biraz rahatladık ve 
rahatlamakla beraber rehavet 
de oluştu. Sokaklarda yüzde 
90'larda gördüğümüz maske 
takma oranının yüzdesinin 
azaldığını ve maskenin biraz 
daha estetik bir ürünmüş gibi 
kola, bileğe, çene altına 
takıldığını görüyoruz. Yeniden 
vatandaşlarımızı uyarmayı bir 
sorumluluk olarak görüyorum. 
Tekrar vaka sayıları hızla 
artmaya başladı. Hem 
ülkemizde hem de İlçemiz'de 
artmaya başladı. Rehavete 
düşmememiz lazım. Maske, 
mesafe ve temizlik bu işin 
formülü” dedi.

“VATANDAŞ TEDBİR ODAKLI 
SÜREÇ YAŞIYORUZ”
Hiç kimsenin rehavete 
kapılmadan maske, mesafe ve 
temizlik kullarına dikkat etmesi 
gerektiğini sözlerine ekleyen 
Yakuta, “Yeni süreçte artık bir 
bilinmeyenle mücadele 
etmediğimiz için, herkesin her 
şeyi bilir hale geldiği için ve 
artık herkes çok sıkıldığı için 
sosyal hayatımız, ticaretimiz 
artık insanların da sabrının 
zorlandığı noktalara geldiği için 
biraz daha vatandaş tedbir 
odaklı süreç yaşıyoruz. 

Vatandaşlarımızın maske, 
mesafe ve temizlik kurallarına 
uyduğu zaman bu işin 
üstesinden gelebileceğimize 
inandığımız bir süreç 
yaşıyoruz. Biz bu süreci 
aşılamalarla destekliyoruz. 
Kimsenin sürecin sonuna 
gelindiği gibi bir kanaate 
kapılmaması, maske, mesafe, 
temizlik üçlüsünden 
vazgeçmemesi lazım. 
İlçemizde vakalarımız artıyor 
ve bizi tedirgin edecek 
seviyelere gelmeye başladı” 
ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM YAKUTA, “MASKEYi AKSESUAR OLARAK KULLANIYORUZ”

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınları 
ile mücadele için geçtiğimiz ay Azerbaycan'dan yangın bölgesine gelen Azerbaycanlı 
itfaiyecileri dönüş yolunda Vakfıkebir ilçemizde muhteşem bir törenle uğurlandık dedi.

BAŞKAN BALTA; “BU DUYGU SEL�NDEBAŞK
GÖZ YAŞLARIMA HAKİM OLAMADIM”GÖZ

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, “Sokaklarda yüzde 90'larda gördüğümüz maske takma oranının yüzdesinin azaldığını 
ve maskenin biraz daha estetik bir ürünmüş gibi kola, bileğe, çene altına takıldığını görüyoruz diyerek uyarılarda bulundu.” 

V
akfıkebir Vergi Dairesi 
Müdürü Ahmet Öztürk'e 
kurumda beraber 6 yıldır 

görev yaptığı mesai 
arkadaşları tarafından veda 
yemeği düzenlendi. 
Düzenlenen veda yemeğinde 
duygu dolu anlar yaşandı. 
Mesai arkadaşları Müdür 
Öztürk hakkında şu ifadeleri 
kullandılar. Vakfıkebir Vergi 
Dairesi Müdürlüğünde kendisi 
ile çalışmaktan mutluluk 
duyduk. Çalışkan yapısı ve 
nazik kişiliği ile bizlerin 
gönlünde güzel anılar bıraktı. 
Yeni görev yerinde kendisine 
başarılar diliyoruz dediler.  
Ardından veda konuşması 

yapan Müdür Ahmet Öztürk 
sözlerine şöyle devam etti; “ 
Tabi ki bu bir süreçtir. Gelirken 
de üzülürüz, giderken de 
üzülürüz. Buradan gerçekten 
çok üzülerek ayrılıyorum. Bu 
bir ekip çalışması, hepimiz ekip 
halinde çalıştık. Ben hepinize 
çalışmalarınızdan dolayı 
teşekkür ediyorum. Bir kapınız 
evinizde Kütahya da var. 
Herkese kapımız sonuna kadar 
açıktır. 6 yıllık görev sürem 
içerisinde bilerek yada bilme-
yerek herhangi birinizin kalbini 
kırmışsam özür diliyorum. 
Benden yana hakım varsa 
haklarımın hepsini helal ettim 
sizlere, sizlerde haklarınızı 

helal edin” diyerek sözlerini 
tamamladı. Düzenlenen 
veda yemeği organizasyo-
nuna Vakfıkebir Vergi 
Dairesi Müdür Yardımcısı 
Sait Ayhan ve Vergi Dairesi 
çalışanları katıldı. Ağustos 
2015 yılından bu yana 6 
yıldan beri Vakfıkebir Vergi 
Dairesi Müdürlüğü 
görevinde bulunan Ahmet 
Öztürk, Kütahya Vergi 
Dairesi Müdürlüğüne 
atandı. Öztürk'den boşalan 
Vakfıkebir Vergi Dairesi 
Müdürlüğü görevine Gelir 
Uzmanı ve Müdür 
Yardımcısı Sait Ayhan 
vekâlet edecek.

MÜDÜR ÖZTÜRK'E VEDA YEMEĞİ
Vakfıkebir Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Öztürk'e veda 
yemeği düzenlendi. Kurumdaki mesai arkadaşlarının 
düzenlediği veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı.  
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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.

FINDIK
ALIM-SATIMI

Çarşı Mahallesi Sedef Sokak No: 2/A  Vakfıkebir / TRABZON 0462 841 57 46 0462 841 24 42 www.uluduz.com.tr

Kütahya Vergi Dairesi Müdürlüğüne tayini 
çıkan Vakfıkebir Vergi Dairesi Müdürü Ahmet 
Öztürk, gazetemizi ziyaret ederek vedalaştı.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, yeni 
atanan Trabzon İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı 
makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Vakfıkebir'e her alanda çok önemli proje ve hizmetler kazandıran 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, ilçenin tanıtımına ve istihdamına 
büyük katkılar sağlayacak olan Külek Peyniri’nin tescil belgesini aldı.


