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Ahmet KAMBUROĞLU

“GÜRÜLTÜ/SES KESÝLDÝ”
İl Emniyet Müdürü değişmişti…
Ardından abartılı ses çıkartan egzoz ve ön 

cam lmi için büyük mücadele başlattı…
Yıllardır yazıp çiziyoruz, ses çıkartan 

egzozlardan şikayetçiyiz diye…
Vatandaşlar evlerinde otururken, bu 

seslerden dolayı yataklarından kalkan 

çocukları bir düşünün…
Vatandaş rahatladı…
Kısmen o egzozlardan kalmadı…
Kalmışsa da eğer onlar da kaçak…  
Herkes emniyet müdüründen şikayetçi; 

neden mi?
Çünkü herkese bir şekilde acı veriyor…
İnsanlar bu tür egzozları taktırıp ne 

anlıyorlar.
Araç giderken ses çıkartsa ne olur, 

çıkartmazsa ne olur?
İnsanlar başkalarını rahatsız etmenin ne 

demek olduğunu bilmiyorlar…
Bence herkes rahat uyusun…
Kimse, kimse için rahatsız olmasın…
********************
Okullardaki problemler devam ediyor…
Nasıl bir yol izlenecek bilinmez…
Çocuklar okullarına başladı, yakın 

zamanda veli toplantıları olmaya 

başlayacak…
Okullar velilerden yardım isteyecek…
Okullardaki temizliklerin yapılamadığını 

dile getirecekler…
İŞKUR'dan personel alımı yok…
Bu yıl İŞKUR güvenlik alımı yapmadı…
Bu yıl İŞKUR, 12 temizlik elemanı aldı.
Ama hiçbir okula ve kuruma yetmiyor.
İnsanlar İŞKUR üzerinden çalışmak 

istiyorlar ama eleman alımı yok…
Neden insanlar İŞKUR elemanı olarak 

çalışmak istiyor?
Vakfıkebir'de o kadar eleman arayan işyeri 

var ki…
Ama kimse çalışmak istemiyor…
*********************
Haberler neden okunmaz?
İnsanlar yapılan haberlerin sadece 

başlığına ve spot yazılarına bakarak 

yorumluyor…
İçerik kimsenin umurunda değil…
Gazeteyi okuyan ne demek istendiğini 

anlayabiliyor, okumayan ise anlayamıyor.
Birde gazetenin başlığını okuyup içeriğini 

bize soranlar da mevcut…
Okuyarak kendisini zahmetten kurtarmak 

istiyor…
Birde klavye canavarları…
Bilip bilmeden sosyal sayfalardan birçok 

yazı yazabiliyorlar…
Ama sonrasında bu böylemiydi 

diyebiliyorlar…
Herkes doğru düzgün haberi okusa, 

sonrasında haberi tam anlamıyla anlasa, 

hiçbir problem kalmaz…
Haber içeriğinde her şey anlatılabiliyor…
*********************
Bu yolda kazalar bitmek bilmiyor…
Bu hafta yine terminal kavşağında bir kaza 

daha meydana geldi. Kaza da yine kırmızı 

ışık ihlali vardı. Yine ihlal yine kaza...
Bu yola ne yapılması gerekiyor ki kaza 

olmasın…
Sürücüler daha fazla eğitim alıp, kurallar 

ne ise onu uygulamaları gerekmekte diye 

düşünüyorum…
Kurallar uygulamadığımızda kazaların ardı 

arkası kesilmiyor…
Burası da ölüm yolu olmasın…

VAKFIKEBİR'DE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 2021 yılı içerisinde 
Vakfıkebir ilçesinde yapılan ve planlanan yol çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. 

B
aşkan Muhammet 
Balta; “Trabzon 
Büyükşehir 

Belediyemizle birlikte 2021 
yılı programı çerçevesinde 
toplam 8.700 ton asfalt, 
3.125 metreküp beton yol 
dökmeyi, 10 bin metreküp 
sanat yapısı yapmayı 
planlıyoruz. Belirlediğimiz 
program çerçevesinde 
Aydoğdu Mahallemizin ana 
yol güzergâhında 
asfaltlama çalışmalarımızı 
tamamladık. Caferli - 
Sekmenli - Fethiye - 
Rıdvanlı Mahallelerimizin 
grup yolunda ve Kirazlık - 
Mısırlı- Deregözü Grup 
Yolu Hacıköy mevkiinde 
nişer ile bozuk bölümleri 
asfaltlayarak tamamlandık. 

Aynı güzergâhlarda bozuk 
olan alanları greyderle 
asfaltlayacağız. Bundan 
sonraki süreçte ise; Sinanlı 
- Soğuksu - İshaklı 
Mahallelerimizin bağlantı 
yolunda çalışmalarımız 
devam ediyor dedi.”  
Başkan Muhammet Balta; 
“Şenocak Mahallemizin ana 
yol güzergahında, 
Köprücek - Fevziye - 
Karatepe Mahallelerimizin 
ana yolunda, Ortaköy - 
Akköy - Açıkalan 
Mahallelimizin ana yolunda, 
Kirazlık Mahalle 
yolumuzda, Ballı Mahalle 
yolumuzda, Esentepe - 
Bozalan - Yaylacık grup 
yolumuzda asfaltlama 
çalışmaları 

gerçekleştireceğiz. Ayrıca 
Küçükdere ve Yıldız - 
Düzlük - İlyaslı 
Mahallelerimizin grup 
yolunda beton yol 
çalışmaları planlıyoruz.  
Bunun yanı sıra Köprücek -
Karatepe Mahallelerimizin 
grup yolunda sanat yapısı 
çalışması gerçekleştirdik. 
Esentepe - Bozalan - 
Yaylacık Grup yolumuzda, 
Yıldız - Düzlük - İlyaslı grup 
yolumuzda, Çavuş 
Mahallemizin ana yolunda, 
Caferli - Sekmenli - Fethiye 
- Rıdvanlı Mahallelerimizin 
grup yolunda, Tarlacık - 
Ballı - Kıranköy Grup 
yolumuzda sanat yapısı 
çalışmaları 
gerçekleştireceğiz 
dedi.”Başkan Muhammet 
Balta, “Ayrıca tüm 
mahallelerimizde yol bakım 
ve onarım çalışmaları 
gerçekleştirdik. Bu 
çalışmalarımız aralıksız 
devam ediyoruz. Yaptığımız 
tüm çalışmalarda bizlerden 
desteğini esirgemeyen 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Zorluoğlu'na ilçem ve 
şahsım adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

1
9 Eylül Gaziler Günü 
dolayısıyla Vakfıkebir 
Hükümet Konağı 

önünde bulunan Atatürk 
Anıtı'nda tören düzenlendi. 
Törene; Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Garnizon 
Komutanı Per. Teğmen 
Oğuzcan Akarsu, Kurum 
Müdürleri, siyasi parti ilçe 
başkanları, polis ve askeri 
erkan, gaziler, şehit yakınları 
katıldı. Törenin sunuculuğunu 
Vakfıkebir Ömer Nakkaş 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Türk Dili Edebiyatı 
Öğretmeni Arzu Şanlıoğlu 
yaptı. Atatürk Anıtına 
Kaymakamlık Çelengi ve 
Belediye Başkanlığı 
Çelengi'nin sunulması sonra 
Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının 
ardından günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı 
Garnizon Komutanı Per. 
Teğmen Oğuzcan Akarsu 
yaptı.
“CESARET VE 
FEDAKÂRLIKLARLA 
BİZLERE HER ZAMAN GÜÇ 

VE İLHAM KAYNAĞI 
OLMAKTASINIZ”
Garnizon Komutanı Per. 
Teğmen Oğuzcan Akarsu; 
Bugün, her karışı şehit 
kanıyla sulanmış mukaddes 
vatan topraklarının 
savunulması uğruna 
hayatlarını feda etmeyi göze 
alarak gazilik onuruna erişen 
kahramanların kıvanç 
gününü kutlamanın derin 
heyecanı içindeyiz. Bugün 
aynı zamanda, sergilediği 
üstün komutanlık dehası, 
cesaret ve kahramanlığın 
kadirşinas milletimizce takdir 
edilişinin bir nişanesi olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından ebedi 
Başkomutanımız Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'e 
“Gazi'lik” unvanı ve “Mareşal” 
rütbesi verildiği günün de yıl 
dönümüdür. Muharebelerin 
en büyük rütbesi şehitliktir. 
Vatan ve vazife uğruna, seve 
seve ölüme giden aziz 
ulusumuzun şahadet 
şerbetini içemeyen evlatları 
hak ettikleri gazilik unvanını 
büyük bir gururla 
taşımaktadır. Gazilik, Türk 

vatanseverliğinin, Türk 
kahramanlığının, Türk 
fedakarlığının yaşayan 
destanı, Gazi ise; Bu destanı 
yazan kahramanın adıdır. Ulu 
önder Atatürk de gazi unvanı 
ile anılmaktan büyük bir gurur 
ve şeref duyduğunu şu 
sözleri ile ifade etmiştir. 
“Kahraman Türk Ordusu, 
sizin kahramanlığınızla 
kazanılan büyük zaferin millet 
tarafından takdimine delalet 
eden bu unvan ve rütbeyi 
ancak size izafe ederek 
bütün askerlik hayatımın en 
büyük iftiharı olarak 
taşıyacağım.”
Teğmen Oğuzcan Akarsu; 
Fedakârlık Timsali Değerli 
Gazilerimiz, Ulusumuzu 
birbirine bağlayan değerlerin 
başında, tarih sayfalarına 
altın harerle yazılan 
kahramanlıklar, toprak, 
bayrak ve vatan uğruna 
verilen canlar gelmektedir. 
Ülkemizin bugün ulaştığı 
seviye başta kurtuluş savaşı 
olmak üzere, Kore'de, 
Kıbrıs'ta, teröristlerle 
mücadele harekâtında, 15 
Temmuz hain darbe 

girişiminde, Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı harekâtlarında, 
Cerablusta, El-Bab'ta ve 
Afrin'de hayatlarını kaybeden 
aziz şehitlerimiz ve 
gazilerimizin eseridir.  Sizler, 
kutsal vatan görevlerinizi 
hakkıyla yerine getirebilmek 
için, 2300 yıllık tarihin şerei 
tanığı şanlı üniformanızı 
kanlarınızla taçlandırıp gazi 
unvanı olarak vatanın, 
milletin, bayrağın ve istiklalin 
ne denli paha biçilmez 
değerler olduğunu, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin kahra-
man mensuplarının bu ulvi 
değerleri yaşatmak uğruna 
neleri göze alabileceğini 
gösterdiniz.  Kahraman 
gazilerimiz yüze milletimizin 
asaletinin bir göstergesi 
olarak büyük bir vakar örneği 
sergiliyorsunuz. Kayıplarınız 
karşısında gösterdiğiniz sabır 
ve metanetin kaynağının 
gönüllerinizde yaşattığınız 
vatan, millet ve bayrak 
sevgisi olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Sergilediğiniz 
kahramanlık, cesaret ve 
fedakârlıklarla bizlere her 
zaman güç ve ilham kaynağı 

olmaktasınız. Sizler için 
yapılan hiçbir şey bu eşsiz 
hizmetlerinizin ve 
fedakârlıklarınızın bir karşılığı 
veya bedeli olamaz. Binlerce 
yıllık şanlı tarihimiz boyunca, 
en ağır ve zor şartlar altında 
dahi asil milletimizin esareti 
kabul etmeden ve istiklalin-
den taviz vermeden yaşama-
sının temelinde bugün sizle-
rin temsil ettiği bu anlayış, bu 
duruş vardır. Bu duygu ve dü-
şüncelerle, bu kutsal toprak-
lar üzerinde bağımsız ve şe-
ree yaşamamızı siz kah-
raman gazilerimize borçlu ol-
duğumuzun bilincinde olarak: 
başta ebedi başkomutanımız 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşlarını, aziz 
şehitlerimizi ve ebediyete 
intikal eden gazilerimizi 
rahmetle anıyor, hayatta olan 
gazilerimize, gazilerimizin 
muhterem anne ve 
babalarına, saygıdeğer 
eşlerine, sevgili 
evlatlarına ve her zaman 
desteğinden güç aldığımız 
yüze milletimize şükran ve 
saygılarımızı 
sunuyoruz dedi.  

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GAZİLERLE BULUŞTU 

K
ıbrıs gazileri 
Sabahattin 
Mesci ve Ali 

Bilgin Fen Lisesi 
öğrencileriyle bir 
araya geldi. Okulun 
konferans salonunda 
düzenlenen söyleşi-
de öğrenciler gazile-
rimize sorular sordu, 
aldıkları cevaplarla 
adeta tarihte yolcu-
luk yaptılar. Gaziler 
ziyaretinde, Vakfıke-
bir Fen Lisesi Okul 
Müdürü Cengiz Kası-
may, Okul Müdür 
Yardımcısı Fatih Bi-
rinci ve öğrenciler ta-
rafından karşılandı. 
Okullarında Kıbrıs 
Gazilerini gören öğr-
enciler heyecanlı da-
kikalar yaşadı. Gazi-
leri makamında ağır-
layan Okul Müdürü 
Cengiz Kasımay da, 

makamında gaziler 
ile bir süre sohbet 
etti. Muharip Gaziler 
Derneği üyeleri 
Sabahattin Mesci ve 
Ali Bilgin, daha sonra 
okulun konferans 
salonunda 
öğrencilere, Kıbrıs 
savaşı ile ilgili bilgiler 
verdi. Gaziler, 
öğrencilerin 
tarihlerini iyi bilmeleri 
gerektiğini belirterek, 
"Bizler büyükleri 
olarak bir şeyler 
anlattığımız zaman 
öğrenciler tabi ki 
bunları öğreniyor. 
Elimizden geldiği 
kadar bizde 
gençlerin bir şeyler 
öğrenmesi adına 
çalışmalar 
yapıyoruz. Bizler 
istiyoruz ki tarihi 
anlatan projeler 

gelişsin. Bizler de 
anlatmazsak 
gençlere tarihi, 
unutulup gider. 
Bizleri okula davet 
eden başta okul 
müdürü olmak üzere 
emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyoruz" 
dediler.Okul Müdürü 
Cengiz Kasımay da, 
şu açıklamalarda 
bulundu: "Gazileri, 
bizim değerler 
eğitimi ile ilgili 
yaptığımız davete 
icabet ettiklerinden 
dolayı kendilerine 
çok teşekkür ediyo-
ruz. Bizim çocukların 
kendi geçmişi ile 
yüzleşmeleri ve de-
ğerlerini bilmeleri 
acısından bu gibi 
ziyaretler bence çok 
önemlidir. Devletine, 
milletine ve insanlara 
yararlı olabilecek bir 
kişilik yetiştirmeye 
yönelik yapılan 
çalışmalar yapılması 
ve bu değerlerin 
kazandırıl-ması 
acısından çok 
önemlidir" şeklinde 
konuştu.Toplu 
fotoğraf çekimi ile 
sona eren program-
dangazilerimiz 
memnuniyetlerini dile 
getirerek ayrıldı.
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G
ıda Pazarlama Plastik Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin 

Uludüz; “Dünya fındığının yüzde 
yetmiş beşini Türkiye tek başına 
üretmektedir. Ancak fındıkta egemen 
güç ve söz sahibi ne yazık ki 

yabancılar. Tamamen Türk malı yerli 
ve milli olan ürünümüzü maalesef 
ranta bile şekilde 
değerlendiremiyoruz. Fındıkta pazarı 
tekelleşen kartel belirliyor. Kartel 
istediğinden fındık alıyor, istediğinde 
almıyor. Fiyatı kendi belirliyor, onun 

belirlediği zamanda arzu ettiği yattan 
satış yapmazsan fındığı geri iade 
ediyor. Kendisi ile işbirliği yapmayan 
tüccarı, sanayiciyi cezalandırıyor. Ya 
benimle beraber davranırsınız ya da 
size yaşama hakkı vermem diyor. 
Ülkemizi yönetenler ve özellikle 
rekabet kurumu bu duruma acil 
müdahale etmeli. Çünkü hem fındık 
tüccarları ve hemde asıl fındığın 
sahibi üreticimiz eziliyor. Köylü 
müstahsilimiz hak ettiği değerden 
ürününü satamıyor dedi.”
Uludüz; “Gelinen nokta fındıkta yasal 
olmayan bir düzen kurulmuştur. Bu 
acımasız simsar düzeninin başını 
yabancı uyruklu bir şirket işbirlikçileri 
vasıtasıyla yürütmektedir. Yerli alıcılar 
bu simsar düzeninin kıskacı altında 
değerince ve yeterince fındık 
alamıyor. Bu durum yatların 
düşmesine neden oluyor. Olan hem 
üreticiye hemde alıcı konumundaki 
ulusal yerli rmalarımıza oluyor. Tarım 

Bakanımız, hükümetimiz ve Rekabet 
Kurumu fındıkta gelinen durumu 
değerlendirmelidir dedi.”
“FINDIK BORSASI KURULARAK 
LİSANSLI DEPOCULUĞA 
GEÇİLMELİDİR”
Emin Uludüz, “Dünya fındığının 
yaklaşık %75'ni oluşturan 
ürünümüzün daha kıymetli hale 
gelmesi için yapılması gerekenler 
vardır. Öncelikle bölgemizde 
fındık borsası kurularak 
lisanslı depoculuğa 
geçilmelidir. Küçük üreticinin 
ürünün ucuz yattan elinden 
çıkmaması için faizsiz kredi 
verilmeli, özellikle ürünün bol 
olduğu yıllarda kamu otoritesi 
müstahsili desteklenmeli, iç ve 
dış ticaret için fındık satın 
almak isteyenlerin hasat 
mevsimi dışında da istenilen 
kalite ve yattan ürünü internet 
ortamında alıp satabilmeli, 

fındık üretimini artırmak ve fındığın 
besleyici özelliğini tüm yurttaşlara ve 
yurt dışına anlatmak, fındığın doğal 
ekolojisi dışına yayılmasını önlemek, 
fındık üretimi ve ticaretinden aracıları 
değil, Karadeniz üreticisi ve ülke 
ekonomisinin yararlanması sağlan-
malıdır. Fındık sanayi teşvik edilmeli 
ve çok yönlü ihracat yapılmalıdır 
diyerek sözlerini tamamladı.”

ULUDÜZ; “FINDIK PAZARINI TEKELLEŞEN KARTEL BELİRLİYOR”

V
akfıkebir ilçesinden 
bir grup muhtar ve 
meclis üyesi, ilçe 

müftüsü Şükür Küçük'e 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.Vakfıkebir 

Mahmutlu Mahallesi 
Muhtarı Bilal Furuncu, 
Yalıköy Mahallesi 
Muhtarı Yüksel Baş, 
Demirci Mahallesi 
Muhtarı Mustafa 
Furuncu ve Vakfıkebir 
Belediyesi Meclis Üyesi 
Şerafettin Furuncu, 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük'ü 
makamında ziyaret 

ettiler.Müftü Küçük'e, 
ilçedeki görevinin hayırlı 

olması temennisinde 
bulunan muhtarlar ve 
meclis üyesi, tanışma 
mahiyetinde bir süre 
sohbet edip bilgi 
alışverişinde 
bulundular.Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti 
ifade eden ilçe müftüsü 
Küçük, ziyaretlerinden 
dolayı kendilerine 
teşekkür ve dua etti, 
çalışmalarında başarılar 
diledi.

MUHTARLARDAN HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ

VAKFIKEBiR'iN BAŞARILI 
MUHTARLARINA TEŞEKKÜR BELGESİ
Muğla'nın Dalaman İlçesine tayini çıkması dolayısıyla Vakfıkebir'den ayrılan Kaymakam
Mesut Yakuta,başarılı mahalle muhtarlarını teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. 

akfıkebir 

VKaymakamlığı adına 
Kaymakam Mesut 

Yakuta'nın imzasıyla 7 
mahalle muhtarı adına hazır-
lanan teşekkür belgeleri Vak-
fıkebir Kaymakamlık Yazı İş-
leri Müdürü Şifa Karadeniz 
tarafından muhtarlara takdim 
edildi. Teşekkür belgesinde; 
'Muhtarlık görevinizde göster-
miş olduğunuz özverili ve 
başarılı çalışmalarınızdan do-
layı teşekkür eder, başarılı ve 
gayretli çalışmalarınızın 

devamını dilerim' denildi. 
Teşekkür belgesi alan 
muhtarları; Büyükliman 
Mahallesi Muhtarı Sadık 
Aydın, Körez Mahallesi 
Muhtarı Hasan Ömür, 
Köprücek Mahallesi Muhtarı 
Hasan Bahadır, Karatepe 
Mahallesi Muhtarı Mustafa 
Alkin, Bozalan Mahallesi 
Muhtarı Mustafa Turutoğlu, 
Hacıköy Mahallesi Muhtarı 
Abdulkadir Bizel ve Yalıköy 
Mahallesi Muhtarı Yüksel 
Baş oldu. Teşekkür Belgesi 

alan mahalle muhtarları 
yaptıkları ortak açıklamada, 
Bizlerin çalışmalarını teşek-
kür belgesi ile ödüllendiren 
kıymetli Kaymakamımız Sa-
yın Mesut Yakuta'ya teşekkür 
ediyoruz. Sayın Kaymakamı-
mız Mesut Yakuta Bey de 
Vakfıkebir ilçemizde kaldığı 5 
yıllık süre içeri-sinde başarılı 
çalışmalara imza atarak 
ilçede iz bırakan Kaymakam-
lar arasında yerini almıştır. 
Yeni görev yerinde kendisine 
başarılar diliyoruz dediler. 

“YILDIZ” VEDA ETTi

V
akfıkebir Gülbahar 
Hatun Anadolu 
Lisesinde önce 

öğretmen sonra Müdür 
Yardımcısı olarak yaklaşık 16 
yıl görev yapan Ali Yücel 
Yıldız'a tayininin çıkması 
dolayısıyla veda yemeği 
düzenlendi.Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesine 2005 yılında Tarih 
öğretmeni olarak atanıp 
öğretmenlik mesleğini 
sürdürmekte iken 2015 
yılında Müdür Yardımcılığı 
görevine geçen ve yaklaşık 
olarak 16 yıldır aynı okulda 
görev yapan Ali Yücel Yıldız'a 
tayininin çıkması dolayısıyla 
veda yemeği 

düzenlendi.Vakfıkebir 
Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi (MTAL-Uygulama 
Oteli) Müdürlüğüne 
Başmüdür Yardımcısı olarak 
tayini çıkan Ali Yücel Yıldız 
için Vakfıkebir İlçesi 
Büyükliman Mahallesinde 
bulunan Çınar Altı Restoran 
ta okul idaresi ve 
öğretmenleri tarafından veda 
yemeği düzenlendi. 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi Müdürü Kadri 
Alay hizmetleri için Yıldız'a 
teşekkür ederek bundan 
sonraki görevinde başarılar 
diledi. Müdür Alay, birlikte 
güzel çalışmalar yaptık. 
Okulumuza ve ayrıca ilçemiz 

eğitimine katkısından dolayı 
arkadaşımıza teşekkür ediyor 
bundan sonraki 
çalışmalarında kendisine 
okulumuz ve öğretmen 
arkadaşlarım adına başarılar 
diliyorum dedi.  Müdür 
Başyardımcısı Ali Yücel 
Yıldız ise yaptığı kısa 
konuşmada,  “Tayinimin 
çıkması dolayısı ile 16 yıldır 
görev yapmaktan onur 
duyduğun Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesinden yani eski 
adıyla Vakfıkebir Lisesinden 
ayrılmış bulunmaktayım. Yeni 
görev yerim Vakfıkebir 
Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi (MTAL-Uygulama 
Oteli)'dir. Okul Müdürümüze, 
Okul Aile Birliğimize, mesai 
arkadaşlarıma, öğretmen 
arkadaşlarıma, velilerimize 
ve öğrencilerimize çok 
teşekkür ederim. Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi benim 
için çok özel bir yere sahip. 
Hep öyle kalacak.  Yeni 
okulumda da her zaman 
sizleri ziyarete beklerim 'dedi.

İL MÜDÜRÜ AKBAY, 
YAPILANDIRMAYI AÇIKLADI
Sosyal Güvenlik Kurumu Trabzon İl Müdürü Erdem Akbay, 7326 
sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

S
onBaşvuruTarihi: 
30 Eylül 2021

İl Müdürü Erdem Akbay, 
yapılandırma 
müracaatlarında son 
günlerin yaklaşmakta 
olduğunu belirterek 
yapılandırma 
hükümlerinden 
faydalanmak isteyen 
vatandaşların 30 Eylül 
2021 tarihi bitimine kadar 
müracaatta bulunmaları 
gerektiğini söyledi.
Akbay, yapılandırma 
düzenlemesinin 

vatandaşlara önemli 
avantajlar sağlayacağını 
ifade etti.
“FAİZLER SİLİNİYOR”
Yapılandırma kapsamında 
anapara borçlarının 
gecikme cezası, gecikme 
zammı veya kanuni 
faizleri gibi fer'ilerinin 
silineceğinin altını çizen 
Akbay, silinen fer'ilerin Yİ-
ÜFE (Yurtiçi Üretici 
Fiyatları Endeksi) ile 
güncelleneceğini belirtti.
İl müdürü Erdem Akbay, 
peşin ödemelerde 
anaparaya ilave edilen Yİ-

ÜFE tutarında %90indirim 
olacağını ayrıca idari para 
ceza asıllarının%50'sinin 
silinerek kalan yarısına 
gecikme cezası ve 
gecikme zammı yerine Yİ-
ÜFE uygulanarak 
güncelleneceğini söyledi.
SİGORTA PRİM 
TEŞVİKLERİNDEN 
YARARLANILABİLECEK
Borçlarını yapılandıran 
vatandaşlarınilk taksitini 
ve yapılandırma dışındaki 
borçlarını süresinde ve 
tam olarak ödemeleri 
halinde borcu yoktur 
yazısı alabileceğini 
söyleyen İl Müdürü Akbay, 
yapılandırma taksitlerinin 
ve yapılandırma dışındaki 
borçların süresinde 
ödenmesi kaydıyla da 
sigorta primi teşvik 
uygulamalarından 
yararlanabileceklerinibelirt
ti.Akbay, öte yandan 
yapılandırılan borçlardan 
dolayı icra takibi ve haciz 
işlemleri yapılmayacağını 
ve yapılandırmadan önce 
tatbik edilen hacizlerin de 

yapılacak ödemeler 
nispetinde kaldırılacağını 
sözlerine ekledi.
“ÖDEMELER PEŞİN 
VEYA TAKSİTLER 
HALİNDE 
YAPILABİLECEK”
İl müdürü Erdem Akbay 
borçlarını yapılandıran 
vatandaşların ödemelerini 
ister peşin isterlerse de 
taksitler halinde 
yapabileceklerini ifade 
etti. Taksit seçenekleri 
6,9,12 ve 18ay olup 
taksitler ikişer aylık 
periyotlarla ödenecektir.
“BORCUNUZU 
YAPILANDIRIN FIRSATI 
KAÇIRMAYIN”
Bugüne kadar herhangi 
bir nedenle borçlarını 
ödeyememiş vatandaş-
ların muhakkak bu önemli 
fırsattan faydalan
malarını istediklerini 
söyleyen il müdürü 
Erdem Akbay, 
vatandaşların son 
başvuru tarihini 
kaçırmamaları 
temennisinde bulundu.

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



V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı iken 
Dalaman İlçe 

Kaymakamlığı görevine tayini 
çıkan Kaymakam Mesut 
Yakuta, Hükümet Konağı 
önünde düzenlenen veda 
töreni ile ilçeden 
ayrıldı.Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamlığı görevini başarılı 
bir şekilde 5 yıl boyunca 
sürdüren ve Muğla İli Dalaman 
İlçe Kaymakamlığı görevine 
tayin olan Kaymakam Mesut 
Yakuta, Vakfıkebir Hükümet 
Konağı önünden uğurlandı. 
Kaymakam Mesut Yakuta 
uğurlama töreni sırasında 
yaptığı konuşmada şu 
ifadelere yer verdi.Kaymakam 
Yakuta; Sevgili dostlar, Muğla 
ili Dalaman ilçesi kaymakamı 
olarak atanmam sebebiyle 
Vakfıkebir Kaymakamlığı 
görevimden ayrılıyorum. 
Vakfıkebir'de 5 yılımda büyük 
bir mutluluk, heyecan ve gurur 
ile görev ifa ederken meslek 
hayatımın genelinde olduğu 
gibi insan odaklı bir hizmet 
anlayışıyla, mevcut imkânlar 
dâhilinde tüm hizmetlerin en 
verimli şekilde yerine 
getirilmesi konusunda azami 
çaba sarf ettim. Tabi bu 
süreçte vatandaşlarımıza 
hizmet götürme noktasında 
ekip ruhu içerisinde, ilgili 
kurumlarla işbirliği ve 
koordinasyon halinde 
çalışmalarımızı yürüttük. Bu 
manada çalışmalarımıza katkı 
sunan tüm çalışma 
arkadaşlarıma ve hizmet 
paydaşlarıma yürekten 
teşekkür ediyorum. 
Vakfıkebir'deki görevim 
süresince acı, tatlı pek çok 

hatıralarımız olmuştur. Göreve 
başladığım ilk günden itibaren 
kadirşinas halkımızın sıcak, 
içten ve samimi duygularını 
hissederken, bir yandan da 
gönlü güzel bu insanlara 
hizmet etmenin bahtiyarlığını 
da en derinden yaşadığımı 
ifade etmek isterim. Bu 
manada bu güzel coğrafyanın 
ve değerli halkının gönlümde 
güzel bir yeri ve hatırası 
olacağından hiç şüpheniz 
olmasın. Vakfıkebir de görev 
yapmanın bir ayrıcalık olduğu 
bilinciyle, İlçemizin ekonomik, 
sosyal ve kültürel 
kalkınmasına yönelik; gerek 
kamu, gerek özel sektör ve 
gerekse sivil toplum kuruluşları 
tarafından gerçekleştirilecek 
yatırım ve hizmetlerin nitelik ve 
nicelik bakımından arttırılması 
noktasında yoğun bir mesai 
yaptığımı belirtirken, eksik 
kaldığım noktalar da 
olabileceği kanaatiyle 
hoşgörünüze sığınıyorum. Bu 
güzide ilçede görev yapmanın 
haklı gurur ve mutluluğunu hep 
yüreğimde hissedeceğim 
inancıyla arz-ı veda ederken 
Kaymakam olarak 
hizmet etme 
imkânını bizlere tevdi 
eden devlet 
büyüklerimiz başta 
olmak üzere, 
görevde bulunduğum 
süre içerisinde 
desteklerini 
esirgemeyen Sayın 
Valilerimize, değerli 
milletvekillerimize, 
meslektaşlarıma, 
komutanlarımıza, 
belediye başkanımız 
Muhammet Balta'ya, 

adli ve idari erkâna, askeri 
erkâna ve emniyet teşkilatı 
mensuplarına,  akademisyen-
lerimize, siyasi parti başkanla-
rımıza, mesleki ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcilerimize, 
hayırsever işadamlarımıza, 
kurum yöneticileri ve 
personellerine, muhtarlarımı-
za, kısacası tüm çalışma 
arkadaşlarıma ve özellikle de 
kimi zaman kamu hizmetlerin-
deki eksikliklerin daha hızlı 
tespit edilmesine yön veren, 
kimi zaman da başarılı 
çalışmalarımızın kamuoyuna 
lanse edilmesi noktasında 
gayret sarf eden çok kıymetli 
basın mensupları-mıza canı 
gönülden teşekkür ediyor, 
değerli halkımızın bana 
gösterdiği saygı ve hüsnü 
kabulden dolayı şükranlarımı 
sunuyorum.Ayrıca, evlatlarını 
kaybetmenin derin kederi 
içerisindeyken bile bizleri 
bağrına basa-rak adeta 
evlatları gibi gören aziz şehitle-
rimizin kıymetli aileleri ve kah-
raman gazileri-mize de sonsuz 
minnet ve şükranlarımı 
sunuyorum dedi.

Büyükliman
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Osman KOYUNCU

er ilmin anlaşılması için o ilim dalının Hmetotları vardır, buna metodoloji, eski 

tabirle usul ilmi denir. Bir ilmin usulü 

bilinmezse o ilim dalı tam anlaşılamaz. Bir 

büyük insanın sözünde yetmiş mana 

bulunabilir derler. Bir insanın sözünde bu 

kadar manalar olursa sizler Allah'ın ayetleri 

bununla kıyaslayın. Metot olmazsa dini 

metinler hurafe olarak görünür, gençler dinden 

uzaklaşır. Bazı insanlar, hadislerin sahih olup 

olmadığını Kuran'la kıyaslayarak anlıyorum 

diyorlar. Eğer Kuran'a ve aklıma uyarsa sahih 

ve doğrudur, uymuyorsa değildir diyorlar. 

Kuran, kâinatın aklı, insan ise kâinatın küçük 

bir örneğidir, insan küçücük aklı ile Kuran ve 

hadislerin manalarını tamamını kavrayamaz, 

bunun için küllü bir akla(fen ve diğer ilimlere) 

ihtiyaç vardır, bir insan bütün ilimleri bilemez.  

Allah sonsuzdur ve kelamı olan Kuran'da 

mana olarak sonsuzdur, peygamberimiz bir 

insandı, sonsuzluğu tam olarak kavrayamaz, 

peygamberimizin her söylediği sözün Kuran'a 

tam uyması demek, peygamberde sonsuz ilmi 

var demektir. Çünkü daha sonra inecek 

ayetleri de bilmeli ki Kuran'a muhalif cevap 

vermesin, bu mümkün değildir.   

Peygamberimiz bir insan olduğu için, bazı 

sözlerinin Kuran'a muhalif olması normadır. 

Kuran birden inmedi, 23 senede tamamlandı. 

Bir hükümle ilgili ayetler inmeden önce 

Peygamberimiz Hz. İbrahim'in dinine göre 

hüküm veriyordu, ayet ile yeni hüküm gelince, 

peygamberimiz önce verdiği hükmü 

değiştiriyordu. Yani peygamberimizin bazı 

sözleri birbirine zıt olabilir. Mesela gusül emri 

gelmeden önce, peygamberimize bu konuda 

sorular sorulduğunda uzuvlarını yıkayın ve 

namaz abdesti gibi abdest alın diyordu. 

Sahabeler de o şekilde yapıyordu. Sonra ayet 

gelince hüküm değişti, bu durumda hadise 

uymak çok yanlıştır. Bu durumu da göz önüne 

almak lazımdır, insan aklı her şeyi 

kavrayamaz.  Bir sözün peygamberimize ait 

olup olmadığını kesin söylemek için, ayetlerle 

hadisleri kıyaslanıp, hadislerin ayetlerden 

önce mi veya sonramı söylendiğine bakılmalı 

veya diğer kutsal kitaplara ve şeriatlar da 

bilinmeli.  Bütün kutsal kitaplar ve 

peygamberler zaman üstüdür, 

zamanda yaratıldığı için, ayetler, diğer kutsal 

kitaplar ve peygamberler zamana bağlı 

olmazlar. Peygamberimiz, sorulan sorulara, 

eğer konu ile ilgili ayetler henüz gelmemişse 

sorulara diğer kutsal kitaplar veya 

peygamberlere göre cevap veriyordu. 

Bütün bu ihtimalleri ve müteşabih(yorum 

isteyen) binlerce manaları düşünmeden bu 

söz peygamberimizin olamaz, akla uygun 

değildir yani sahih hadis değildir 

denmemeli, Kuran ve hadisler 

fen bilimleri ışığında incelemeli ki gençler 

dinden kaçmasın. 

   Z KUŞAĞI NİÇİN DİNDEN UZAKLAŞIYOR 

KAYMAKAM YAKUTA'YA SEVGİ SELİ

BAKAN SOYLU'DAN TEŞEKKÜR BELGESİ 

A
FAD Trabzon Ýl Müdürü 
Ömer Kýratlý, Vakfýkebir 
Belediye Baþkaný 

Muhammet Balta'yý 
makamýnda ziyaret ederek 
Sinop ve Kastamonu'da 
meydana gelen sel felaketi 

sonrasý felaket bölgesine 
makine ve personel 
görevlendiren Baþkan 
Muhammet Balta'ya Ýçiþleri 
Bakaný Sayýn Süleyman 
Soylu'nun teþekkür belgesini 
takdim etti. Ayrýca afet eðitim 

yýlý nedeniyle afet acil durum 
çantasý verdi. Vakfýkebir 
Belediye Baþkaný Muhammet 
Balta, “Biz büyük ve güçlü bir 
ülkeyiz. Birlik ve beraberlik 
içerisinde olduðumuzda 
aþamayacaðýmýz hiçbir güçlük 
yok. Yangýn ve sel felaketleri ile 
zor dönemler geçirdik. Devleti-
miz yaralarýn sarýlmasý için tüm 
imkanlarýný seferber etti. 
Bizlerde Vakfýkebir Belediye-si 
olarak katký sun-mak ve 
yardýmcý olmak için üzerimize 
düþen görevleri yapmaya 
çalýþtýk. Ýçiþleri Bakanýmýz Sayýn 
Süleyman Soylu'nun teþekkür 
belgesini almaktan onur 
duydum. Kendisine bu 
düþünceli davranýþý dolayýsýyla 
teþekkür ediyorum” diye 
konuþtu.

GAZİLERLE YAKINDAN İLGİLENDİLER

V
akfýkebir Ýlçe Kaymakamý 
Hacý Arslan Uzan ve 
Belediye Baþkaný 

Muhammet Balta, 19 Eylül 
Gaziler Günü münasebetiyle 
yapýlan törene katýlan Gazi 
Astsubay Çavuþ Emre Çalýk ve 
diðer gazilerle yakýndan 
ilgilendiler.Vakfýkebir Ýlçe 
Kaymakamý Hacý Arslan Uzan 
ve Belediye Baþkaný 
Muhammet Balta, 19 Eylül 
Gaziler Günü münasebetiyle 
yapýlan törene katýlan Gazi 
Astsubay Çavuþ Emre Çalýk ve 
diðer Kýbrýs gazileriyle yakýndan 
ilgilendiler.Vakfýkebir Ýlçe 
Kaymakamý Hacý Arslan Uzan, 
19 Eylül Gaziler Günü 
münasebetiyle Vakfýkebir 
ilçemizde yapýlan törende 6 
Aralýk 2019 tarihinde Hatay ili 
Amanos daðlarýnda kahpe 

terör örgütü PKK tarafýndan 
tuzaklanan patlayýcýnýn infilak 
etmesi sonucu iki bacaðýný 
kaybederek gazi olan Astsubay 
Çavuþ Emre Çalýk ve diðer 
gazilerle yakýndan ilgilendi. 
Kaymakam Arslan, Devlet ve 
millet olarak her zaman 
yanýnýzdayýz diyerek ilgilendiði 
gazilere, her sorununuzda 
sizlere yardýmcý olmak için 
seferberiz. Bugün sizler 
sayesinde huzurla yaþýyor; 
geleceðe güvenle bakýyoruz. 
Allah sizlerden razý olsun 
dedi.Vakfýkebir Ýlçe Kaymakamý 
Hacý Arslan Uzan, “Destanlar 
yaratan þehit ve gazilerimiz 
onur abidemizdir. Gazilerimiz 
þanlý tarihimizin ebedi 
kahramanlarýdýr. Gazilerimiz de 
þehitlerimiz gibi bu vatan 
uðruna canlarýný hiçe sayan 

kahramanlarýmýz. Devletimiz 
tüm imkânlarýyla sizlerin ve 
kýymetli emanetlerinizin 
yanýnda. Kahramanlýklarýnýzý ve 
fedakârlýklarýnýzý nesilden nesile 
aktarmak bizim vazifemiz, 
bunun için çalýþýyoruz. Gazilik, 
Türk vatanseverliðinin, Türk 
kahramanlýðýnýn, Türk fedakâr-
lýðýnýn yaþayan destanýdýr. Gazi 
ise bu kahra-maný yazan 
destanýn adýdýr. Baþta Gazi 
Mustafa Kemal olmak üzere, 
vatanýmý-zýn bölünmez 
bütünlüðü, milletimizin huzuru 
için mücadele eden tüm 
Kahraman Gazilerimizi saygý,  
minnet ve þükranla anýyor  "19 
Eylül Gaziler Günü'nüzü” 
kutluyoruz dedi.”duydum. 
Kendisine bu düþünceli 
davranýþý dolayýsýyla teþekkür 
ediyorum” diye konuþtu.

ÖĞRENCİLER AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ UNUTMADI

V
akfýkebir Fen Lisesi 
öðrencileri Ahilik Haftasý 
etkinleri kapsamýnda 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasý 
Baþkaný Kadem Saðlam ve 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi Baþkaný 
Hasan Topaloðlu'nu 
makamlarýnda ziyaret ettiler. 
Vakfýkebir Fen Lisesi öðrencileri 
beraberlerinde Okul Müdürü 
Cengiz Kasýmay ve Okul Müdür 
Yardýmcýsý Fatih Birinci ile birlikte 
Ahilik Haftasý etkinleri 
kapsamýnda Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasý Baþkaný 
Kadem Saðlam ve Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Baþkaný Hasan 
Topaloðlu'nu makamlarýnda 
ziyaret ettiler.Vakfýkebir Fen 
Lisesi öðrencileri 
dayanýþma, yardýmlaþma, 
birlik ve beraberliðin önemli 
olduðu Ahilik kültürü 
hakkýnda her iki baþkan ile 
sohbet ederek, ilçemiz 
esnafýnýn yanýnda olduklarýný 

gösterdiler.Ziyaretten duyduðu 
memnuniyeti dile getiren 
Vakfýkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasý Baþkaný Kadem Saðlam 
ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi Baþkaný 
Hasan Topaloðlu yaptýklarý 
deðerlendirmede þu ifadelere 
yer verdiler. Ahiliðin temel 
misyonunun ahlaklý fertler 
yetiþtirerek mükemmel topluma 
ulaþmak olduðunu, bu 
misyonun bugünde devam 
ettirilerek gelecek nesillere 
aktarýlmasý gerektiðini belirttiler. 
Saðlam ve Topaloðlu, 

öðrenciler tarafýndan bu özel 
günde hatýrlanmaktan 
duyduklarý memnuniyeti dile 
getirirken kendilerine hediye 
edilen çiçekler için teþekkür 
ettiler. Saðlam ve Topaloðlu, 
Ahilik kültürü ve Ahilik Haftasý 
dolayýsýyla gerçekleþtirilen 
etkinlikler hakkýnda 
öðrencilere ve 
beraberindekilere bilgiler 
verdiler. Baþkanlar; Biz Ahi 

Evran'ý geri getiremeyiz ama 
Ahi Evran'ýn prensiplerini esnaf 
ve sanatkarlarýmýza ve 
gelecekteki esnaf ve 
sanatkarlarýmýza bunu 
öðretebilirsek bizler için ne 
mutlu. Ahi Evran'ýn ünlü sözleri 
vardýr. Eline beline diline sahip 
ol der. Sofran, gönlün ve elin 
açýk olsun der. Burada Ahi 
Evran'ýn öðütleriyle beraber 
Allah nasip ederse biz de 
gelecek nesillerimizi yani 
geleceðin esnaf ve 
sanatkarlarýný yetiþtireceðiz " 
diye konuþtu.



Büyükliman
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MERAL İLE ALİ BİR ÖMÜR MUTLULUĞA EVET DEDİLER

NURAY İLE MEHMET'İN EN MUTLU GÜNÜ

akfıkebir İlçesinin 

Vsevilen, sayılan renkli 
simalarından Tonyalı 

Turan ve Havva Turan'ın kızları 
Büşra Nur ile Vakfıkebir 
İlçemizin sevilen, sayılan 
değerli esnaarından İrfan ve 
Mürvet Kızkaban'ın oğulları 

Abdullah bir ömür beraberliğe 
evet dediler. Vakfıkebir Sabrşi 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan muhteşem 
düğün töreninde genç çiftlerin 
nikahlarını Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta kıydı. 
Düğün törenine genç çiftlerin 

eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerle 
Büşra Nur ile Abdullah'a evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine ve 
ailelerine sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz.  

BÜŞRA NUR İLE ABDULLAH EVLENDİLER

akfıkebir İlçesinin 

Vsevilen, sayılan, değerli 
şahsiyetlerinden Esnaf 

ve Sanatkarlar Odası Başkan 
Yardımcısı ve İlçe Esnaa-
rından olan Hikmet Topaloğlu 
ve Gülüm Topaloğlu'nun 
İstanbul Anadolu Adliyesinde 
Zabıt Katibi olarak görev yapan 
yakışlıklı oğulları Ali ile Çankırı 
İli eşraarından Perihan ve 
Cumhur Büyüköz'ün İstanbul 
Anadolu Adliyesinde Zabıt 
Katibi olarak görev yapan güzel 
kızları Meral bir ömür mutluluğa 
evet dediler. Vakfıkebir Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün 

Salonunda yapılan törene 
katılan Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
konuklara karşı yaptığı 
konuşmasında genç çiftleri 
tebrik ederek bir birinizi ve her 
iki anne ve babanızı kendi 
anneniz gibi sevin. Mutlulu-
ğunuz daha da artacaktır 
diyerek mutluluklar diledi. Bü-
yüköz ve Topaloğlu Aileleri adı-
na konuklara teşekkür eden 
Hikmet Topaloğlu yaptığı ko-
nuşmada, mutluluğumuzu 
paylaşarak bizleri onurlandıran 
siz değerli davetli dostlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Bu 

mutluluğu mevlam sizlere de 
yaşatmasını diliyorum 
dedi.Vakfıkebir Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan düğün 
törenine genç çiftlerin 
eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katılarak 
Meral ile Ali'nin mutluluklarına 
tanık oldular.  Bizlerde 
genç çiftlerin evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine 
ve ailelerine sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz.

atma ve Erdoğan 

FÜlgün'ün kızları Esra ile 
Hatice ve Muhtar Hasan 

Kılıç'ın oğlu Hüseyin, mutlu 
beraberliklerini evlilikle 
noktaladılar. Beşikdüzü Adacık 

Dilektaşı Tatil Köyünde 
düzenlenen düğün törenine 
genç çiftlerin eş, dost, akraba 
ve arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katılarak Esra ile 
Hüseyin'in mutluluklarına 

şahitlik yaptılar. Bizlerde genç 
çiftlere evlilikle noktaladıkları 
bu mutlu beraberliklerinin 
kendilerine ve ailelerine sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 

akfıkebir İlçemizin 

Vsevilen, sayılan ve 
değerli şahsiyetlerinden 

ilçede esnaık yapan Ahmet 
Çavdaroğlu ve Hidayet 
Çavdaroğlu'nun kızları Nuray 
ile Vakfıkebir İlçemizin değerli 
simalarından Nermin ve İlyas 

Öğretici'nin oğulları Mehmet 
hayatlarını birleştirerek dünya 
evine girdiler. Vakfıkebir Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan görkemli 
düğün törenine genç çiftlerin 
eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 

sayıda davetli katılarak Nuray 
ile Mehmet'in mutluluklarına 
şahitlik yaptılar. Bizlerde genç 
çiftlere evlilikle noktaladıkları 
bu mutlu beraberliklerinin 
kendilerine ve ailelerine sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 

ESRA İLE HÜSEYİN DÜNYA EVİNE GİRDİLER

MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME KURSU DÜZENLENDİ

akfıkebir İş-Kur İlçe 

VHizmet Merkezi 
tarafından Mesleki 

Eğitim ve Beceri Geliştirme 
İşbirliği protokolü kapsamında 
kurs düzenlendi.  Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü 
(İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
arasında iş gücü piyasasının 
talep edinilen niteliklerde iş 
gücünün yetiştirilmesi için 
kamu-özel (şahıs ve tüzel 
kişilikler) sektör işbirliğinde 
teorik ve uygulamalı eğitimlerin 

birleştirilmesini içerecek 
şekilde mesleki eğitim ve 
kursları düzenleyerek 
istihdama katkıda bulunan bir 
eğitim programıdır.İŞKUR 
Vakfıkebir Hizmet Merkezi ile 
Ziya Mağazacılık Hizm. İnş. 
Tur. Tic. Ltd. Şti. arasında 
Mesleki Eğitim ve Beceri 
Geliştirme İşbirliği Protokolü 
(MEGİP) imzalanmıştır.Bu 
işbirliği protokolü kapsamında 
Kurs Ziya Mağazacılık Hizm. 
İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.'nin kendi 
bünyesindeki toplantı 

salonunda olacak. Düzenlenen 
kurs 10 kişilik olup, 20.09.2021 
ile 11.02.2022 tarihleri 
arasında %50 istihdam 
garantili ve 920 saat (123 ili 
gün) teorik ve pratik 
eğitimden oluşmaktadır. 
Düzenlenen Kurs Eğitimini 
Eğitmen Öznur Kılıç 
tarafından verirken, 
İŞKUR Vakfıkebir Hizmet 
Merkezi Şube Müdürü 
Zeynep Özkan, Kurs Yetkilisi 
Ahmet Bahadır da eğitime 
katıldılar. 

AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ'DEN VAKFIKEBİR MÜFTÜSÜNE ZİYARET

kçaabat İlçesi 

ASöğütlü 
Mahallesi din 

görevlileri ve esnafı, 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük'e 
ziyarette 

bulundu.Akçaabat 
Söğütlü Mahallesinde 
bulunan Merkez Camii, 
Ulu Camii, Seyrantepe 
Camii ve Yavuz Selim 
Camii'nin imam hatip 
ve müezzin kayyımları 

ile esnaarından 
Beşikdüzülü Hasan 
Uzuner, Vakfıkebir 
Müftüsü Şükür Küçük'ü 
makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun 
temennisinde 

bulundular.Misarleriyl
e bir süre sohbet eden 
Müftü Şükür Küçük, 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirterek 
kendilerine 
teşekkürlerini ifade etti, 

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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V
akfıkebir Jandarma Trafik ekipleri, korsan 
taksilere göz açtırmıyor.Vakfıkebir Jandarma 
Trafik ekiplerinin bu gün yaptıkları 

denetimlerde, Vakfıkebir bölgesinde Korsan 
Taşımacılık yaparak haksız kazanç sağlayan araç 
ve sürücülerine işlem yapmak üzere, sivil personel 
görevlendirilmesi yapıldı. Yapılan uygulamada yolcu 
olarak binen jandarma personeli ücret karşılığı, 
Vakfıkebir otogara götürmek üzere anlaştı. Sonrasın 
Vakfıkebir Jandarma Trafik ekiplerince önü kesildi. 
Araç sürücülerine, Büyükşehir Belediye kanunu 
çalışma ve izin ruhsatı almadan taşımacılık 
yapmak, Korsan Taşımacılık maddelerine istinaden 
13.400 TL idari para cezası kesildi. Söz konusu 
araçlar ayrıca 60 gün Trafikten Men edildi.

O
lay, önceki gece 
Sakarya'nın 
Geyve İlçesi'ne 

bağlı Bağcaz 
Mahallesi'nde meydana 
geldi. Sobanın 
parlaması sonucu çıkan 
yangında baba Bayram 
Bekçi (37) ile çocukları 
Eslem Asaf (1), Ömer 
Faruk (11) ve Dilara (14) 
alev topuna dönen evin 
içerisinde yanarak 
hayatlarını kaybetmişler; 
Anne Pınar Bekçi (36) 

ile 4 yaşındaki oğlu 
Eymen Bekçi, ağır yaralı 
olarak kurtarılarak 
Sakarya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine 
kaldırılmışlardı. 
Vücudunda ağır yanıklar 
olan 4 yaşındaki Eymen 
ise Ankara Şehir 
Hastanesine sevk 
edilmişti. 
KIZ KARDEŞLER AYNI 
TABUTTA DEFNEDİLDİ
Yangında feci şekilde 
kaybeden Bekçi 

Ailesi'nden baba 
Bayram, çocukları 
Eslem Asaf, Ömer 
Faruk ve Dilara için 
Vakfıkebir İlçesi'ne bağlı 
Çavuşlu Mahallesi'nde 
yan yana dört mezar 
hazırlandı. Çavuşlu ve 
bölgeyi mateme 
boğan cenazeler,  
Çavuşlu Mahallesi 
Merkez Camii'nde öğle 
namazına müteakip 
kılınan cenaze 
namazının ardından aile 

kabristanlığında toprağa 
verildiler. Blr yaşındaki 
Eslem Asaf'la 14 
yaşındaki ablası Dilara 
ise aynı tabut içinde 
defnedildi. 
Trabzon İl Müftüsünün 
kıldırdığı Cenaze 
namazına Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Hacı Arslan 
Uzun, Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın, 
Vakfıkebir Belediye 
Başkan Vekili Ali 
Bayram Tanrıverdi, 
Vakfıkebir 
Müftüsü Şükür 
Küçük, 
Sosyal Hizmet Merkezi 
Vakfı-kebir Şube 
Müdürü Yaşar Saral, 
Daire Amirleri, STK 
Temsilcileri, Siyasi Parti 
Temsilcileri,muhtarlar ve 
vatandaşlar 
katılarak Bekçi 
ailesinin açısını 
paylaştılar. 

Büyükliman
Postası 6 24.09.2021HABER

VAKFIKEBİR’DE BÜYÜK ACI;  ABLA –KARDEŞ AYNI TABUTTA DEFNEDİLDİLER!

47 yıldır hayatının ayrılmaz parçalarını, Kendi deyimiyle Saraç hayatının son 47 yılını bunları biriktirmeye adamış.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİLER
Vakfıkebir Kaymakamlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile 
kutlama programının ardından yemek programı düzenlendi.

V
akfıkebir 
Kaymakamlığı 
tarafından 19 

Eylül Gaziler Günü 
dolayısı ile Vakfıkebir 
MTAL Uygulama 
Otelinde düzenlenen 
yemeğe Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, Yazı İşleri 
Müdürü Şifa 
Karadeniz, Sosyal 
Hizmet Merkezi 
Müdürü Yaşar Saral, 
İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, İlçe Emniyet 
Müdürü vekili Komiser 
Methan Çelikdağ, İlçe 
Jandarma Komutan 
vekili J. Üçvş. Serkan 
Salcı, Vakıf Müdürü 
İsmet Bank, Muharip 
Gaziler, şehit ve gazi 
aileleri katıldı.
“HER ZAMAN 
GAZİLERİMİZİN ve 
ŞEHİT 
YAKINLARIMIZIN 
EMRİNDEYİZ”
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta yemekte yaptığı 
selamlama 
konuşmasında; “Bugün 
gaziler günü için bir 
aradayız. Bu ortamı ve 
burada olmamıza 
vesile olan 
şehitlerimize yüce 
rabbimden rahmet 
diliyorum. Ahire de 
intikal eden 
gazilerimize de 
rahmetler diliyorum. 
Hayatta olan 
gazilerimize de sağlık 
ve huzurlu uzun 
ömürler rabbim nasip 
eylesin. Bizler bu 
topraklarda bu 
coğrafyada rahat 
oturuyorsak, bu akşam 
burada rahatça huzurlu 
bir şekilde yemeğimizi 
yiyebiliyor ve bir arada 
olabiliyorsak, canını 
hiçe sayarak fedakarca 
vatanı, bayrağı ve 
mukaddesat için 
mücadele eden bu 
şehit ve gazilerimiz 
sayesindedir. Rabbim 
onlardan razı olsun. Bir 
yerel yönetici ve 
belediye başkanı 
olarak her zaman 
gazilerimizin, şehit 
yakınlarımızın 

emrindeyiz. 
Devletimizin ve kendi 
imkanlarımız 
ölçüsünde bütün 
taleplerini karşılamak 
için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Bundan 
sonrada görev süremiz 
içerisinde yine aynı 
şekilde sizlere hizmet 
etmek ve eksiklikleri 
gidermek için 
çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam 
edeceğiz. Bu vesile ile 
yeni kaymakamımızda 
aramıza yeni katıldı. 
Ona da hoş geldiniz 
diyorum. İnşallah 
hayırlı hizmetleri el 
birliği içerisinde yerel 
yönetimler olarak 
Kaymakamlık ve 
Belediyemizle birlikte 
ilçemize kazandırmak 
için gayret 
göstereceğiz. Ayrıca 
yine sizlerinde 
hizmetinde olmaya 
devam edeceğiz. 
Sayın 
Kaymakamımıza da 
ilçemizde başarılar 
diliyoruz. İnşallah 
sayın kaymakamımızla 
da uyum içerisinde 
başarılı çalışmalara 
imza atacağımıza 
inanıyor, hepinizi saygı 
ve sevgi ile 
selamlıyorum dedi.”
“BU GÜZEL İLÇEYE 
İNŞALLAH RABBİM 
HAYIRLI 
HİZMETLERDE 
BULUNMAYI BİZE 
NASİP EYLER”
Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan ise yaptığı 
konuşmada; 
“Vakfıkebir ilçemizin 
sıradan bir ilçe 
olmadığını daha 
önceden aldığım 
bilgiler doğrultusunda 
biliyorum. Henüz ilçeye 
yeni gelmiş olmama 
rağmen özel aracımla 
ilçede dolaşırken bile 
ilçenin tarihi kokusunu 
hissedebiliyorsunuz. 
İlçeyi yaya olarak 
yürüyerekten gezmek 
istiyorum. İnşallah 
zaman içerisinde ilçeyi 
daha yakinen tanıma 
fırsatımız da olacak.  
Güzel ve şirin bir 
ilçemiz. Anadolu'nun 

kadim ilçelerinden 
birisi. Bünyesinden 4 
ilçe çıkartmış, her 
yönüyle başta ekmeği 
olmak üzere muazzam 
ve farklı bir ilçe 
olduğunu hissettiriyor. 
Bu güzel ilçeye 
İnşallah rabbim hayırlı 
hizmetlerde bulunmayı 
bizlere vesile kılarak 
nasip eylesin.  Değerli 
hemşerilerimiz, 
Tarihimizin her 
döneminde olduğu gibi 
bugün de vatan 
topraklarında birlik 
beraberlikle, huzur ve 
barış içerisinde 
özgürce yaşamamızı, 
cesaret ve sadakatle 
canını ortaya koyan 
gazilerimize borçluyuz. 
Biliyoruz ki; şehit ve 
gazi ailelerimiz de 
bunun gururun 
içindedir. Bizim 
milletimiz de istiklali ve 
istikbali uğruna 
canlarını feda eden 

aziz şehitlerimiz ve 
gazilerimizin ailelerini 
ve yakınlarını her 
zaman baş tacı 
yapmıştır. Bizler de 
kamu görevlileri olarak 
daima onların yanında, 
onlarla el ele, birlik ve 
beraberlik içinde olduk 
ve olmaya devam 
edeceğiz. Esasen bu 
topraklarda bugün 
özgürce yaşayanların, 
vatanına, milletine, 
bayrağına, ezanına ve 
tüm mukaddesatına bir 
halel gelmesini 
istemeyenlerin, 
şehitlerimizin ve 
gazilerimizin ailelerine 
en azından bir minnet 
ve şükran borcu 

olduğunu 
düşünüyorum. Bizler 
devlet olarak, 
devletimizin şefkatli 
yüzünü siz değerli 
şehit aileleri ve 
yakınlarına, 
gazilerimize en üst 
seviyede göstermek ile 
mükellefiz. Bizler 
sizlerin emrindeyiz. 
Herhangi bir 
sorununuzda sizlere 
yarımcı olmak ve 
sorunlarınızın 
çözülmesi noktasında 
elimizden gelen gayreti 
göstermek zorundayız. 
Şunu iyi bilin ki! 
samimiyetimizi sizlere 
hissettiririz. Bu 
anlamda kapımızın 
sizlere 24 saat açık 
olduğunu bilmenizi 
istiyoruz. 
Huzurumuzun, 
birliğimizin, 
beraberliğimizin 
sağlayıcısı ve teminatı 
olan aziz şehitlerimizi 

ve aramızdan ayrılan 
gazilerimizi bir kez 
daha sonsuz minnet, 
şükran ve rahmetle 
yâd ediyorum. Aziz 
şehitlerimizin ve 
gazilerimizin 
saygıdeğer ailelerine 
sonsuz bir minnetle 
şükranlarımı 
sunuyorum. Yaşayan 
gazilerimize sağlık, 
mutluluk içinde bir 
hayat temenni ediyor; 
programımıza katılan 
tüm misafirlerimize bir 
kez daha teşekkür 
ediyorum.
”Program İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük'ün 
yemek duasının 
ardından son buldu.

JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ GÖZ AÇTIRMIYOR

47 YILDIR KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ ŞARKILARIN PLAKLARINI TOPLUYOR

B
eşikdüzü İlçesine 
bağlı Vardarlı 
mahallesinde 

1962 yılında dünyaya 
gelen Ahmet Saraç 
İlkokulu ikamet ettiği 

Vardarlı mahallesinde 
Ortaokulu Beşikdüzü 
Lisesinin Orta Kısmında 
tamamlayan Saraç 
Liseyi Beşikdüzü Ticaret 
Lisesinde 
tamamladı.Saraç'ın 
müzik koleksiyonculuğu 
gençlik yıllarında 1972 
yılında başlamış ancak 
ilk plak alımını 1974 
yılında alarak o günden 
bu güne kadar 200 tane 
plak topladığı belirtti. 
Zaman içinde hayranlık 
duyduğu sanatçılara 
başkaları da eklenmiş. 
Saraç araştırma 
yaparken, özenle 
sakladığı plaklarını 
gösteriyor.Adeta 
kaybolmaya yüz tutmuş 
olan plakların arasında 

Karadeniz müziğinin 
efsane ismi Erkan 
Ocaklı'ya ait plakları boş 
kaldığı zamanlarda 
tekrar tekrar dinleyerek 
adeta kendini çocukluk 
yıllarına götürdüğünü 
belirten 59 yaşındaki 
Ahmet Saraç 
evli olup 1 kız 1 erkek 
evlat babası olduğunu 
ve 2009 yılında
 trafiğe kapalı yolda 
motor kazasında ölen 
oğlu aklına geldiğinde 
hüzünlenerek Oğluyla 
beraber hafızalarında 
hayallerini 
canlandırdığını ve bu 
tarih bana kaybolan 
evladımdan 
kalan bir anı olarak 
görüyorum dedi.

TERMİNAL KAVŞAĞINDA KAZALAR BİTMİYOR
V

akfıkebir 
İlçesi 
Terminal 

Kavşağında dün 
yine kaza 
meydana geldi.
Vakfıkebir İlçesi 
Terminal 
Kavşağında 
kazalar bitmek 
bilmiyor. Dün 
saat:13.00 
sularında bir kaza 
daha meydana 
geldi. Kaza; 
Giresun 
istikametimden 

gelip Trabzon 
istikametine gitmekte 
olan 06 BRF 351 plakalı 
Tır şoförünün kırmızı 
ışık ihlali yapması 
sonucu, Vakfıkebir 
Terminal kavşağından 
ilçeye giriş yapmakta 
olan motosiklete 
çarpması sonucu sürücü 
yaralandı. 
112 Ambulans 
ekiplerince Vakfıkebir 
Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde önceki gece, arkadaşlarının bağ evinde sobanın parlaması sonucu çıkan yangında 
3 çocuğu ile hayatını kaybeden baba ve çocukları, Vakfıkebir İlçesi'ne bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildiler.
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KAYMAKAM YAKUTA'TAN 
MHP İLÇE BAŞKANI'NA 
VEDA ZİYARETİ
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta son içişleri 
bakanlığının kararnamesinin 
ardından dayinin çıkması 
üzerine veda ziyaretlerine 
devam ediyor. Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamlığı görevini başarılı 
bir şekilde 5 yıldır sürdürmekte 
iken son içişleri bakanlığının 
kararnamesinin ardından dayini 
Aydın İli Dalaman İlçe 
Kaymakamı olarak çıkan 
Kaymakam Mesut Yakuta 
Vakfıkebir İlçesinde veda 
ziyaretlerine devam ediyor. 
Veda ziyaretleri kapsamında 
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe 

Başkanı Orhan Burhan 
Baltür'ü de işyerinde 
ziyaret ederek 
vedalaştı. 
“KENDİLERİ İLE 
ÇALIŞMIŞ OLMAKTAN 
ONUR DUYUYORUZ”
MHP İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk 
ziyaert sonrası yaptığı 
açıklamada; “İlçemizin 
mülki amiri olarak 
kurumlara görev 
süreniz boyunca adil ve 
eşit yaklaştınız. Siyasi 
parti temsilcileri olarak 
ne zaman sizleri ziyaret 
etmek istesek geri 
çevirmemeye, 
isteklerimizi yerine 

getirmeye çalıştınız. Bu 
nedenle Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak sizlere teşekkür 
ediyoruz. Başkan Baltürk, 
Kaymakam Yakuta'ya kendile-
riyle çalışmış olmaktan duy-
duğu onur duyduklarını dile 
getirip Vakfıkebir'e yapmış 
olduğu hizmetler için ayrıca 
teşekkür etti. Baltürk, 5 yıllık 
görev süresi boyunca verimli bir 
çalışma dönemi geçirdiğimiz 
Sayın Kaymakamımız Mesut 
Yakuta ve ailesine bundan 
sonraki süreçte sağlıklı ve 
mutluluklar dilerken, yeni görev 
yerinde başarılar diliyorum dedi
“VAKFIKEBİR'E HİZMETTE 
BULUNMAK BENİM İÇİN 

GURUR VERİCİ”
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 
kararnameyle tayini Dalaman 
Kaymakamlığı´na çıkan ve 
yakın zamanda Vakfıkebir'den 
ayrılacak olan halkın adamı 
ünvanı ile anılan ve başarılı 
çalışmalara imza atan 
Kaymakam Mesut Yakuta, 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk'ü işyerinde 
ziyaret etti. Kaymakam Yakuta 
ziyaret sırasında yaptığı 
açıklamada; görev süresi 
boyunca Vakfıkebir'e hizmet 
vermekten mutluluk 
duyduğunu, yolu buradan 
geçtiğinde mutlaka uğrayaca-
ğını söyledi.5 yıldır ilçeye 
hizmette bulunmanın kendisi 
için gurur verici bir durum 
olduğunu anlatarak, “Vakfıkebir 
ilçesi gerçektende doğal 
güzellikleri, verimli toprakları ve 
sıcakkanlı insanları ile çok 
bereketli güzel bir yer. İlçe 
Kaymakamı olarak bu önemli 
ilçeye en güzel hizmetleri 
getirebilmek için görev süremiz 
boyunca çaba gösterdik. 
Vakfıkebir de görev yapmaktan 
büyük mutluluk duyduğunu ve 
ilçede 5 yıllık çalışma süresince 
edindiği güzel anılarla 
ayrıldığını belirten Kaymakam 
Yakuta, her zaman iş birliği ve 
destek içinde çalıştıkları 
Başkan Baltürk'e teşekkür etti.”

G
eleneksel Kıyı 
Balıkçılığının Kayıt Altına 
Alınması ve 

Desteklenmesi Tebliği” Resmi 
Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Resmi 
Gazete'de yayınlanan tebliğ ile 
Geleneksel Kıyı Balıkçılığı 
Desteklenmesi başvuruları 
başladı. İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü desteklemeye 
yapılacak olan başvuruların 1 
Eylül'den itibaren başladığını 
açıkladı. Destekleme başvuruları 

1 Ekim günü sona erecek. 
Balıkçılar tekne boylarına göre 
destek alacaklar. Desteklemeler 
kapsamında 1000 TL. ile 1.450 
TL. Arasında başvuruda bulunan 
balıkçılara ödemeler 
yapılacak.Vakfıkebir İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü Remziye 
Kuleyin konu ile ilgili olarak şu 
bilgileri paylaştı; “Geleneksel 
Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına 
Alınması ve Desteklenmesi 
Tebliği (2021/29) 27.08.2021 
tarihli ve 31581 Sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanmıştır. 
Destekleme kapsamına 
denizlerdeki 12 metre altı balıkçı 
gemileri ile iç sulardaki tüm 
balıkçı gemileri dahil edilmiştir. 
Destekleme ile geleneksel kıyı 
balıkçılığının av, avcılık ve 
sosyo-ekonomik verilerinin 
güncellenerek kayıt altına 
alınması ve sürdürülebilir 
yönetiminin sağlanması 
amaçlanmaktadır. 2021 yılı 
Geleneksel Kıyı Balıkçılığı 
desteklemesi başvuruları 01 
Eylül 2021 günü başlayıp 01 
Ekim 2021 günü sona erecek. 
Gerekli şartları sağlayan ticari 
balıkçı gemileri için boy 
uzunlukları; 4,99 metre kadar 
olan gemilere 
1000 TL., 5-7,99 metre arası 
gemilere 1250 TL., 
8-9,99 metre arası gemilere 
1350 TL., 10-11,99 metre arası 
gemilere 1450 TL. Ödenecektir. 
Balıkçılarımız destekleme 
başvuruları için Vakfıkebir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü-
müze 01 Eylül - 01 Ekim 2021 
tarihleri arasında müracaat 
edebilirler.”

Büyükliman
Postası 7 24.09.2021GÜNDEM

KAYMAKAM YAKUTA'TAN MHP �LÇE BAŞKANI'NA VEDA Z�YARET�CHP'L� KAYA CUMHURBAŞKANINA SESLEND�;
 “ÇAY ÜRETİCİSİNİN FERYADINI ARTIK DUYUN”

C
HP'Lİ KAYA: 
“KARADENİZİN ÇAYINI 
OTTAN DEĞERSİZ 

HALE GETİRDİNİZ”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, Of'ta çaylıklara inerek çay 
üreticisini dinledi, 2 lira 40 
kuruşa kadar düşen çay yatları 
nedeniyle üreticinin hakkının 
yendiğini belirterek 
Cumhurbaşkanına ve iktidara 
çağrıda bulundu.
Kaya, “CHP Of İlçe Başkanımız 
Fahri Kaptanoğlu ile birlikte 
bölgede çaylıklara gittikve çay 
üreticilerimizlekonuştuk. AKP 
iktidarının 13 kuruş da 
desteklemeyle beraberyatını 4 
lira olarak açıkladığıyaş çay, 
kota ve kontenjan nedeniyle 
birçok yerde maalesef 2,2 
liraya, 2,4 liraya alınıyor. 
Üreticinin alın teri, emeği, hakkı 
elinden yok pahasına alınıyor. 
Üreticiye zulüm ediliyor, 
üreticiye haksızlık yapılıyor.” 
dedi.
“Milli Ürünümüz Çayın Ot 
Kadar Değeri Yok!”
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, “Hayvanlara yedirilen 
otun kilosunu sordum 2,5 lira 
olmuş, milli ürünümüz çayın 
yatı maalesef 2,4 lira. Yani 
üreticimizin bin bir emekle 
ürettiği,Karadenizlinin ekmeği, 
Karadenizlinin geçimi dediğimiz 
çayımızın ot kadar değeri yok. 
Yazıktır günahtır. Ülkeyi 
yönetenlere sesleniyorum, 
Sayın Cumhurbaşkanına 
sesleniyorum. Sayın Erdoğan 
siz de kayıtlı bir çay 

üreticisisiniz. Çay üreticisi feryat 
ediyor, kulaklarınızı tıkamışsınız 
duymuyorsunuz; çay üreticisi 
kan ağlıyor, gözlerinizi 
kapamışsınız görmüyorsunuz. 
Üreticinin halinden hiç 
anlamıyorsunuz. Bu insanların 
feryatlarını duyun artık.” dedi.
Üretici Dert Yandı: “Özel 
Sektör ÇAYKUR'dan 
Maliyetinden Ucuz Çay 
Alıyor”
CHP'li Kaya'nın görüştüğü çay 
üreticisi şunları söyledi: 
“Buradan Sayın 
Cumhurbaşkanıma 
sesleniyorum. Siz bu çaya 4 lira 
dediniz, 400 kilo kota verdiniz. 
Ürettiğimiz çayın yarısından 
daha azını ÇAYKUR'a 
veriyoruz. Kalanı özel sektöre 
gidiyor. Bugün ÇAYKUR'un 
depoları ağzına kadar çay dolu. 
Özel sektör, 24 liraya mal 
edeceği kuru çayı ÇAYKUR'dan 
maliyetinin altında 20 liraya 
alıyor. 'Kömüre para vermem, 
makinam kırılmaz, işçi 
maliyetim olmaz, giderim 
ÇAYKUR'dan alırım' diyor. Çay 
müstahsiline de'senin çayına 
ihtiyacım yok' diyor ve yaş çaya 
düşük yat veriyor. 4 lira olan 
yaş çayı, bugün benden 2 lira 
40 kuruşa alıyor.”Geçen sene 
40 liraya aldığımız zeytinyağı 
bugün 100 lira olmuş, tereyağın 
kilosu 100 lira olmuş. Geçen 
sene 2 lira 80 kuruştan aşağı 
satmadığım çay bugün 2 lira 40 
kuruşa düştü. Geçen seneden 
bu seneye bu ülkede ne değişti 
de her şeyin yatı arttı çayın 
yatı düştü? Bu insanlar 2 lira 

40 kuruştan çay satarak 
marketlere cevap veremez.”
“Market Paramı Elimden 
Aldınız”
“İşçi bin liraya çay 
kesiyor.Kesilen çay arabaya 
yükleniyor, arabacıya para 
veriyoruz. Gübresi var. Ben 2 
lira 40 kuruşa 1 ton çay 
satacağım. Tonunda 1000 lira 
para kalıyor bize. Herkesin 
ortalama 5-6 ton çayı var. Biz 
12 ay boyunca bu parayla 
geçimimizi sağlıyoruz. Buradaki 
1000 lira fark benim market 
param. Gökdelen dikmiyoruz ki, 
300 bin liralık arabaya 
binmiyoruz ki. Ekmek paramı, 
market paramıelimden aldınız.”
Kaya: “Üretici Dert Küpü, 
Ülkeyi Yönetenler Uyuyor”
Çay üreticimiz dert küpü 
olduğunu söyleyen Kaya, 
“Üreticinin hakkı yeniyor, üretici 
mağdur ediliyor. Ama ülkeyi 
yönetenler bütün olana bitene 
seyirci kalıyor, ülkeyi yönetenler 
uyuyor.Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak,çayın bütün sorunlarını 
çözmeye yönelik bir Çay 
Kanunu Tekli hazırladık. Bunu 
iktidarın emrine sunduk, 'alın 
faydalanın Çay Kanunu hayata 
geçirin' dedik. AKP iktidarının 
zaten çok az zamanı kaldı, şu 
an uzatmaları oynuyorlar. Bunu 
yapmazlarsa, Millet İttifakı 
iktidarında biz Çay Kanunu'nu 
hayata geçireceğiz; çaya taban 
yat getireceğiz, o taban yat 
altında çay alınmasına 
müsaade etmeyeceğiz. 
Üreticinin emeğine, alın terine, 
hakkına sahip çıkacağız.” dedi.

BALIKÇILARA DESTEK

Şalpazarı İlçe Jandarma 
komutanlığında önceki 
dönem başarıyla 3 yıl 
görev yapan Serdar 

Ceylan Komutandan boşalan 
göreve daha önceki yıllarda 
Karadeniz Bölgesi Ordu İline 
bağlı Akkuş Jandarma 
komutanlığı görevinde bulunan 
Karadeniz Bölgesi ve bir o 
kadar da Bölge genelinde 
yaşayan halkın içinde olmayı 
sevdiğinden bir nevi gönül 
elçisi gibi kendi gibi devresi 
olan arkadaşlarına Karadeniz 
Bölgesinde nerede 
çalışabileceği bir yer olabilir 
demesi üzerine arkadaşları da 
Şalpazarı İlçe Jandarma 
komutanlığın belirtmişler ve 
Jandarma Kıdemli  Baş Çavuş 
Mustafa Karakuş Şalpazarı İlçe 
Jandarma Komutanı olarak  
göreve başladığını belirtti. 
Yerel Basın olarak İlçemiz 
Jandarma Komutanlığına yeni 
atanan J.Kd.Bçvş Mustafa 
Karakuş'u makamında ziyaret 
ettik. Sayın Karakuş'un bizleri 
karşılaması ve göstermiş 
olduğu sıcak ilgiden memnun 

olduk. İlçe Jandarma Komutanı 
Doğa ve hiç özünü 
kaybetmeyen Yayla 
kültürümüze hayran kaldığını 
ve eşim de ben de İlçe 
Jandarma Komutanlığı 
Lojmanında kalıyoruz ve izin 
günlerimizde İlçemizin doğa 
harikası yerlerini gezmeye 
çalışıyoruz dedi.
J.Kd.Bçvş Mustafa Karakuş 
Kimdir ?
J.Kd.Bçvş Mustafa Karakuş 
1975 yılında Muğla Ortaca 
İlçesi Okçular mahallesinde 
dünyaya geldi. Karakuş İlk, 
Ortaokul ve Liseyi Ortaca 
İlçesinde tamamladı.1996 
yılında Uzman Jandarma 
Okulundan mezun oldu. 
Karakuş mezun olduğu 1996-
1998 yılları arasında İstanbul 
Kartal Çamlıca Gişeleri Geçici 
Asayiş Karakol Komutanlığı 
görevinde bulundu.1998-1999 
yılları arasında Jandarma 
Astsubay Okulunda 
Astsubaylık Eğitimini 
tamamladı. 1998-2001 yılları 
arasında İzmir Yeni Foça  
Jandarma Eğitim 

Komutanlığında takım 
komutanı olarak görev yaptım. 
2001-2003 yılları arasında 
Hakkari Yüksekova Özel 
Harekat Taburunda Tim 
Komutan Yardımcısı olarak 
görev yaptım.2003-2007 yılları 
arasında Burdur İline bağlı 
Tefenni İlçe Jandarma 
Komutanlığı idari İşler 
Astsubayı olarak görevde 
buludum.2007-2009 yılları 
arasında Diyarbakır Kulp İlçe 
Jandarma Komutanlığında 
BTR Tim Komutanlığının 
ardından 2009-2012 yılları 
arasında Karadeniz Bölgesi 
Ordu Akkuş İlçesi Salman 
Jandarma Karakol Komutanı 
2012-2014 Bingöl Solhan İlçesi 
Hazarşah Jandarma Karakol 
Komutanı 2014-2019 yılları 
arası Afyon İline bağlı Hocalar 
Jandarma Karakol Komutanı 
2019-2021 yılında Bingöl İline 
bağlı Genç İlçesi bağlı 
Güzeldere Jandarma Karakol 
Komutanlığı görevini 
sürdürdüğü sırada 
2021 Genel atamalarında 
Trabzon Şalpazarı İlçe 
Jandarma Komutanı olarak 
ataması yapılmış olup İlçede 
göreve başladı. 
Şalpazarı İlçe Jandarma 
Komutanlığına atanan başarılı 
bir çalışma grağine 
sahip olan İlçemiz 
Jandarma Komutanı 
J.Astb.Kd.Bçvş. Mustafa 
Karakuş'a başarılarının 
devamını dileriz.

KOMUTAN KARAKUŞ'A ZiYARET
Şalpazarı İlçe Jandarma komutanlığında önceki dönem başarıyla 3 yıl görev yapan 
Serdar Ceylan'ın yerine atanan J. Astb.Kd. Bçş. Mustafa Karakuş göreve başladı.

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

A
mpute Futbol Milli Takımı, Avrupa 
Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 
yenerek üst üste ikinci kez şampiyon 

oldu. Milliler organizasyonda 36 gol atarken 

kalesinde 2 gol gördü.Son şampiyon Türkiye, 
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın 
finalinde İspanya'yla karşılaştı. Maça iyi 
başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün 
kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. 
Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-
yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı 
buldu. Rahmi Özcan'la 24. dakikada şık bir gol 
daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı. 
İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer 
Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla 
farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. 
dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve 
Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye 
yazdırdı.
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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

Geleneksel Kıyı Balıkçılığı Desteklenmesi kapsamında
balıkçılara tekne boylarına göre destek verilecek. 

> Sadık AYDIN 7'de > Abdulkadir Aynaci 2'de> Ahmet Kamburoğlu 2'de

Vakfıkebir Fen Lisesi 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında 
düzenledikleri programda ilçemiz muharip gazilerinden 
Sabahattin Mesci ve Ali Bilgin'i okullarında ağırladı.


