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5 BÝN FÝDAN TOPRAKLA BULUSACAKGURURLA KUTLADIK 
Çanakkale Zaferinin 107. Yıl dönümü dolayısıyla Vakfıkebir İlçesinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı düzenlendi. 

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkârlar Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek
aday olan mevcut Başkan Kadem Sağlam yeniden başkanlığa seçildi. 

Türkiye'nin ve Trabzon'un önemli marka değerlerinden biri olan KEBİR SÜT
ailesi, İMO Trabzon Şubesi yöneticilerini Vakfıkebir'de kahvaltıda ağırladı.

> Sadık AYDIN 3'de

“ORMANLAR, BİR MİLLETİN EN ÖNEMLİ ZENGİNLİK KAYNAĞIDIR”
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Ahmet KAMBUROĞLU

BÝR MÝYÝZ?
BERABER MÝYÝZ?

Esnaf odası seçiminde birlik-beraberlik 
mesajları verildi…
Birlik miyiz?
Beraber miyiz?
Yıllardır birlik-beraberlik anlamında birçok 
yazı yazdım…
İşimize geldiğinde biriz-beraber diyoruz…
Vakfıkebir'de bir market furyasıdır gidiyor…
Herkes yeni açılan ve açılmış olan 
marketlere takmış durumda, doğru da…
Her yazımda üç hari marketlere karşı 
olduğumu sürekli yazmışımdır…
Sadece Vakfıkebir'de market anlamında mı 
sıkıntı var?
Neden sadece marketlere karşı birlik-
beraberlik mesajları verilir ki?
Vakfıkebir'de birçok işyeri var…
Marketleri eleştirirken, başka yerlere de 
destek vermek ve kınamak en doğrusudur 
diye düşünüyorum…
Vakfıkebir'de mevcut olan/yapılan işleri de 
başka yerler de yaptırdığımız da, para 
Vakfıkebir'de değil, başka bir yere 
göndermiş oluyoruz…
Vakfıkebir'den dönmesi gereken para, 
başka bir yerde dönmüş oluyor…
Böyle olduğunda marketlerden ne farkımız 
kalıyor?
Birlik-beraberlik mesajları verilirken, çok 
yönlü düşünüp, esnaf odası olarak bütün 
herkese destek vermeleri gerektiğini 
düşünüyorum…
Esnaf iş yapamamaktan şikayetçi…
Esnafta iş yok…
Esnaf olduğunda, mecburen ya esnaf 
odası ya da ticaret odasına kayıt 
yaptırıyorsun ve haklı olarak onlardan 
destek bekliyorsun…
Odalara kayıt olduktan sonra da yıllık 
ücretler başlıyor…
Yıllık ücreti veremediğin taktirde ise 
belgede alman mümkün değil. Bir de ilde 
işin olduğun da aman Allah… 
Vakfıkebir'de esnafa destek şart…
Esnafın arkasında durursan, esnafta senin 
arkanda durur…
Bir veya beraber olacaksak, ince düşünüp 
sık dokuyacağız…
************************
Hastanemizin durumu ne olacak?
Doktorsuz bir Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi…
En önemli branşların doktorları mevcut 
değil…
Kardiyolog, hafta bir gün…
KBB, hiç yok…
Nöroloji, hiç yok…
En çok ihtiyaç duyulan branşlar mevcut 
değil…
Kardiyoloji, haftanın bir günü geliyor ve 
insanlar doğru düzgün muayene olamadan 
gidiyor…
Sabah erken veya randevu alamadım mı, 
bir hafta daha beklemiş olacaksın, tabi sıra 
alabilirsen…
Özel güvenlik bile artık doktorların 
odasında görev yapmaya başladı…
Hafta da bir gün doktor gelirse ne olur, 
izdiham…
Bizler insanlarımıza hastalıklarında 
yardımcı olmalıyız…
İlçe siyasetinin bu durumu görmesi ve 
gerekli görüşmelerin sağlanmasını 
bekliyoruz…
Büyükliman Havzasının bir hastanesi 
olarak, Trabzon ilinin 5 ilçesine ve Giresun 
ilinin 2 ilçesine hizmet veren bir 
hastanedir…
Bu durumda olan bir hastanenin, doktor 
sıkıntısı çekmesi çok manidar…
Bir olalım, birlik olalım ve sesimizi 
duyuralım…
Diyoruz…

Ç
anakkale Zaferinin 107. 
Yıl dönümü dolayısıyla 
Vakfıkebir Hükümet 
Konağı önündeki 

Atatürk Anıtına Kaymakamlık 
ve Belediye Başkanlığı 
çelenklerinin sunumunun 
ardından saygı duruşu ve 
istiklal marşının okunması 
sonrası günün anlam ve 
önemini belirten konuşmanın 
ardından tören Cumhuriyet 
İlk-Ortaokulu konferans 
salonunda devam etti. 
Buradaki tören Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başladı. 
KOCA SEYİT'İN YALNIZ 
BİR TOP MERMİSİNİ 
DEĞİL, BİR MİLLETİN 
KADERİNİ SIRTLADIĞI 
YERDİR

Günün anlam ve önemini 
belirten konuşmayı 
Öğretmen Özlem Uslu yaptı. 
Uslu konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi; “bu gün 
Türk Ulusunun savaş tarihine 
altın harerle yazılan 
Çanakkale Zaferinin 107. 
Yıldönümünü kutlamak, 
vatanı için canlarını hiç 
düşünmeden feda eden 
şehitlerimizi ve bir 
ölümsüzlük destanını 
hatırlamak için bir aradayız. 
Düşman kuvvetleri “Türkler 
donanmayı gördüklerinde 
tabanlarını yağlar, 
arkalarına bile bakmadan 
kaçar gider, biz de 5 
çayımızı İstanbul'a karşı 
içeriz” demişlerdi. 
Yanıldılar, umdukları gibi 

olmadı. Donanmaları 
bozguna uğradı. 
Donanmalarıyla Çanakkale 
Boğazının 
geçemeyeceklerini anlayan 
düşman kuvvetleri bu kez 
topraklarımıza kadar girmeyi 
denediler. Zamanın tüm 
teknolojik imkânlarını ve 
zenginliklerine sahip olan 
düşman kuvvetleri unuttukları 

bir şey vardı o da birçok 
imkânsızlıkla boğuşan Türk 
Ordusu ölmeye hazırdı. 19 
Tümen komutanı Mustafa 
Kemal Atatürk askerlerine 
“süngü tak” emrini verirken 
Türk Milletinin hafızasından 
silinmeyecek olan “ben size 
savaşmayı değil, ölmeyi 
emrediyorum. Biz ölünceye 
kadar geçecek zaman içinde 
yerimizi başka kuvvetler ve 
başka komutanlar geçebilir” 
sözünü söylemişti. Savaşın 
sonunda yenilmez sanılan 
güçlü İngiliz Donanması, ağır 
bir yenilgiye uğrayarak geri 
çekilmek zorunda kaldı. 
Çünkü silah, cephane, asker 
yeterli olmazsa da; Yahya 
Çavuşun kahramanca 
savaştığı yerdir Çanakkale, 

Koca Seyit'in yalnız bir top 
mermisini değil, bir milletin 
kaderini sırtladığı yerdir 
Çanakkale, Çelikten bir 
saldırıya, etten bir siperdir 
Çanakkale.” Tören “Dur 
Yolcu” adlı şiirin okunması 
sonrası “Çanakkale 
Oratoryosu”nun öğrenciler 
tarafından
sahnelenmesinden sonra, 
Çanakkale kahramanlık 
türküleri okundu. 3/A sınıfı 
öğrencileri tarafından “asker 
uğurlanması” yapıldı. Seyit 
Onbaşı'nın 253 kiloluk top 
mermisi kaldırılışı 
sahnelendi. “Çanakkale 
Geçilmez” gölge oyununun 
ardından hafta dolayısıyla 
çeşitli yarışmalarda dereceye 
giren öğrenciler ödüllendirildi.

Alper Özkan KARAGÖL

Çanakkale Zaferinin 107. Yıl dönümü dolayısıyla Vakfıkebir
İlçesinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı düzenlendi. 

TÜRKİYE'NİN MARKASI KEBİR SÜT İMO'YU AĞIRLADI
Türkiye'nin ve Trabzon'un önemli marka değerlerinden biri olan KEBİR SÜT ailesi, İMO Trabzon Şubesi yöneticilerini Vakfıkebir'de kahvaltıda ağırladı.

V
akfıkebir İlçesinden 
dünyaya açılan Kebir 
ailesi, İnşaat 

Mühendisleri Odası Trabzon 
Şube Yönetimini kahvaltıda 
ağırladı. İMO Trabzon Şube 
Yöneticisi ve Kebir Beton 

Yöneticisi Mustafa 
Karadeniz'in daveti üzerine 
Vakfıkebir'deki fabrikaya 
giden İMO ekibini, Kebir Süt 
Yönetim Kurulu Üyesi Metin 
Ali Karadeniz ve 
beraberinde oğulları İnşaat 

Mühendisleri Mustafa 
Karadeniz, Gıda Mühendisi 
Semih Karadeniz tarafından 
misar edildiler. Kebir Süt'ün 
organik ürünlerinden 
hazırlanan kahvaltıya İMO 
Trabzon Şube Başkanı 

Mustafa Tiryaki, İMO'nun 
önceki dönem başkanları 
Muzaffer Aydın ve Mustafa 
Yaylalı ve İMO Yönetim 
Kurulu Üyeleri katıldı. 
Kahvaltının ardından Kebir 
Süt ve Kebir Beton 
fabrikalarını gezdiler.
“BÖLGEMİZİN GIDA 
SEKTÖRÜNDEKİ EN 
BÜYÜK ÜRETİCİSİ VE 
GURURUSUNUZ”
İMO Trabzon Şube Başkanı 
Mustafa Tiryaki, Kebir 
ailesine misarperverliği için 
teşekkür ederek, “Güzel bir 
aile ortamında bizi burada 
ağırladınız. Birlik 
beraberliğimiz, 
kaynaşmamız için bu 
organizasyonlar güzel 
oluyor. Kebir ailesi olarak 
ülkemizin ekonomisine de 

büyük katkı sağlıyorsunuz. 
Ürünleriniz dünya pazarında 
pazarlanıyor. Bünyenizde 
istihdam ettiğiniz bin kişi ile 
kentimizin istihdamına da 
büyük katkı sağlıyorsunuz. 
Bölgemizin gıda 
sektöründeki en büyük 
üreticisi ve Gururusunuz. 
Sizlere teşekkür ediyor, 
gurur duyuyoruz” dedi. Kebir 
Süt Yönetim Kurulu Üyesi 
Metin Ali Karadeniz, “Sizleri 
ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyduk. İyi ki geldiniz. Güzel 
dilekleriniz için de teşekkür 
ediyorum. Kebir ailesi 
olarak, hem gıda hem beton 
santralimiz ile ilimize, 
bölgemize katkı sağlamaya 
özen gösteriyoruz. Sizlerle 
tanışmaktan büyük onur 
duydum” diye konuştu.

BERAT KANDİLİ İDRAK EDİLDİ
Ülkemizdeki tüm camilerimizde olduğu gibi Vakfıkebir ilçesinde de Berat gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

B
erat Kandili gecesini 
Kur'an-ı Kerim, 
sohbet, duâ ve 

namazla değerlendirmek 
isteyen vatandaşlar akşam 
namazından itibaren 
camilere akın etti.
Vakfıkebir ilçesinde de Berat 
Kandili dolayısıyla ilçedeki 
camilerde Kur'an-ı Kerim, 
Mevlîd-i şerif, ilâhi ve 
kasîdeler, salât-ü selâm ve 
tekbirler okundu. Ayrıca 
gecenin önemi ile ilgili 
sohbet ve vaaz-ı nasihatler 
yapıldı, duâlar edildi ve hep 
birlikte cemaatle namazlar 
kılındı. Vakfıkebir İlçe 

Müftüsü Şükür Küçük, 
merkez yeni camideki 
programa iştirak etti. Müftü 
Küçük burada yaptığı 
konuşmasında; "Ramazan 
ayının müjdecisi olan Berat 
gecesi, af ve mağret 
gecesidir. Günahlardan 
arınmayı ve bağışlanmayı 
isteyen kullar için fırsat 
gecesidir. Silkinmemiz ve 
kendimize gelmemiz 
bakımından önemli bir 
zaman dilimidir. Öncelikle bir 
daha işlememek üzere, 
günahlarımızdan pişmanlık 
duyarak tevbe-i istiğraf 
edelim. Cenâb-ı Hakk'ın 

bizleri bağışlaması için duâ 
edelim. Allah (c.c.) günahları 
terk eden, bir daha o günaha 
dönmemeye söz veren ve 
sözünde samimi olan 
insanların günahlarını 
bağışlayacağını müjdeliyor. 
Pişmanlık duygularımızı dile 
getirerek bu geceyi 
arınmamıza, berâtımıza 
vesile kılalım. Rabbimiz; 
'Duâ ediniz, duânızı kabul 
edeyim' buyuruyor. 
Rabbimize yalvara yakara 
duâ edelim, affımızı 
dileyelim. Ancak sadece duâ 
yapmakla kalmayalım, 
dilimizden dökülen duâların 

hayatımıza yansımalarının 
olması lazım. İstikâmet 
üzere olmamız, 
Yaradan'ımızın rahmetini ve 
bereketini celbedecek hayırlı 
iş ve amellerle bu günleri ve 
geceleri ihyâ etmemiz 
gerekiyor. Allah'ın rızasına 
ulaşma, rahmetine mazhar 
olma noktasında gayret 
göstereceğiz, yorulacağız, 
ter dökeceğiz. 
Çalışmadan, gayret 
ortaya koymadan 
rahmete erişemeyiz. 
Nefsin arzularını 
frenlemede, ibadet ve 
taâte yönelmede, 
istikâmet üzere bulunma 
noktasında azami gayret, 
çaba ve irade ortaya 
koymadan, bu yolda 
zahmet, meşakkât ve 
sıkıntılara katlanmadan 
bu geceleri ve bu manevi 
iklimi kendimize mübârek 
ve bereketli kılamayız. 
Ayrıca bu gece, 
milletimiz ve 
memleketimizin selâmeti 
için, aziz şühedânın 

(şehitlerimizin) ruhları için, 
birbirimiz için duâlar edelim." 
şeklinde tavsiyelerde 
bulundu. Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan'ın da katıldığı program, 
Müftü Şükür Küçük'ün 
yaptığı duâ, kıldırdığı yatsı 
namazı ve akabinde aşr-ı 
şerif tilâveti ve meâlini 
okumasıyla sona erdi.



H
alk Eğitimi Merkezi 
salonunda yapılan 
kongreye TBMM Çevre 

Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Vakfıkebir Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
siyasi parti ilçe başkanları, oda 
başkanları ve esnaar katıldı. 
Kongre saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasından sonra 
divan teşekkül etti. Faaliyet ve 
denetim kurulu raporlarının 
okunup ibrasından sonra resmi 
olarak yapılması gereken huzur 
hakkı onaylandı. Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 
çevre ilçeler arasında 1968 
yılında ilk olarak kurulduğunu 
belirten Başkan Kadem Sağlam 
yaptığı teşekkür konuşmasında; 
Odamızı kuran Rahmetti 
Rahmana kavuşanları rahmetle 
anıyorum. Sekiz yıldır onurla ve 
şeree yürütmeye çalıştığım 
oda başkanlığına 
arkadaşlarımızla yeniden talip 
olduk. Sekiz yılın altı yılını daha 
önce gerçekleşmesi için vaat 
ettiğimiz projelerin yapılmasında 
sizlerden destek alarak 
yapılması yönünde 
faaliyetlerimizi yürüttük. Son iki 
yılda dünyada gelişen olaylar ve 
Pandemi meseleleri ile 
istemediğimiz ulusal ve 
uluslararası neticelerde ciddi 
manada en sıkıntılı sürecini 
geçiren esnaf ve sanatkârımızın 
uygusuz gecelerini bizlerde 
yaşadık dedi. 
“KENDİ KURTULUŞUNU 
ÇİZEBİLECEK ÇOK CİDDİ BİR 
POTANSİYELİ VAR”

Başkan Sağlam konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi; Yeniden 
talip olmamızın ana sebeplerini 
gözden geçirirken aslında 
Vakfıkebir'in kurtuluş reçetesinin 
kendi elinde olduğunu ve 
olumsuz şartlara rağmen bizlere 
yaşam hakkı tanımayan ulusal 
marketler zincirinin adeta 
örümcek ağı gibi ördüğü küçük 
esnafın neredeyse onları 
yutmaya başladığını gördük. 
Vakfıkebir'in zincirlerini 
kırabileceği iki yıl önceki 
şartlarda adım atamadığımız 
“biz bize yeteriz” kampanyasını 
başlatabilmek ve yürütebilmek 
için yaşadığımız sıkıntıları 
hepiniz biliyorsunuz. Bu kongre 
ile oluşturmak istediğimiz tablo 
Vakfıkebir'in idaresinden 
yönetiminden, siyasi 
partilerinden,  meclisinden yarın 
birlikte yola çıkacağımız yol 
haritamızı anlatmak istedik. 
Bütün bu olumsuzluklara 
rağmen Vakfıkebir'in kendi 
reçetesini yazabilecek. Kendi 
kurtuluşunu çizebilecek çok 
ciddi bir potansiyeli var. Birçok 
kimseye nasip olmayacak 
Vakfıkebir'in TBMM'de temsil 
eden bir bakan ve komisyon 
başkanı var. Vakfıkebir'de 
esnaıktan gelmiş bir belediye 
başkanı var. Aramıza yeni 
katılmış akademik kariyer 
yapmış halen eğitimine devam 
eden ve esnaf ziyaretleriyle bir 
başka boyut kazandırmış 
Vakfıkebir'de bir kaymakamımız 
var. Vakfıkebir'de omuz omuza 
verebilen her gün istişare 
edebilen ve bir birleriyle 
dertleşen, kol kola gezebilen 

sivil toplum kuruluşları var. 
İlçemizde çok ciddi iş 
adamlarımız var. Vakfıkebir'de 
dünya markası ekmeğimiz var. 
Vakfıkebir'de Cenab-ı Allahın 
lütfü olan tereyağımız var. Bir 
sahilimiz ve 30 km mesafede bir 
yaylamız var. Vakfıkebir'de 
herkesin bir birini tanıyabileceği 
ve cenazelerde bir araya 
gelebileceğimiz bir bağımız var. 
Vakfıkebir'in bütün bu tarihi 
gerçeklerini konuşabileceği 
tarihi sorumluluğumuzu 
önümüze koyabilecek yol 
haritası çizecek ve birçok ilçeye 
nasip olmayan bir büyüğümüz 
var. Vakfıkebir'de halka hizmet 
etmek için siyaset yapan siyasi 
partilerimizin birçoğunun başkan 
ve yöneticilerinde ticaret yapan 
insanlarımız var. Vakfıkebir'de 
kendi yağımızla kavrulmak için 
“Biz bize yeteriz”i başarabilmek 
için ne istiyorsak var. İsteyen 
market istediği gibi sarabilir 
isteyen istediği yere gelebilir. Biz 
bundan sonra bütün kurum ve 
kuruluşlardan öz evlatlarımızı 
ayakta tutabilmek için etrafımızı 
saran o marketlerden 
kurtulabilmek için bir birimize 
sarılmak zorundayız. Hasbıhal 
olup dertleşmeliyiz. 
Büyüklerimiz biz küçüklerin yol 
göstericisi olmalı. Küçüklerimizi 
mutlaka tüketim noktasında 
ilçemizde üretilenlere öncelik 
vermeliyiz ki bu ilçede birçoğuna 
nasip olmayan varlar. Diyoruz ki 
yeni dönemde bunları aşmak 
için bir bu dişlinin çarklarından 
bir tanesi olmak için bu göreve 
tekrar talip olduk. Yılmadan 
usanmadan bu mücadelemize 

devam edeceğiz. 
Katılımlarınızdan dolayı 
hepinize şükranlarımı 
sunuyorum. “ESNAFLARIMIZ 
TOPLUMUN KANAAT 
ÖNDERLERİ, GÜVENİLİR 
İNSANLARDIR” Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “Var olan potansiyelimiz 
farkına varmamız lazım. 
Biraraya gelmemiz gerekiyor. 
Pandemi sürecinde çok sıkıntılı 
günler geçirdik. Bu süreçte 

yaralarımızı sarmak için tüm 
imkanlarımızı seferber ettik, 
esnaarımıza destek olduk. 
Şehrimizi esnafımızla birlikte 
güzelleştireceğiz. El birliğiyle 
sorunları aşmak için çalışmalım. 
Birlik ve beraberlik içerisinde 
olalım. Güzel günler bizleri 
bekliyor. Esnaf odamızın 
kongresinin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” diye 
konuştu. Vakfıkebir Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan ise, 
“Eleştirmek kolay, iş yapmak 
zordur.  Eleştirilerimizi yapıcı 
yaparak, ortak akıl ile 
çalışmamız gerekiyor. Buradaki 
fotoğrafı bütün 
organizasyonlarda görmek 
istediğimi ifade ediyor, Esnaf 
Odası Başkanımıza ve 
yönetimine başarılar diliyorum” 
dedi.  Son olarak söz alan 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
“Esnaarımız toplumun kanaat 
önderleri, güvenilir insanlardır. 
15 yıl ticaretle uğraştım. 
Vakfıkebir çevre il ve ilçelerden 
gelen insanlarımızın da alış 

veriş yaptığı bir yerdir. Bazı 
esnaarımız ürettiği ürünleri 
ülkemizin farklı yerlerine 
gönderiyor. Buradan üretilerek 
Dünya'ya ihracat edilen ürünler 
var. Bundan dolayı da çok mutlu 
oluyorum, büyük bir gururla 
söylüyorum. İşadamlarımızı 
sevin, esnafımızı sevin onlara 
sahip çıkın. Onlar bizim 
arkadaşlarım, bizim insanımız. 
Buralarda doğduk, büyüdük. 
Buranın insanıyız. 57 yaşına 
geldim. Şu heybete bir çizik 
bulamazsınız. Onurlu bir şekilde 
sizleri temsil ettim. İnşallah Allah 
nasip eder aynı şekilde 
bırakırım. Kadem Sağlam 
Başkanı ve yönetim kurulu 
arkadaşlarını kutluyor, 
görevlerinden başarılar 
diliyorum” diye konuştu. Yapılan 
seçimler sonrası Kadem Sağlam 
başkanlığında oluşan yönetim 
kurulu şu isimlerden oluştu: 
Hikmet Topaloğlu, Orhan Bank, 
Faruk Birinci, Recep Bayraktar, 
Adem Fil ve Mustafa Günaydın. 
Denetleme Kurulu Asıl Üyeler: 
Abdulkadir Kadıoğlu, Bayram 
Baştan, Ali Madenci.

Kadem SAĞLAM
Esnaf Odası Başkanı

Muahmmet BALTA
Belediye Başkanı

Dr. Hacı Arslan UZAN
Kaymakam

Muahmmet BALTA
Milletvekili

V
akfıkebir Hükümet Konağı 
önünde 'Yeşil Vatan ve 
Orman Vatandır' sloganı 

ile gerçekleştirilen etkinlikte bir 
açıklama yapan Vakfıkebir 
Orman İşletme Şe İlhan 
Kutanis; 21 Mart Dünya 
Ormancılık Günü kapsamında 
Vakfıkebir İlçemizde yaklaşık 5 
bin adet ücretsiz dan dağıtımı 
yapıyoruz. Vatandaşlarımızı 
ağaç dikme konusunda teşvik 
etmek ve ormanlarımızı 
korumak konusunda 
bilinçlendirmek için bu 

etkinliğimizi ilçe ve ülke 
genelinde yapıyoruz. Dağıtıma 
İlçe Kaymakamımız sayın Dr. 
Hacı Arslan Uzan ve Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet 
Balta beylerde katıldı. 
Öğrencilerimizi bilinçlendirmek 
için Cumhuriyet İlk Okulu 
öğrencilerimizde etkinliğimize 
katıldı dedi. 
“ORMANLAR, BİR MİLLETİN 
EN ÖNEMLİ ZENGİNLİK 
KAYNAĞIDIR”
Orman İşletme Şe İlhan 
Kutanis sözlerine şöyle devam 

etti, “21 Mart Dünya Ormancılık 
günü, orman varlığının önemi, 
erozyonla mücadele, iklim 
değişikliği ve buna benzer 
sorunların hatırlatılması ve 
vurgulanması amacıyla 
kutlanmaktadır. Ormanlar 
ülkelerin doğal güzellikleri, temiz 
havanın ve suyun tutulduğu, 
depolandığı ve diğer canlıların 
tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği, 
çok yönlü faydaları olan 
kaynaklardır. Ormanlar bütün bu 
faydaların yanında, ekonomik 
olarak da bir ülkenin temel 

kaynaklarındandır. Sahip 
olduğumuz, bu doğal 
güzelliklerin korunması, 
geliştirilmesi ve ülkeye 
katılmasındaki öneminin 
artırılması için, herkese önemli 
görevler düşmektedir. Çevre 
bilincinden yoksun davranışlar, 
dünyamızın giderek 
yaşanabilir bir mekân 
olmaktan hızla uzaklaşmasına 
neden olmaktadır. Ormanlar, 
bir milletin en önemli zenginlik 
kaynağıdır` dedi. 
Kutanis, “Doğal güzellikleriyle 

sağlığımıza olumlu etki eden, 
topraklarımızı koruyan, 
binlerce çeşit canlıya yuva 
olan, hava kirliliğini önleyen ve 
daha nice faydasıyla eşsiz bir 
doğa harikası olan 
ormanlarımıza karşı son 
derece duyarlı ve özverili 
olmalıyız. Bu duygu ve 
düşüncelerle Dünya 
Ormancılık Günü ve Orman 
Haftası'nı ağaca, yeşile, tabiata 
olan sevgimizi ve 
duyarlılığımızı arttırmasına 
vesile olması temennisiyle 
kutlarım” şeklinde konuştu.
Fidan dağıtım töreninde 5 bin 
adet Çınar, Ladin, Taş Elması, 
Mazı ve Akçaağaç danları 
plastik tüplerde dağıtıldı. 

Büyükliman
Postası 3 HABER

5 BÝN FÝDAN TOPRAKLA BULUÞACAK
21 Mart Dünya Ormancılık Günü faaliyetleri günü kapsamında Vakfıkebir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 5 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
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SAĞLAM YENİDEN BAŞKAN
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkârlar Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek aday olan mevcut Başkan Kadem Sağlam yeniden başkanlığa seçildi. 



Büyükliman
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Osman KOYUNCU

DİN, DEVLET VE SİYASET ÜZERİNE BİR YORUM   
ütün hak dinlerin ana hedefleri Baynıdır. Sonsuz soyut alan Allah'a(çok 
uzaklarda, somut bir Allah inancı 

makbul değildir), ölümden sonraki hayatın 
devamlı olduğuna ve bütün mahlûkata iyi 
davranıp güzel işler yapmak bütün dinlerin 
emridir. Peygamberimiz ben güzel ahlakı 
tamamlamak için geldim ve bir 
zimmîye(İslam devleti içinde yaşayan 
Müslüman olmayan vatandaşlar) eziyet 
eden bana eziyet etmiş gibidir der. Maalesef 
o kadar çok insan vardır ki kendi siyasi 
partisine, ırkına, tarikatına veya görüşüne 
bağlı olmayan didarları bile sevemiyor. 
Mahlûkatın en şereflisini olan insanı ve din 
kardeşini sevemeyen, menfaati dışında 
hiçbir şeyi sevemez. Yapılan uluslar arası 
bir ankette İslam'ı en iyi nerede yaşarsın 
sorusuna, Yeni Zelanda birinci sırada çıktı 
ve ilk 40 arasında maalesef İslam ülkesi yok 
hep Hıristiyan ülkeleri önce çıktı.

    Devlet, adalet mekanizması üzerine 
kurulur. Adalet, mülkün temelidir ve Hz. Ali, 
adalet devletin dinidir, aç insanın dini olmaz 
der. Müslümanların çoğu maalesef illa da 
başlarından anlı secdeye değen birini 
görmek istiyorlar. Bu durumu soranlara 
şöyle bir örnek veriyorum. Bir hassas terazi 
düşünün, bu terazi devleti temsil eder. Eğer 
terazi yani devlet sistemi bozuksa bu terazi 
ile inana da doğru ölçemez inanmayanda, 
onun için her insanın hedefi teraziyi 
düzeltmek olmalı. Türkiye ve bütün İslam 
ülkelerinin terazileri bozuktur. Müslümanlar 
bu teraziyi düzeltmek yerine, terazi bozuk 
olsun da alnı secdeye değen liderim bu 
bozuk terazi ile doğru ölçebilir diyor. Dindar 
gençlik yetiştirip, devleti yücelterek, refah 
içinde yaşayan adıl bir ülke yaratmak 

isteyenlerin ülkeyi getirdiği hale bakın. En 
fazla yolsuzlukların adaletsizliklerin 
yaşandığı yerler maalesef İslam ülkeleri ve 
Türkiye'dir, adalete güvenen var mıdır?

    Çare ne olmalı? Sibernetik ilmi ile 
canlıların hareketlerini teknolojiye 
uyarlıyorlar. Bilim, Allah'ın yaratmasını taklit 
ederek, madde enerjiye dönüşüyorsa 
enerjide maddeye dönüşebilir düşüncesi 
üzerine çalışıyorlar. CERN'de yerin 200 M 
derininde yaklaşık 27 km uzunluğunda bir 
laboratuarda yaklaşık 11 bin bilim adamı 
çalışıyor. Orada yapılan her deney 3-5 
milyar doları tutuyor ve bunun büyük bir 
kısmını kilise karşılıyor. Orta çağda dünya 
dönüyor diyen bilim adamını idamla 
yargılayan kilise bu duruma geldi. Bizim 
diyanet teşkilatımız en zengin kurumlardan 
biridir, niçin bir teknoloji yüksek okulu 
açmıyor. Fenler Allah'ın isimleridir fenler 
bilinmeden Kuran ve din anlaşılmaz ve 
kaliteli gençlikte yetişmez. Gazali astronomi 
ve mantık bilmeyenin ilmine güvenilmez der.  
Her yerde İmam hatip ve Kuran kursu var 
buna mukabil camilerde gençlik görülmüyor, 
gençler dine öcü gibi bakıyor, fensiz bir din, 
ruhsuz bir beden gibidir, huzur vermez.  
Eğer dini terimleri fenni karşılıkları 
bulunmazsa ve dini meseleler sadece diğer 
dünyaya ait sanılır, din hurafe olarak 
görünür, ehli fen ve gençler dine inanmazlar, 
dinden soğurlar.  Allah bir olduğuna göre 
bütün ilimler fenni ile dini ile hepsi onundur. 
Dini ilimlere gösterdiğimiz önemi fenler 
içinde göstermeliyiz. Ne zaman ki insanlar 
imam hatip açarken bir fen lisesi de açalım, 
bölgemizde bu liseye ihtiyaç var derseler hiç 
korkmayın gençlik ve ülke selamete çıktı 
demektir. 

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
ÖĞRENCİLERİNE KONFERANS
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesinde konferans veren İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Türk milletinin istiklâl ve istikbâli
uğruna ortaya koyduğu mücadele rûhu ve kahramanlığını anlattığı konuşmasında; "Düşmanın hesap edemediği
bir güç vardı; o güç, bu milletin azmi ve inancıydı. 'Esareti asla kabul etmiyorum' diyen bir anlayış ve inançtı bu." dedi.

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, "İstiklâl 
Marşı'nın Kabulü ve 

Mehmet Âkif Ersoy'u Anma 
Günü" dolayısıyla, Vakfıkebir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerine konferans verdi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) tarafından 12 Mart 
1921'de kabul edilen İstiklâl 
Marşı'nın 101'inci yıldönümü ve 
Milli Şâir Mehmet Akif Ersoy'u 
anma günü dolayısıyla 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi konferans salonunda, 
öğrencilere yönelik düzenlenen 
programda konuşan İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
öğrencilere Çanakkale'den millî 
mücadele yılları ve Kurtuluş 
Savaşından İstiklâl Marşı'nın 
kabul edilmesi sürecine kadar 
geçen zaman içerisinde, Türk 
Milletinin vatanını ve milletini 
korumak uğruna karşılaştığı 
sıkıntı ve zorlukları, istiklâl ve 
istikbâli uğruna ortaya koyduğu 
mücadele rûhunu ve 
kahramanlıklarını anlattı.
"Düşmanın hesap edemediği 
bir güç vardı; o güç, bu 
milletin azmi ve inancıydı. 
'Esareti asla kabul 
etmiyorum' diyen bir anlayış 
ve inançtı bu."
İlçe Müftüsü Küçük; "Rumi 
takvime göre 1315, 15'lilerin 
askere çağrıldığı yıllar; asker 
olan bu gençlerin yaşları 15, 
16, 17 idi. Lise son sınıf 
öğrencileri askere gittiği için o 
yıl liseler mezun verememişti. 
Analar; 'Haydi yavrum, haydi 
git; ya gâzi ol ya şehit!' diyerek 
evlatlarını cepheye gönderdiler. 
Adeta, biz evlatsız yaşarız ama 
vatansız yaşayamayız, vatan 
giderse bizim yaşamamızın bir 
anlamı da kalmaz diyerek genç 
yaşta evlatlarını vatan 
savunmasına uğurladılar. 
Çanakkale'de yaşananları 
anlatıyordu Akif; 'Çehreler 
başka, lisanlar, deriler 
rengârenk; Sâde bir hâdise var 
ortada: Vahşetler denk. Kimi 
Hindu, kimi yamyam, kimi 
bilmem ne belâ... Ölüm 
indirmede gökler, ölü 

püskürtmede yer; O ne müthiş 
tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer... 
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, 
çene, parmak, el, ayak, Boşanır 
sırtlara, vâdîlere, sağnak 
sağnak...' diyordu. Lakin 
ölümden zerre kadar 
korkmayan bir milletimiz vardı. 
'Çanakkale Geçilmez' denilmişti 
ve geçilemedi. 250 bin şehit 
verildi ama düşmana geçit 
verilmedi. Müstevliler, Mondros 
Mütarekesi ile artık bitti dediler; 
zira meşhur o yedinci madde ile 
cephanelere el konulmuş, 
askerler terhis edilmiş ve işgal 
güçleri kendileri açısından 
tehdit olarak gördükleri bir 
bölgeyi işgal edebileceklerdi. 
Sevr Antlaşmasıyla ülke 
topraklarını kendi aralarında, 
kağıt üzerinde paylaşmışlar, 
artık uygulanması gerekiyordu. 
İşte tam bu noktada hesap 
edemedikleri bir güç vardı; o 
güç, bu milletin azmi ve 
inancıydı. Akif'in ifadesiyle; 
'İmandır o cevher ki ilâhi ne 
büyüktür, imansız olan paslı 
yürek sinede yüktür.' dediği o 
iman ve inanç mücadeleyi farklı 
bir noktaya getiriyordu. Ve 
'Esareti asla kabul etmiyorum' 
diyen bir anlayış ve inanç vardı 
milletimizde. Nene Hatunlar, 
Sütçü İmamlar bu azim ve 
inançla sembolleşti. 'İman 
varsa imkan da vardır' demiş 
atalarımız. Yeter ki yürek olsun, 
yeter ki iman olsun. Onun için 
bu müstevliler kara 
savaşlarından kaçınırlar, paralı 
asker tutarlar; onlarda karada 
savaşacak azim ve inanç 
yoktur. Ama Çanakkale'de, Milli 
Mücadele'de Mehmetçiğimiz 
iman ve inancıyla düşmana 
karşı koymuş ve bir adım bile 
geri atmamış, ölüme koşarak 
gitmiştir. İmanı olmayan bunu 
yapamazdı." şeklinde konuştu.
İstiklâl Marşı'nın yazılması 
ihtiyacı ve bu amaçla ülke 
genelinde yarışma 
düzenlenmesi, Akif'in ilk etapta 
ödül konduğu için yarışmaya 
katılmadığı ve daha sonra 
ödülü bir kuruma bağışlamak 
şartıyla yarışmaya katılmaya 

ikna edildiği sürecine de 
değinen Müftü Küçük; Akif'in, 
çok yoksul, üstüne bir palto 
dahi alacak imkana sahip 
olmadığı durumda iken bile, 
İstiklâl Marşı için konulan 500 
liralık ödülü almayıp parayı 
'Darül Mesâi Vakfı'na 
bağışladığını hatırlattı.
Müftü Küçük, konuşmasının 
sonunda İstiklâl Marşı'nın 
içerdiği mesajları paylaştı ve 
İstiklâl Marşı'nın gençlerimize 
ve milletimize ruh veren millÎ bir 
marş olduğunu ifade ile "İstiklâl 
Marşımız, ecdadımızın bize 
emanetidir. O nedenle; bizim 
ecdadımıza, vatanımıza, 
bayrağımıza, İstiklâl Marşımıza 
karşı sorululuğumuzun 
bilincinde olmamız lazım. 
Şehitlerimizin bize emanet ettiği 
vatanımıza, bayrağımıza 
gözümüz gibi bakmamız lazım. 
Bu değerlerimizi muhafaza 
etmemiz her şeyimizden önde 
gelir. Aksi takdirde bu vatanın 
evlatları olarak görevimizi 
yapmamış, ecdada ve emanete 
vefasızlık yapmış oluruz. Allah 
bizleri atalarımızın, 
ecdadımızın, şehitlerimizin ve 
Peygamberimizin yolundan 
ayırmasın." duâ ve niyâzında 
bulundu. Konferansı, okul 
müdürü Hayrettin Deniz, müdür 
yardımcıları ve öğretmenler de 
takip etti. Müdür Hayrettin 
Deniz programın sonunda; "Bu 
kadar güzel sözlere ancak 
teşekkür edilir." diyerek İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük'e, 
öğretmen ve öğrencilere 
teşekkür etti.

SİZLER HERZAMAN BAŞTACIMIZSINIZ
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü nedeniyle Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna yemek
düzenlendi. Kaymakam Uzan, şehit ve gazi ailelerini Çanakkale'ye getirmek için çalışma başlattıklarının müjdesini verdi. 
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V
akfıkebir İlçe Kaymakamı 
Uzan, şehit ve gazi 
ailelerini Çanakkale'ye 

getirmek için çalışma 
başlattıklarının müjdesini verdi. 
Programa İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan'ın yanı sıra 
Belediye Başkan Vekili Özer 
Aktaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili 
Merthan Çelikdağ, İlçe 
Jandarma Komutanı J. Ütğm. 
Mert Oğuztarhan, İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral, 
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü 
Şifa Karadeniz, Vakıf Müdürü 
İsmet Bank, şehit aileleri ve 
gaziler katıldı.  
“SİZLER HERZAMAN 
BAŞTAÇIMIZSINIZ”
Yemek öncesi şehit ailelerine ve 
gazilere karşı hitap eden 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, aileleri 
Çanakkale'ye getirmek için 
çalışma başlatılacağının 
müjdesini verdiği konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi; 
“İlçemizdeki şehit ve gazi 
ailelerimizin hepsini dolaştık. 
Özellikle her hafta bir ailemizi 
ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bu 
arada da ihtiyaç sahibi aileleri 
de dolaşmaya çalışıyoruz. 
Haftada 3-4 aile tespit ederek 
onlarında ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyoruz. Bu 
ailelerin ihtiyaçlarını tespit edip 
vakıfça karşılamaya çalışıyoruz. 
Sizler devletimiz tarafından her 
zaman baştaçı yapılacak 
insanlarsınız, 
vatandaşlarımızsınız.  Bizlere 
her daim ulaşabilirsiniz. 
Randevu almaksızın bizlere 

ulaşın. İlgili kurumlarımızla 
yapacağımız işlemlerimiz varsa 
bizler bu kurumları sizler adına 
hareketlendirmekten mutluluk 
duyarız. Bir meramınızın 
çözüme ulaşmasından mutluluk 
duyarız. Şehir ailelerimiz 
biliyoruz en önemli 
fedakârlığınızı yaptınız. 
Gazilerimiz sizlerde bir 
uzvunuzu kaybederek bu vatan 
uğruna fedakârlık yaptınız. Bu 
durum ne kolay ne de 
küçümsenecek bir durum değil. 
Doğuda görev yaptığım zaman 
adamların nasıl çalıştıklarını 
öğrendim. Belediyede maalesef 
değer ailesi dedikleri örgütün 
içine katılmış, örgütün içinde bir 
yakını vefat etmiş veya 
hâlihazırda örgütün içinde 
faaliyet gösteren ailenin bir 
çocuğunu işe koyarak sahip 
çıktıklarını gördüm. Devletimiz 
gerekeni yaparak ideolojik 
niyetle görev 
verilenleri KHK ile 
ihraçlarını sağlandı. 
Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
ve Sayın İçişleri 
Bakanımızın neden 
bu kadar 
önemsediğini 
buradan 
anlayabiliyoruz. 
Bizler tabi ki şehit ve 
gazi ailelerimize 
onlardan daha fazla 
sahip çıkacağız. Bu 
yemeğimizi de sağ 
olsun İçişleri 
Bakanlığımızın 
talimatlarıyla 
düzenliyoruz. Size 

verilen değerin bir göstergesidir. 
Bir yemekte değil ama her 
zaman bir sorununuz 
olduğunda bilin ki çözmek için 
canla başla çalışıyoruz. Terör 
örgütü batıl inançlarında bu 
kadar aktif çalışırken bizler hak 
davamızda sizler şehit 
ailelerimiz onurlu duruşlarınızla 
şehitlerimiz ve gazilerimizin 
onurlu duruşlarıyla bu devlet 
için fedakârlığınızı asla ve asla 
unutmayacağız. Her zaman 
emrinizdeyim. Kapımız ve 
gönlümüz açıktır. Ben ve kurum 
amirlerimizi lütfen rahatsız edin. 
Biz bundan hicap duymayız 
bilakis mutluluk duyarız. Bu 
vesileyle ebediyete irtihal eden 
şehit ve gazilerimize Rahmetler 
diliyorum dedi.” 
Yemeğin sonunda şehitlerimizin 
ruhuna ithafen İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük tarafından Kuran-ı 
Kerim okunarak dua edildi. 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZ VE
GAZİLERİMİZ DUÂLARLA ANILDI
Vakfıkebir'de, Çanakkale şehitlerimiz ve gazilerimiz İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde cuma namazı öncesi duâlarla anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü 
ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 
107. Yıl Dönümü dolayısıyla, 

Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne 
bağlı camilerde cuma namazı 
öncesi program düzenlendi.
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün 
de katıldığı merkez eski 
camideki anma programında, 
namazdan önce din 
görevlilerince Kur'an-ı Kerim 
tilâveti, ilâhi, kasîde, salât-ü 
selâm ve tekbirler okundu. 
Müftü Şükür Küçük, günün 
anlam ve önemi ile ilgili yaptığı 

vaazının ardından, Çanakkale 
Şehitleri başta olmak üzere tüm 
şehit ve gâzilerimiz, din ve 
devlet adamlarımız için; 
devletimizin ilelebet payidar 
olması, kahraman ordumuzun 
muzafferiyeti, milletimizin birlik-
beraberlik, sıhhat ve afiyeti için 
yaptığı duâya açılan eller ve 
amin nidâlarıyla tüm 
şehitlerimiz rahmet ve minnetle 
anıldı.
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İLÇELERDE KENT KONSEYLERİ KURULUYOR
Trabzon'un kent konseyi bulunmayan ilçelerinde kurulması planlanan Kent Konseyleri
için Trabzon Kent Konseyinin organizasyonu ile hazırlık toplantıları yapılıyor. 

oplantıların ilki Trabzon 

THamamizade İhsanbey 
Kültür Merkezi Salonunda 

yapıldı. Trabzon Kent Konseyi 
Başkanı Hasan Karal ve Genel 
Sekreter Hasan Sula'nın 
yönettiği toplantıda kent 
konseylerinin kurulum aşamaları 
hakkında bilgiler verildi. 
Toplantıya ilçe belediyelerinden 
temsilciler katılırken, Vakfıkebir 
Belediyesini Temsilen Basın 
Yayın Halkla İlişkiler Müdürü 
Tuncay Hacıfettahoğlu katıldı.  

25.03.2022

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ
Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

V
akfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik 
Merkezinde Trabzon 

Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Hayrullah Ozan Çetiner ve 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın özel 
eğitim öğrencilerini ziyaretleri 
sırasında renkli görüntüler 
eşliğinde yaş pasta kesildi. İl 
Müdürü Çetiner ve Başkan 
Balta, öğrencilerle birlikte 
etkinlikler yaptılar ve yaş pasta 
keserek öğrencilere teker teker 
yedirdiler. Etkinliğe Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan 
Çetiner ve Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın yanı sıra 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Yunus Ali Civil, Belediye Meclis 
Üyesi Enver İskenderoğlu ve 
özel öğrenciler katıldılar. 
“KARŞILIKSIZ SEVEN VE 
SEVİLMEYİ FAZLASIYLA 
HAK EDEN KİŞİLERDİR”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta etkinlik 
sonrası yaptığı açıklamada; 
“Birleşmiş Milletler tarafından 
toplumu bilinçlendirmek ve 
farkındalık yaratmak 

maksadıyla 2011 yılında 21 
Mart, Dünya Down Sendromu 
Farkındalık Günü olarak ilan 
edilmiştir. Down Sendromu, 
tedavi edilmesi gereken bir 
hastalık değil, genetik bir 
farklılıktır. Dünyada 6 milyon 
civarında Down Sendromlu 
birey yaşamakta, bu farklılık 
ülke, milliyet, sosyo-ekonomik 
statü farkı olmaksızın her 
toplumda görülebilmektedir. 
Down Sendromlu bireyler 
enerjileri, yaşam sevgileri ve 
eğlenceli taraflarıyla 
çevresindeki insanlara ve 
topluma güzellikler katan 

kimselerdir. Down Sendromlu 
bireyler, karşılıksız seven ve 
sevilmeyi fazlasıyla hak eden 
kişilerdir. Onların kendilerine 
özgü ilgi ve yeteneklerinin 
olduğu ve istenildiğinde bu 
yeteneklerini geliştirebilecekleri 
herkes tarafından bilinmelidir. 
Down Sendromu hakkında 
erken yaşlardan itibaren 
yapılacak farkındalık 
çalışmaları, toplumumuzu 
bilgilendirici faaliyetlerle bu 
bireylerimize destek olmak 
bizlerin insani sorumluluğudur. 
Bu konuda toplum olarak 
göstereceğimiz destek, onların 
ve ailelerinin hayatlarını daha 
yaşanabilir bir hale getirecektir. 
Bu vesileyle, Down Sendromnlu 
kardeşlerimizin her zaman 
yanında olduğumuzu belirtiyor, 
down sendromlu kardeşlerimize 
ve değerli ailelerine sağlıklı, 
huzurlu ve mutlu bir hayat 
diliyorum dedi.”

GENÇLİK MERKEZİ'NDE NEVRUZ ATEŞİ
Baharın Gelişini Müjdeleyen Nevruz Kutlaması Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi'nde gençler tarafından kutlandı.

B
aharın Gelişini 
Müjdeleyen Nevruz 
Kutlaması Vakfıkebir 

Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi'nde gençler tarafından 
kutlandı. Soğuk havaya 
rağmen Nevruz ateşini yakan 
gençlik liderleri ve gönüllü 
gençler sazlı sözlü eğlence ile 
Nevruz coşkusunu yaşadı.
Baharın müjdeleyicisi olan 
"Nevruz Bayramı" Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi'nin bahçesinde 
coşkuyla kutlandı. Mustafa 
Turpçu Gençlik Merkezi 
bahçesinde nevruz ateşi 
yakan gençlik liderleri ve 
gönüllü gençler Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi Müdürü Yunus Ali Civil 
ile birlikte sazlı sözlü eğlence 
ile Nevruz'u kutladı. Soğuk 
havaya rağmen gençlik 
merkezinin bahçesinde yakılan 
nevruz ateşinin üzerinden 

atlayan gençlik liderleri ve 
gönüllü gençler unutulmaz 
anlar yaşadı.
“ATEŞ YAKILDI, DEMİR 
DÖVÜLDÜ”
Oldukça eğlenceli geçen 
Nevruz etkinliği ile ilgili 
konuşan Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil, 
"Bugün 21 Mart Nevruz 
Bayramı ve aynı zamanda 21 
Mart Dünya Ormancılık Günü 
ve Orman Haftasının 
başlangıcı. Nevruz, binlerce 
yıllık geçmişe uzanan bir 
gelenek. Bu gelenek, bu 
bayram Orta Asya'dan 
Balkanlar'a kadar birçok 
ülkede yaşatılıyor, kutlanıyor. 
Ülkemizde daha önceden 
geleneksel olarak kutlanan 
Nevruz, 1995 yılından itibaren 
resmi bayram olarak ilan 
edilmiş olup, yurdumuzun 
bütün vilayetlerinde değişik 

etkinliklerle kutlanmaktadır 
dedi. Nevruzun baharı 
müjdelediğini ve doğanın 
yeniden canlanması olduğunu 
belirten Müdür Civil, sözlerine 
şöyle devam etti: “Nevruz 
Bayramı ve 21 Mart Dünya 
Ormancılık Günü birlikte 
kutluyoruz. Nevruz, yeniden 
canlanmaya başlayan doğanın 
insanlara sunduğu bolluğu, 
bereketi, sevgiyi, kardeşliği, 
paylaşmayı ve dostluğu 
simgeler. Nevruz dünyada en 
eski bayramlardandır. 
Nevruzun köklü ve zengin bir 
geçmişi bulunmaktadır. 
Nevruzun birlik, beraberlik ve 
kardeşliğimizi güçlendirmesini 
diliyor Nevruz Bayramınızı 
kutluyorum. Nevruz baharın 
gelişinin müjdeleyicisidir. 
Atalarımızın coşku ile kutladığı 
Nevruz Bayramını bizde 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi olarak 
kutladık" dedi. Nevruz ateşinin 
yakıldığı kutlamada Gençlik 
Merkezi tarafından sazlı sözlü 
olarak çalınan müzik eşliğinde 
gençlik liderleri ve gönüllü 
gençler coşturuldu. Ayrıca 
gençler Örs üstünde demir 
döverek geleneklerini 
yaşattılar. Gençler, şarkı ve 
türkülere eşlik etti.

İL ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
rabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Tve Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlığı 

işbirliğinde, inanç, azim ve yiğitlik 
mücadelesinin destanı ve dünya 
tarihine “Çanakkale Geçilmez” 
sözünün nakşedildiği tarih olan 
18Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 
107.yıl dönümü ve Şehitler Günü 
etkinlikleri çerçevesinde “Direnişten 
Dirilişe 18 Mart” konulu liselerarası 
kompozisyon yazma yarışmasında 
Beşikdüzü Anadolu Lisesi öğrencisi 
Sefanur Karabulut il üçüncüsü oldu. 
Okul Müdürü Şenol Ziya Yıldırım, 
“İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek 
bu yarışmada il üçüncüsü olan 
öğrencimiz Sefanur Karabulut'u tebrik 
ediyor, emeği geçen edebiyat 
öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi. 
Okul Müdürü Şenol Ziya Yıldırım, 
öğrenciyi makamında kabul ederek 
kendisine hediye verdi.

“Direnişten Dirilişe 18 Mart” konulu liselerarası kompozisyon yazma yarışmasında Beşikdüzü Anadolu Lisesi öğrencisi Sefanur Karabulut il üçüncüsü oldu.

KANDİL ÖNCESİ HASTA ZİYARETLERİNDE BULUNDU 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Berat Kandili öncesi bazı yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret ederek kandillerini kutladı.

lçe Müftüsü Şükür Küçük, bir 

İgrup personel ile birlikte; 
Vakfıkebir merkez Cumhuriyet 

Mahallesinde ikamet eden yaşlı 
ve hasta vatandaşlar Süleyman 
Kazancıoğlu ve Hida Tolgun ile 
Çarşı Mahallesinde ikamet eden 
ilçesin eski esnaarından 
fotoğrafçı Alaattin Kudu ve 
Hasan Bahadır adlı vatandaşları 

ziyaret etti. Hasta ziyaretleri 
kapsamında; hasta 
vatandaşlarla onların aile 
yakınlarına moral ve manevi 
destek amacıyla gerçekleştirilen 
ziyaretlerde, Müftü Küçük hasta 
vatandaşlar ve aile yakınlarıyla 
sohbet edip hâl ve hatırlarını 
sordu, tedavileri, bakım 
hizmetleri ve sağlık durumlarıyla 

ilgili bilgi aldı. Kur'an-ı Kerim 
tilâvetinde bulunulan ziyaretlerde 
Müftü Küçük, hasta ve yaşlı 
vatandaşlara bol bol duâ etti. 
Ailelerin Berat kandillerini de 
tebrik eden Müftü Küçük, tüm 
hastalara Allah'tan âcil şifâlar, 
sabır ve metânet, yakınlarına da 
kolaylıklar, sağlıklı ve bereketli 
ömürler temennisinde bulundu.

“OKUL TAŞITLARI REHBER PERSONEL EĞİTİMİ” TAMAMLANDI
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan “Okul Taşıtları Rehber Personel
Eğitimi” nin yeni kursiyerleri 19-22 Mart tarihleri arasında eğitimlerini tamamladılar.

akfıkebir Halk Eğitimi 

VMerkezi bünyesinde 
açılan “Okul Taşıtları 

Rehber Personel Eğitimi” nin 
yeni kursiyerleri
19-22 Mart tarihleri arasında 
eğitimlerini tamamladılar. 
Açılan kursta eğitimci olarak 
trak sistemi ve güvenliği 
eğitimini Halk Eğitimi Merkezi 
Müdür Yardımcısı Mustafa 
Taloğlu, Yolcu indirme bindirme
kuralları eğitimini Kemaliye 
Adnan Demirtürk İlkokulu 
Müdürü Rahmi Durmuş, İş 
Sağlığı ve Güvenliği eğitimini İş 
Sağlığı Güvenliği Uzmanı 
Ahmet Faruk Aksoy ve iletişim 
eğitimini Osman Tan Ortaokulu 
Rehber Öğretmeni Alper 
Mumcu tarafından eğitimler 
verildi. Düzenlenen kursta 
sırası ile Yolcu İndirme ve 
Bindirme Kuralları, Trak 
Sistemi ve Trak Güvenliği, 
İletişim ve Çalışanların İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
konularında eğitim alan 
kursiyerler her modül sonunda 
sınava tabi tutuldular. Toplam 
30 saatlik eğitim sonunda 
sınavlarda başarı sağlayan 17 
kursiyer belgelerini almaya hak 
kazandı.

“KİŞİSEL GELİŞİMİNİZ İÇİN 
BİR ADIM DAHA ATTINIZ”
“İletişim” modülünü anlatan 
Osman Tan Ortaokulu Rehber 
Öğretmeni Alper Mumcu 
kursiyerlere hitaben yaptığı 
değerlendirmede; “Sizler 
hayatınızla ilgili önemli bir 
insiyatif alıp bu kursa katıldınız 
ve kişisel gelişiminiz için bir 
adım daha attınız. Bizler 
öğrenmeyi, gelişmeyi hayat 
boyu kendimize şiar 
edinmeliyiz. Bakın size bir 
hikaye anlatmak istiyorum. 
Ahmet ve Zahmet adında iki 
oduncu varmış. Zahmet, sabah 
saat 6 da kalkar, acele ile 
kahvaltı eder ve bir an önce 
ormana gidip akşam 6 ya kadar 
dur durak bilmeden ağaç 
kesermiş. Ahmet ise saat 7,30 
da kalkar, iyi bir kahvaltı eder 
akşam 5'e kadar ormanda 
dinlene dinlene ve güzel bir 
öğle yemeği de yiyerek ağaç 
kesermiş. Ahmet'in kestiği ağaç 
sayısı Zahmet'i her zaman 
geçermiş. Zahmet 
dayanamayıp sormuş “Sen 
benden daha az çalışıp ve 
daha çok dinlenip nasıl beni 
geçiyorsun?” Ahmet'in cevabı 
ise mevcut şartları iyileştirmek 

adına insiyatif kullanmak 
anlamına gelen bizlerin 
“Proaktif olmak “ dediğimiz 
tanımlamaya tam anlamıyla 
oturan ve kişisel gelişimin 
anahtarını elinde tutan 
yaklaşıma sahip bir cevap 
olmuş : “Ben her 
dinlendiğimde, baltamı 
biliyorum. Sen belki defalarca 
körleşen balta ile ağaca 
vururken ben senin yarın kadar 
vuruşla ağacı düşürebiliyorum” 
Değerli kursiyerler sizlerde 
bugün burada baltanızı bilemek 
için geldiniz. Öğrendikleriniz 
şüphesiz ki hayatta karşınıza 
çıkan zorlukları daha kolay 
aşmanız için sizin yardımcınız 
olacak. Bir yola çıktınız ve ben 
sizleri bu girişimciliğinizden 
ötürü tebrik ediyorum” dedi. 
Çeşitli iletişim oyunları, 
canlandırmalar, anketler ve 
hayattan birçok örnek olay ile 
zenginleştirilen modülün 
ardından kursiyerler 
memnuniyetlerini dile getirdi. 
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 
içinde ikincisi açılan “Okul 
Taşıtları Rehber Personel 
Eğitimi” kursuna talep olması 
halinde yeni bir kursun 
açılabileceği bildirildi.
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Lise öğrencilerine yönelik 
uygulamalı girişimcilik 
program olan “GençBizz” 

123 ülkede 50 yıldır 
uygulanıyor. Türkiye'de Genç 
Başarı Eğitim Vakfı yürütüyor. 
Genç Bizz Lise Girişimcilik 
Programı; 16-18 yaş grubu lise 
öğrencilerinin, iş dünyası 
gönüllüleri montörlüğünde ve 
öğretmenlerinin rehberliğinde; 

kendi küçük ölçekli şirketlerini 
sıfır sermaye ile kurdukları, okul 
sınırları içerisinde gerçek ürün / 
hizmet üreterek satış yaptıkları, 
yönettikleri, ulusal ve 
uluslararası fuarlara katıldıkları, 
program sonunda şirketlerinin 
tasfiye ettikleri yaparak 
öğrenmeye dayalı bir ekonomik 
eğitim programıdır. Şalpazarı 
Ayten Yılmaz MTAL 

öğrencilerinin oluşturduğu 
"aasar" şirketi "Classify" ismini 
verdikleri bir eğitim yazılımını 
üretiyor. Öğrenciler Ayşenur 
Salih (Genel Müdür), Büşra Gül 
(Pazarlama Müdürü), Nurgül 
Çelik (İnsan Kaynakları 
Müdürü), İbrahim Uçar (Finans 
Müdürü), Çağlayan İbrahim 
Bektaş (Üretim Müdürü), 
Gülnur Salih (Halkla İlişkiler 
Müdürü), Murat Haytaoğlu 
(Genel Müdür Personeli) 
kurdukları “aasar” şirketi ile 
eğitim yazılımı olan "Classify" 
uygulamasını gerçeğe 
dönüştürme peşinde. 
Şirketin danışman 
öğretmenliğini Ramazan 
Günaçtı yapıyor. Özel bir 
firmada iş geliştirme müdürü 
olarak görev yapan Burç Ersoy 
ise şirketin mentörlüğünü 
üstlendi.

ŞALPAZARI AYMTAL'NİN BÜYÜK BAŞARISI
Şalpazarı Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Biz girişimcilik programında elemeleri geçerek önemli bir başarıya imza attı.  
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NE MUTLU BİZE, YÜREĞİMİZİ TİTRETEN
BİR İSTİKLAL MARŞIMIZ VAR
İstiklal Marşımızın Kabulünün 101. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
dolayısıyla, Vakfıkebir Fen Lisesi Pansiyonu Salonunda program düzenlendi.

SABAH NAMAZI BULUŞMASI
Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesi Sahil Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

lçe Müftüsü Şükür Küçük, 

İHacıköy Mahallesi Sahil 
Camii'nde gerçekleştirilen 

sabah namazı buluşmasında, 
namazdan önce sohbet yaptı 
ve daha sonra namazı kıldırdı.  
Tesbihatın ardından caminin 
çay ocağında kahvaltı yapıldı 
ve bir süre sohbet edildi. Cami 
görevlileri İmam Hatip Ahmet 
Elbir ve Müezzin Kayyım 

Osman Haliloğu ile programa 
iştirak eden vatandaşlar 
programa katılan Müftü Küçük'e 
teşekkürlerini ifade ettiler.
Müftü Şükür Küçük, sabah 
namazı buluşmalarının; sabah 
namazının manevi atmosferini 
yaşamak, yaşatmak, feyiz ve 
bereketinden istifade etmek, 
cami cemaatiyle tanışıp 
kaynaşmak, sabah namazı 

cemaatini artırmak, cemaat 
ruhu oluşturmak, özellikle genç 
nesli sabah namazına 
alıştırmak, dini bilgileri halka 
doğru şekilde aktarmak, 
toplumdaki birlik, beraberlik ve 
kaynaşma şuurunu bilinçli bir 
şekilde geliştirmek ve samimi 
dostlukları pekiştirmek amacına 
yönelik olarak 
gerçekleştirildiğini belirtti.

İ
stiklal Marşımızın Kabulünün 
101. Yıldönümü dolayısı ile 
düzenlenen programına 

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, İlçe 
Emniyet Müdür Vekili Merthan 
Çelikdağ, İlçe Jandarma 
Komutanı J. Ütğm. Mert 
Oğuztarhan, Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, daire 
amirleri, okul müdürleri, 
öğrenciler ve veliler katıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması ile 
başlayan törende günün anlam 
ve önemini belirten konuşmayı 
Osman Tan Ortaokulu Rehber 
Öğretmeni Alper Mumcu yaptı. 
Mumcu konuşmasında;  İstiklal 
marşımızın kabulünün 
101.yılında başta Ulu 
Önder'imiz Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, Aziz 
şehitlerimiz ve İstiklal Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve 
minnetle anıyoruz dedi.
“BU MARŞ BÜYÜK BİR 
AŞKIN GURUR VERİCİ BİR 
MEYVESİYDİ”
Alper Mumcu konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi; “İnançla 
başlayan şiir inançla bitti ve 
alkışlar. İstiklal marşı 12 Mart 
1921 de mecliste kabul edilip 
alkışlar içinde defalarca 
okunmadan önce, yıllar içinde 
Akif tarafından ilmek ilmek 
dokundu. Bu marş büyük bir 

aşkın gurur verici bir 
meyvesiydi. Akif'in vatan 
aşkının büyüklüğünü 
simgeliyordu. Okuduğumuzda 
tüylerimizi diken diken eden 
marşımızı yazabilecek tek kişi 
Akifti. Onun vatan ve millet gibi 
değerlerini, askere ve şehide 
olan sevgisini, vatan aşkının 
İstiklal marşını nasıl 
müjdelediğini anlayabilmek için 
elimizdeki en önemli belge 
eserleridir. Bunların içerisinde, 
Akif'in Çanakkale Şehitlerine 
adadığı manzume ile Bülbül 
şiiri ve İstiklâl Marşı şiirleri bir 
abide gibi yer almaktadır. Her 
üç şiir de Batılıların Türk-İslâm 
yurtlarını işgal edişleri ve I. 
Dünya Savaşı ile Milli 
Mücadele'nin hükmettiği 
zaman ve mekânın insanı 
kuşatan karamsar ortamında 
kaleme alınmıştır. Bu eserler 
üzerinden İstiklal marşına 
giden yolu ve nihayet istiklal 
marşının Akif tarafından 
yazılma sürecini daha iyi 
anlayabiliriz. Bir oturuşta 
yazdığı bir şiirden 
bahsediyoruz. Akifin şiirleri 
ilhamdır. Zira Akif çok hassas 
bir insandı. Konu milleti olunca 
başka hiçbir öncelik söz 
konusu olamazdı. Böylesine 
hassas biri İstiklal marşı 
yazılması için açılan marş 
müsabakasında para ödülü 
olmasını kendine 
yediremiyordu. Memleket 
düşmanla savaşıp, canını 
ortaya koyarken para için marş 
yazamam. Çünkü memlekette 
silah yok,Un yok ,ekmek yok 
,şeker yok memlekette yırtık 
delik deşik bir üniformadan 
başka hiçbir şey yok! Maarif 
Vekili Hamdullah Suphi Bey 
yazdığı mektupla Akif'in 
kafasındaki engeli kaldırmıştı. 
Ayrıca 724 şiir gelmiş ve 6 
tanesi ancak beğenilmişti. 
Hamdullah Suphi Bey 
Mektubunda “Asıl endişenizin 

icap ettirdiği ne varsa hepsini 
yapmaya hazırız. Zatınız 
tarafından yazılacak şiir, 
maksadın hasıl olması için son 
çare olarak kalmıştır. 
Memleketi bu etkili ve coşku 
verici vasıtadan mahrum 
bırakmayın.”demiştir. Akif artık 
marşa tamamen odaklanmıştı; 
ama bu asil milleti temsil 
edecek bir şiir yazma 
sorumluluğu onu eziyordu. 
Vatan aşkından Mevlana 
mesnevisine kadar uzanan 
geniş yelpazeli ilhamı içinde 
adeta kaynarken, O Özellikle 
“her şey ona bağlı” dediği bir 
başlangıç kelimesi bulmak 
istiyordu. Sanki bir doğum 
sancısı gibiydi o “Korkma” 
kelimesini bulmak! Korkmayı 
bulduktan sonra 2 günde 
bitirmiştir İstiklal Marşını. Ve 
İstiklal marşı Alkışlar eşliğinde 
tekrar tekrar okunarak 12 Mart 
1921'de meclisimizde kabul 
edildi. İnançla başlayan şiir 
inançla bitti. Velhasıl; ne istiklal 
ne de hürriyet bizden hiç 
gitmedi! Yaşadığı her dönemde 
milleti için mücadele eden 
Mehmet Akif Ersoy'un bize en 
büyük hediyesi olan istiklal 
marşımızı nesiller boyu dinmez 
bir coşkuyla okuyacak ve 
kendisine hep minnettar 
olacağız. Ne mutlu bize böyle 
bir istiklal şairimiz var, Ne 
mutlu bize, her okuyuşumuzda 
yüreğimizi titreten bir istiklal 
marşımız var, Ne mutlu bize, 
Ne mutlu türküm diyene 
diyerek sözlerini tamamladı.”
Programda Osman Tan 
Ortaokulu Müzik Öğretmeni 
Reyhan Turan Birinci eşliğinde 
öğrenciler tarafından 
sahnelenen oratoryo, tiyatro ve 
zeybek gösterisi beğeni ile 
izlendi. Program öğrencilerin 
gösterileri ve çeşitli yarışmalar 
sonucunda dereceye girenlerin 
ödül töreninin ardından sona 
erdi.

YAYLALAR İÇİN YENİ DÜZENLEME YOLDA

A
K Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora, 
yaylalarda büyükbaş 

hayvancılığa olanak 
sağlayacak, ahır ve kalacak yer 
yapılabilmesini yasallaştıracak 
olan kanun teklifinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine 
sunulduğunu belirterek kanun 
teklifi ile ilgili bilgi verdi.
Milletvekili Cora, mecliste 
düzenlediği basın toplantısında, 
“Devletin vatandaşa yön 
göstereceği, yasağın kaçağı 
teşvik etmeyeceği ve yeni imar 
barışı yasalarına ihtiyaç 
duymayacağımız bir düzenleme 
öngörmekteyiz." ifadelerini 
kullandı.
“TEKLİF MECLİSE 
SUNULDU”
Karadeniz Bölgesi'nde deniz 
kültüründen çok yayla kültürü 
olduğunu dile getiren Cora, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Yaylacılık özellikle 
hayvancılıkla geçimini sağlayan 
vatandaşlarımız için aynı 
zamanda hayvancılığın girdi 
maliyetlerini düşürme 
anlamında da elzem bir faaliyet, 
geçim kaynağı olarak 
değerlendirilmektedir. Mera 
Kanunu'nun 14. ve 20. 
maddesine baktığımızda, inşaat 
yasağı kapsamında 
yaylalarımızda büyükbaş 

hayvancılığın yapılmasının 
önünde engellerin olduğunu 
tespit ettik. Şu anda Karadeniz 
Bölgesi'ndeki yaylalarda 
küçükbaş hayvancılık 
yapılabilir, turizm tesisi, enerji 
santralleri kurulabilir, organize 
sanayi bölgeleri olabilir ama 
büyükbaş hayvancılık yapmak 
isteyenler için korunaklı yapı 
statüsünde olan ahırların inşası 
yasaktır. Bu konuda milletvekili 
arkadaşlarımızla bir teklifi 
TBMM'ye sunduk. Ayrıca diğer 
siyasi partilerle de görüştük. 
Benzer yönde bir çalışmayı 
kendilerinin de yaptığını ifade 
ettiler.”
“KAÇAK YAPILARIN İNŞASI 
SON BULACAK”
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile de 
görüştüklerini vurgulayan Cora, 
“Yaylalardaki bu sorunun 
ortadan kalkması gerektiğini 
söyledik. Kendisinden destek 
istedik. Bu yönde de çalışma 
yapılması gerektiğini grup 
başkanımıza o anda ifade etti. 
Şimdi önümüzdeki süreçte, 
vermiş olduğumuz kanun 
teklifiyle beraber yaylalarda 
belirli alanlarda yerleşim alanı 
oluşturarak, burada hayvancılık 
yapmak şartıyla, buranın altını 
çizmek istiyorum; belirli bir 
süreliğine, geleneksel 

mimarinin özelliklerine uygun 
bir şekilde taş ve ahşap olmak 
üzere korunaklı yapıların belirli 
metrekarede, belirli ölçülerde 
yapılabilmesinin önünü açan bir 
düzenlemenin TBMM'den 
geçmesine arzu ediyoruz. Bu, 
bizim memleketimizin bir 
talebidir, Karadeniz Bölgesi'nin 
bir talebidir. Geleceğe yönelik 
yeni imar barışı yasalarının 
önüne geçecek bir düzenleme 
olarak değerlendiriyoruz. 
Mevcut haliyle baktığımız 
zaman imar barışı, imar 
yarışına dönüşüyor. Daha çok 
kaçak yapı oluyor. Yasak 
olduğu zaman kaçağı teşvik 
ediyor. Biz, düzenleyici bir 
işlemle beraber yasağı ortadan 
kaldıracak, kaçağı ortadan 
kaldıracak, devletin vatandaşa 
önden yön göstereceği bir 
düzenlemenin oluşmasını arzu 
ediyoruz.” dedi.

Alper MUMCU
Reber Öğretmen

İNCELEMELER YAPTILAR
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın ve Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu
Lisesi Müdürü Kadri Alay ile birlikte, okul çevresinde yapılacak olan düzenleme çalışmalarıyla ilgili olarak incelemelerde bulundular. 

akfıkebir Belediye Başkanı 

VMuhammet Balta yapılacak 
olan düzenleme 

çalışmalarının hem bölgede 
bulunan okullar hem de binalar için 
büyük önem arz ettiğini söyledi. 

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın yaylalarda büyükbaş hayvancılığa olanak sağlayacak olan kanun teklifi hakkında bilgi verdi. 
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RAGBİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VAKFIKEBİR'DE
750 sporcunun katıldığı RAGBİ Türkiye şampiyonası Vakfıkebir İlçe Sdatında yapılıyor. 

STADYUM: Akyazı Spor Kompleksi 
HAKEMLER: Mehmet Kara***, Mert 
Omay***, A. Tolga Komor***
VAKFIKEBİR 1874 FK: Şenol Ziya*, 
Oğuzhan*, Ahmet Talha*, Mehmet 
Lermi*, Yunus Emre*, Murat*, 
Serkan Demir**, Mehmet Çömez*, 
Şevki*, Bilal*, Yasin*
MULAKASPOR: Yunus***, Mert***, 
Fırat***, Kaan***, Serkan*** 
(Volkan***), Muhammet***, Eyüp***, 
Emre Atasoy ***, Besim***, 
Osman***, Emre Celebi***
GOLLER: Dk.3 Muhammet, Dk.7-47 
Emre Atasoy, Dk.26 Emre Celebi, 
Dk.90 Volkan (Mulakaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.75 Osman, 
Dk.75 Batuhan (Yedek Kulübesinde) 
(Mulaka), Dk.75 Şenol Ziya, 
Dk.75Serkan Demir (V.Kebir 1874 
FK) 

por Hizmetleri Genel 

SMüdürlüğü 2021-2022 
eğitim öğretim yılı okul 

sporları faaliyet programı 
doğrultusunda; Trabzon Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü 
organizasyonu çerçevesinde 
Vakfıkebir İlçe stadında 24 il, 50 
takım ve 750 sporcunun 
katılımlarıyla birlikte Okul 
Sporları RAGBİ Gençler (kız-
Erkek) Türkiye birinciliği başladı. 
21 Mart tarihinde başlayan 
şampiyona 25 Mart günü ödül 

töreniyle sona erecek. 22 ilden, 
50 takım ve 750 sporcunun 
katıldığı Okullar arası Gençler 
Türkiye RAGBİ Şampiyonanın 
açılış törenine katılan Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve Trabzon 
Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Hayrullah Ozan Çetiner yaptıkları 
konuşmalarda ülkemizin dört bir 
yanından gelen gençleri 
ilçemizde ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, tüm 

takımlara başarılar dilediler. 
Törene, Vakfıkebir Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Trabzon Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, 
İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Gülsüm Memişkaptanoğlu, 
Vakfıkebir İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürü Yunus Ali Civil, 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi Müdürü Kadri 
Alay, sporcular ve vatandaşlar 
katıldılar.
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TRABZONSPOR'A KARDEÞ ÇELMESÝ

SÜPER TOTO SÜPER LİG
PUAN TABLOSU
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aradeniz derbisi saha 

Kzeminindeki kar 
temizleme çalışmaları 

nedeniyle 20 dakika geç 
başladı. Mücadelenin ilk 45 
dakikası golsüz eşitlikle sona 
erdi. 48. dakikada Trabzonspor, 
Abdülkadir Ömür'ün attığı golle 
1-0 öne geçti. 58. dakikada 

Çaykur Rizespor ikinci yarıda 
oyuna giren Pohjanpalo'nun 
penaltıdan attığı golle skoru 
eşitledi. Bu golden 6 dakika 
sonra Çaykur Rize bir penaltı 
daha kazandı. Topun başında 
geçen Pohjanpalo kendisinin ve 
takımının ikinci golünü kaydetti. 
Trabzonspor, 71. dakikada 

Djaniny'nin attığı golle skoru 
eşitledi: 2-2. 90+5'te Çaykur 
Rizespor maçta 3. penaltısını 
kazandı. Pohjanpalo kullandığı 
3. penaltıyı da gole çevirdi 
maçın sonucunu ilan etti: 3-2.
REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKTI
Yoğun kar yağışı ve soğuk 
havada başlayan karşılaşmada 

ev sahibi ekip Çaykur Rizespor 
kümede kalma mücadelesi 
verirken, erken şampiyonluk 
hesapları yapan bordo-mavili 
takım mutlak zafer ve 30'uncu 
haftaların puan rekorunu 
yakalamak için sahaya çıktı. 
Karadeniz'de günlerdir etkili 
olan kar yağışının oynanan 

karşılaşmayı etkilememesi için 
Çaykur Rizespor yönetiminin 
talimatıyla stadyumun çimleri 
kesilip, önlem amacıyla zeminin 
üzerine branda serilmişti. 
Brandanın kaldırılıp karın 
şiddetlenmesi üzerine zemin 
beyaz örtüyle kaplandı. Hakem 
Volkan Bayarslan'ın talimatıyla 

stat görevlileri sahayı kardan 
temizledi. Temizleme 
çalışmaları nedeniyle 15 dakika 
ertelenen karşılaşma saat 
20.15'te başladı. Karadeniz 
derbisinin yaşandığı 
karşılaşmada kar yağışı ve 
soğuk hava nedeniyle tribünler 
dolmadı.

Küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan ve 15 dakika geç başlayan maçta kazanan 3-2'lik skorla Rizespor oldu. Maçta
Rizespor'un golleri penaltıdan Pohjanpalo kaydetti. Fırtına'nın gollerini ise Abdülkadir Ömür ve Djaniny attı. Bu sonucun ardından Trabzonspor 70 puanda kalırken, Rizespor ise puanını 26'ya yükseltti.

ELEMAN İLANI
Hukuk Bürosunda çalıştırılmak üzere

bayan eleman alınacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

İletişim: 0533 768 88 42
Çarşı Mah. Ay Sok. No:1 Kat:1

VAKFIKEBİR

VAKFIKEBİR1874 FK KÖTÜ BAŞLADI
Trabzon 2. Amatör Küme Play-off Gurubunda mücadele eden temsilcimiz Vakfıkebir 1874 FK playof gurubunun
ilk maçında Mulakaspor'a 5-0 yenildi. Temsilcimizde Şenol Ziya ve Serkan Demir kırmızı kart gördüler. 
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SÝZLER HERZAMAN BAÞTACIMIZSINIZ
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü nedeniyle Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna yemek
düzenlendi. Kaymakam Uzan, şehit ve gazi ailelerini Çanakkale'ye getirmek için çalışma başlattıklarının müjdesini verdi. 


