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> Sadık AYDIN 4'de

34 YIL SONRA BiR ARAYA GELDiLER
Vakfıkebir'de, 1987 yılında Kemaliye İlkokulunda başlayan arkadaşlıklarının 
ardından, 6 sınıf arkadaşı 34 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdi.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Gençlik 
Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı 
Tuncay Ulusan, 
Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik 
Merkezini ziyaret 
ederek, gençlerle 
bir araya geldi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir 
İlçe Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi 
Gökhan Turt, “Üreticinin yüzünün gülmesi 
ve zarar etmemesi için fındığa 35 TL taban 
fiyat verilmesi gerekiyor” dedi.
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F
ındık yatlarında oyun 
oynandığını öne sürerek 
Başkan Yardımcısı Turt, 

"Fındık yatı en az 35 lira olmalıdır." 
dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkan Yardımcısı 
Ziraat Mühendisi Gökhan Turt 
yaptığı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi.  Başkan Yardımcısı Turt, Artan 
tarımsal girdi maliyetleri üreticilerin 
borçlanarak üretim yapmasına, zarar 
etmesine hatta üretimden 
vazgeçmesine neden 
olmaktadır.2021 üretim yılında fındık 
tarımında verim ve kaliteyi doğrudan 
etkileyen önemli girdiler içerisinde 
yer alan gübre, mazot ve tarım 
ilaçları yatlarında, dolar kuruna 
bağlı olarak meydana gelen fahiş 
artışlar üreticilerin üretim yapmasını 
zorlaştırmaktadır. Artan girdi 
yatlarına rağmen devletin yapılan 
desteklemeleri artırmaması da fındık 
üreticilerini maddi olarak olumsuz 
etkilemektedir. Türkiye'nin üretim de 
yüzde 64, ihracatta yüzde 71 söz 
sahibi olduğu fındıkta üreticinin daha 
çok kazanması, yatın daha yüksek 
olması, fındıktan zenginlik üretmek 
için çok önemli.

“İKTİDAR ULUSLARARASI 
TEKELLERE DEĞİL FINDIK 
ÜRETİCİLERİNE SAHİP 
ÇIKMALIDIR”
Başkan Yardımcısı Turt, Tekeller 
tarafından Finanse edilmiş yapılar, 
fındık üretim sezonu başından hasat 
zamanına kadar sürekli yüksek 
rekolte tahminlerinde bulunarak 
fındık yatlarının düşük olması için 
mücadele etmektedirler. Ölçüsüz 
yapılan rekolte çalışmaları ile amaç, 

düşük açıklanacak fındık taban 
yatını üreticilerin kabul etmesini 
sağlamaktır. Devlet birkaç tekele 
fındık üreticilerinin emeğini peşkeş 
çekmemelidir. Türkiye yat 
belirlemede gücünü tamamen 
kaybetmemelidir. Devlet üreticisine 
ve fındığına sahip çıkmalıdır.
“FINDIĞI ÜRETEN TÜRKİYE, 
PARAYI KAZANAN BAŞKALARI 
OLMAMALI”
Başkan Yardımcısı Turt, Dünya'nın 

en büyük üreticisi ve ihracatçısı olan 
Türkiye fındığın yatını belirlemekte 
aciz durumdadır. Bunun başlıca 
nedeni fındık politikasının ve 
stratejisinin iktidar tarafından 
geliştirilememesidir. Fındığı alanlar, 
ihracatçılar üretim verilerini yüksek 
göstererek düşük yat oluşması için 
çalışıyor. Üreticiler ve odalar üretimi 
düşük göstererek yatın yükselmesi 
için çaba gösteriyorlar. İktidar her yıl 
devam eden bu mücadelede üretici 
yerine nanse edilmiş kuruluşları 
desteklemeyi sürdürmektedir. Her 
geçen yıl daha çok fındık ihraç 
edilerek daha az döviz elde ediliyor. 
Fındıkta sözü şirketlere bırakırsanız 
yarın üretici devre dışı bırakılabilir. 
Ülke devre dışı kalabilir. 
Unutulmamalıdır ki Türkiye tütünde 
gücünü bu süreçler sonunda 
kaybetti. Tütün üretiminden 
ihracatına kadar tüm süreci çok 
uluslu sigara şirketleri kontrol ediyor. 
Fındık üretiminden ihracatına kadar 
olan süreçlerde çok uluslu şirketlerin 
üreticilerin üzerinde baskı kurmaları 
engellenmeli, devlet üreticisini sahip 
çıkmalıdır ifadelerine yer verdi.

1
987 yılında Vakfıkebir 
Kemaliye İlkokulu birinci sınıfta 
başlayan arkadaşlıklarının 

ardından 6 sınıf arkadaşı 34 yıl 
sonra bir araya gelerek hasret 
giderdi. Vakfıkebir İlçesindeki Çınar 
Altı Cafe ve Restoran'da buluştular. 
1987 yılında ilkokula başladıkları 
yıldan bu yana ve ayrıca mezun 
olduktan sonra, lise ve üniversite 
eğitimi için her biri yurt ve yurtdışı ile 
çeşitli il ve ilçelerine dağılan 6 sınıf 
arkadaşı, 34 yıl sonra Vakfıkebir de 
buluştu. 6 sınıf arkadaşı Zeynep 
Aydın Çakar, Filiz Tutkun Erken, 
Ahmet Kamburoğlu, Doğuş Tahmaz, 
Volkan Sade, Ersen Karanis ve 
duygularını şu şekilde ifade ettiler; 

“Yıllar sonra ilkokul arkadaşlarımızla 
bir araya gelmenin mutluluğunu 
yaşadık. İlkokula başladığımız 

günden sonra ve İlkokuldan mezun 
olduk, lise ve üniversite eğitim için 
hepimiz bir yerlere dağıldık. Yıllar 

geçti ve hepimizin hayatında birçok 
değişimler oldu. Kimisi anne, kimisi 
baba ve meslek sahibi oldu. 
Görüştüğümüz bir iki arkadaşla 
sosyal medya hesaplarımızdan 
yazışarak, ulaşabildiğimiz 
arkadaşlarımızla buluşmak için 
sözleştik. Belirlediğimiz tarihte bir 
araya geldik. Arkadaşlarımızla 
yılların anılarını tazeledik. İl 
dışındaki arkadaşlarımız olan, Pınar 
Şirin Uysal, Oğuz Kamburoğlu, 
Erhan Bizel, Mert Fettahoğlu ile 
telefon arayıcılığı görüntülü 
görüştük. Çok güzel ve neşeli bir 
buluşma oldu. Bundan sonra bu 
buluşmayı her yıl yapmayı 
düşünüyoruz" dediler.

34 YIL SONRA BiR ARAYA GELDiLER

BiR KISSA
BiN HiSSE

V
akfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü 
Soner Erkek, Mevzuat ve Teknik 
Hizmetler Daire Başkanı, Altyapı 
Uygulama Daire Başkanı Metin 
Demirtürk, Altyapı Şube Müdürü 
Ercüment Şenbaba, Vakfıkebir OSB 
Müdürü Duygu Sağlam, Beşikdüzü 
OSB Müdürü Zeki Kalyoncu ve İş 

Adamı Cemil Albayrak ile birlikte 
altyapı çalışmaları devam eden 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesinde incelemelerde 
bulundular. Yapılan incelemelerin 
ardından bir açıklama yapan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Bugün burada 
Genel Müdürümüz ve Daire 
Başkanlarımızla birlikte Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgemizde devam 

eden altyapı çalışmalarımızı yerinde 
inceledik. Altyapı çalışmalarını bu 
yılsonu itibariyle tamamlamayı 
hedeiyoruz.  Elektrik şebekesi 
yapım işinin yer teslimini yaptık. 
Saha çalışmalarına önümüzdeki 
günlerde başlanılacak. Diğer yandan 
organize sanayi bölgemize ulaşım 
sağlayacak olan yeni yol 
güzergahında yüklenici rma 
tarafından sondaj çalışmaları 
gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz 

günlerde parsel tahsis talebinde 
bulunan yatırımcılarımızla yüz yüze 
görüşerek yapmak istedikleri 
yatırımların detaylarını konuşarak 
parsel tahsisine ilişkin şartlarımızı 
iletmiştik. Kısa bir süre içerisinde 
parsel tahsis sözleşmelerini 
imzalamayı planlıyoruz. Yaklaşık 
olarak 3 bin vatandaşımıza iş ve aş 
kapısı olacak olan Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgemizin hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu.  

YILSONUNA KADAR TAMAMLAMAYI HEDEFLiYORUZ

Ahmet KAMBUROĞLU

“BAK SEN ŞU İŞE”
1 Temmuz'da rahatlıyoruz...
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte artık 
normal hayatımıza da döneceğiz. 
Kısıtlamalar kalkıyor. İnsanlar rahat bir nefes 
almış olacaklar…
Temmuz ayı gelmeden her Pazar günü 
sokağa çıkma kısıtlaması var. İnsanlar 
araçlarını kullanmadan yakın mesafelerdeki 
market, fırın gibi yerlerden evlerin 
ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar…
Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi 
ise; sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde 
kolluk kuvvetleri olarak görev yapanların 
eşlerine yasak olmuyor mu?
Onları kolluk kuvvetleri yolda çevirmiyor mu?
Çevirmiyor ki, rahat rahat gezebiliyorlar…
Bende o zaman insana göre muamele 
yapılıyor diyorum…
Yasak mı var, uyulacak…
Eğer yasak değilse, herkes dışarıda olacak…
Çalışma/İzin belgesi olan sokakta olurken, 
sorgu sualsiz polis ekiplerinden geçemezken, 
bu tür hareketlerin Vakfıkebir'de yapılması, o 
kişilerin kendilerini yüksek görmelerinden 
kaynaklanıyor…
Bir mevki sahibi olabilirsiniz, kolluk kuvveti 
olarak polislik görevini icra edebilirsiniz ama 
yasaklar, yasaksa herkes için uygulanır…
Ayırımcılık yapılmaz…
Sizler, bizler bu yasaklara riayet edeceğiz ki, 
insanlara örnek olacağız. Onlar yasaklara 
uymazlarsa, insanlardan da yasaklara 
uymasını bekleyemezsin…
İnsanlar sokağa çıktı diye cezai işlem 
yaparken, birileri çıkıp derki; ilk önce gidin 
kendi içinizdekilere cezai işlem uygulayın 
sonra bana da uygulayabilirsin der…
Vakfıkebir Kaymakamı'nı sokak kısıtlaması 
varken eşi ile sokakta dolaşırken görmedim. 
İnsanlar da bana Kaymakam Bey eşiyle 
beraber dolaşıyor diye de bir söylem 
yapmadılar…
Vakfıkebir Mülki Amiri böyle yaparken, bazı 
kişilerin böyle bir şey yapmasını siz 
değerlendirin…
*********************
Her geçen gün aşı yapılma hızı artıyor…
Halen daha aşı yapılma/yapılmama gibi 
düşünceler mevcut…
Sağlık diyoruz, bu gün aşı olacağız ki, 
sağlığımız daha iyi olacak. Doğduğumuzdan 
itibaren aşı yapılıyoruz. O zamanlardan beri 
bir şey olmamışsa, şimdi de bir şey olmaz 
kanaatindeyim…
Türk aşımızın ismi de belli oldu…
Yeni Türk aşımızın ismi; “TURKOVAC”
Hayırlı olsun diyoruz ve en yakın zaman da 
Türk aşımızı bekliyoruz…
*********************
Bu hafta bir yorgun mermi daha…
Tarlacık Mahallesi Muhtarımız Levent 
Kamiloğlu, yorgun mermi kurbanı oluyordu.
Artık bilinçlenme vakti…
Eline silah alan yaylalarda bilinçsiz kullanım 
yapmaya devam ediyor…
Yaylalarımız da meskun mahal olarak 
geçiyor.
Yani kısaca hiçbir yerde silah kullanılmaması 
lazım…
Küçücük bir zevk ölümle sonuçlanabilir. 
Ruhsatlı, kaçak ve kurusıkıdan dönme 
silahlarla atmak, zevk yapmak her an bir 
kazaya sebebiyet verebilir…
Bir insan hayatı 2 TL'ye bağımlı olmamalı…
İnsan hayatı bu kadar ucuz olmadığını, bu 
gün başkasına yarının sizde olmayacağını 
asla unutmayalım…
Karadeniz Bölgesinde yaşıyoruz. Bizler silahı 
seven bir toplumuz ama bilinçsiz kullanım 
kadar kötü bir şey yok…
Dikkat, dikkat, dikkat…
Hiçbir aile ağlamasın, diyoruz…
Tarlacık Mahallesi Muhtarımız Levent 
Kamiloğlu'na geçmiş olsun dileklerimi 
sunuyorum…
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Bu kapsamda bir dünya markası 
olan KEBİR SÜT Fabrikası, 

Vakfıkebir ilçesindeki fabrikada 
çalışan personel Vakfıkebir Toplum 
Sağlığı Merkezinde oluşturulan mobil 
ekipler tarafından aşılandılar. KEBİR 
SÜT Fabrikasında çalışanlara, 
Vakfıkebir Toplum Sağlığı Merkezinde 
oluşturulan mobil ekiplerce Kovid-19 
aşısı uygulandı. Koronavirüs Bilim 
Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 
Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-
19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" 
kapsamında aşılama süreci, yeni yaş 
ve meslek gruplarının sisteme 
tanımlanmasıyla devam ediyor. Bu 
doğrultuda Vakfıkebir Toplum Sağlığı 
Merkezi tarafından oluşturulan “Mobil 
Saha Aşı Ekibi” Dr. Görkem Kuleyin 
başkanlığında Vakfıkebir İlçemizde 
faaliyet gösteren KEBİR SÜT 
Fabrikası personeline Pzer/BioNTech 
aşısının ilk tozunu uyguladı. 
“MASKE, MESAFE VE HİJYENE 
İLAVE OLARAK AŞI DA ÇOK 
ÖNEMLİ BİR GÜÇ VE KORUYUCU 
KALKAN OLDU”
Vakfıkebir Toplum Sağlığı Merkezi 

Başkanı Dr. Burcu Kırbıyık yaptığı 
açıklamada, “Başladıkları mobil aşı 
uygulamasına bölgelerindeki tüm 
işçiler aşılanıncaya kadar devam 
edeceklerini söyledi. Sırası gelen tüm 
vatandaşları aşı olmaya davet eden 
Dr. Kırbıyık, "Sağlık Bakanlığımızın 
talimatıyla İlçemizde yer alan 

fabrikalara mobil ekiplerimiz 
yerinde aşı hizmetini vermektedir. 
Pandemi seyrinde normalleşme 
başlamışken, amacımız burada 
dönmeye başlayan üretim çarkla-
rına süreklilik kazandırmaktır. 
Buradaki çalışanlarımızın 
aşılama için yapacakları zaman 
ve işgücü kaybının önüne 
geçmektir. Bölgede aşıya yüksek 
oranda ilgi gösterilmektedir. 
Buradaki yönetici ve 
çalışanlarımızın duyarlılığına çok 
teşekkür ederim. Pandeminin 
başında olduğu gibi burada tekrar 
vatandaşlarımıza çağrıda 
bulunmak istiyorum. Maske, 
mesafe ve hijyene ilave olarak aşı da 
çok önemli bir güç ve koruyucu kalkan 
oldu. Aşı ayağınıza kadar gelmişken, 
bu gücü önemseyin, bu imkanı ihmal 
etmeyin. Özellikle sırası geldiği halde 
hala aşıya direnç gösteren ve aşılarını 
yaptırmayan vatandaşlarımızın 
çağrımıza kulak vererek bize 

katılmalarını ve mutlaka aşılarını 
yaptırmalarını istiyoruz. Amacımız aşı 
hakkı olanların ayağına aşıyı ulaştırıp 
bir an önce toplumumuzun Kovid-19 
salgınından kurtulmasını sağlamak. 
Hepsinin aşısı bitinceye kadar biz 
buradayız" dedi. Kebir Süt Fabrikası 
yetkililerinden aldığımız açıklamada 

ise, “İş kaybına sebep vermemek 
adına, Cumhurbaşkanımız ve Sağlık 
Bakanımızın destekleriyle mobil sağlık 
ekipleri fabrikalarda çalışanların 
aşılanmasına başladı. Vardiya 
sistemlerini de dikkate alarak birkaç 
gün içinde tüm çalışanlarımız aşı 
olacak" diye konuştular.

KEBİR SÜT FABRİKASINDA MOBİL AŞI UYGULAMASI YAPILDI
Sağlık Bakanlığının yerinde aşı uygulamasına başlamasının ardından Vakfıkebir ilçesinde faaliyet gösteren 
KEBİR SÜT Fabrikasında çalışan personele mobil ekipler tarafından yerinde Covid-19 aşı uygulaması yapıldı.
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Osman KOYUNCU

ran asıllı, Dr. Ali Şeriatı'nın İngiltere'de İistihbarat ajanları tarafından şehit 

edilmesinin 44. ölüm yıldönümünde 

fikirlerinden bir demet sunacağım. Arapça, 

Farsça, Fransızca, İngilizce, doğu ve batı 

kültürü yanında, İslam dinini de çok iyi 

bilen büyük bir sosyolog ve felsefecidir. 

Kendisinde Mevlana ve M. İkbal'in 

etkilenmiştir bazı vecizeleri. 

“Yabancılaşma, insanın varoluş amacını 

unutarak sahte kutsallara bağlanmasıdır. 

Şeytan aslında insanı özünden 

uzaklaştırarak yabancılaştırmaya çalışan 

bir kötülük odağıdır. Allah, insanoğlunu 

özüne döndürecek ve yabancılaşmadan 

kurtaracak bilgiyi vermiştir. 

Yabancılaşma, insanı kurtuluşa götürecek 

bilgiye, insanın sırtını dönmesidir. 

İnsanların gerçeği görmesini engelleyen ve 

insanları bu dünyaya bağlayan aşırı arzu 

ve istekleridir. Eflatuna göre akıllı insanlar 

zincirlerinden kurtulup gerçek bilgiye 

ulaşabilirler. Fakat insanların çoğu 

gerçeğin farkında olmadan sürüler halinde 

yaşar.  Platon'a göre duyum(duygularla 

öğrenilen bilgi) sadece görünür dünyanın 

bilgisini veren ve asıl gerçeklikler olan 

idealar(akıl bilgisi) hakkında hiçbir şey 

veremeyen bir bilgi türüdür. Ezeli ve 

değişmez gerçekler olan idealar evreninin 

bilgisi ancak akılla kavranabilir. Aklını 

kullanamayan insanlar, bireysel ve 

toplumsal bilinç sahibi olmadan yaşayan 

eşekleştirilmiş insanlardır. Eşekleştirmenin 

en yoğun yaşandığı dönem sömürge 

faaliyetlerinin arttığı emperyalizm 

dönemidir. Emperyalist güçler, sömürge 

faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebilmek 

için eşekleştirmenin her türünü 

kullanmışlardır. Batının sömürgeleşme 

faaliyetleri ile eşekleştirme dediği süreç at 

başı gitmektedir. Eşekleştirilen insan, 

sömürüye açık hale gelmiş insandır. Bir 

anlamda kendi kendine yabancılaşmış 

insandır. Dolayısıyla insanı toplumsal 

bilinçten uzaklaştıran her olay 

eşekleşmedir. Eşekleştirilmiş bireyler 

yaratmaya çalışan aktörler, kişinin 

bireysel özelliklerine göre, kötülük ve iyilik 

araçlarını kullanarak istenilen amaca 

ulaşmaya çalışırlar. Bir evde yangın varken 

seni namaza ve Allah'a dua etmeye çağıran 

kimsenin daveti haince bir davettir. Kutsal 

olsun olmasın; bu durumda yangını 

söndürmek dışındaki her ilgi, eşekçe bir 

ilgidir. Eğer ilgilenirsen eşekleşmiş 

olursun, ister en güzel ilmi ve edebi eserleri 

incelemekle uğraşmak olsun, isterse büyük 

bir bilimsel keşifle ilgilenmek olsun. Bunun 

dışında yaptığın ve uğraştığın her iş seni 

eşekleştirir. Ne yazık ki, Müslüman 

toplumlar yaşadığımız modern dünyada 

geniş ölçüde onları bilinçten uzaklaştıran 

eşekleştirmenin tuzağına düşmüşlerdir. 

Eşekleştirmenin ortaya çıkması için 

aydınca bilincin ortadan kalkması gerekir. 

Aydınca bilinç, eşekleşmenin önündeki en 

büyük engeldir. Peygamberler dönemi 

hariç eşekleştirmenin en önemli 

araçlarından biri din olmuştur. İnsanlığı 

özgürleştirici mesajı taşıyan 

peygamberlerin ardından gelen azizler, 

şeyhler, sufiler, keşişler, rahipler dini 

kullanarak kişileri eşekleştirdiler. Din, 

egemen sınıfların elinde artık özgürlüğe 

götüren bir araç değil, tam tersine 

köleleştiren bir araç oldu. Eşekleştirici din 

ile sapık dini, para ve güç ile işbirliği 

yapan dini, resmi bir sınıf ve mütevellileri 

olan dini kastediyorum. İslam'ın yara 

aldığı en önemli mücadeleleri kendi içinde 

gerçekleşmiş, Cemel, Sıffin ve Kerbela gibi 

olaylardır ve Müslüman gruplar arasında 

gerçekleşmiştir. Tarih boyunca, yanlış din 

anlayışları insanlığın özgürlüğünü 

engellenmiştir. Tarihte dinin dinsizlikle bir 

savaşımı olmamıştır, dinin asıl karşılaştığı 

savaş şirk dini ile karşı dinle savaşıdır. Bu 

savaş gerçekten zorludur, çünkü tevhit 

dininin kavramlarını kullanmaktadır. 

“Biat” Hz. Peygamber döneminde bilinçli ve 

özgür iradeyle yapılan bir sözleşme olarak 

tanımlanırken, sonraları baskı ve kılıç 

yoluyla alınan desteğe dönüşmüştür. 

Şirkin amacı, mevcut durumu dini açıdan 

meşru göstermek, tevil etmektir.”

DİNE KARŞI DİN VE EŞEKLEŞTİRME

Y
aklaşık 2,5 milyon 
öğrencinin üniversite 
hayalini gerçekleştirecek 

olan Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı (YKS), 26 Haziran 
Cumartesi ve 27 Haziran Pazar 
Günü Yapılacak. Vakfıkebir İleç 
Kaymakamı Mesut Yakuta 
Yükseköğretim Kurumları 
sınavına girecek öğrenciler için 
başarı mesajı yayınladı.
SİZLER, BİZİM GÜVENCEMİZ 
VE GELECEĞİMİZSİNİZ
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, “Kaliteli ve her 
anlamda donanımlı bir 
üniversite okumak için sınavlara 
sıkı bir şekilde hazırlanan ve 
aynı zamanda motivasyonunu 
yüksek tutmaya çalışan 
öğrencilerimizin, emeklerinin 
karşılığını alabilmelerini ve 
yıllardır edindikleri bilgi ve 
birikimlerini sınava yansıtarak, 

başarılı olmaları en büyük 
dileğimizdir dedi.” Kaymakam 
Yakuta, “Büyük bir azim ve 
çabayla hazırlandığınız 
Yükseköğretim Kurumları 
sınavı, eğitim hayatınızdaki 
önemli dönüm noktalarından 
biridir. Ruh ve beden sağlığınız 
her şeyden daha önemli ve 
öncelikli olduğunu unutmadan 
bu sınava her türlü endişe ve 
kaygıdan uzak olarak girmeli-
siniz. Sevgi, saygı temeline 
dayalı, hedeni belirlemiş, 
gayretli öğrenciler olarak yol 
aldığınız şu günlerde heyecanı-
nızı yürekten paylaşıyorum. 
Kendinize güvendiğiniz sürece 
aşamayacağınız hiçbir engelin 
bulunmadığına inanıyorum. 
Sevgili gençler, yıllardır hazır-
landığınız bu sınavda güzel bir 
neticeyi alarak, üniversite 
hayallerinizi gerçekleştirecek-
siniz. Sizler, bizim güvencemiz 
ve geleceğimizsiniz. Hayatın 
çok uzun süren ve umutsuzluğa 
düşülmemesi gereken bir süreç 
olduğunu unutmamalısınız. Her 
şeyin gönlünüzce ve güzel 
olmasını diliyorum dedi.” 
Velilere seslenen Kaymakam 
Yakuta,"Çocuklarımız bizlerin 
geleceğidir. Çocuklarımızın 
başarılı olmalarında en büyük 
görev anne babaya yani bizlere 
düşmektedir. Öğrencilerin uzun 
çalışma maratonu sonunda 

hayatlarını şekillendirmek için, 
üniversiteyi kazanması en 
büyük dileğimizdir. Anne ve 
babaların bazı yanlış tutum ve 
davranışları onların var olan 
kaygı ve heyecanlarını daha da 
artırmaktadır. Bundan dolayı bu 
süreçte siz velilerin bazı 
konularda daha duyarlı olmaları 
öğrencilerimizin yararlarına 
olacaktır. Öğrencilerimizin 
stresten ve heyecandan uzak 
bir şekilde sınava girmeleri 
durumunda, bilgi ve birikimlerini 
en üst seviyede sınava 
yansıtacaklarına inanıyor, 
Yükseköğretim Kurumları 
Sınavına girecek tüm 
öğrencilerimize başarılar diliyor, 
öğrencilerimizi yetiştiren, onlara 
emek ve destek veren tüm 
yönetici, öğretmenlerimiz ile 
ailelerine teşekkür ediyorum. 
Sınavda başarılar diliyorum" 
ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM YAKUTA; 
“SİZLER, BİZİM GÜVENCEMİZ VE GELECEĞİMİZSİNİZ”

CİVİL MÜDÜR'Ü TAKDİR EDİYORUZ

Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezinde 

incelemelerde bulunan Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Gençlik 
Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Tuncay Ulusan'a 
ziyaretlerinde, Trabzon Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk 
ve Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil eşlik ederek,  Genel 
Müdür Yardımcısı Ulusan'a 
gençlik merkezinde yapılan 
çalışmalar, devam eden kurslar 
ve atölyeler hakkında bilgi verdi. 
Gençlik merkezlerinde eğitim 
alan öğrencilerle de bir araya 
gelen Ulusan, gençlerin mem-
nuniyetini sorarak, sohbet etti. 
“MUSTAFA TURUPÇU ÖRNEK 
BİR MÜDÜRDÜ”

Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezinde 
incelemelerde bulunduklarını 
kaydeden Ulusan, merkezde 
yürütülen akademik ve kulüp 
faaliyetleri hakkında yeni 
dönemde gerçekleştirilecek 
etkinlikleri anlattı. Amaçlarının 
ülkenin geleceği olan gençlere 
daha iyi hizmet edebilmek 
olduğunu aktaran Ulusan, tüm 
gençleri düzenlenen faaliyetlere 
katılmaya davet etti. Gençlik 
merkezindeki incelemelerinin 
ardından Genel Müdür 
Yardımcısı Ulusan, Gençlik 
Merkezinin efsane müdürü 
merhum Mustafa Turupçu'yu da 
unutmayarak merkezde onun 
adına yapılan panodaki öz 
geçmişini okuyarak duygu dolu 

anlar yaşadı. Genel Müdür 
Yardımcısı Ulusan, merhum 
Mustafa Turupçu ile çok samimi 
diyaloglarının olduğunu dile ge-
tirerek, çok çalışkan bir insandı. 
Kendisini rahmetle anıyorum. 
Vakfıkebir çok kıymetli bir 
evladını kaybetmiştir. Kendisini 
gençliğe ve gençlerin gelece-
ğine adayan önemli bir şahsiyet, 
örnek bir müdürdü dedi. 
“BAŞARILI ÇALIŞMALARA 
İMZA ATAN CİVİL MÜDÜR'Ü 
TAKDİR EDİYORUZ”
Yapılan faaliyetler hakkında bilgi 
alan Genel Müdür Yardımcımız, 
Gençlik Merkezini gezerek 
gençlerle birebir sohbet etti. 
Sonrasında liderlerle sohbet 
eden Tuncay Ulusan merkezin 
konum ve donanım olarak çok 
iyi olduğunu, yapılan çalışmaları 
beğendiğini dile getirdi. Ulusan, 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil den de övgü ile bahse-
derek şu ifadeleri kullandı. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü olarak Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi Müdürümüz 
Yunus Bey'in yaptığı başarılı 
çalışmaları yakından takip edi-
yor, takdirle karşılıyoruz. Zaten 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi Tür-
kiye genelinde de yapılan faali-
yetler ve çalışmalar değerlen-
dirildiğinde birinci sıradaki yerini 
her zaman koruyor. Başarılı 
çalışmaları ile Türkiye 
sıralamasındaki yeri her zaman 
birincilik olan Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil'i ve ekip 
arkadaşlarını kutluyorum dedi. 

İ
Yİ Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Alpaslan Beşli, 
Yomra Belediyesi önünde 

silahlı saldırıya uğrayan 
Belediye Başkanı Mustafa 
Bıyık'ı ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileklerinde bulundu. 
Başkan Beşli'nin Yomra 
Belediye Başkanı Mustafa 
Bıyık'ı ziyaretine İyi Parti 
Yomra İlçe Başkanı Zekeriya 
Akgül de eşlik etti.

“BÖYLE SALDIRILAR HER 
KİME YAPILIRSA YAPILSIN 
KESİNLİKLE DOĞRU 
DEĞİLDİR”
İYİ Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Alpaslan Beşli, 
Yomra Belediyesi önünde 
silahlı saldırıya uğrayan 
Yomra Belediye Başkanı 
Mustafa Bıyık'ı makamında 
ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' 
dileklerinde bulundu ve 
menfur saldırıyı kınadı. 

Yomra Belediye Başkanı 
Mustafa Bıyık'ın asla yalnız 
olmadığını ifade eden Başkan 
Beşli, “Yomra Belediye 
Başkanımız Mustafa Bıyık, 
seçildiği günden bugüne 
Yomra'nın ve Yomralıların 
çıkarlarını korumak için çok 
ciddi gayretler sarfetti ve 
sarfetmeye devam ediyor. 
Çok güzel çalışmalar yaptı ve 
yaptığı çalışmalar da milletin 

takdirindedir. Fakat neden 
olduğunu bilmediğimiz bir 
silahlı saldırıya maruz kaldı. 
Çok şükür ki; Sayın Belediye 
Başkanımız Mustafa Bıyık'a 
ve hiç bir vatandaşımıza bir 
şey olmadan bu menfur 
saldırı atlatıldı. Tek tesellimiz 
bu. Olayın faiillerinin adalet 
karşısında hesap vermesini 
istiyoruz. Başkanımız asla 
yalnız değildir. Yomra'nın bu 
tür hadiselerle anılıyor olması 

hepimizi çok üzdü. 
Trabzon'un ve Yomra'nın 
huzurunu bozmaya kimsenin 
hakkı yok. Bunun böyle 
bilinmesini istiyoruz. Bir daha 
böyle bir saldırının yaşanma-
ması en büyük temennimizdir. 
Böyle saldırılar her kime 
yapılırsa yapılsın kesinlikle 
doğru değildir. Bu tür saldı-
rıların siyasi ayrımı olamaz. 
Bu konuda emniyet birimleri-

miz ve adli merciler gerekli 
hassasiyeti gösterileceğine 
inancımız tamdır” ifadelerinde 
bulundu. Ziyaretlerinden 
dolayı İYİ Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Alpaslan Beşli'ye 
teşekkür eden Yomra Bele-
diye Başkanı Mustafa Bıyık, 
“Güvenlik güçlerimiz konuyla 
ilgili tahkikatı derinlemesine 
sürdürüyor. Suçluların adalet 
önünde hesap vereceğine 
yürekten inanıyorum” dedi.

BEŞLi'DEN BIYIK'A

GEÇMiŞ OLSUN ZiYARETi

Amaçlarının ülkenin geleceği olan gençlere 
daha iyi hizmet edebilmek olduğunu 

aktaran Ulusan, tüm gençleri düzenlenen 
faaliyetlere katılmaya davet etti. “

“
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V
akfıkebir Kaymakamlığı, 
Vakfıkebir Belediyesi, 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğü ile Vakfıkebir 
Ziraat Odası Başkanlığı 
tarafından yürütülen ''Tarımsal 
Üretimde Çeşitliliğin Artırılması 
Projesi - Aronya Yetiştiriciliği'' 
kapsamında ilçeye getirilen 
aronya danları başvuru 
sahiplerine teslim edildi.Fidan 

teslimine Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta,  Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Üyemiz Enver 
İskenderoğlu İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Remziye 
Kuleyin,ve Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç katıldılar. 
Aronya ülkemizde 2017 yılında 

ticari amaçlı bahçeler kurulmaya 
başlanmıştı.  Vakfıkebir'de proje 
paydaşlarının hibe desteğiyle 20 
üretici 500 metrekare alanda 
aronya üretimi 
gerçekleştirilecek.
ARONYA NEDİR? 
Üzümsü meyveler içerisinde yer 
alan aronyanın insan sağlığı 
üzerine etkisi konusunda 
yapılan çalışmalar sonucunda, 

antioksidan kapasitesi diğer 
üzümsü meyvelere göre en 
yüksek değere sahip olduğu 
tespit edildi. Anavatanı Kuzey 
Amerika olan Aronya, üzümsü 
bir meyve olup sağlık 
potansiyeli nedeniyle 1900'lü 
yılların başlarında Rusya'ya 
getirilmiş ve yetiştiriciliğine 
başlanmıştır. Aronya geniş bir 
iklim kuşağı ve toprak şartlarına 

adapte olabilmesi, zengin içeriği 
ile insan sağlığına ve 
beslenmesine katkısı nedeni ile 
'süper meyve' olarak 
adlandırılmaktadır. Meyvesi çok 
yüksek miktarda antosiyanin ve 
ovanoidler içermektedir. Aynı 
zamanda antioksidanlar, 
fenoller, minareller ve vitaminler 
yönünden de zengindir.

akfıkebir İlçesi 

VKemaliye Mahallesi 
PTT Karşısında yıllardır 

müşterilerine hizmet veren 
Abdulkadir Şafak'a ait Şafak 
Lokantası, yeni imaj yapısı ve 
profesyonel çalışma 

anlayışıyla müşterilerine 
hizmete devam ediyor. Yemek 
menüsündeki çeşitleri artıran 
ve profesyonel bir kadro ile 
müşterilerine hizmet vermeye 
devam eden Şafak Lokantası, 
Damak tadına önem 

verenlerin adresi. Haşlama ve 
Çorba çeşitlerinden sulu 
yemek çeşitlerine, döner ve 
ızgara çeşitlerinden fırında 
sütlaç ile siz değerli 
müşterilerine hizmet vermeye 
devam ediyor. 

B
aşkan Muhammet Balta 
mesajında şunları 
söyledi: 

'Baba çınar ağacı gibidir 
meyvesi olmasa da gölgesi 
yeter' demiş Mevlana 
Celaleddin Rumi. Babalar, 
çocukların en büyük kahramanı, 
çocuklar ise babaların en 
değerli hazinesidir.  Baba; 
sevgidir, fedakârlıktır, umuttur, 
sabırdır, hasretle beklenendir.  
Bir babanın en büyük hayali 
evlatlarını vatana, millete hayırlı 
birer birey olarak yetiştirerek, 
mutlu yuvalarını kurduklarını 
görebilmektir. Büyüklerimizin 
yaşarken kıymetini bilmeli, 
gönüllerini hoş tutmalı, 
saygımızı sevgimizi en güzel 
şekilde göstermeli ve bizlere 
ihtiyaç duydukları her dönemde 

değerli olduklarını 
hissettirmeliyiz. Bu anlamlı 

günde hayatta olan 
babalarımızın hayır dualarını 
almak için gayret gösterelim. 
Hakkın rahmetine kavuşan 
Babalarımızın kabirlerini ziyaret 
ederek dua edelim.  Bu 
vesileyle çok küçük yaşta 
kaybettiğim sevgili Babama ve 
ebediyete irtihal eden tüm 
babalarımıza Rabbimden 
rahmet diliyorum. Mekanları 
cennet, makamları âli olsun 
inşallah.  Başta aziz 
şehitlerimizin babaları olmak 
üzere, hayatı boyunca maddi ve 
manevi bütün imkânlarını ailesi 
için seferber eden, çocuklarına 
karşı müşk ve merhamet 
sahibi olan tüm babaların 
Babalar Günü'nü kutluyor, 
aileleriyle sağlıklı, mutlu ömürler 
diliyorum.

MUHAMMET BALTA'DAN
BABALAR GÜNÜ MESAJI

VAKFIKEBiR'DE ARONYA
BAHÇELERi KURULUYOR

BÜYÜKLERİMİZİN YAŞARKEN
KIYMETiNi BiLELiM 

T
BMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta Babalar Günü 
dolayısıyla mesaj yayımladı. 
Balta mesajında şu ifadelere 
yer verdi: “Ailesi için her türlü 
fedakârlığı üstlenen, her türlü 
çileye göğüs geren, ailesinin 
mutluluğunu kendi mutluluğu 
sayan babalar, aile 
değerlerimizin korunmasında, 
adalet, paylaşma, sorumluluk, 
sevgi, saygı, otorite gibi hayati 
değerlerin kuşaktan kuşağa 
aktarılmasında belirleyici bir rol 
üstlenmektedir. Bizim 
toplumumuzun yapı taşını aile 
oluşturmaktadır. Baba da aileyi 
oluşturan en önemli iki fertten 
biridir. Aile müessesinde 
annenin rolü başka, babanın 
rolü başkadır. İkisi birbirinin 
tamamlayıcısı, evlatların 
yetiştiricisidir. Bize hayatın 
anlamını ve tüm güzelliklerini 
öğreten, evlatları için her türlü 

fedakârlığa katlanan, sadece 
kendi sorumluluğunu değil, 
ailenin mesuliyetini omuzlarında 
taşıyan, acısını dışa 
vuramayan, sevgisini ifade 
edemeyen babaların her zaman 
isteği ve dileği; çocukları için iyi 
bir gelecek hazırlayabilmek ve 
onların geleceklerini güvence 
altına alabilmektir. Bunun 
yanında bizim dinimizin gereği 
olarak da evlatların ana ve 

babalarına saygıda kusur 
etmemesini, onlarla geçirdikleri 
her anın kıymetini bilerek 
hareket etmesini tavsiye 
ediyorum. Bu itibarla, 
üzerimizde hakkı olan anne ve 
babaların rızasını kazanmak, 
onların gönlünü hoş tutmak, 
onlara karşı her zaman vefa 
göstermek her evladın önceliği 
olmalıdır. Bu anlamlı günde, 
babasız büyümek zorunda 
kalan yetimlerimize sahip 
çıkılmasının, onların yüzlerinin 
güldürülmesinin de önemli 
olduğuna inanıyorum. Bu duygu 
ve düşüncülerle başta 
şehitlerimizin emaneti 
babalarımız olmak üzere hayatı 
boyunca maddi manevi bütün 
imkânlarını ailesi için seferber 
eden, tecrübeleriyle her zaman 
yol gösterici olan tüm babaların 
Babalar Günü'nü kutluyor, 
kendilerine aileleriyle birlikte 
sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür 
diliyorum”.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, “Sevgi ve güvenle bizleri geleceğe hazırlayan 
babalarımızın Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

VAKFIKEBiR'DE MUHTAR VURULDU
Vakfıkebir İlçesi Tarlacık Mahallesi Muhtarı Levent Kamiloğlu, Karadağ Yaylasında 
evinin bahçesinde çalışırken rastgele sıkılan mermi sonrası vuruldu.

E
dinilen bilgiye göre; 
Karadağ Yaylasında 
evinin bahçesinde 

çalışırken rastgele sıkılan 

merminin isabet ettiği, Tarlacık 
Mahallesi Muhtarı Levent 
Kamiloğlu omzundan vuruldu. 
Yaşanan yaralanma sonrası 

hemen olay yerine 112 
ambulans ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Muhtar Levent 
Kamiloğlu komşularının yardımı 
ile 112 ambulansla Vakfıkebir 
Devlet Hastanesine gönderildi. 
Vakfıkebir Devlet Hastanesine 
Kaldırılan Muhtar Kamiloğlu'na 
burada ilk müdahale yapılarak 
tedavi adlına alındı. Muhtar 
Kamiloğlu'na Omzundan giren 
mermi kemiği kırarak içeride 
kaldı. Çekilen MR'lar ve 
tedavinin ardından doktor kararı 
ile omuzu sarılan Muhtarın, 
kırılan kemiğinin kaynadıktan 
sonra ameliyata alınarak içeride 
kalan merminin alınmasına 
karar verildiği öğrenildi. Muhtar 
Levent Kamiloğlu taburcu 
edilerek eve gönderildi. 
Jandarma olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma başlattı.

ŞAFAK LOKANTASI YENi iMAJIYLA
HiZMETE DEVAM EDiYOR
Vakfıkebir İlçesi, Kemaliye Mahallesi PTT Karşısında yıllardır müşterilerine hizmet 
veren Şafak Lokantası, yeni imajıyla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Vakfıkebir'de 20 üretici 500 metrekare alanda aronya üretimi gerçekleştirilecek. 
İlçeye getirilen Aronya fidanları başvuru sahiplerine teslim edildi.

Çok küçük yaşta Babasını ahrete uğurlayan Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta 'Babalar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

B
aşkan Beşli şöyle devam 
etti; Aile olmanın en güzel 
yanı, birlik ve beraberliğin 

en sıcak ve güvenli şekilde his-
sedilmesidir. Aile çatısının altın-
da sonsuz sevgileri ve şefkatleri 
ile bizleri yetiştiren Annelerimiz 
gibi; Babalarımız da evlatlarının 
sığınacağı bir liman, gölgesinde 
huzur bulacağı ulu bir çınar ve 
güvenle sırtını yaslayacağı yüce 

bir dağdır.Bugün Babalar günü ve 
başta yüce vatanımız, şanlı ay 
yıldızlı bayrağımız uğruna şehit 
olmuş, evlatsız yaşanabilir ama 
vatansız asla diyerek evladını şehit 
vermiş babalarımız olmak üzere; 
tüm Babalarımızın, kalbinde 
Babalık sevgisini taşıyanların 
“Babalar Günü'nü” kutluyor, 
ebediyete intikal edenlere ise Yüce 
Allah'tan rahmet diliyorum.

BEŞLİ'DEN BABALAR GÜNÜ MESAJI
İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli, Babalar günü mesajı yayınladı.

V
akfıkebir İlçemizin yetiştirdiği 
önemli şahsiyetlerden biri olan  
T.C. Azerbaycan Bakü 

Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri 
Zeki Yavuzyılmaz ve Songül 
Yavuzyılmaz'ın biricik kızları Fatma 
Nur ile Ümmü Gülsüm ve Reşit Koçak 
çiftinin oğulları Burak bir ömür 
mutluluğa evet dediler. Vakfıkebir Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün Salo-

nunda İlahiler okunarak ve Kur'an-ı 
Kerim tilaveti ile yapılan düğün törenin-
de genç çiftlerin nikahlarını Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta 
kıydı. Düğün törenine katılan davetliler 
genç çiftlerin mutluluklarına şahitlik 
ettiler. Bizlerde Fatma Nur ile Burak'a 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diyoruz. 

YAVUZYILMAZ VE KOÇAK 
AİLELERİNİN 
EN MUTLU GÜNÜ
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Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi TİSKİ Genel 

Müdürlüğü ekipleri, kent 
genelinde kaçak su kullanımına 
yönelik kapsamlı bir mücadele 
yürütüyor. TİSKİ Genel 
Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi 
Başkanlığı Kaçak Su Takip ve 
Önleme Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 1 Ocak 2021 
tarihinden bu yana 17 bin 399 
kaçak su kontrolü 
gerçekleştirildi.
187 ADRESE 345 BİN TL 
CEZA
2021 yılı içerisinde sürdürülen 
denetimlerde; 816 adet aboneli 
ve sayaçlı kaçak kullanım, 634 
adet aboneli ancak sayaçsız 
kullanım, 122 adet sayaçlı 
ancak abonesiz, 510 adet hem 
sayaçsız hem de abonesiz 
kullanım tespit edildi. 7 gün 24 
saat devam eden bu denetimler 
neticesinde kaçak su kullandığı 
tespit edilen adreslere toplam 
345 bin 805 TL ceza kesildi.
TARIMSAL SULAMAYA 
DİKKAT!
Yaz mevsiminin gelmesiyle 
tarımsal sulamada büyük 
oranda artış yaşandığını 
belirten Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, “Halkımızın içme 
suyu anlamında mağduriyet 
yaşamaması, kaynaklarımızın 
daha etkin kullanılması ve 

kaçak veya usulsüz su kulla-
nımlarının önüne geçmek adı-
na denetim çalışmalarımızı yo-
ğunlaştırdık. Usulsüz ve kaçak 
su kullananlara gerekli cezai 
işlemleri uyguluyoruz” dedi.
1 YILDAN 3 YILA KADAR 
HAPİS
Vatandaşları kaçak su kullan-
maması konusunda uyaran 
Başkan Murat Zorluoğlu, 
“Kaçak su kullananlar, diğer 
vatandaşlarımızın hakkını gasp 
etmektedir. Kaçak, usulsüz 
veya ticari olarak yapılan 
tarımsal sulama yapanlara 
1849 TL para cezası 
uygulanırken, Türk Ceza 
Kanunu'nun 5237 Sayılı Kanun 

163. maddesi gereğince; kaçak 
su kullanan kişiler hakkında 
idari para cezasının yanı sıra 1 
yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 
uygulanacağı belirtilmektedir” 
diye konuştu.
HALKIMIZ DESTEK VERMELİ
Usulsüz su kullananlara yönelik 
başlatılan çalışmalara vatan-
daşların destek vermesi gerek-
tiğini söyleyen Başkan 
Zorluoğlu, “Kaçak tespit çalış-
malarımız ve kaçak su kullanı-
mı konusunda vatandaşlarımı-
za da önemli görevler düşmek-
tedir. Kaçak su kullanımını ve 
ticari amaçlı tarımsal sulama 
yapıldığını tespit eden 
vatandaşlarımızın, ALO 185 
Çağrı Merkezimizi arayarak 
ihbar etmesi bir vatandaşlık 
görevidir. Kurum olarak bu işin 
önüne geçmek için kararlıyız” 
ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR

FiNALLERE KATILACAK

L
ig sıralamasına göre 
belirlenen eşleşmeler 
sonucunda bordo 

mavililer ilk maçını Göztepe 
ile oy-nayacak. Tek maç 
eleme usulüne göre oyna-
nacak maçlar sonunda se-
zonun şampiyonu belli ola-
cak. Finallerin ilk tur eşleş-
meleri lig sıralaması sonu-
cunda şu şekilde oluştu:
Trabzonspor – Göztepe
Galatasaray- Beşiktaş
Medipol Başakşehir - 
Fenerbahçe
Alanyaspor - Kasımpaşa

Hasan Üçüncü “Hedefimiz 
şampiyonluk”
Trabzonspor U19 takımı teknik 
direktörü Hasan Üçüncü, orga-
nizasyona iddialı bir şekilde 
katılacaklarını belirterek, 
şunları söyledi: “İçerisinde 
bulunduğumuz pandemi süreci 
ve sezon başındaki belirsizlik 
nedeniyle bir takım sıkıntılar 
yaşamış olsak da oynadığımız 
maçlarda futbolcularımızın 
müthiş mücadelesi bizi mem-
nun etti. Bu mücadele naller 
için umut verici. Hedemize 
ulaşacak bir kadromuz ve bu 
yolda hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayan bir ekibimiz var. 
Trabzonspor adının olduğu her 
yerde hedef şampiyonluk oldu-
ğu gibi, bu inadımızı sonuna 
kadar devam ettireceğiz. 
Şampiyonada yer alacak tüm 
takımlara başarılar dilerim.”

AKRAN ZORBALIĞI
KONUSUNA DiKKAT

Beşikdüzü Şehit Öğretmen 
Gürhan Yardım İlk-

Ortaokulu İdaresinden yapılan 
açıklamada; 2020-2021 Eğitim 
Öğretim yılı süresinde 
okullarımızda Akran Zorbalığı 
konusuna dikkat çekmek ve bu 
sorunu en aza indirgemek için 
ürettiğimiz 'Ne Kurbanım Ne 
Zorbayım Akranımla Bir Yolda-
yım' adlı eTwinning projemiz, 
farklı şehirlerdeki öğrenci ve 
öğretmenlerin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Günümüzün 
en büyük sorunlarının başında 
gelen akran zorbalığını karşı 
öğrencilerin bilinçlendirilme-
sinin amaçlandığı e-twinning 
projesi ile akranların birbirine 
verecekleri değerler eğitimi ile 
bu sorunun azaltması ve akran 
zorbalığının önüne geçilmesi 

noktasında hedeenen çalış-
maların ana hatlarını oluşturu-
yor. Projeye katılan okullarımız; 
Güngören Şehitler İlkokulu 
(Güngören/ İSTANBUL),  Akke-
se İlkokulu (Beşikdüzü/ 

TRABZON), Akkese Ortaokulu 
(Beşikdüzü/TRABZON), 
Merkez Fatih İlkokulu 
(Ardeşen/RİZE), İbrahim Hakkı 
Kubilay İmam Hatip Ortaokulu 
(Palandöken/ERZURUM), 
Şehit Öğretmen Gürhan Yardım 
İlkokulu (Beşikdüzü/ 
TRABZON), Şehit Öğretmen 
Gürhan Yardım Ortaokulu 
(Beşikdüzü/TRABZON), Gazi 
Mustafa Kemal İlkokulu 
(Nizip/GAZİANTEP) 
Projemizde  öğretmenlerinin 
rehberliğinde, öğrencilerimiz 
farklı web 2.0 araçlarını (Story 
Jumper, WordArt, Canva ,vb…) 
'Akran Zorbalığı' temalı 
projemize entegre ederek 
yaparak yaşayarak öğrenme 
ilkesiyle çalışmalarını 
sürdürmüşler ve ürünlerini 
ortaya koymuşlardır.

Beşikdüzü Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlk-Ortaokulu Öğretmen 
ve Öğrencileri, Trabzon ve çevre illerdeki birçok İlk ve ortaokulun 
destek verdiği e-twinning projesi ile özellikle öğrencilerin en büyük 
sorunlarının başında gelen ” Akran Zorbalığı ile alakalı çalışmalar ele 
alınarak öğrencilerin yaşadığı sorunların azaltılması amaçlanıyor.

KAÇAK SU KULLANIMINA 3 YIL HAPiS
TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak su kullanıma yönelik 
denetimlerini etkin bir şekilde sürdürüyor. Ekipler bu yıl kaçak su 
kullanan 187 adet adrese 345 bin 805 TL tutarında ceza yazdı.

U19 Gelişim Ligi'nde normal sezonu 38 puanla ikinci sırada 
tamamlayan Trabzonspor U19 takımı, 4-13 Temmuz 2021 tarihleri 
arasında Antalya'da yapılacak final müsabakalarına katılacak.

TRABZONSPOR'DA GENÇLERE ŞANS DOĞDU
Trabzonspor'da Teknik direktör Abdullah Avcı, yabancı kuralı 
çıkmadan önce forma şansı bulamayacakları gerekçesiyle genç 
oyuncuları kamp kadrosuna dahil etmemişti.

ncak Trabzonspor U19 

ATakımı'nın nallere 
kalması ve yabancı 

kısıtlamasının gelmesinden 
sonra kararını değiştiren 

başarılı hocanın, geçtiğimiz 
sezon farklı takımlara kiralanan 
Koray Kılınç ve Tunahan 
Ergül'ün de kadroya dahil 
edeceği öğrenildi. Böylelikle 

Murat Cem Akpınar, 
Muhammet Taha Tepe, Salih 
Kavrazlı, Koray Kılınç ve 
Tunahan Ergül'ün de katılımı ile 
5 oyuncunun kampta yer 
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V
akfıkebir Belediyemiz, 
Vakfıkebir 
Kaymakamlığı, 

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ile Vakfıkebir Ziraat 
Odası Başkanlığı tarafından 
yürütülen ''Tarımsal Üretimde 
Çeşitliliğin Artırılması Projesi - 
Aronya Yetiştiriciliği'' 
kapsamında Hacıköy 
Mahallemizde Hacı Ali 
Kamiloğlu'nun bahçesinde 
dan dikimi yapıldı. Fidan 
dikimine Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı-
mız Muhammet Balta, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye Kuleyin ve 

Ziraat Odasını temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Öztürk ile Ziraat Mühendisi 
Özkan Aktaş katıldılar.
“BÖLGEMİZDEKİ ÜRÜN 
ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAK 
İSTİYORUZ”

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye Kuleyin dikim 
alanında yaptığı bilgilendirme-
de şunları söyledi. Müdür 
Kuleyin; “Aronya özellikle 
üzümsü bir meyvedir. Yüksek 
antioksidan içeren ve kanser 

hücreleri yok edebildiği 
kanıtlanan Aronya meyvesi 
stres, çevre kirliliği, tıbbi 
röntgen ve günlük yaşam 
aktivitelerinin vücudumuzda 
oluşturduğu hücrelere zarar 
veren serbest radikaller ile 
mücadele eden antioksidan 
polifenolik doğal karışımını 
içerir. İlaç sanayisinde de 
kullanılan Aronya, Amerikan 
Milli Tıp Kütüphanesi tarafın-
dan yayınlanan çalışmaya 
göre bu antioksidanlar ara-
sında yer alan antosiyaninle-
rin bazı kanser türleri, kalp-
damar hastalıkları, kronik 
inamasyon ve karaciğer 
fonksiyonları gibi oksidatif 
strese bağlı hastalıklarla 

mücadelede etkili olduğunu 
gözlemlenmiştir. Ana vatanı 
Kanata ve Kuzey Amerika'dır. 
Daha sonradanda Avrupa 
ülkelerine yayılmış üzümsü bir 
meyvedir. Şuan Almanya ve 
Rusya da oldukça fazla 
üretilmektedir. Bölgemizde de 
bu topraklarda yetişebilecek ve 
bizlere katkı sağlayacak 
değerli bir ürün. İki yılda ürün 
vermeye başlayan bir meyve. 
Bu bitki 5 yıl içerisinde bir 
fındık molu gibi olacak ve 7 ile 
10 Kg. arasında mahsul 
verecek. Şu an piyasada 
kilosu 50 TL. gibi bir rakamdan 
satılmaktadır. 100 dandan 
ortalama 1 ton civarında ürün 
alınacak. Haliyle fındığa 
alternatif bir ürün demiyoruz. 
Amacımız bölgemizdeki ürün 
çeşitliliğini artırmak. Bu 
projede özellikle biz %45 
vatandaş desteği ve %55 
Kaymakamlık, Belediye, Ziraat 
Odası ve Tarım Bakanlığı 
destekli yapmış olduğumuz bir 
projedir. Bu projeye Vakfıkebir 
ilçemizin tümünü kapsayacak 
şekilde başladık. Özellikle 
dan seçimlerini yerinde 
giderek tespit ettik. Bu projenin 
5 yıl takipçisi olacağız. 
Amacımız vatandaşlarımıza 
ekonomik anlamda maddi girdi 
sağlayarak katkıda bulunmak. 
Bu sayede Aronya bahçeleri-
nin sayısını artırmak istiyoruz. 
Bu proje ve diğer bütün 

projelerimiz
de bizleri 
her zaman 
destekleyen 
Sayın Kay-
makamımıza, 
Belediye 
Başkanımıza 
ve Ziraat 
Odamıza 
özellikle 
teşekkür 
ediyorum 
dedi.”  

�LK F�DANLAR
TOPRAKLA BULUŞTU 

UZUN VE İMAMOĞLU 
ÇALIŞTAY'DA BULUŞTU

æ25.06.2018 tarihinde 
Vakfıkebir Belediyesi 
tarafından başvurusunu 

yapılan, 25.05.2021 tarihinde Türk 
Patent ve Marka Kurumun tarafından 
tescil edilen Vakfıkebir Külek Peyniri, 
Trabzon'un 11. Vakfıkebir'in 2. Coğra 
İşaretli ürünü olarak, Türk Patent ve 
Marka Kurumunun resmi net sayfa-
sında bulunan, Türkiye'nin Coğra 
İşaret Dijital Platformu Haritasında 
yerine aldı. Hayırlı olmasını diliyoruz.
VAKFIKEBİR KÜLEK PEYNİRİ 
 Vakfıkebir Külek Peyniri, uzun 
yıllardır geleneksel olarak üretilen ve 
coğra sınır ile ün bağı bulunan, külek 
adı verilen ahşap kaplar içinde toprak 
altında veya fındıkkabuklarında 3-6 ay 
olgunlaştırılıp muhafaza edilen 

peynirdir.  İnek veya koyun sütünden 
üretilen Vakfıkebir Külek Peyniri;  
peynir mayası (rennet) veya doğal 
kursak mayası (şırdan) kullanılarak 
üretilen peynir ile çökelek karışımın-
dan oluşur. Peynir ve çökelek külek-
lere,  katmanlar halinde basılır. Böy-
lelikle katmanlı bir görünüme sahip 
olan Vakfıkebir Külek Peyniri, toprak 
altında veya fındık kabukları içinde 
suyunu kaybederek olgunlaşırken,  
tipik bir eskitme peynir tadına sahip 
olur. Yörede kursak mayası adı 
verilen süt buzağılarının midesinin 
kurutulması ile elde edilen şırdan 
mayası, geleneksel peynir üretiminde 
kullanılır. Vakfıkebir Külek Peynirinin 
üretiminde kullanılan külekler,  
peynire koku ve tat geçişine neden 

olmayan ladin ağaçlarından yapılır.  
Ladin ağaçları kesilip birkaç hafta ku-
rumaya bırakıldıktan sonra, el aletleri 
ile küleği oluşturan parçalar hazırlanır. 
Henüz taze sürgün olan fındık ağaçla-
rı kesilip yaş iken ortadan ikiye bölü-
nür ve bir araya getirilen külek parça-
larının etrafını sıkıca saracak şekilde 
bağlanır. Vakfıkebir Külek Peynirinin 
tat ve aroması 3-6 ay olgunlaştıktan 
sonra gelişir. Ürünün bu ayırt edici 
özelliği pH ve asitlik takibi ile bulunur. 
Bir diğer ayırt edici özelliği rengidir. 
Renk ölçümü peynirin çökelek 
olmayan kısmının kesiti alınarak tespit 
edilir. Vakfıkebir Külek Peyniri yağlı, 
yarım yağlı ve az yağlı olmak üzere 
üç şekilde üretilebilir. Üretimi ustalık 
becerisi gerektiren Vakfıkebir Külek 
Peyniri üretiminde kullanılan çökelek 
ise, klasik yöntem-lerin herhangi biri 
ile yapılabilir. Çökelek de bir bez torba 
içerisinde ağırlık etkisi ile suyundan 
uzaklaştırılıp tuzlanır. Hazırlanan 
peynirler, yuvarlak veya oval şeklin-
deki küleklerin içine, önce peynir, 
bütün ya da tel tel parçalanarak 
basılır. Üzerine peynirin yarısı kadar 
çökelek basılır. Bu işlem külek 
doluncaya kadar devam eder. Küleğin 
ağız kısmına temiz bir bez geçirilir ve 
külek sert, kumlu olmayan bir toprağa 
ya da fındık kabuklarının içerisine 
gömülür. Burada 3 ile 6 ay arası 
olgunlaştırılır. Olgunlaşma süre-sinin 
sonunda çıkarılır, bez ayrılır, yüzeyi 
kazınır ve satışa hazır hale getirilir.

500 metrekarelik bahçedeilk “Aronya” fidanlarının dikimi gerçekleştirildi.

18-20 Haziran ætarihlerinde 
gerçekleştirilen çalıştay 

da İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ile görüşen Başkan 
Ramis Uzun bir süre sohbet 
ettiler. Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu'na Beşikdüzü 
ilçesinde yapılan çalışmalar 

hakkında bilgi aktararak 
kendisini ilçesine davet etti. 
Başkan Uzun, Sayın 
İmamoğlu'nun mega şehir 
İstanbul'u yönetmesinden 
mutluluk ve gurur duyduklarını 
dile getirerek kendisine 
başarılar diledi. Başkan 
İmamoğlu ise nazik düşünceleri 
için Başkan Ramis Uzun'a 
teşekkür ederek çalışmalarında 
başarılar diledi.  

Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından Gaziantep'te düzenlenen 
'Belediye Başkanları Çalıştayı'na' katıldı.

TRABZON'UN 11. COĞRAFİ İŞARETİ OLDU 
Trabzon'un 11. Vakfıkebir'in 2. Coğrafi İşaretli ürünü olarak, Türk Patent ve Marka Kurumunun 
resmi net sayfasında bulunan, Türkiye'nin Coğrafi İşaret Dijital Platformu Haritasında yerine aldı.

T
ürkiye Futbol 
Saha Komi-
serleri Derneği 

Trabzon Şubesi 
Olağan Genel Kurul 
Toplantısı Kadir 
Özcan tesisleri 
Nizamettin Algan 
Salonunda yapıtlı. 
Olağan Genel 
Kurul'da tek liste ile 
seçime gidildi. Yapılan 
oylamanın ardından 
Turgay Kurt, Türkiye 
Futbol Saha Komiser-
leri Derneği Trabzon 
Şubesi Başkanı olarak seçildi. 
Vakfıkebir İlçemizin önemli sülalelerin-
den biri olan Kamiloğlularından 
Tarlacık Mahallesinde ikamet eden 

Fuat Kamiloğlu da 
yeni yönetime girme 
başarısı gösterdi. 
Vakfıkebir ilçemizi 
Trabzon da gururla 
temsil eden Fuat 
Kamiloğlu'na yeni 
görevinde başarılar 
diliyoruz. Ayrıca yine 
Vakfıkebir İlçemizin 
Hacıköy Mahallesin-
den Fatih Kalafatoğlu 
da yönetim kurulu 
yedek üyeliğine 
seçilerek önemli bir 
başarıya imza attılar. 

Her iki hemşerimize de yeni görevle-
rinde başarılar diliyoruz. İlçemizi en iyi 
şekilde Trabzon da temsil edeceklerin-
den hiçbir kuşkumuz yoktur.  

KAMİLOĞLU YENİ YÖNETİME
GİRME BAŞARISI GÖSTERDİ
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Trabzon 
Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 
Hemşehrimiz Fuat Kamiloğlu yapılan Genel Kurul 
sonrası oluşan yönetime girme başarısı gösterdi. 



> Sadık AYDIN 4'de

KAYMAKAM YAKUTA;

“SİZLER, BİZİM GÜVENCEMİZ VE GELECEĞİMİZSİNİZ”
Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

iLK FiDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU 

> Sadık AYDIN 7'de> Ahmet Kamburoğlu 4'de

BEŞLi'DEN BIYIK'A
GEÇMiŞ OLSUN ZiYARETi

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

G
Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

G

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

CAR RENTAL TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

BÜYÜK

GAP TURU
6 gün 4 gece

REZERVASYON
25 - 30 HAZiRAN  2021

YILSONUNA KADAR 
TAMAMLAMAYI HEDEFLiYORUZ

> Abdulkadir Aynaci 2'de

İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli, Yomra Belediye 
Başkanı Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesinde Hacı Ali 
Kamiloğlu'nun oluşturduğu 500 metrekarelik bahçede 
ilk “Aronya” fidanlarının dikimi gerçekleştirildi.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı (YKS) gençlerimizin gelecekte hedefledikleri 
mesleğe ulaşması açısından büyük önem arz ediyor dedi. 

0462 841 4 000 - 0545 422 24 61 Çarşı Mah. Şadırvan Sok. No:4/A

Vakfıkebir / TRABZONabdulkerimsigorta@gmail.com

Trafik

Kasko

İş Yeri

Konut

Deprem

Yangın

Sağlık

Mühendislik

Nakliyat

A.Kerim BAŞ
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

BAŞ
Sigorta

Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.


