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OSB'NİN ALTYAPI YAPIM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

İSLAMOĞLU ÜRÜNLERİ ARTIK TRENDYOL'DA

KAYMAKAM YAKUTA;

“LGS SINAVINDA

> Sadık Aydın 2'de

> Vedat Furuncu 3'de

AKSOY, “ÇOCUKLARIMIZI ÖZLEDİK,
ÇOCUKLARIMIZ'DA OKULLARINI ÖZLEDİ”

> Abdulkadir Aynaci 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy, 2020/2021 
Eğitim Öğretim yılı başlaması nedeniyle ilçedeki okullarda 
seminer için bulunan öğretmenleri ziyaret ederek başarılar diledi.

28 Temmuz 2020 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirilen 
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Yapım işi ihalesi sonucunda 
ihaleyi alan Üç-Yaz İnşaat firması ile altyapı yapım sözleşmesi imzalandı.

Vakfıkebir'in marka değerlerinden “İSLAMOĞLU 
VAKFIKEBİR YÖRESEL LEZZETLERİ” artık 
bundan böyle TRENDYOL' DA satılmaya başladı.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, “2020 yılında yapılan LGS 
sınav sonuçlarına göre ilçemiz geçen yıla oranla sınavla öğrenci alan 
okullara 93 öğrenci yerleştirerek daha başarılı olmuştur” dedi. 

iLÇEMiZ BAÞARILI OLMUÞTUR”
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“BU BAŞARI
VAKFIKEBİR'İN”

OSB'NİN ALTYAPI YAPIM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Vakfıkebir Belediyesinde noter 

huzurunda düzenlenen imza 
törenine Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Belediye 
BaşkanVekili Özer Aktaş, Vakfıkebir 
OSB Müdürü Duygu Sağlam, 
Vakfıkebir OSB Yönetim Kurulu 
Üyesi Enver İskenderoğlu ve ihaleyi 
kazanan Üç - Yaz İnşaat Firması 
yetkilileri katıldılar.         
VAKFIKEBİR OSB'DE SONA 
YAKLAŞILDI
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Organize Sanayi 
Bölgemizin 20 Mayıs 2020 tarihi 
itibariyle yeni yolunun ihale süreci 
tamamlanarak ilgili rma ile sözleş-
mesi imzalanmıştı. OSB'mizin faa-
liyete geçebilmesi için büyük önem 
taşıyan, altyapı projesinin ihalesi 28 
Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da 
yapmıştık. Bugün ihaleyi kazanan 
rma ile sözleşme imzalayarak ya-
pım sürecini başlattık. Altyapı ihalesi 
kapsamında; OSB alanı içerisindeki 

yollar, içmesuyu, atıksu, yağmursu-
yu ve Telekom altyapı şebekesine 
ait inşaat işlerinin yapımı gerçekleş-
tirilecek. Ayrıca elektrik yapım işi 
ihalesi altyapı %50 seviyeye gelince 
yapılacak. İlçemize yöremize hayırlı 
olsun.    Böyle önemli bir yatırımın 
ilçemize gelmesini sağlayan Başta 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak'a, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa 
Varank'a, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu'na, bir önceki 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız 
Sayın Mehmet Cahit Turhan'a ve 
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, 
AK Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Sayın Muhammet Balta'ya, Trabzon 
Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu'na, 
AK Parti Trabzon Milletvekillerimiz 
Adnan Günnar'a, Bahar 
Ayvazoğlu'na, Salih Cora'ya, 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu'na, Karayolları Genel 
Müdürümüz Sayın Abdülkadir 
Uraloğlu'na ve Bölge Müdürlerimize, 
Organize Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürü Sayın Ramazan Yıldırım'a, 
Ticaret Sanayi Odamızın Başkanı 
Suat Hacısalihoğlu ve yöneticilerine 
şükranlarımızı sunuyoruz. OSB'miz 
için geçmişten günümüze emek ve-
ren tüm Bakanlarımıza, Valilerimi-
ze, Milletvekillerimize, Kaymakam-
ları-mıza, Belediye Başkanlarımıza, 
siyasetçilerimize ve katkısı olan 
herkese şahsım ve ilçem adına bir 
kez daha teşekkür ediyorum” dedi. 

Bu yıl yapılan LGS sınav sonuçlarına göre 
Vakfıkebir ilçemiz geçen yıla göre sınavla 
öğrenci alan okullara, 93 öğrencimizi 
yerleşti…
Bu başarı Vakfıkebir'in…
Bu başarı öğretmenlerimizin…
Bu başarı çocuklarımızın…
Vakfıkebir ilçemiz her yıl üzerine kat kat 
koyarak devam ediyor. Öğrencilerimizin bu 
başarısı ile gururlanıyoruz. Öğrencilerimiz bu 
tür okulları kazanacak, sonraki süreçte güzel 
bir üniversiteye yerleşecek ve doğum yeri 
Vakfıkebir olarak bir yerlerde göreve 
başlayacaklar…
Onların başarısı demek, Vakfıkebir'in adının 
duyurulması demek…
Bende bir Vakfıkebir'li olarak gurur 
duyuyorum sizlerle…
Teşekkürler öğretmenlerimiz, teşekkürler 
öğrencilerimiz…
Siz böyle örnek olun ki, arkanızdan gelen 
diğer öğrencilerimiz, sizleri örnek alarak 
çalışsınlar ve daha güzel okullarda 
okusunlar…
Tabi bu pandemi süreci biraz sıkıntılı 
geçiyor…
Okulların kapanması ve okulların açılmayışı, 
öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi derinden 
üzüyor. Uzaktan eğitim bence çok yararlı 
olmuyor…
Birebir öğrencilerin karşısında ders anlatmak, 
öğrencilere daha fazla bir şeyler katıyor…
Bu illet virüsten dolayı ne zaman açılacağı 
çok bilinmiyor aslında. Belirli tarihler var ama 
her an her şey olabilir…
Bu illet, gün geçtikçe artmaya başladı…
Maske takmak, sosyal mesafe kurallarına 
riayet etmek, gönül selamı ile tokalaşmadan 
selamlaşmak…
Bu kurallarda taviz yok…
Kural kuraldır…
Riayet etmek bizlerin görevleri arasındadır…
Kurallara riayet edeceğinki, cezai işlem 
yapılmayacak…
Okullar açılırsa sosyal mesafeyi çocuklar 
nasıl koruyacak, bir öğrenci olarak 
düşünüyorum. Ben koruyamazdım. Çünkü 
bizim çocuklarımız birazda oyun çocukları…
Ders çalışırken bile bazıları oyunla ders 
çalışıyor…
Durum böyle iken, okulları açıp 
öğrencilerimizi veya bizleri neden riske 
atsınlar ki…
Bu illetin biran önce bitmesi gerekiyor. 
İnsanların daha çok temkinli olması 
sağlıklarının güvencede olmasıdır…
Diyoruz…
***********************
Vakfıkebir'in kanayan yarası haline gelen ve 
sonunda sona gelinen OSB'den 
bahsediyorum…
Son zamanlarda Milletvekilimiz ile Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta'ların üstün 
gayretlerinden dolayı bu noktaya kadar 
ilerledik. OSB'nin yol ihalesinden sonra 
şimdide alt yapı ihalesi yapıldı ve sözleşme 
imzalandı. Yavaş yavaş sona doğru 
yaklaşılıyor. Vakfıkebir'in kanayan yarası 
haline gelen yer, şimdi ise yüz güldürmeye 
başlayacak. İnsanlara iş kapısı ve yeni yeni 
fabrikaların açılması bekleniyor, esnafta bu 
velinimetten faydalanmış olacak…
Vakfıkebir için eğer birisi bir şey yapıyorsa, o 
Vakfıkebir içindir…
Vakfıkebir için herkes elini taşın altına 
koymasını bilecek. Bizler burada yaşıyoruz ve 
yaşamaya devam edeceğiz. Herkes elini 
taşın altına koyduğunda birileri de onu 
görecek, görmemezlikten gelinirse, birlik-
beraberliğin hiçbir anlamı olmaz…
“Bir elin nesi var iki elin sesi var”
Bu atasözünün anlamı şöyle; Çoğunlukla 
insanlar büyük işleri tek başına yapamaz. 
Başkasıyla iş birliği yapmalıdır ki önemli bir 
varlık gösterebilsin. Belki birileri bilmiyordur…
İki el demek+ses demek=çoğunluk 
demektir…

KAYMAKAM YAKUTA; LGS SINAVINDA 
�LÇEM�Z BAŞARILI OLMUŞTUR

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta 2020 yılı Haziran 

ayında yapılan LGS sınav 
sonuçlarını değerlendirdi. 
Kaymakam Yakuta, geçen yıla 
oranla bu yıl ilçedeki öğrencilerin 
daha başarılı olduğunu ifade 
ederek şu açıklamayı yaptı.
“LGS SINAVINDA İLÇEMİZ 
BAŞARILI OLMUŞTUR”

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta, “2020 yılında yapılan LGS 
sınav sonuçlarına göre ilçemiz 
geçen yıla oranla sınavla öğrenci 
alan liselere 93 öğrenci 
yerleştirerek daha başarılı olmuştur. 
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 
ilçemizde 8. sınıftan 9. sınıfa 
toplam 449 öğrencimiz geçmiştir. 
Bu 449 öğrencimizden 408'i  
(%90,8 oranında) Liseye Geçiş 
Sınavına (LGS) girmiştir dedi.” 
Kaymakam Yakuta; “İlçemizden 
LGS sınavına giren 408 
öğrencimizden; 58 öğrencimiz Fen 
Lisesine, 16 Öğrencimiz Sosyal 
Bilimler Lisesine, 16 öğrencimiz 
sınavla öğrenci alan İmam Hatip 
Lisesine, 3 öğrencimiz Sınavla 
öğrenci alan Anadolu Lisesini 
kazanmışlardır. Toplamda 93 
öğrencimiz sınavla öğrenci alan 
liselere girme başarısı göstermiştir. 
İlçemizin Liselere Geçiş Sınavında 
(LGS) hem puan hem de 
yerleştirme sonuçları açısından 
ilçemiz adına son yılların en büyük 
başarısının % 22 oranla elde 
ettiğimiz ortaya çıkmıştır. İlçemizin 
bu büyük başarısına katkı sağlayan 
başta ilçe milli eğitim müdürümüz 
olmak üzere tüm idareci, öğretmen 
ve öğrenci velilerine çok teşekkür 
ediyorum. Başarılı olan 
öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar 

diliyorum.  İlçe olarak elde ettiğimiz 
bu büyük başarının daha üst 
seviyeye çıkarılması amacıyla 
önümüzdeki eğitim öğretim yılında 
da başarıyı arttırıcı çalışmalar 
yapılması yönünde faaliyetlerimizi 
artırarak çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz dedi.”
“ÖĞRENCİLER HANGİ LİSELERİ 
KAZANDI”
3 Öğrencimiz Trabzon Merkez Fen 
Lisesi, 24 Öğrencimiz Vakfıkebir 
Fen Lisesini, 1 öğrencimiz 
Yomra Fen Lisesini, 2 öğrencimiz 

Akçaabat Fen Lisesini, 6 
öğrencimiz Beşikdüzü Fen Lisesini, 
15 öğrencimiz Giresun Görele 
Nihat Gürel Fen Lisesini, 2 
öğrencimiz Rize Pazar Fen 
Lisesini, 2 öğrencimiz Rize Ardeşen 

Şehit Ömer Halis Demir Fen 
Lisesini, 1 öğrencimiz Artvin Arhavi 
Fen Lisesini, 1 öğrencimiz 
Gümüşhane Şiran Fen Lisesini, 
1 öğrencimiz Giresun Şebinkara-
hisar Fen Lisesini, 16 öğrencimiz 
Sosyal Bilimler Lisesini, 
1 öğrencimiz Trabzon Kanuni 
Anadolu Lisesini, 1 öğrencimiz 
Trabzon Ortahisar Mahmut 
Celalettin Ökten Anadolu İmam 
Hatip Lisesini, 16 öğrencimiz 
Meslek Liseleri, Anadolu İmam 
Hatip Liseleri olmak üzere Toplam 

93 öğrencimiz Sınavla Girilen 
Okullara kayıt yaptırma hakkı 
kazanmıştır. Sınavı kazanan 
öğrencilerin sınava giren öğrenci-
lere oranı %22 dir. Öğrencilerimizi 
tebrik eder, başarılar dileriz. 

Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi 
Altyapı Yapım işi ihalesi imzalandı.

TOPLAM 93 ÖĞRENCİ. 58 FEN LİSESİ, 
35 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELER. 

İSLAMOĞLU ÜRÜNLERİ ARTIK TRENDYOL'DA
T

ürkiye'nin en büyük internet satış 
mağazalarından biri olan TRENDYOL'da 
bundan böyle Vakfıkebir'den dünyaya 

açılan lezzetli ürünlerin satışları yapılacak. 7/24 
saat hizmet veren ülkenin en büyük alış veriş 
mağazalarından bir olan TRENDYOL'da artık 
İslamoğlu yöresel lezzetler ürünleri sofraları 
süsleyecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
İslamoğlu Gıda Ürünleri yönetim kurulu üyesi 
Murat İslamoğlu; Vakfıkebir'de ürettiğimiz lezzetli 
ürünlerimize vatandaşlarımızın kolay erişimini 
sağlamak için ürün satış ağımızı TRENDYOL Alış 
Veriş mağazasıyla ülke genelinde her eve 
ulaştırmak için anlaşmış bulunuyoruz. Ürünlerimiz 
TRENDYOL ile bir tık kadar ayağınıza en kısa 
sürede ulaşacak. Bu yaptığımız anlaşmamızda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.  
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V
akfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, 
ilçedeki okullarda zümre 

toplantısı yapan öğretmenleri 
ziyaret etti. Pandemi sürecinde 
alınan önlemler ve okulların yüz 
yüze eğitime başlaması halinde 
yapılacak hazırlıklar ile ilgili kir 
alışverişinde bulunarak yeni 
eğitim öğretim döneminde tüm 
öğretmen ve idarecilere 
başarılar diledi. Öğretmenler ve 
okul yöneticileri için yeni eğitim-
öğretim yılı başladı. Vakfıkebir 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 

Aksoy da okulları ziyaret 
ederek öğretmenlerle görüştü 
ve yeni dönem hazırlıklarını 
yerinde inceledi. Öğretmenler 
ve okul yöneticileri için yeni 
eğitim öğretim yılı mesleki 
gelişim programıyla tüm 
okullarda başladı. Vakfıkebir 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy da eğitim öğretim yılının 
başlaması sebebiyle ilçedeki 
okulları ziyaret ederek, okul 
idarecilerinden yeni dönem 
hazırlıkları ile ilgili bilgiler alarak 
yapılan çalışmaları yerinde 

inceledi ve öğretmenlerle görüş 
alışverişinde bulundu.
“ÇOCUKLARIMIZI ÖZLEDİK, 
ÇOCUKLARIMIZ DA 
OKULLARINI ÖZLEDİ”
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy yaptığı açıklamada,  
“2020-2021 eğitim-öğretim yılı-
mız öğretmenlerimizin okullarıy-
la buluşmasıyla açılmış bulunu-
yor. Öncelikle; yeni eğitim-öğre-
tim yılımızın öğretmenlerimize, 
öğrencilerimize, okul yöneticile-
rimize ve velilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. “Çocukları-
mızı özledik, çocuklarımız da 

okullarını özledi.” Bir an önce 
bu hasretin bitmesini istiyoruz. 
Bu yıl sorumluluğumuz bir kat 
daha fazla. Pandemi sürecinde-
yiz. Eğitim yapılacak ortamların 
sağlık anlamında düzenlenme-
sini ayrıca öğretmenlerimizin, 
öğrencilerimizin ve vatandaşla-
rımızın sağlığının korunmasını 
önemsiyoruz. Bakanlığımız 
alınacak yeni tedbirleri açıkladı. 
31 Ağustos'ta başlaması 
planlanan yeni eğitim öğretim 
yılı, Bilim Kurulu'nun aldığı 
kararlar neticesinde yeniden 
gözden geçirildi. Devlet 

okullarımız 31 Ağustos itibariyle 
21 Eylül tarihine kadar uzaktan 
eğitim öğretim sistemiyle 
devam edecek. 21 Eylül'den 
itibaren okullarımız yüz yüze 
eğitime geçecek” diye konuştu. 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Aksoy, ilçedeki 
okullarda Kovid-19 ile ilgili tüm 
tedbirlerin alındığını belirterek; 
aileler ve öğrencilerin rahat 
olmalarını istedi. Yeni eğitim 
öğretim yılının sağlık, mutluluk 
içinde, başarılarla dolu 
bir yıl olması dilekleriyle 
sözlerini bitirdi.”

ÇOCUKLARIMIZ'DA OKULLARINI ÖZLEDİ”

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu 
Müdürü Sinan Uzun; LGS 

yerleştirme sonuçlarının ardından 
yaptığı açıklamada 20 Haziranda 
yapılan LGS sınavında 90 sorunun 
84'ünü yapmayı başararak ilçe 
birincisi olmayı başaran Furkan 
Özdin'in Trabzon Fen Lisesine 
yerleştiğini, sınava giren az sayıda 
öğrenciye rağmen 10 öğrencinin 
Fen liselerine 2 öğrencinin Sosyal 
Bilimler Liselerine ve 2 öğrencinin 
sınavla öğrenci alan Proje liselerine 
olmak üzere toplam 14 öğrencinin 
sınavla öğrenci alan okullara 
yerleştiğini belirtti. Uzun, toplam 
öğrenci sayısının sınavla öğrenci 
sayısına oranlandığında başarı 
yüzdesinin yaklaşık yüzde 30'a yakın 
olduğunu, birçok okula göre mezun 
sayılarınınaz olmasına rağmen elde 
edilen başarı oranın kendilerini 
memnun ettiğini söyledi. Sinan 
UZUN görevde olduğu 7 yıllık süre 

içerisinde velilerin güveni vedesteği, 
eğitim kadrosunun özverili ve 
fedakar çalışmalarıyla Cumhuriyet 
Ortaokulunun Sosyal ve sportif 
faaliyetlerdeki bölge ve Türkiye 
derecelerininyanında okul olarak 
daha önce TEOG sınavında Türkiye 

birincileri ve en son sınavda olduğu 
gibi ilçe birincileri çıkartmış 
olmalarının rastlantı olmadığını bu 
başarı grağinin İlçemizin eğitimine 
ve başarısına katkı sağlayacak 
şekilde yükselmesi için ellerinden 
gelen çabayı ekip olarak yapmaya 
devam edeceklerini söyledi. Uzun, 
sadece Cumhuriyet İlkokulu - 
Ortaokulu olarak değil İlçedeki tüm 
okullar olarak başarıya birlikte 
kenetlenildiğini ve bu hedefe 
ulaşmak için ilçemizdeki tüm 
okullarımızla birlikte hareket ediyor 
olmaktan ve bu grubun bir üyesi 
olmaktan mutluluk duyduğunu 
söyledi. Başarının kısa vadelibir 
sürecin ürünü olmadığını söyleyen 
Uzun, Bizlere başladığımız ilk nokta-
dan gelinen noktaya varmamızda 
destekçi olan Kaymakamımız Sayın 
Mesut Yakuta'ya, Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet 
Balta'ya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 

Samim Aksoy 'a Okul Aile Birliğinde 
görev yapan tüm yönetim ekibimize 
ve özellikle Recep Bayraktar'a, biz-
lere güvenen velilerimize, gayretle-
rinden dolayı tüm öğrencilerimize ve 
başarının asıl sahibi öğretmenleri-
mize, göreve başladığımız ilk 
günden son güne kadar başarıyı dert 
edinip ilk günden en iyisine ulaşmak 
için çok büyük katkıları olan ve 
okulumuzdan ayrılan yönetici 
yardımcılarımız Mehmet Ayhan ve 
İbrahim Demirci'ye ve bu gün bu 
görevi onlardan devralıp bayrak 
yarışına devam ettiğimiz yönetici 
yardımcılarım Ercan Topkara ve 
Hasan Algan'a Memurumuz Nazmi 
Genç ve okulumuzda görev yapan 
tüm yardımcı personelimize, 
muhtarlarımıza, okulumuza 
çocuklarımızı güvenle getiren tüm 
taşıt şoförlerimize ve rmalarına 
kısacası tüm paydaşlarımıza 
teşekkür ederiz.

LGS VAKFIKEB�R �LÇE B�R�NC�S�
CUMHUR�YET ORTAOKULUNDAN

AKSOY, “ÇOCUKLARIMIZI ÖZLEDİK, 

 Liselere Geçiş Sınavı  (LGS)  Vakfıkebir İlçe Birincisi olan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Furkan Özdin Trabzon Fen Lisesine yerleşme başarısı gösterdi.

İlçe Birincisi 
Furkan ÖZDİN
Trabzon FEn Lisesi

V
akfıkebir İlçemizin yetiştirdiği önemli 
idareciler arasında yer alan Özgür 
Akagündüz yeni atama döneminde 

görev yeri değişerek Vakfıkebir Fen Lisesine 
atandı. Çarşıbaşı İlçesi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak 
görev yapan Özgür Akagündüz, yeni atandığı 
Vakfıkebir Fen Lisesi Müdür Yardımcılığı 
görevine başladı. Bundan önceki 
görevlerinde yaptığı başarılı çalışmaları yeni 
görevinde de sürdürecek olan Özgür 
Akagündüz'e başarılar diliyoruz. 
ÖZGÜR AKAGÜNDÜZ KİMDİR?
Vakfıkebir İlçesi Nüfusuna kayıtlı olan 
Akagündüz, 1975 yılında Trabzon'da doğdu. 
İlk, orta ve lise öğretimini Trabzon'da,  
yüksek öğretimini Erzurum Atatürk 
Üniversitesinde tamamladı. 1996 yılında 

Vakfıkebir Sekmenli köyünde sınıf öğretmeni 
olarak göreve başladı. Sırasıyla, Vakfıkebir 
Ballı ilköğretim okulu, Vakfıkebir Büyükliman 
ilkokulunda öğretmen olarak görev yaptı. 
Tonya İlçesi Hoşarlı İlkokulunda müdür 
yardımcısı olarak görev yaparken alan 
değişikliği yaparak Kimya öğretmeni olarak 
Çarşıbaşı İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nde Kimya öğretmeni olarak göreve 
başladı. Daha sonra Vakfıkebir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'ne müdür yardımcısı 
son olarak atandı. 2017 yılından itibaren 
Çarşıbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev 
yapmakta iken yeni atama döneminde 
Vakfıkebir Fen Lisesine Müdür Yardımcısı 
olarak atanarak yeni görevine başladı. 
Akagündüz Evli ve 2 çocuk babasıdır.

BAŞLADI
2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 
görev yerleri değişen idarecilerden 
biri olan Özgür Akagündüz, Vakfıkebir 
Fen Lisesindeki yeni görevine başladı. 

ÖZGÜR MÜDÜR 
YENİ GÖREVİNE



Büyükliman
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Osman KOYUNCU

u konuya Allah'ın isimleri ve kâinatın Baklı olan fen ilimleri gözlüğü ile 

bakmak lazım. Allah sonsuz soyut yani 

maddi olmayan bir varlıktır. İnsanların 

soyut şeyleri algılaması zordur, onun için 

eski döneminde soyut sonsuz bir Allah'ı 

kavrayamadığından elle tutulan somut 

nesneleri, taşları ilah edindiler. Bugün ise 

cahillikten dolayı kişileri hayâlı olarak 

şişirip onda güç ve kuvvet olduğunu hayal 

ederek onun etrafında toplanmak 

istiyorlar. Allah'ı uzaklarda somut(maddi) 

olarak hayal edenler, gerçekten Allah'a 

inanmış sayılmazlar.  Hz. Yusuf'un 

rüyaları yorumlaması O'nun Nur ismine 

mazhar olup rüya gibi soyut şeyleri görüp 

somutlaştırması özelliğinin ona 

verilmesinden kaynaklanır. İşte mucizeler 

ve kerametlerde bu soyut manalara 

mazhar olanlara somutlaştırma ilmi de 

verilmiştir. 

   Kırmızıdan mora kadar çeşitli renklerin  karışımından sonsuz sayıda renk 

meydana gelir. Kerametlerinde, insanların 

manevi hali, ihlâsı ve ilmine göre bir 

değişim gösterir. Eski zamanda insanlığın 

aklı ve ilmi az, kasları kuvvetli idi, 

teknolojinin olmadığı dönemlerde devasa 

binalar yaptılar. zaman içinde kas kuvveti 

azalıp akıl kuvvetleri arttığından aklı ve 

fiziki yapısı değişti tekâmüle uğradı. 

Eskiden kerametler göze gösteriliyordu, 

şimdi ise benzerleri fen ilimleri ile akla 

gösteriliyor. Peygamberler de insan olarak 

bu fiziki gelişimine ayak uydurdular fakat 

aklı gelişimleri zamana bağlı değil, çünkü 

onlar ilahi bir terbiye ile eğitilmişlerdi. 

Zamanı Allah yarattı, O yarattıklarına 

insan gibi tabi olmaz. Peygamberler de 

risalet yönü ile zamana bağlı değiller. 

Yükseksen bakan bir ayna misali gibidir. 

İki dağ arasında bir vadi düşünün. 

Vadinin sağındaki dağının arkasına 

gelecek zaman, solundaki dağının 

arkasına geçmiş zaman, vadinin içine de 

hal diyelim. Bizler hali görür, geçmiş ve 

geleceği göremeyiz. Amma yüksekten, 

uçaktan bakan birisi hal, geçmiş ve 

geleceği birden görür. İşte Allah'ın 

zamana bağlı olmaması bunun gibi bir 

şeydir. Zaman ve mekân fizik ilminde göre 

aynı şeydir birbirine dönüşür. zaman bir 

boyuttur ve Arap gramerinde de zaman ve 

mekân aynı kelime ile ifade edilir, demek 

ki Peygamberlerde izni ilahi ile zaman ve 

mekâna bağlı olmayabilirler. 

 Ahir zamanda fenler mucize ve  kerametleri taklit edecek yanaşacak 

fakat yetişemeyecekler. Fen ilimleri 

kerametler gibi harika keşifler yapıyorlar. 

Eskiden devirler yüz bin, on bin, binler, 

yüzler yıllar ile ifade edilirken işimdi 

onarlı, beşerli yıllarla devirler değişmekte, 

mucize ve kerametlerin taklitlerini 

yapmaktalar. Peygamberlerin mucizelerini 

gördüğü halde inkâr eden insanlar, şimdi 

yaşasalardı ilk patlamada nokta gibi 

küçük bir enerjiden bütün kâinatı ve 

içindekilerin yaratıldığını, bir damla 

sudan bütün canlıların oluşturduğu 

mucizesini gördüğü halde bu yine 

inanmayacaklardı. Genelde ilmin 

gelişmediği çağlarda mucizeler göze 

gösteriliyordu, şimdi ise benzerleri akla 

gösteriliyor. Peygamberimiz ilim erbabı 

sahabelere mucize göstermedi, onların 

inanmaları için Kâinattaki ayetler 

Kuran'ın derin manaları kâfi geldi yalnız 

küfürde inat edenler ile ilim sahibi 

olmayan sahabelere mucize gösterdi. 

Keramette zayıfları ve şüphe içinde 

olanları teşvik içindir. 

FEN GÖZÜ İLE  MUCİZE VE KERAMETLERE BAKIŞ

TONYA MHP'DE 
BAKİ GÜVEN TAZELEDİ

Parti binasında yapılan ve 
MHP İl Yönetim Kurulu 

üyeleri Osman Memiş ve 
Emirhan Seçkin'in de katıldığı 
kongrede Divan Başkanlığı'na 
Osman Memiş seçildi. Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) Tonya 
Olağan İlçe Kongresi'nde 
başkanlığa mevcut başkan 
Mustafa Baki yeniden seçilerek 
güven tazeledi. Parti binasında 
yapılan kongreye MHP İl 
Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Rek Kurukız da katıldı.  
Kongrede MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'nin gönderdiği 
mesaj okundu. Bahçeli 
mesajında, "Kongreden çıkacak 
siyasi neticenin yörenize, 

milletimize, ülkemize ve Türk 
siyasetine hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum." ifadelerine 
yer verdi. Yeniden seçilen 
Mustafa Baki, ilçe başkanlığı 
görevinin ağır ve önemli bir 
görev olduğunu vurgulayarak, 
“Bizleri bu görev için seçen 
herkese teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. AK Parti ile yapmış 
olduğumuz Cumhur ittifakı 
ülkemizin bekası için oldukça 
önemlidir. Cumhur ittifakı 
milletin taleplerine göre hareket 
eden, halkın ittifakıdır. 
Kongremizin olgunluk ve 
partimize yakışır bir biçimde 
geçmiş olmasından 
memnunum. Sevgi ve saygı 
anlayışı içinde Türk milletinin 

hak ettiği hizmetleri götürme 
gayreti içinde olacağız. Ülkemiz 
ve Tonya'mız için elimizden 
geleni yapacağız." şeklinde 
konuştu.
BAKİ'NİN YENİ YÖNETİM 
KURULU:
Ahmet Çoban, Ahmet 
Büberoğlu, Hasan Korkmaz, 
Mustafa Kalyoncu, Mehmet 
Yılmaz, Ahmet Öztürk, Murat 
Karaca, Yakup Elbir, Osman 
Birinci, Tahsin Arslan, Mustafa 
Sağlam, Yusuf Kurt, Yüksel 
Köksal, İzzet Latifoğlu.
 İL DELEGESİ LİSTESİ:
Mustafa Baki, Muhammet Kara, 
Mustafa Kalyoncu, Muhammet 
Öztürk, Mustafa Hacısalihoğlu, 
Nurettin Atalay, Yüksel Demiro

İçerisinde bulunduğumuz 
kontrollü sosyal hayat 

döneminde temel prensipler 
olan temizlik, maske ve mesafe 
kurallarının yanı sıra tüm iş 
kolları ve yaşam alanları için 
belirlenen tedbirlere uyulması 
salgınla mücadelenin başarısı 
açısından büyük önem arz 
etmektedir.Bu kapsamda ilgili 
kurumlarımızca düzenli olarak 
yapılan denetimler 
çerçevesinde "Sağlık İçin 
Hepimiz İçin" sloganıyla İlçemiz 
Kaymakamı Mesut Yakuta'nın 
idaresinde denetimler 
gerçekleştirildi. Kaymakam 
Mesut Yakuta vatandaşlara ve 
esnaara gösterdikleri duyarlılık 
ve hassasiyetten dolayı 
teşekkürlerini belirtti. 
“TOPLUM SAĞLIĞI 
AÇISINDAN MASKE TAKMAK 
ZORUNLUDUR”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta denetimler 
sonrası yaptığı açıklamada; 
“Covid–19 salgınının görüldüğü 
andan itibaren, Sağlık Bakanlığı 
ve Koronavirüs Bilim Kurulunun 
önerileri, Cumhurbaşkanımız 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatları doğrultusunda 
salgının toplum sağlığı ve kamu 
düzeni açısından oluşturduğu 
riski yönetme, sosyal 
izolasyonu temin, mesafeyi 
koruma ve yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla birçok 
tedbir kararı alınarak 
uygulamaya geçirildiğini 
hatırlatarak, içerisinde 
bulunulan kontrollü sosyal 
hayat döneminde temel 
prensipler olan temizlik, maske 
ve mesafe kurallarının yanı sıra 
tüm iş kolları ve yaşam alanları 
için belirlenen tedbirlere 
uyulması, salgınla mücadelenin 
başarısı açısından büyük önem 
arz etmektedir dedi.  
Kaymakam Yakuta, Vakfıkebir 
ilçemiz genel olarak alınan 
kurallara uyan bir ilçe, bunun 
da neticelerini biz görüyoruz. 
İnşallah ülkemiz bir an önce bu 
pandemiyi yener ve 
maskelerimizden kurtulmuş 
oluruz. Bu sıcak havalarda 
maske takmak zor, bunalıyoruz 
ama toplum sağlığı açısından 

maske takmak zorunludur. Vaka 
sayısı olarak ilçemiz zor bir 
süreçten geçiyor. Bu işin ağır 
yükünü vatandaşımız çekti. 
Zaman zaman evde kaldı, 
işyerleri kapatılmak durumunda 
kaldı. Birçok fedakârlıklarla 
salgının üstesinden gelmeye 
çalışıyoruz. Bu konuda dünya 
devletleri arasında aldığımız 
mesafeye göre çok iyi 
noktadayız. Bu başarıyı 
sürdürebilmeliyiz. Aynı 
hassasiyetle kurallara uymayı 
devam ettirmek zorundayız. Bu 
salgından ancak kurallara uyum 
sağlarsak kurtulabiliriz. Bunun 
bilincinde olarak yaşamımızı 
sürdürmek zorundayız.  Her 
şey bitmiş değil. Ufak bir 
rehavet, başladığımız noktadan 
daha kötü noktalara bizleri 
götürebilir” dedi. Yapılan 
denetimlere İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta'nın yanı sıra İlçe 
Emniyet Müdürü Erdal 
Ergüven, İlçe Jandarma 
Komutanı J. Teğmen Mert 
Oğuztarhan, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu ve 
kolluk görevlileri katıldı.  
Yapılan denetimler sırasında 
vatandaşlar sık sık uyarılarak 
temizlik, maske, sosyal mesafe, 
hijyen vurgusu yapıldı.

akfıkebir İlçesi ve Büyükliman 

VMahallesinin sevilen, sayılan ve renkli 
simalarından ilçede esnaık yapan 

Ahmet Aydın ve Emine Aydın'ın oğulları 
Mücahit ile Samsun İlinden Hatun ve merhum 
Niyazi Öcal'ın işletme mezunu kızları Kübra 
mutlu beraberliklerini evlilikle noktaladılar. 
Büyükliman Mahallesi Çınar Altı Restorant 
Açık Bahçede gerçekleştirilen düğün töreninde 

davetliler genç çiftlerin mutluluklarına tanıklık 
yaptılar. Düğün törenine Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ve Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel de katılarak genç 
çiftlere ve ailelerine hayırlı olsun dileklerinde 
bulunarak hediyelerini takdim ettiler. Kübra ile 
Mücahit'in evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine ve ailelerine 
sağlık mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi Tonya ilçe kongresi yapıldı ve seçime tek liste giren 
mevcut başkan Mustafa Baki yeniden ilçe başkanı seçildi. İlçe teşkilatında 
gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"SAĞLIK iÇiN, HEPiMiZ iÇiN”
DENETiMLERi YAPILDI
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge kapsamında 
Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ile belirlenen kurallar 
noktasında "SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile Vakfıkebir İlçe 
genelinde Koronavirüs salgınıyla alakalı genel denetimler yapıldı.

KÜBRA İLE MÜCAHİT DÜNYA EVİNE GİRDİLER
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TURUPÇU AiLESi

Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmekte iken geçirdiği kalp krizi
sonucu hayatını kaybeden, aile bireyimiz merhum Mustafa Turupçu'nun 
adının yaşatılması adına, Vakfıkebir Gençlik Merkezine isminin verilme 

sürecinde emek harcayan başta;

 TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekilimiz
Muhammet Balta olmak üzere;

Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na,
İlçe Kaymakamımız Mesut Yakuta'ya,

Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta'ya,
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanımız Ahmet Uzun'a,

Büyükliman Postası Gazetesi Ahmet Kamburoğlu’na

teşekkür ediyoruz…

Büyükliman
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ÖĞRETMENLERİN OKUL MESAİSİ BAŞLADI

Y
eni öğretim yılına hazırlık 
kapsamında mesleki 
gelişim programıyla 

öğretmenler okullarda mesaile-
rine başladı. Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk'un EBA üzerinden 
açılış konuşmasıyla başlayan 
programda ilk ders, Covid-19 
salgınına karşı koruyucu ve 
önleyici tedbirler ile okulda 
uyulması gereken kurallar oldu. 
Daha sonra Öğretmen 

Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı 
EBA üzerinden öğretmenlere 
seslendi. Okul yöneticileri ve 
öğretmenlerin okullardaki mes-
leki çalışmaları 18 Eylül Cuma 
gününe kadar devam edecek.
SELÇUK: “TÜM PERSONEL 
HES KODUYLA TAKİP 
EDİLECEK”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 
konuşmasında, öğretmenlerin 

mevcut sağlık durumları konu-
sunda detaylı bir rapor hazırla-
dıklarını ve kronik hastalığı bu-
lunan ya da 60 yaşın üzerinde 
olan öğretmenlerin hepsiyle ilgili 
bilgiye sahip olduklarını belirte-
rek, “Bu öğretmenlerimizin en 
az riskle mesleki faaliyetlerini 
yürütebilmeleri için imkanları-
mızı seferber ederek tüm kolay-
lığı sağlayacağız” dedi ve ekle-
di: “Öğretmenlerimizden öğren-
cilerimize, servis personelinden 
temizlik personeline okulla ilgili 
herkesin HES kodları 
marifetiyle takibi sağlanacak, 
herhangi bir risk durumunda 
Sağlık Bakanlığımızla birlikte 
çalıştığımız yazılım aracılığıyla 
okullarımıza bildirim yapılacak. 
EBA Destek Noktaları 
oluşturuyoruz. Bu sayede teknik 

donanıma ihtiyacı olan 
öğretmen ve öğrencilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamayı 
hedeiyoruz. Uzaktan eğitim 
imkanından yararlanamayan 
öğrenci ve öğretmen sayımızı 
en aza indirmek gayreti 
içerisindeyiz dedi.”
“OKULLAR NE ZAMAN 
AÇILACAK?”
31 Ağustos 2020 tarihinde 
uzaktan eğitim ile yeni döneme 
başlanacağını açıklayan Millî 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz 
yüze eğitimin ise 21 Eylül 
Pazartesi günü başlayacağını 
duyurmuştu. Millî Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim 
için Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kurulu tarafından tavsiye edilen 
sınıarda aşamalı ve 
seyreltilmiş şekilde yüz yüze 

eğitimin de başlamasına karar 
verdiklerini belirtmişti.
“OKULU VE ÖĞRENCİLERİ 
ÖZLEDİK”
Okul Öğretmenleri, heyecanlı 
olduklarını vurgulayarak, “Uzun 
zamandır okullarda değildik. O 

yüzden bayağı özledik. Umarım 
en kısa sürede öğrencilerimize 
de kavuşuruz. Çünkü 

çocuklarımızdan çok uzak 
kaldık. Evet uzaktan eğitim için 
de bayağı çabaladık ama yine 
de yüz yüze eğitim gibi olmuyor. 
Aylardır okula gelemiyoruz o 
yüzden çok heyecanlıyız. 
Okulda olmak çok farklı bir 

duygu. Çocuklarla bir arada 
olmak onlarla iletişim kurmak 
için sabırsızlanıyoruz” dediler.

Korona v�rüsü salgını neden�yle eğ�t�mlere uzaktan devam eden öğretmenler, 5 ay aradan sonra 24 Ağustos'ta okul mesa�s�ne de başladı.

Ülkemizin ve milletimizin 
selameti ve geleceği açısından 

önem arz eden husus ekonomik 
bekamızın teminat altına 
alınmasıdır. Bunun içinde 
öncelikle dışa bağlı olmayan, dış 
ticaret fazlası veren, ekonomik ve 
nansal açıdan kendi kendine 
yeten bir ülke yolunda güçlü 
adımlar atmamız gerekir. Mali 
kaynak ihtiyacımızı borçlanarak 
değil katma değerli ihracat yoluyla 
elde edeceğimiz kendi milli 
gelirimizle karşılamamız, ithalata 
dayalı ekonomi yerine katma 
değerli üretim, istihdam ve 
ihracata dayalı bir ekonomiye 
geçiş yapmamız gerekmektedir. 

Yeniden Refah Partisi AR-GE 
Başkanlığı tamamen bilimsel ve 
teknik verilere dayalı olarak “Milli 
Kaynak Paketlerimiz -1 “kitabımızı 
hazırlamıştır. Bu kitabın 
hazırlanması seçim öncesi veya 
bir seçime yatırım yapmak değil, 
Ülkemizin ve milletimizin 
kalkınmasına yardımcı olacak 
projeler, çalışmalar ortaya 
koymaktır. Ülkemizin ekonomik 
olarak düze çıkması ve Yeniden 
Büyük Türkiye hedene ulaşması 
yolunda katkı sağlayacağına 
inandığımız bu kitabımız 
15 projeden oluşmaktadır:
1.Türkiye'yi Güneş Enerjisi 
kurtaracak

2.Doğu Akdeniz Doğal Gazları 
projemiz
3.Birleşik Barajlar projesi
4.Komşu Ülkelere su satış projesi
5.Kompost tesisleri projesi 
6.Madencilik projesi 
7.Demir Çelik projesi 
8.Tarım projesi
9.Kenevir projesi

10.Sıvı Gübre üretimi
11.Hayvancılık projesi
12.Volkan Camların ekonomide 
değerlendirilmesi
13.Rusya ve Çin ile yapılan 
ticaretin dengelenmesi projesi
14.Havul projesi
15.Denk bütçe
Aziz Milletimize ve Ülkemize 

“MiLLi KAYNAK PAKETLERiMiZ-1” ADLI KiTAP YAYINLANDI
Yen�den Refah Part�s� Vakfıkeb�r İlçe başkanı Sadett�n Ç�çek, Yen�den Refah Part�s� Genel Merkez� tarafından yayınlanan ve 
ham�m�zde İhsan Bey Kültür merkez�nde lansmanı yapılan “M�ll� kaynak paketler�m�z-1” Adlı k�tap hakkında açıklamalarda bulundu. 
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G
iresun, Samsun, Rize 
ve Trabzon'daki selde 
tam anlamıyla felaket 

yaşandı. Sağanak nedeniyle 
Ordu sınırındaki Abdal Deresi 
ve Dereli İlçesi'ndeki dere taştı.
CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ
Sel felaketinden sonra kayıp 
olarak aranan 9 kişinden 1'inin 
cansız bedeni, arama- 
kurtarma ekiplerince Espiye 
ilçesinde bulundu. Selde 
yaşamını yitirenlerin sayısı, 9'a 
yükseldi. 2'si asker 7 kişiyi 
arama çalışmaları sürdürülüyor. 
Yedi ilçeyi etkisi altına alan sel 
ve heyelanda, Doğankent, 
Dereli ve Yağlıdere'de 17 bina 
yıkıldı, 361 bina hasar gördü.

AFAD: 157 KİŞİ KURTARILDI
AFAD'tan yapılan açıklamaya 
göre, Giresun'daki selin 
ardından 988 kişilik ekip ve 288 
araç ile devam eden müdahale 
çalışmalarında 157 vatandaş 
kurtarıldı.
SOYLU: YOL HARİTASI 
BELİRLİYORUZ
Giresun'un Dereli ilçesinde 
incelemelerini sürdüren İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, her 
afetin kendine göre bir niteliği 
olduğunu belirterek, sel 
afetinde can kaybının 9, kayıp 
sayısının da 7 olduğunu 
söyledi.
Bakan Soylu, şöyle konuştu:
* Vatandaşı ve esnafı 

dinliyoruz, taleplerini alıyoruz. 
Bizim gözümüzden kaçan bir 

şey varsa vatandaşımızı 
dinliyoruz. Her bölgedeki afet 

farklı oluyor. İlk kez burada 
bizim çizmeye ihtiyacımız oldu.
* Daha önceki afetlerde böyle 
bir çizme talebi olmamıştı. 
Maske zaten sürekli olarak 
dağıtılıyor. Yaraları da nasıl 
saracağımıza yönelik yol 
haritası da belirliyoruz.
* Tüm kurumlarla birlikte neler 
yapacağımızı ortaya koyduk. 
Herkes bir an önce 
toparlanması hususunda 
elinden geleni yapıyor. Arama 
çalışmaları da devam ediyor.
* Aranan kişi sayısı 9'a düştü. 9 
kişiyi arama çalışmaları devam 
ediyor. Tüm ekiplerimiz 
çalışıyor, ekip sayısını da 
artırdık.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
SMS İLE UYARDI
İçişleri Bakanlığı afet bölgesi 
Giresun'da vatandaşları SMS 
yoluyla uyardı. Bölgede bulu-
nan vatandaşların cep telefon-
larına GSM operatörleri tarafın-
dan gönderilen mesajda can ve 
mal emniyeti bakımından dik-
katli olmaları istendi. İçişleri 
Bakanlığı mesajında, “Değerli 
Giresunlu Hemşehrilerimiz; 
Yoğun yağış, sel ve heyelanlar-
dan etkilenen ilçelerimizde öze-
llikle beton yolların altlarında 
boşalmalar olabileceği değer-
lendirildiğinden, can ve mal 
emniyeti açısından dikkatli 
olmanızı rica ederiz” dedi.

“GEÇMiŞ OLSUN GiRESUN,
ACINIZI PAYLAŞIYORUZ”

Türkiye'yi dehşete düşüren Giresun'daki sel felaketi sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen 
'son dakika' haberine göre bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada can kaybı maalesef dokuza yükseldi.

BAHATTİN YILMAZ DÖNEMİ
S

aygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının 
ardından divan kurulu 

başkanlığı oluşturuldu. Divan 
Başkanlığına Beşikdüzü 
Belediyesi Meclis Üyesi Önder 
Öztürk'ün seçildiği kongrede 
partili üyeler tarafından Bahattin 
Yılmaz ve yönetim kurulu 
seçilerek görevi devraldılar. 
MHP Trabzon İl Başkanı Bekir 
Sıtkı Tarım, Çarşıbaşı Belediye 

Başkanı Mümin Nuhoğlu, 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Rek Kurukız ve MHP İl İlçe 
yönetim kurulu üyeleri 
Beşikdüzü MHP kongresine 
katıldı.
YILMAZ'IN YENİ YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİ 
Saniye Ayvaz, Kemal Oğuzhan, 
Mustafa Korkmaz, Gülcan 
Aydın, Temel Ayva, Serhan 
Uzuner, Uğur Taş, Bahattin 

Kara, Ali Gümüş, Berat Öncü, 
Bayram Yayla, Öznur Aksoy, 
Ahmet Gündoğdu ve Tarık 
Bostan
İL DELEGELERİ
Önder Öztürk, Canan Yazıcı, 
Bahattin Yılmaz, Ümit Yaylı, 
Ferudun Cemil Tan, Ali Kalaycı, 
Osman Bülbül, Bekir Karagöz, 
Hüseyin Çolak, Mustafa 
Korkmaz, Serhan Uzuner, Oktay 
Konak ve Temel Ayvaz

BEŞİKDÜZÜ MHP'DE

M�ll�yetç� Hareket Part�s� (MHP) Beş�kdüzü Olağan İlçe Kongres� 
yapıldı. Beş�kdüzü MHP'de Bahatt�n Yılmaz dönem� başladı.

1. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
2. Hafta: Denizlispor - Trabzonspor
3. Hafta: Trabzonspor - Yeni Malatyspor
4. Hafta: Gaziantep FK - Trabzonspor
5. Hafta: Trabzonspor - Başakşehir
6. Hafta: Fenerbahçe  - Trabzonspor
7. Hafta: Trabzonspor – Kasımpaşa
8. Hafta: Alanyaspor - Trabzonspor
9. Hafta: Trabzonspor - Erzurumspor
10. Hafta: Ankaragücü – Trabzonspor
11. Hafta: Trabzonspor - Sivasspor
12. Hafta: Kayserispor - Trabzonspor
13. Hafta: Trabzonspor – Ç.Rizespor
14. Hafta: Hatayspor - Trabzonspor
15. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
16. Hafta: F.Kgümrükspor- Trabzonspor
17. Hafta: Trabzonspor - Göztepe
18. Hafta: Bay
19. Hafta: Antalyaspor - Trabzonspor
20. Hafta: Trabzonspor – Konyaspor
21. Hafta Gençlerbirliği - Trabzonspor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 
haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaş-
ması oynanacak. 21 takımla oynanacak 
Süper Lig'de, Trabzonspor 18. Haftayı maç 
yapmadan Bay olarak geçecek.  

TRABZONSPOR'UN 21 HAFTALIK MAÇ FİKSTÜRÜ

TONYA BELEDİYE'SİNDEN TRABZON'A ÖRNEK OLACAK PROJE 

T
onya Belediyesi, 
bölgede kızılağaç 
istilası altında kalan 

bozuk ormanların 
değerlendirilmesi amacıyla 
bin dönümlük bir arazinin 
ceviz ağacı dikilmesi için 
gerekli adımları attı. 
Hazırlanan Projeyi DOKAP'a 
s unan ve buradan bir milyon 
800 binlik destek alan Tonya 
Belediyesi, kızılağaçlarla 
kaplı bu alanları 

değerlendirecek kursiyerlere 
de Ceviz Dikim ve Bakım 
Eğitimi verdi. Yaklaşık 70 
kursiyer alanında uzman 3 
profesör tarafından eğitime 
alındı. Bu projenin önemine 
değinen Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, ceviz 
yetiştiriciliğinin 
değerlendirilmesi gerektiğine 
dikkat çekti. Devlet 
mülkiyetindeki kızılağaç 
alanlarının hiçbir ücret talep 
edilmeden sadece ceviz 
dikimi için kursiyerlere tahsis 
edileceğine vurgu yapan 
Beşel, “Buradaki kızılağaçlar 
ömrünü doldurmuş, bozuk 

orman dediğimiz alanlarda 
yer alıyor. Keseceğimiz bu 
ağaçların yerine ceviz dikerek 
vatandaşa vereceğiz. Geliri 
vatandaşa ait olacak. Bu 
alanlar ceviz ağacı olduğu 
sürece vatandaşımızın 
korumasında kalacak. Belli 
süre kullanacak sonra 
çıkarıcak gibi bir durum söz 
konusu değil. Ceviz, insan 
için önemli değerlere sahip 
bir gıda maddesi. İnsanlık 
tarihi boyunca kullanılan 
cevizin üst düzeyde yetiştiril-
mesini istiyoruz. İnşallah bir 
gün Tonya'mız cevizin 
ihracatını yapar.” dedi. “Bu 

proje hem Tonya hem de 
Trabzon için dikkate alınması 
ve geliştirilmesi gereken bir 
projedir.” diyen Beşel, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Ceviz, ekonomik değeri 
yüksek olan bir üründür. 
Neden Trabzon ihracata ceviz 
ile açılmasın. Bir refah kapısı 
açma gayreti içindeyiz. 
Vatandaşın gelir düzeyini 
arttırmak istiyoruz. Başka bir 
ekonomik getiri beklemiyoruz. 
Devletimiz, belediyemiz ara-
cılığıyla çiftçimize arazilerimi-
zi ücretsiz teslim edecek. Bu 
proje ilk kez ilçemizde 
başlatıldı ancak burayla sınırlı 
kalmamalı. Tonya Trabzon'a 
örnek olmalı. Bu bir açılımdır, 
büyük ve örnek bir 

çalışmadır.” Trabzon'un ceviz 
yetiştiriciliği için potansiyel 
sahalara sahip olduğuna da 
vurgu yapan Beşel, “Fındık 
kadar değerli belki de ondan 
daha da değerli bir üründür 
ceviz. Neden biz bunun 
ticaretini yapmayalım ki. 
Kızılağacın olduğu alanlar 
istila oluyor. Otlaklar azalıyor. 
Zaten hayvancılık da yok 
denecek kadar azaldı. Bu 
konunun üzerine düşmeli ve 
dediğim gibi geliştirmeliyiz. 
Bize bu konuda katkısını 
esirgemeyen DOKAP'a, AK 
Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Salih Cora'ya ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımıza çok teşekkür 
ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Tonya Beled�yes� halkın refah düzey�n� arttırmak �ç�n Trabzon'a hatta bölgeye örnek olacak b�r çalışmaya �mza attı. 
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MÜJDEYİ 
CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN DUYURDU

C
umhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, önceki 
gün yaptığı açıklamada, 

"İnşallah cuma günü tüm 
milletimize bir müjdeyi vermekle 
karşı karşıya olacağımızı 
tahmin ediyor ve buna 
inanıyorum. Şu anda bu 
müjdenin hayalleri rüyası 
içindeyiz. Cuma günü inşallah 
bu müjdeyi milletimize vermek 
suretiyle Türkiye'de yeni bir 
dönemin açılacağına şimdiden 
inanıyorum" ifadelerini 
kullanmış, kamuoyunda büyük 
merak uyandırmıştı.
“TÜM DÜNYADA 
GÜNDEM YARATTI”
Reuters'ın tüm dünyaya servis 

ettiği "Türkiye'nin Karadeniz'de 
doğalgaz buldu" haberi 
gündeme bomba gibi düşerken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
vereceği müjdenin ne olacağı 
Türkiye ve dünya gündeminde 
geniş yer bulmuştu.
“CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN MÜJDE'Yİ 
AÇIKLADI”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Beşiktaş'ta bulunan 
Dolmabahçe Çalışma Osi'nde 
merakla beklenen müjdeyi 
açıkladı. Erdoğan, "Türkiye 
tarihinin en büyük doğalgaz 
keşni Karadeniz'de 
gerçekleştirdi. Fatih sondaj 
gemimiz Tuna-1'de 320 milyar 

metreküp doğalgaz
keşfetti" dedi.
"ARDI ARDINA 3 SONDAJ 
GEMİSİNİ HİZMETE ALDIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Cuma günü tüm milletimize 
müjde vereceğim" diye 
duyurduğu açıklamasında, 

“Rabbim bize görüşmemiş bir 
kapı açtı. Yarın başka kapılarda 
açılacaktır. Bu günlere kolay 
gelmedik. Ülkemizde uzun yıllar 
boyunca petrol ve doğalgaz 
aramaları hep başka ellerle 
yapıldı. Yüzlerce milyon dolarlık 
aram faaliyetlerinde elimize üç 

beş sayfa kağıttan başka bir 
şey geçmedi. Kimsenin 
günahını almıyoruz belki de 
gerçekten arandı" dedi. 
Erdoğan, maden ve arama 
politikasının 2017 yılında 
değiştiğini belirterek, “Derin 
deniz sondajlarını bizzat 
yapmanın arayışına girdik. Ardı 
ardına 3 sondaj gemisini 
hizmete aldık. 3 sondaj ve 2 
sismik araştırma gemimiz, 
kendi ekipmanlarımız ve 
personelimiz ile çalışıyor. 
Dünya yatlarının hayli altında 
gerçekleştirdiğimiz 
aramalarımızda en küçük bir 
dışa bağımlılığımız yoktur. Yerli 
ve milli imkanlarla hareket 

ettiğimiz için bu başarıya 
ulaştık" şeklinde konuştu.
“320 MİLYAR METREKÜP 
DOĞALGAZ REZERVİ 
KEŞFETMİŞ DURUMDA"
Erdoğan, “Türkiye tarihinin en 
büyük doğalgaz keşni 
Karadeniz'de gerçekleştirdi. 
Fatih Sondaj Gemimiz 20 
Temmuz 2020 tarihinde Tuna 
1 sondajında 320 milyar 
metreküp doğalgaz rezervi 
keşfetmiş durumda. Kendisini 
boğazdan uğurladığım günü 
hatırlıyorum" diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Şimdi hedemiz 2023 yılında 
Karadeniz'imizin gazını milletin 
kullanımına sokmaktır" dedi.

Hedefim�z 2023'te
Karaden�z gazını 

m�llet�m�z�n kullanımına 
sunmaktır.

“ “

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, tüm Türk�ye'n�n merakla 
bekled�ğ� 'müjde'y� canlı yayında açıkladı. Erdoğan yaptığı 

açıklamada, "Türk�ye tar�h�n�n en büyük doğalgaz keşfin� 
Karaden�z'de gerçekleşt�rd�k. Hedefim�z 2023'te Karaden�z gazını 

m�llet�m�z�n kullanımına sunmaktır." �fadeler�n� kullandı.

B
alık av yasağı, balık 
popülasyonunu koruma 
adına uygulanır. Yılın 

yarısında belirli yöntemler 
dışında avlanma yasaklanır ve 
bu süreçte denizlerimizde balık 
hayatının çoğalması beklenir. 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli 15 Nisan 2020 
tarihinden itibaren trol ve gırgır 
ağları ile yapılan av sezonunun 
sona erdiğini açıklamıştı. 
Ülkemiz, Karadeniz, Ege ve 

Akdeniz'in dışında bir iç deniz 
olan Marmara'ya sahipken 
malesef son dönemde balıkçılık 
olumlu bir gidişata sahip değil. 
Küresel bozulmalar, yanlış 
avlanmalar balık çeşitliliği ve 
sayısında ciddi azalmalara yol 
açtı. Bunun korunması adına 
belirli tarihlerde balıkçılık 
faaliyetlerine müsaade 
edilmiyor.  2020 Balık av yasağı 
15 Nisan itibariyle başlamıştı. 
Peki 2020 Balık sezonu ne 

zaman başlayacak, balık av 
yasağı ne zaman bitecek? Son 
dönemde sofralarımızda yeteri 
kadar ve çeşitlerde balık 
tüketme imkanına sahip 
olamıyoruz. Yıl içinde belirli 
dönemlerde balık av yasağı 
uygulanıyor ve bu sayede balık 
çeşitliliğinin ve sayısının 
artması amaç ediniliyor. Balık 
sezonu ne zaman başlayacak? 
Eylül ayının yaklaşmasıyla 
beraber, balık sezonu için geri 
sayım başladı. Av sezonu için 
hazırlıklarına başlayan 
balıkçılar, ağlarını ve teknelerini 

tamir etmeyi sürdürüyor. Balık 
yasağının kalkıp, balıkçıların 
ağlarını denize göndermesiyle 
birlikte bu yıl da balık pazarları 
yeniden hareketlenecek. 
Balıkçılar bu sezon çapari ve 
palamuttan umutlu olduklarını 
söylüyor.
2020 BALIK SEZONUNUN 
BAŞLAYACAĞI TARİH VE 
KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER.
Geçen nisan başlayan balık 
yasağının ardından, balıkçılar 
eylül ayında yeniden ağlarını 
atacak. Kovid-19 salgını ve 
yeterli avlanma olmaması 

nedeniyle av yasağının 
başladığı 15 Nisan'dan önce 
paydos eden balıkçılar, yeni 
sezon için hazırlıklarını 
tamamlıyorlar. 1 Eylül'de 
bitecek olan avlanma yasağıyla 
beraber sofralarda balıklar 
yeniden yerlerini alacak. 
BALIK SEZONU NE ZAMAN 
AÇILIYOR?
Vakfıkebir de balıkçılar, av 
yasağının kalkmasına kısa süre 
kala son hazırlıklarını 
sürdürüyor. Vakfıkebir 
ilçesindeki limanda, 1 Eylül'de 
sona erecek ağ ile avlanma 

yasağı öncesinde balıkçılar 
hazırlıklarına başladı. Ağlarını 
ve teknelerini tamir etmeye 
başlayan balıkçılar, av 
sezonuna hazır halde girmek 
istiyor. Geçen yıl palamuttan 
umduğunu bulamayan 
balıkçılar, bu sezon çapari ile 
avda kendini gösteren 
palamuttan umutlu olduklarını 
söylediler. 31 Ağustos'u 1 
Eylül'e bağlayan gece 00.00'da 
ilk ağlarını atacak olan 
balıkçılar, yeni sezon 
hazırlıklarını son hızıyla 
sürdürüyor.

Balık av yasağı, balık popülasyonunu koruma adına uygulanır. 
Yılın yarısında bel�rl� yöntemler dışında avlanma yasaklanır ve 
bu süreçte den�zler�m�zde balık hayatının çoğalması beklen�r.

“BALIKÇILAR SON HAZIRLIKLARINI YAPIYOR”
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

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

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon
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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

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR

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

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK


