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ZAFER BAYRAMI'NIN 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

ALKIŞLAR GÜLBAHAR HATUN ANADOLU'YA

ULUDÜZ; FINDIK KALÝTELÝ, RANDIMANI YÜKSEK,

ÜRETÝCÝMÝZÝN YÜZÜ GÜLÜYOR

> Sadık Aydın 2'de

> Vedat Furuncu 3'de

SAĞLAM, “ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINI
HİÇE SAYAN FIRSATÇILARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜLMEMELİ”

> Abdulkadir Aynaci 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

Vakfıkebir İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıl dönümü 
münasebetiyle Hükümet konağı önünde kutlama programı düzenlendi.

27-28 Haziran 2020 
tarihlerinde uygulanan 
Yükseköğretim Kurumları 
Sınavına (2020-YKS) ait 
değerlendirme işlemleri 
sonucunda Okulun 
Öğrencilerinden 16' sı 4 
yıllık emeklerinin 
karşılığını istedikleri 
üniversite ve bölümlere 
yerleşerek aldı.   

Vakfıkebir İlçemizin önemli tüccarlarından Uludüz Gıda Pazarlama 
Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu başkanı 
Emin Uludüz, insanlarımızı köylerine yönlendirmek ziraatla ve 
tarımla ilgilenmelerini teşvik etmek gerekir dedi.

ÜRETİCİLERİMİZİ ZİRAATLA VE 
TARIMLA İLGİLENMELERİ İÇİN 

TEŞVİK ETMEK GEREKİR

“

“
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“İLÇE KONGRELERİ
BAŞLIYOR”

ZAFER BAYRAMI'NIN
98. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Vakfıkebir İlçesinde yapılan 
Kutlama hükümet konağı 

önündeki Atatürk Anıtına çelen 
konması ve başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
ebediyete intikal etmiş tüm şehit ve 
gaziler için saygı duruşu ve 
akabinde İstiklal Marşı'nın 
okunması ile başladı. Ardından 
program sona erdi. Kaymakamlık 
Çelengini ilçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye Başkanlığı 
çelengini Belediye Başkanı 
Muhammet Balta Atatürk anıtına 

koydular. Vakfıkebir İlçesi Hükümet 
Konağı önündeki çelenk sunma 
programına İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, Cumhuriyet 
Savcısı Kadir Enes Atilla, İlçe 
Jandarma Komutanı Mert 
Oğuztarhan, İlçe Emniyet Müdürü 

vekili Merthan Çelikdağ, daire 
amirleri, siyasi parti temsilcileri, 
STK temsilcileri ve mahalle 
muhtarları katıldı.

Ahmet Uzun, 19 Aralık 2018 yılında, AK 
Parti Genel Merkez tarafından AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanlığı görevine 
getirilmişti.
Bu süreçte başarılı çalışmalarla karşımıza 
çıkmaya devam ediyor…
İktidar partisinin ilçe başkanı olan Başkan 
Uzun, parti gözetmeksizin herkese 
yardımcı olmaya devam ediyor…
Vakfıkebir için uğraş gösteren bir kişilik…
İşinde başarılı, çalışkan ve evli…
Yeri geldiğinde kendi işlerini bırakıp, Partisi 
ve Vakfıkebir için koşuşturmayı bir görev 
biliyor…
Vakfıkebir İlçe kongresi tarihi ve saati belli 
oldu…
AK Parti Vakfıkebir İlçe Kongresi, 26 Eylül 
2020 Cumartesi günü saat: 15.00 
yapılacak…
Şuan itibari ile Vakfıkebir İlçe Başkanlığı 
adayı yok. Bu görevi yine Ahmet Uzun 
sürdürecek gibi görünüyor…
Şimdiden bizlerde kendisini kutluyor, tebrik 
ediyoruz…
************************
Vaka sayıları gün geçtikçe artış 
göstermeye devam ediyor…
Trabzon ve ilçelerimizde vaka sayıları 
sürekli artış halinde…
İnsanlar tedirgin, ne yapacaklarını 
bilmiyorlar…
Hiç ummağımız kişiler bir yerlerden bu illet 
virüsü alıyor…
Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Tonya, Şalpazarı ve 
Beşikdüzü'nde sayıları daha da artmaya 
devam ediyor…
Sosyal mesafe ve maske takmak, bu 
kuralın başında yer alıyor…
Maske takılacak, sosyal mesafe korunacak 
ve gönül selamı ile selamlaşılacak…
Sağlık Bakanlığı yeni bir slogan ile çıktı 
karşımıza;
“Koronavirüse Karşı;
Kendini Koru, Kentini Kurtar”
Hem kendini ve yakın çevreni koru diyor 
hemde kentini koru…
Yaşadığın yeri koru, çevreni koru, rahat ol, 
huzurlu ol, sağlıklı ol demek istiyor…
Ama şöyle bir baktığımızda kahvelerde ve 
çay ocaklarında oturanlar, ne maske 
takıyor nede sosyal mesafeye özen 
gösteriyorlar…
Acaba bu kurallara uyulması için daha 
neler yapılması lazım?
Bu insanlara daha başka neler söylenmesi 
gerekiyor?
Mart ayından beri tüm Türkiye ve Dünya 
bu illetle uğraşıyor…
Mart ayından beri, bizler halen daha bir 
şeyleri öğrenemedik mi?
Vaka sayıları 1500 kişinin üzerine çıkmaya 
başladı…
Vaka sayılarımız gün geçtikçe artış 
gösteriyor. Yasakların gelmesi an 
meselesi. Bazı illerdeki Valilikler bazı 
kararları aldılar. Trabzon Valiliği henüz bir 
karar almış değil ama her an bir karar 
alması an meselesi…
Bölgemizde sayı yerinde durmuyor…
Hastaneler doldu, artık vakaları eve 
gönderip ilaç tedavisi ile iyileştirmeye 
başladılar…
14 günlük karantina sürecinden sonra 
iyileşme göstermeyenlerin karantina 
süreleri 21 güne çıkıyor…
Bana bu virüs bulaşmaz, demeyin…
21 günlük karantina sürecinde olmak 
istemezsiniz diye düşüyorum…
Bu virüs yaş grubu seçmiyor…
Yaşlısından, gencine bulaşabilir…
Şansımızı isterseniz çok zorlamayalım…

ALKIŞLAR GÜLBAHAR HATUN ANADOLU'YA
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 

öğrencilerinden 17 "si, 4 yıllık 
emeklerinin karşılığını istedikleri 
üniversite ve bölümlere yerleşerek 
aldı. Aralarında Elektrik Elektronik 
ve Bilgisayar Mühendisliği kazanan 
öğrenciler var. Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi  "Öğrenci Koçluğu " 
projesi kapsamında, Rehberlik 
Servisi'nin her yıl uyguladığı birçok 
test ve envanterle öğrenciler 
kendilerini keşfettiler. 3 yıl üst üste 
yapılan tanıtım etkinlikleri, meslek 
tanıtımları, tüm okul öğrencilerine 
açık olan yurt içi üniversite tanıtım 
fuarları ve mezunlarla buluşmalar 
sayesinde tüm seçenekleri hak-
kında bilgi sahibi oldular. Ve şimdi, 
öğrenciler üniversiteli olmanın 
keyni yaşıyorlar.  Okul Müdürü 
Kadri Alay Gazetemiz Haber Müdü-
rü Sadık Aydın'a yaptığı açıklama-
da: "Okul olarak ilk hedemiz öğr-
encilerimizi "İyi insan iyi vatandaş" 
olarak yetiştirmektir. Bunun yanında 
okulumuza yerleşen öğrencilerimiz-
le en fazla ne yapabilirizi de planla-
dık. 46 öğrencimiz üniversite için 
gayret gösterdi. 16 öğrencimiz ken-
di seçtikleri bölümlere yerleştiler. 24 
öğrencimiz kazanacak puanı oldu-
ğu halde ter-cih yapmayarak hede-
ni bir sonraki sınava bıraktı. 6 öğ-
rencimiz BES-YO ve Genel Yete-
nekle alan Yüksek Öğretim Kurum-
larının sınavlarına giriyor. İnşallah 
bu öğrencileri-miz de başarılı 
olurlar. Her zaman söylüyorum, 
deneyimli kadromuz var. Öğrenci 
Koçluğu sistemi ile ailelerimizi 
ziyaret ettik. Pandemi döneminde 
öğrencilerimizi aradık, bu dönemde 
Uzaktan Eğitimde okuldan hiç 
ayrılmayan Müdür Yardımcımız Ali 
Yücel Yıldız'ın planlaması ve 
öğretmenlerimizin üstün gayretleri 
ile %78'lik öğrenciye ulaşma 
başarısı ile örnek olduk. Başarı 
tesadüf değildir." dedi. Tebrikler 

değerli öğrenciler, tebrikler 
ebeveynler, tebrikler cefakâr 
öğretmenler! Sınavda başarılı olan 
öğrencilerimizi kutluyor, tüm mezun 
olan öğrencilerimize yeni 
hayatlarında başarılar diliyoruz. 
KAZANAN ÖĞRENCİLER:
-İdris Yüksel-Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi- Elektrik-
Elektronik Mühendisliği
-Pınar Çavuşoğlu-Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi-
Bilgisayar Mühendisliği
-Hakan Bir-Çorum Hitit Üniversitesi- 
Bilgisayar Mühendisliği
-Fatma Gonca Nuhoğlu-Trabzon 
Üniversitesi-Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği
-Aysu Çakmak-Erzurum Atatürk 
Üniversitesi-Çocuk Gelişimi
-Zeynep Has-Erzurum Atatürk 
Üniversitesi-Halkla İlişkiler Tanıtım
-Zafer Kılıçarslan-Trabzon 
Üniversitesi-Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları
-Beyza Somoğlu- Giresun 
Üniversitesi- Hemşirelik
-Furkan Kasım-Giresun 
Üniversitesi-Grak Tasarım
-Güllü Tosun-Giresun Üniversitesi-
Çocuk Gelişimi
-Arif Akın Sağlam-Giresun 
Üniversitesi-İlk ve Acil Yardım
-Damla Güntepe-Ordu Üniversitesi-
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
-Yeliz Yolcu-Bilecik Şeyh Edebalı 
Üniversitesi-Eczane Hizmetleri
-Adem Yüksel-Trabzon 
Üniversitesi- Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik
-Elif Kasım-Artvin Çoruh 
Üniversitesi-Acil Yardım ve Afet 
Yönetimi
-Atakan Ertürk-Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi-Gıda 
Teknolojileri
-Doğanay Bektaş-Erzurum Atatürk 
Üniversitesi-Spor Yönetimi

Okulun Öğrencilerinden 17' si 4 yıllık 
emeklerinin karşılığını istedikleri 
üniversite ve bölümlere yerleşerek aldı.   



Büyükliman
Postası 3 04.09.2020GÜNDEM

V
akfıkebir İlçemizin önemli 
tüccarlarından Uludüz 
Gıda Pazarlama Plastik 

Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi yönetim kurulu başkanı 
Emin Uludüz, fındık ve tarımla 
alakalı gazetemize önemli 
açıklamalarda bulundu. 
“FINDIK KALİTELİ, RANDI-
MANI YÜKSEK, ÜRETİCİMİ-
ZİN YÜZÜ GÜLÜYOR”
Emin Uludüz yaptığı 

açıklamada; “Yeni fındık 
sezonu hayırlısıyla başladı. 
Alımlar güzel. Devletimizin 

açıklamış olduğu fındık yatıyla 
aynı yattan 22,5 TL.'den fındık 
alımı yapıyoruz. Giresun tipi 
yağlı fındık yatı gibi bizden 
aynı yattan alıyoruz. Üreticimiz 
ve insanlar memnun. 
Randımana göre de daha da 
yüksek yattan ödeme 
yapabiliyoruz. Yalnız bu sene 
geçen seneye nazaran %30 
civarında eksik fındık üretimi 
var. Bu da tabi piyasaya olumlu 

yönde yansıdı. Bu sene dünya 
piyasalarında toplam fındık 
üretiminden biraz daha düşük 

üretim oldu. Fındık kaliteli, 
çürüğü yok. Randımanı yüksek. 
Üreticimizin yüzü güldü. Ama 
temennimiz daha fazla fındık 
alabilmektir. Bunda da tabi 
üreticiye sorumluluk düşüyor. 
Üretici fındık bahçesiyle daha 
fazla ilgilenmelidir. Doğrusunu 
söylemek gerekirse bizim fındık 
ağaçlarımız yüzyıllık fındık 
oldu. Fındık ağaçları kökten 
yaşlandı. Her ne kadar biz 

ayıklamasını yapıyorsak da kök 
yaşlandığı için yeterli verimi 
veremiyor. Örneğin; İtalya'da bir 

dönüm araziden 300 kilogram 
fındık alınırken, İspanya'da 180 
kilo alınıyor. Bizde ise 80 ile 
100 kilogram arası verim 
vermektedir. Bunun için 
arazimizi daha verimli hale 
getirmemiz gerekmektedir. 
Onun için de her yıl belirli bir 
bölüm fındık bahçesini sökerek 
yeniden dikmek gerekir. Çünkü 
fındık az önce de söylediğim 
gibi kökten yaşlandı. 
Dolayısıyla fındığı biraz daha 
bakmak lazım. Öz ve öz Türk 
malı olan fındığın %82. ihracata 
giden bir üretim. Hiçbir katkısı 
olmadan ithalata dayalı bir 
ihracat olmadığına göre 
ürünümüze değer vermemiz 
gerekir dedi.” 
“İNSANLARIMIZIN ZİRAATLA 
VE TARIMLA İLGİLENMELERİ 
İÇİN TEŞVİK ETMEK 
GEREKİR”
Uludüz, “Türkiye olarak tüm 
politikalarımızda tarıma önem 
vermemiz gerekmektedir. Biz 
öğrenciyken okul yıllarında 
Dünya'da 7 tane ülkeden 
biriydik tarım alanında.  Ancak 
günümüzde 120 ülkeden 200 
çeşit tarım ürünü almaktayız. 

Ne yazık ki! Bu 
da hüzün 
vericidir. 
Ülkemizin 
toprakları 
verimli. Boş 
arazilerimiz çok. 
Bu boş toprakları 
işlemek 
gerekiyor. 
Özellikle 
insanlarımızı köye 
yönlendirmek ziraatla, tarımla 
ilgilenmelerini teşvik etmek 
gerekir. Bu anlamda 
devletimize de görev düşüyor. 
Teşvik edici önlemler almalıdır. 
Örneğim; benim kafamdan 
geçen bir tane kir var. İş-
kur'dan alınan işçilerin köylere 
gönderilerek çiftçilerin emrine 
verilip çiftçi de onlarla birlikte 
üretim yapmalıdır. Ne kadar 
üretim o kadar ihracat ve gelir 
seviyemizin o kadar yukarı 
çıkması demektir. Tarım her 
zaman bir ülkenin 
vazgeçilmezdir. Dünya'daki 
ülkelerin 3 tane ekonomik 
değeri var. Bunlar;  gıda, su 
(yani tarıma dayalı işler) son 
olarak da savunmadır. 

Dolayısıyla insanlar var olduğu 
sürece tüketmek ve yemek 
içmek zorundadır.  Bunun için 
bizim bölgemizin en değerli 
gelir kaynaklarından bir tanesi 
de fındıktır. Daha sonra da çay 
geliyor. Fındığımıza değer 
vermemiz, ürünümüzle 
ilgilenmemiz lazım. 
Bahçelerimiz de gerekli ön 
hazırlıkları yapmamız gerekir. 
Yani verimi artırıcı bütün 
önlemlerin alınması gerekir.  
Fındık, İlçemize de, ilimizi de, 
Türkiye'mize de önemli bir girdi 
sağlıyor. Onun için değer 
vermek ve çalışmak lazım. 
Fındık Sezonumuz bölgemizin 
ve Vakfıkebir'in insanlarına 
hayırlı olsun. İlçemizi seviyoruz. 
İlçemizin gelişmesi için 
elimizden ne geliyorsa 

SAĞLAM, “ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINI HİÇE SAYAN 
FIRSATÇILARIN
EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜLMEMELİ”

ULUDÜZ; FINDIK KALİTELİ, RANDIMANI YÜKSEK,

ÜRETİCİMİZİN YÜZÜ GÜLÜYOR

V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 

Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu ve Esnaf ve 
Sanatkalar Kredi Kefalet Koop. 
Başkanı Hasan Topaloğlu, 
ilçede kırtasiyecilik yapan ve 
zor bir süreç yaşayan esnaarı 
ziyaret ederek destek verdiler. 
Öğrenci Velilerini yerel esnafa 
sahip çıkmaları hususunda 
uyarılarda bulundular. Kaliteli 
ürünün adresi kırtasiyelerdir 
dediler. Bir açıklama yapan 
Esnaf Odası Başkanı Kadem 
Sağlam, “Sağlıklı ve kaliteli 
kırtasiye ürünlerinin sadece 
kırtasiyecilerden alındığı asla 
unutulmamalıdır. Vakfıkebir'de 
de yeterince ihtiyaca cevap 
verecek kırtasiyeci esnafımız 
vardır” dedi. Bu yıl korona virüs 
salgını nedeniyle ara verilen 
eğitim-öğretimin 21 Eylül 
itibariyle başlaması ile birlikte 
öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçla-
rının kırtasiyeci esnafından 
alınması gerektiğini belirten 
Başkan Sağlam, “Okulların 
açılmasına kısa bir zaman kala, 
ülke genelindeki 20 milyon 
öğrenci ile velilerde okul telaşı 
şimdiden başladı. Ancak bu yıl 
pandemi de okul alışverişi 
yaparken her zamankinden 
daha dikkatli olunmalı. Öğrenci-
lerin eğitimi için gerekli olan 
kitap, defter, kalem, silgi gibi 
her türlü kırtasiye malzemesinin 
hijyenik ve kaliteli olmasına 
özen gösterilmeli. Sezonluk 
olarak Uzak Doğu ülkelerinden 

getirdikleri kırtasiye ve okul 
kıyafeti satışı yapan, çocukları-
mızın sağlığını hiçe sayıp sade-
ce kendi cep ve kazançlarını 
düşünen fırsatçıların ekmeğine 
yağ sürülmemeli” dedi.
“ÇOCUKLARIMIZIN 
SAĞLIĞINI HİÇE SAYAN 
FIRSATÇILARIN EKMEĞİNE 
YAĞ SÜRÜLMEMELİ”
Eğitim-öğretim döneminin 
başlamasına günler kala 
vatandaşlar okul alışverişi için 
esnafın yolunu tutuyor. Özellikle 
marketler zinciri olan şirketlerde 
uygun yata satılan ürürlerle 
ilgili gazetemize değerlendirme-
lerde bulunan Başkan Kadem 
Sağlam, vatandaşları uyardı. 

Başkan Sağlam, kırtasiye 
ürünlerinin sadece kırtasiyeci-
lerden alınacağına vurgu 
yaparak, “Sadece okulların 
açıldığı dönemde Uzakdoğu 
ülkelerinden getirilerek kırtasiye 
ve okul kıyafeti satışı yapan, 
çocuklarımızın sağlığını hiçe 
sayıp sadece kendi ceplerini ve 
kazançlarını düşünen fırsatçı-
ların ekmeğine yağ sürülme-
meli” dedi. Yeni eğitim-öğretim 
yılı Pazartesi günü itibariyle 
başladı. Vakfıkebir'de öğrenci 
velileri okul alışverişi için 
pazarın yolunu tuttu. Başkan 
Sağlam, sağlıklı ve kaliteli 
kırtasiye ürünlerinin sadece 
kırtasiyecilerden alınacağına 

dikkat çekerek, “Bu yıl tahmi-
nen sadece kırtasiye ve okul 
kıyafetleri için 30-35 milyara 
yakın bir harcamanın yapılaca-
ğı dikkate alınırsa pazarın bü-
yüklüğünden dolayı çok sayıda 
sağlıksız ürünün piyasaya sürü-
leceğini de bilmemiz gerekmek-
tedir. Sektörde şimdiden hare-
ketlilik başladı. Çocuklarımız 
için özenerek alacağınız ürünler 
onların sağlığını tehdit etme-
melidir. İthal ürünlerin menşeine 
ve markasına mutlaka dikkat 
edilmelidir. En önemlisi CE ve 
TSE uluslarara-sı standart 
işaretleri aranmalı ve bu ürünler 
güvenilir yerlerden alınmalıdır” 
ifadelerini kullandı.

SÜSÜNE DEĞİL İÇERİĞİNE 
DİKKAT EDİN
Rengârenk ve süsleyerek 
yapılan ürünlerin dış görüntü-
süne kanılmaması gerektiğini 
söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
“Yarınlarımızın umudu 
çocuklarımızın sağlıklarını 
korumalıyız. Kullanacakları 
kırtasiye malzemelerinin ve 
formaların ziksel değil, 
kimyasal içeriğine dikkat edin. 
İnternet üzerinden yapılan 
reklâmlara ve yollarda eğreti 
tezgâhlarda satılan albenili 
kırtasiye malzemelerinden uzak 
durulmalıdır. En önemlisi 
sadece okulların açıldığı 

dönemde Uzakdoğu 
ülkelerinden getirilerek kırtasiye 
ve okul kıyafeti satışı yapan, 
çocuklarımızın sağlığını hiçe 
sayıp sadece kendi ceplerini ve 
kazançlarını düşünen fırsatçı-
ların ekmeğine yağ sürülme-
meli. Kırtasiye ürünlerini güve-
nilir ve tanıdığınız esnaardan 
almayı ihmal etmeyin. Çünkü 
öğrencilerimizin okulda tüm gün 
temas halinde bulunduğu ve 
kullandığı defter, kalem, silgi, 
çanta vb. ürünlerin sağlıklı ve 
kaliteli olması gerekiyor. 
Merdiven altı kalitesiz ve çok 
ucuz ürünler çocuklarımızın 
sağlığını tehlikeye sokar” 
diye söyledi.

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. Başkanı 

Hasan Topaloğlu velilere kırtasiye alışverişleri ile ilgili önemli uyarıda bulundular. 
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Osman KOYUNCU

Muhammet(asm) ve Ahmet, 

peygamberimizin isimleri ve Allah'a 

yakınlık ve kulluğun iki boyutudur.  Birisi, 

ilahi nizama uyup Allah'a geniş bir ayine 

olmaktır ki bu Muhammet,  diğeri 

muhabbet, takva ve sevgi ile insanlığa 

hizmettir bu da Ahmet boyutunu temsil 

eder. Peygamberimiz ben güzel ahlakı 

tamamlamak (Ahmet olmak)için geldim 

diyor. Peygamberimizin isimleri Tevrat'ta 

Muhammet, İncil'de de Ahmet olarak 

geçmektedir. Ayrıca Muhammet, 

Peygamberimizin hukuk kuralları, risalet 

ve nübüvvet boyutunu, Ahmet ise 

peygamberimizin velayet,  takva ve kulluk 

boyutunu temsil eder. 

    Bir kişi beşeriyetten çıkıp gerçek insan 

mertebesine yükselmek istiyorsa 

Muhammetçik olup Allah ile kendi 

arasında vasıtaları kaldırmak ona cami 

bir ayine olmalı, yatay boyut ile Ahmetçik 

olup insanlara sevgi, muhabbet, takva ve 

güzel sözle, insanlara faydalı olup bütün 

mahlûkatı sevgi ile kucaklamalıdır. Buna, 

bütün iyilikleri içine alan salih amel 

deniyor. Kuran'da yok mu Allah'a yardım 

edecek olan, yok mu Allah'a borç verecek 

olan gibi ayetleri düşünürler açıklarken, 

Allah'ın yardım ve borca ihtiyacı 

olmadığına göre bu şekildeki ayetlere 

mana verirken, Allah kelimesi yerine 

nas(insanlar) kelimesini koyarsanız mana 

tutar derler. Yani yok mu insanlara borç 

verecek olan, yok mu insanlara yardım 

edecek olan şeklinde anlamalıdır(borç, 

insana verilir beşere değil, beşer insanlığın 

biyolojik boyutu, kemale ermemiş insan 

demektir).

   Hz. Musa(as) peygamber olarak adalet ve 

hukukun temsilcisidir. Peygamberimizin 

hukuku, yani kurallar yönü Muhammet'i 

ifade ettiği için Tevrat'ta Muhammet ismi 

geçiyor.  Hz. İsa ruhaniyeti, takvayı ve 

metafiziğin temsilcisidir onun için 

Peygamberimizin bu yönünü Ahmet'i 

temsil ediyor ve İncil'de Ahmet gelecek 

diyor. Hz. İsa'nın getirdiği kurallara 

İsevilik, kilisenin uydurmalarına 

Hıristiyanlık denir. Ahir zamanda, Hz. 

İsa'nın dini hakikisi (İsevilik)hükmedecek 

denilirken, sevgi, iyilik ve takvayı esas alan 

İslam'ın Ahmet boyutu meydana çıkacak, 

Muhammet boyutu ile hukuk kuralları 

içinde adil devletler kurulacak, insanlık 

Muhammet ve Ahmet'le kemale erecek 

demektir. Din varlıkların ruh ve aklıdır, 

din çıkarsa varlıklar dağılır kıyamet 

kopar.  Kıyametin kopmasını geciktirmek 

için Muhammetçikler ve Ahmetçiklerin 

sayısını artırmalı. Sonsuz soyut(maddi 

olmayan) Allah ile O'nun sonsuz 

somut(maddi) boyutuna rahman denir bu 

ikisinin tecellisine Vahdaniyet denir. 

Vahdaniyeti küçük çaptaki en büyük 

tecellisi Ehadiyettir. Güneş vahdaniyet 

farz edilse, su damlasındaki yansıması 

ehadiyet olur. Kâinattaki en büyük 

Ehadiyet aynası Muhammet ve Ahmet'tir. 

Muhammet ve Ahmet kâinatın çekirdeği 

özü ve hulasasıdır. 

MUHAMMET VE AHMET ARASINDAKİ FARK

OKUL MÜDÜRLERİ
TOPLANTISI YAPILDI

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy'un 

başkanlığında Hikmet Kaan 
İmam -Hatip Ortaokulu 
konferans salonunda maske, 

sosyal mesafe ve hijyen 
koşullarına uyularak yapılan 
toplantıya, Vakfıkebir İlçemizin 
tüm Okul Müdürleri katılım 

gösterdi. Pandemi başta 
olmak üzere uzaktan eğitim 
olması durumunda ve yüz 
yüze eğitimde alınması 
gereken tedbirler, eğitim-

öğretim yılı içinde yapılması 
planlanan bütün konular 
masaya yatırılarak bilgi alış 
verişinde bulunuldu. Vakfıkebir 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş 
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
Ahmet Faruk Aksoy, pandemi 
dolayısıyla yayınlanan resmi 
yazışmaların dikkate alınarak 

hassasiyetle takip edilmesi 
gerektiğini söyledi. Toplantı iyi 
dilek ve temennilerle 
sonlandırıldı.

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye 
Mahallesi Gülbahar Hatun 

Caddesi üzerinde Ali Kasımfır-
tına tarafından erkeklere hitap 
eden Büyükliman Berber 
Salonu adı altında yeni bir 
işyeri açıldı. Lilya Organizasyon 
Ergül Garip tarafından organize 
edilen açılışa törenine 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın yanı sıra 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 
mahalle muhtarları ve ilçe 
esnaarı katıldı. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam 
birer konuşma yaparak, yeni 
işyerinin ilçemize hayırlı olması 
dileklerinde bulunarak bereketli 
bol kazançlar temennisinde 

bulundular. 
“ÖZÜME DÖNMEK İÇİN, 
MESLEĞİME GERİ DÖNDÜM”
Mesleğine geri dönmenin 
mutluluğunu yaşadığını ifade 
eden Ali Kasımfırtına, “12 

yaşında çırak olarak başladığım 
mesleğimde 42 yıldır usta 
olarak hizmet vermekteyim. Bir 
süre ara verdiğim mesleğime, 
özüme geri dönmek için geri 
döndüm. Temiz, titiz, kaliteli 
malzeme kullanarak en iyi 
hizmeti vereceğim. Mesleğimi 
en iyi şekilde icra edeceğim. 
Açılışımıza gelerek bizleri 
onurlandıran Başkanımız 

Muhammet Balta'ya, Esnaf 
Odası Başkanımız Kadem 
Sağlam'a, mahalle muhtarla-
rımız, esnaf arkadaşlarımıza ve 
sevenlerime çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

BÜYÜKLİMAN BERBER SOLUNU AÇILDI

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Okul Müdürleri Toplantısı Hikmet 
Kaan İmam -Hatip Ortaokulu konferans salonunda yapıldı.

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesi üzerinde erkeklere 
hitap eden Büyükliman Berber Salonu adı altında yeni bir işyeri açıldı. 

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürlüğü görevini 

6 yıl başarılı bir şekilde 
sürdüren Enver Kabataş'ın 
emekliye ayrılmasının ardından 
boş kalan şube müdürlüğü 
görevine Adana ili doğumlu 
Şeref İçoğlu atandı. 24 Nisan 
2014 yılından beri Adana İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nde Şube 
Müdürü olarak görev yapan 
İçoğlu Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürlüğündeki 
görevine başladı. Yeni 
görevinde İçoğluna başarılar 
diliyoruz. 
ŞEREF İÇOĞLU KİMDİR?
12 Ocak 1973 'de Adana'da 
doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Adana'da 
tamamladı. Ankara Üniversitesi 

Fen Fakültesi Fizik 
Mühendisliği Bölümünden 1996 
yılında mezun oldu. Askerliğini 
Kasım 1996 - Nisan 1998 
tarihleri arasında Yedek Subay 

olarak yaptı. Çukurova 
Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi'nde eğitim görerek 
Sınıf Öğretmenliği sertikası 
aldı.12.11.1999 Yılında Van İli 
Özalp İlçesi Mollatopuz Köyü 
İlköğretim Okulu'nda Sınıf 
Öğretmeni olarak göreve 
başladı. 2008-2014 yılları 
arasında farklı kurum ve 
okullarda idareci olarak görev 
yaptı. 24 Nisan 2014 yılında 
Adana İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nde Şube Müdürü 
olarak göreve başladı. 21 
Ağustos 2020 tarihinden 
itibaren de Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nde Şube 
Müdürü olarak görev 
yapmaktadır. İçoğlu, Evli ve 
3 çocuk babasıdır.

ŞUBE MÜDÜRÜ İÇOĞLU GÖREVE BAŞLADI
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Enver Kabataş'ın emekliye ayrılması 
ile boşalan Şube Müdürlüğü görevine Şeref İçoğlu atanarak görevine başladı.
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MUHAMMET BALTA'DAN
30 AĞUSTOS MESAJI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 30 Ağustos Zaferi'nin 98'nci yıl dönümünü 
kutlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıkları söyledi.

T
ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 

30 Ağustos Zaferi'nin 98'nci yıl dönümü ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla 
yayımladığı kutlama mesajında, vatanı işgal 
altında bulunan Türk milletinin yokluklara 
rağmen azim ve inançla toprağını nasıl 
müdafaa edebileceğini bundan 98 yıl önce 
tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Büyük 
Taarruz ve Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi ile kazanılan bu zaferin, dünya 
tarihine altın harerle yazılan bir kahramanlık 
destanı olduğuna dikkat çeken Balta'nın 
mesajında, şöyle denildi: "Türk milleti 
canından aziz bildiği değerler uğruna her daim 
'ya istiklâl ya ölüm' düsturunu benimsemiş; 
vatanı, bayrağı ve hürriyetini her şeyin 
üstünde tutmuştur. Aziz atalarımızın bizlere 
emanet bıraktığı; bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini ebediyen yaşatmak ve 
müreffeh yarınlara taşımak ay yıldızlı bayrak 
altında yaşayan tüm bireyler olarak hepimizin 
ortak sorumluluğu ve görevidir. Birlik, 
beraberlik ruhunu canlı tutmak ve gelecek 
nesillere aktarmak en önemli 

görevlerimizdendir. Vatan millet 
uğruna milyonlarca şehit vererek 
elde ettiğimiz vatanımız bize 
atalarımızın en büyük emanetidir. 
Tarihimiz, millet olarak, belirli 
dönemlerde küresel güçlere 
karşı verdiğimiz milli mücadele 
destanları ile doludur. 30 Ağustos 
1922'de zaferle sonuçlanan 
Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi de bu 
mücadelelerden birisidir. 
Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu 
kendimize vatan kılma 
mücadelemiz asla bitmeyecektir. 
En zor dönemimizde, 7 düvele 
karşı verdiğimiz Çanakkale 

Savaşı ile bunu ilan etmiştik. Milletimiz yakın 
bir zamanda da 15 Temmuz darbe 
teşebbüsünde bulunan hainlere karşı omuz 
omuza vererek dünyaya bir kez daha 
göstermiştir. Milletimiz tek vatan, tek bayrak, 
tek millet ve tek devlet bilinciyle hareket 
ederek vatan hainlerine 30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nın önemini ve bilincini bir kez daha 
göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 
milletimizin güveni ve duasından aldığı güçle, 
vatanımızın güvenliği, 83 milyon 
vatandaşımızın huzur ve refahı için gece, 
gündüz, yaz kış, demeden FETÖ, 
PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ gibi terör 
örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve 
tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla 
mücadelesini sürdürmektedir.Bu mücadele 
aralıksız devam edecektir. Bu duygu ve 
düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere 
armağaneden İstiklal mücadelemizin bütün 
kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu 
toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle 
bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve 
feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman 
gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

M
ilyonlarca öğrencinin heyecanla 
beklediği YKS yerleştirme sonuçları 
açıklandı. Sonuçların ilan edilmesinin 

ardından öğrenciler, ÖSYM'nin web sayfasına 
yoğun ilgi gösterdiler. ÖSYM tarafından YKS 
yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler 
de yayımlandı. Verilere göre; Trabzon 
Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu'na bu 
yıl verilen 197 kişilik kontenjanının tamamen 

dolduğu görüldü. Bünyesinde bulunan İlk 
ve Acil Yardım Programı, Yaşlı Bakımı 
Programı, Fizyoterapi Programı ve Evde 
Hasta Bakımı Programı'nın yanında, son 
yıllarda gösterdiği atılımlar, yaptığı aka-
demik ve sosyal faaliyetler ile de adından 
sıkça söz ettiren Trabzon Üniversitesi 
Tonya Meslek Yüksekokulu, bu sonuçlara 
göre üniversiteye hazırlanan öğrenciler 
için tercih edilen önemli bir meslek 
yüksekokul olduğunu gösterdi. Konu ile 
ilgili konuşan Yüksekokul Müdürü Öğr. 
Gör. İlyas Ün, “Yükseköğretim Kurulu, 
Yüksekokulumuza geçen yıl 150 kişilik 
öğrenci kontenjan verdi ve bu kontenjan 
%100 doldu. Önceki yıl da kontenjan 
%100 dolmuştu. YÖK, bu yıl öğrenci 

alımına onay verilen Evde Hasta Bakımı 
Programı ile birlikte 4 programa toplam 197 
kişilik kontenjan verdi ve bugünkü açıklanan 
verilere göre kontenjanlarımız % 100 doldu. 
Yüksekokulumuza gösterilen büyük teveccüh, 
bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Trabzon 
Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu, en 
çok tercih edilen meslek yüksek okulları 
arasında yerini almıştır” dedi.

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU'NA 
BÜYÜK TEVECCÜH
Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu'na bu yıl 
verilen 197 kişilik kontenjan tamamen doldu ve en çok 
tercih edilen meslek yüksek okulları arasında yer aldı.

Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu, en çok 
tercih edilen meslek yüksek okulları arasında.

30 AĞUSTOS KAHRAMANLIK DESTANIDIR 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 30 Ağustos 
Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.  

B
aşkan Muhammet Balta 
mesajında şunları 
söyledi; 

 “Bugün Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün başkomutanlığın-
da, Anadolu topraklarının 
yalnız Türk Milleti'ne ait 
olduğunu tüm dünyaya 
yeniden gösterdiğimiz Büyük 
Zafer'in 98. yıl dönümünü, 
büyük bir gurur ve heyecanla 
kutluyoruz.30 Ağustos'ta 
inancını zafere dönüştüren 
Türk Milleti, söz konusu vatan 
toprağı olduğunda, şartlar ne 
olursa olsun, karşısında yedi 
düvelin dahi duramayacağını 
tüm dünyaya göstermiştir. Bu 
büyük zafer Türk halkının 
vatanına göz dikenlere vermiş 
olduğu onurlu bir cevaptır. Türk 
milletinin tarih boyu yazdığı 

şanlı destanlardan ve gösterdiği 
kahramanlıklardan ders 
almayanlar, bugün yeniden 
ülkemize karşı birleşerek, Doğu 

Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta 
ve Libya'da karşımıza 
çıkıyorlar. Unuttukları gerçek 
şudur ki, Türk Milleti var 
oldukça, ezanımızı 
dindirmeye, bayrağımızı 
indirmeye kimsenin gücü 
yetmeyecektir. Anadolu'da bin 
yıldır birlikte yaşadığımız, aynı 
toprağı vatan bildiğimiz, vatan 
savunmasında aynı siperde 
şehit olduğumuz halkımızla 
birlikte bu kirli oyunları da 
boşa çıkartacağız. Bu duygu 
ve düşüncelerle, başta 
Kurtuluş Savaşımızın 
Başkomutanı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, 
vatanımız için canlarını feda 

eden kahraman şehitlerimize 
Yüce Allah'tan rahmet diliyor, 
gazilerimizi minnetle anıyorum.” 

BEŞLİ, “ATATÜRK'ÜN İLKE VE İNKILAPLARINA
SAHİP ÇIKACAĞIZ”
Vakfıkebir İYİ Parti İlçe Başkanı Alpaslan Beşli, Türk ulusunun Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin 
zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

V
akfıkebir İYİ Parti İlçe 
Başkanı Alpaslan Beşli 
ve yönetim kurulu üyeleri, 

Hükümet konağı önünde 
bulunan Atatürk büstü önünde 
zafer bayramı açıklamasında 
bulundular. Başkan Beşli 
mesajında, "30 Ağustos 1922 

tarihi, bağımsızlık mücadelesi-
nin tarihte eşine az rastlanır bir 
kahramanlık destanıdır. Milleti-
mizin Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk komutasında gösterdiği 
büyük kahramanlıklarla, 
vatanımızı ve milletimizi 
bölmeye çalışan tüm ülkelere 

karşı verdiği mücadelenin 
sonunda büyük bir zafer 
kazanmış ve bu güzide vatanı 
bizlere bırakmıştır. Milletimizin 
azim ve kararlılığı ile 
taçlandırılan 30 Ağustos 
Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi Zaferi'nin 98'inci 
yılını büyük bir gurur ve 
coşkuyla kutluyoruz. Türk 
milleti olarak ortak hedemiz, 
Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke 
ve inkılaplarına sahip çıkarak, 
bütün imkansızlıklara karşı 
kurduğumuz çağdaş laik ve 
demokratik Cumhuriyetimizi 
her zaman korumak, yücelt-
mek ve daha da güçlendirmek 
olacaktır. Milletimizin vatan ve 
bayrak sevgisi, ordumuzun 
kahramanlığı ve cesareti ile 
tarihimizin büyük 
destanlarından birini yazan 

başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, tüm istiklal 
mücadelesi kahramanlarını 
saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, 
30 Ağustos Zafer Bayramımızı 
en içten duygularımla 
kutluyorum." diye konuştu.

AYNACI YENİ GÖREVİNE BAŞLADI
Vakfıkebir Lisesinden 1985 yılında mezun olan Kimya öğretmeni 
Hasan Aynacı, mezun olduğu okula öğretmen olarak geri döndü. 

V
akfıkebir Lisesinden 1985 
yılında mezun olduktan 
sonra KTÜ Fatih Eğitim 

Fakültesini kazandı ve buradan 
Kimya öğretmeni olarak mezun 
oldu. Uzun yıllar memleketinden 
uzak Türkiye'nin birçok ilinde 
görev yaptı. Dershanecilik tec-
rübesi de olan deneyimli Kimya 
Öğretmenliğinin yanı sıra çok 
yönlülüğü ile de tanınır. Aynacı, 
sporcu kimliğinin yanı sıra eko-
nomi, gezi, gözlem ve araştırma 
hobileri de vardır. Hasan Aynacı 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Ana-
dolu Lisesine ataması yapılarak 
buradaki görevine başladı. 
HASAN AYNACI KİMDİR?
Vakfıkebir İlçesi Celebi 
Mahallesi nüfusuna kayıtlı 

Aynacı, Uzun yıllar Türkiye'nin 
farklı illerinde görev yaptıktan 
sonra öğrenci olarak mezun 
olduğu okula kimya öğretmeni 
olarak geri döndü. 1985 yılında 
Vakfıkebir Lisesinden mezun 

olduktan sonra KTÜ Fatih 
Eğitim Fakültesinden Kimya 
öğretmeni olarak mezun oldu. 
Mezun olduktan sonra çok kısa 
bir süre kamuda Urfa ilinde 1 yıl 
öğretmenlik yaptıktan sonra 
sırası ile Amasya ilinde 1 yıl, 
Tokat ilinde 23 yıl özel okul ve 
dershanelerde çalıştıktan sonra 
tekrar Milli Eğitim de görev aldı. 
Erzurum ilinde 4 yıl çalıştıktan 
sonra 2020-2021 eğitim öğretim 
yılında Vakfıkebir Gülbahar 
Hatun Anadolu lisesine tayin 
oldu. Özellikle çok yönlülüğü ile 
tanıdığımız Hasan Aynacı spor, 
ekonomi, gezi, gözlem ve araş-
tırma hobileri vardır. Yeni oku-
lunda Hasan Aynacı öğretme-
nimize başarılar diliyoruz.
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İ
çişleri Bakanlığı, 81 İl 
Valiliğine “Kovid-19 
Tedbirleri” konulu ek genelge 

gönderdi. Buna göre, Daha 
önce 14 ilde izin verilmeyen 
sokak/köy düğünü, sünnet 
düğünü, kına gecesi, nişan vb. 
etkinliklere , 4 Eylül Cuma 
gününden itibaren ülke 
genelinde yapılmasına 
müsaade edilmeyecek. 
Düğünler nikah merasimi 
şeklinde yapılabilecek, düğün 
ve nikahlar en fazla 1 saatte 
tamamlanacak. Genelgede, 
daha önce valiliklere gönderilen 
genelgelerle salgının kalabalık 
ortamlardaki yayılım hızı göz 

önünde bulundurularak düğün 
(gelin alma, kına vs. dahil), 
nişan, sünnet düğünü vb. 
etkinliklerin tüm illerde mümkün 
olan en kısa sürede 
tamamlanması, köylerde veya 
sokaklarda yapılan bu 
etkinliklerin aynı gün içerisinde 
kalacak şekilde saat 
sınırlamalarının il/ilçe 
hıfzıssıhha kurullarınca 
belirlenmesinin istenildiği 
hatırlatıldı.
KISITLAMA ÜLKE 
GENELİNDE UYGULAMAYA 
GİRECEK
Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, 
Çorum, Diyarbakır, Erzurum, 

Gaziantep, Kayseri, Konya, 
Mardin, Şanlıurfa, Van ve 
Yozgat olmak üzere 14 ilde 
daha önce düğün, nişan, kına 
gecesi, sünnet düğünü gibi 
etkinliklere yönelik çeşitli 
kısıtlamaların getirildiği 
anımsatılan genelgede, gelinen 
noktada hastalığın yayılım 
hızının artırması ve toplum 
sağlığının riske atılması 
nedeniyle; düğün, nişan, 
sünnet düğünü, kına gecesi 
gibi vatandaşların kalabalık 
şekilde bir araya geldikleri 
etkinliklere ilişkin Sağlık 
Bakanlığı Koronavirüs Bilim 
Kurulu'nun bugünkü 
toplantısında alınan tavsiye 
kararı ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatları doğrultusunda 
valiliklerce aşağıdaki kararların 
alınması istendi:
Bu kapsamda 81 ilde;
Sokak/köy düğünü, sünnet 
düğünü, kına gecesi, nişan vb. 
etkinliklere müsaade 
edilmeyecek. Ancak nikah 
merasimi şeklinde 
yapılabilecek olan düğünler ile 
nikahların en fazla 1 saat süre 
içerisinde tamamlanmasının 
sağlanacak. Nikah merasimi 
şeklinde düğün veya nikah 

yapılacak düğün salonlarında, 
sandalye/koltuk düzeninin ziki 
mesafe koşullarına uygun ve 
dans/oyun pisti/alanlarını da 
kapatacak şekilde 
oluşturulacak.
OYUN, DANS VE İKRAMA 
İZİN VERİLMEYECEK
Nikah merasimi şeklinde 
yapılacak düğünler ile 
nikahlarda, oyun 
oynanması/dans edilmesine, 
toplu yemek verilmesi de dahil 
olmak üzere her türlü yiyecek-
içecek servisi/ikramı (paketli 
su servisi hariç) yapılmasına, 
hiçbir şekilde izin 
verilmeyecek.
65 YAŞ ÜZERİ VE 15 YAŞ 
ALTI NİKAH TÖRENLERİNE 
KATILAMAYACAK
Gelinle damadın birinci ve 
ikinci derece yakını olmayan 
65 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımız ile 15 yaş altı 
çocukların düğünlere ve nikah 
törenlerine katılması 
yasaklanacak. Nikah merasimi 
şeklinde yapılacak düğün veya 
nikah törenlerine en az bir 
kamu görevlisinin (kolluk, 
zabıta vb.) görevlendirilmesinin 
sağlanarak denetim 
faaliyetlerine ağırlık verilecek. 
İçerisinde bulunulan kontrollü 

sosyal hayat döneminin temel 
prensipleri olan temizlik, maske 
ve mesafe kurallarının yanı sıra 
nikah merasimi şeklindeki 
düğün ve nikahlarda, bu 
genelge ile düzenlenen 
hususlar dışında daha önce 
valiliklere gönderilen genelge 
ile Sağlık Bakanlığı Kovid-19 
Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberinde yer alan tüm kural 
ve tedbirlere eksiksiz riayet 

edilmesi sağlanacak. Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 
72'nci maddeleri uyarınca 
gerekli kararlar valiliklerce 
ivedilikle alınarak en geç 
04.09.2020 tarihinden itibaren 

uygulanmaya başlanılacak. Vali 
ve kaymakamlıklarca konu 
hakkında gerekli hassasiyet 
gösterilerek uygulamanın 
eksiksiz bir şekilde yerine 
getirilmesi sağlanacak. 
Tedbirlere uymayanlarla ilgili 
Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu'nun 282'nci maddesi 
gereğince idari para cezası 
verilecek. Aykırılığın durumuna 
göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılacak, 
konusu suç teşkil eden 
davranışlara ilişkin Türk Ceza 
Kanununun 195'inci maddesi 
kapsamında gerekli adli 
işlemler başlatılacak.

YENİ “DÜĞÜN” GENELGESİ
81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 81 İl Valiliğine “Kovid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.

TRABZONSPOR KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN 
TRANSFER POLİTİKASINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ
UEFA Finansal Fair Play şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir 

yıl men cezası alan Trabzonspor'da, 8 Nisan 2018'den beri görevde bulunan yönetim, 
transferde ve ekonomide izlediği politikalar sonrası UEFA'nın kara listesinde çıkma yolunda 

ilerlerken, kulübün geleceği için de transfer politikasını tamamen değiştirdi.

rabzonspor'da 2013 ile 2018 

Tyılları arasında yapılan 
transferler, uygulanan 

ekonomik politikalar nedeniyle 
bordo-mavili kulüp UEFA'nın kara 
listesinde yer aldı. Finansal Fair 
Play Kurallarını yerine 
getiremediği gerekçesiyle Avrupa 
kupalarından bir yıl men cezası 
alan Karadeniz ekibi, buradan 
gelecek olan gelirlerden de oldu.
AZ PARAYLA GELEN 
SPORTİF BAŞARI

Trabzonspor'da göreve gelen yeni 
yönetim, önceki yönetimlerin 
aksine maliyeti düşük, kulübü 
ekonomik olarak zorlamayacak 
kaliteli bir takım ortaya çıkardı. 
Transferde son yılların ağır 
faturası ile karşı karşıya kalan 
Karadeniz ekibi, bu enkazın 
izlerini silmeye çalışırken bir 
taraftan ise yarışın içinde olacak 
takım kurma mücadelesi verdi. 
Bordo-mavili takım 2013-2018 
yıllarını baz alan periyotta, 2013-

14 sezonunda 4, 2014-15 
sezonunda 5, 2015-16 sezonunda 
12, 2016-17 sezonunda 6, 2017-
18 sezonunda 5. sırada ligi bitirdi. 
Karadeniz ekibi 2018-19 
sezonunda 4. ve 2019-20 
sezonunda ise 2. sırada yer aldı.

OYUNCU ALIMI VE SATIMI 
KULÜBÜN GELECEĞİNE 
DAMGA VURACAK
Trabzonspor yönetimi transferde 
hata yapmamak için işi sıkı 

tutuyor. Oyuncu alımı ve satımı 
bordo-mavili kulübün geleceğini 
yakından etkileyecek. Oyuncu 
satışı gibi futbolcu alımına da aynı 
pencereden bakan bordo-mavili 
kulüpte, transfer sezonunun 
devam etmesi nedeniyle gidecek 
ve gelecek isimlerin olduğu 
öngörülüyor. Oyuncu satışı gibi 
futbolcu alışı da dikkatle 
sürdürülen Trabzonspor'da her yıl 
kadrodan 1 veya 2 oyuncu satışı 
gerçekleştirmeyi planlanıyor.
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H
atay iline bağlı Amanos 
Dağlarında arazi 
taraması yaparken hain 

terör örgütü PKK tarafından 
tuzaklanan patlayıcının inlak 
etmesi sonucunda gazilik 
mertebesine erişen Vakfıkebirli 
Hemşerimiz Astsubay Çavuş 
Emre Çalık, terör örgütü 
saldırısı sonucu iki bacağını da 
kaybetmişti. Gazi Emre Çalık 
GATA da yapılan tedavilerinin 
ardından protez bacakları 
takıldı. Gazi Çalık Vakfıkebir 
ilçemizdeki ailesi ile birlikte 
yaşamaya devam ediyor. Zafer 
Bayramının 98. Yıl dönümünde 
Hükümet Konağı önünde 
yapılan törenlere katılan Gazi 
Emre Çalık'a devlet erkanı 
yoğun bir ilgi gösterdi.
“GAZİMİZ BİZLERE 
EMANETTİR” 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta yaptığı açıklamada, 
Gazi Emre Çalık'ın her zaman 
yanında ve destekçisi 
olacaklarını ifade ederek, 
“Gazimiz bizlere emanettir. 
Onunla gurur duyuyoruz. 
Milletimizin bağrından çıkan bu 

kahramanlarımız var oldukça 
hainler hiçbir zaman emellerine 
ulaşamayacaklardır. Şanlı 
tarihimizin önemli dönüm 
noktalarından birisi olan 30 
Ağustos Zaferi'nin 98. yıl 
dönümünü milletçe kutlamanın 
gururunu hep birlikte yaşıyoruz" 
diyen Yakuta, "26 Ağustos 1922 
tarihinde Dumlupınar'da 
Mustafa Kemal Paşa'nın 
başkomutanlığında başlayan 
Büyük Taarruz milletimizin ve 
ordumuzun verdiği eşsiz 
mücadele neticesinde 30 
Ağustos'ta zaferle 
sonuçlanmıştır" ifadesinde 

bulundu. Vatan topraklarının 
korunmasında dünyaya mesaj 
verildiğini belirten Kaymakam 
Yakuta,"Büyük Taarruz, 
vatanımızın topraklarının bizim 
ebedi yurdumuz olduğunu tüm 
dünyaya ilan eden önemli bir 
zaferdir. 30 Ağustos Zafer 
Bayramı programını, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de görülen koronavirüs salgını 
nedeniyle toplum sağlığını 
korumak amacıyla sınırlı tuttuk. 
Gereken bütün tedbirleri alıp 
maske, mesafe ve temizlik 
kurallarını uygulayarak salgın 
sürecini atlattıktan sonra 30 

Ağustos Zafer Bayramımızı 
yine coşkulu bir şekilde 
kutlamaya devam edeceğiz" 
diye konuştu.
“ONUNLA GURUR 
DUYUYORUZ”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise, 
“Vatanımızın bölünmez 
bütünlüğünü koruma adına 
görevi başında gazilik unvanına 
erişen Emre Çalık kardeşimizle 
ne kadar gurur duysak azdık. 
Emre kardeşimiz ardık bizlere 
emanettir. Her türlü sıkıntısı ve 
sorununda yanındayız. Onunla 
gurur duyuyoruz. Vakfıkebir 

ilçemizin gururu olan Gazi 
Emre Çalık kardeşimiz ve onun 
gibi görevleri başında gazi ve 
şehit olan vatan evlatlarımız var 
oldukça Türkiye Cumhuriyeti 
ilelebet var olacaktır. Bizler de 
bugün aziz milletimizin 
bağımsızlık yolunda gösterdiği 
azim ve kararlılığın dünyaya 
ilan edildiği büyük zaferin 98. yıl 
dönümünü bütün bir millet 
olarak kutlamanın mutluluk ve 
heyecanını yaşıyoruz. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
önderliğinde, 26 Ağustos'ta 
başlayan ve 30 Ağustos 
1922'de tarihe altın harerle 

yazılan bu eşsiz zafer, Türk 
milletinin bağımsızlık uğruna 
ortaya koyduğu azim ve 
kararlılığı tüm dünyaya bir kez 
daha göstermiştir. 
Başkomutanlık Meydan 
Muhaberesi ile vatan 
topraklarımız düşman 
istilâsından kurtarılmış, 
milletimiz, hürriyet ve 
bağımsızlığını dünyaya ilan 
etmiştir. İstiklâl mücadelemizin 
önderi, Türkiye Cumhuriyetinin 
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve onun silah 
arkadaşlarını, tüm şehit ve 
gazilerimizi minnet ve şükranla 
anıyorum dedi.”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut yakuta, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Cumhuriyet Savcısı Kadir 
Enes Atilla, Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdür vekili Merthan 
Çelikdağ, Vakfıkebir İlçe 
Jandarma Komutanı Mert 
Oğuztarhan, daire amirleri, 
siyasi partilerin temsilcileri ve 
muhtarlar Gazi Emre Çalık ile 
zafer bayramı anısı fotoğrafı 
çektirdiler.

Eylül sonuna kadar ilçe 
kongrelerinin 
tamamlanması, ardından 

il kongrelerine geçilmesi 
bekleniyor. 7'nci Olağan Büyük 
Kongre'nin ise önümüzdeki 
2021 yılının mayıs ayında 
yapılması planlanıyor.
AK PARTİ TRABZON İLÇE 
KONGRELERİ BAŞLIYOR 
AK Parti'de kongre heyecanı 
5 Eylül'de başlıyor. Büyükliman 

Yöremiz'de ilk kongreler 20 
Eylül tarihinde Şalpazarı ve 
Beşikdüzü ilçelerinde 
yapılacak. Şalpazarı'nda 
kongre saat: 11.00'de, aynı 
tarihte yapılacak olan 
Beşikdüzü ilçe kongresi ise 
saat 15.00'de başlayacak. 
Tonya ve Vakfıkebir ilçe 
kongreleri ise 26 Eylül tarihinde 
yapılacak. Tonya ilçe kongresi 
saat 11.00'de, Vakfıkebir ilçe 

kongresi saat 15.00'de start 
alacak. Yöremizdeki ilçelerde 
son kongresi ise 11 Ekim'de 
Çarşıbaşı'nda saat:13.00'de 
gerçekleştirilecek.AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, AK Parti Beşikdüzü İlçe 
Başkanı Ahmet Gören, AK Parti 
Çarşıbaşı İlçe Başkan Hakan 
Kocaman, AK Parti Tonya İlçe 
Başkanı Cafer Köroğlu ve AK 
Parti Şalpazarı İlçe Başkanı 

Zeki Çabuk yeniden aday 
olacaklar. Beş ilçede de mevcut 
ilçe başkanlarının genel merkez 
onayı ile görevlerine devam 
etmeleri bekleniyor. 
BÜYÜKLİMAN YÖRESİ AK 
PARTİ İLÇE KONGRELERİ 
TARİH VE SAATLERİ:
AK Parti Şalpazarı İlçe 
Kongresi 20 Eylül Pazar - 
Saat:11.00 - Cinkaya Düğün 
Salonu
AK Parti Beşikdüzü İlçe 
Kongresi - 20 Eylül 2020 Pazar 
- Saat:15.00 - Beşikdüzü Kapalı 
Spor Salonu
AK Parti Tonya İlçe Kongresi - 
26 Eylül 2020 Cumartesi Saat: 
11.00 - Tonya Kapalı Spor 
Salonu
AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Kongresi:  26 Eylül 2020 
Cumartesi - Saat: 15.00 - 

Altınköşk Düğün Salonu
AK Parti Çarşıbaşı İlçe 
Kongresi - 11 Ekim 2020 Pazar 
- Saat: 13.00 - Yağmur Düğün 
Salonu
ALINAN TEDBİRLER:
- Ateş, öksürük, kronik hastalığı 
olanlar ile 65 yaş üstü 
delegelerden, zorunlu 
olmadıkça kongreye 
katılmamaları istenecek.
- Salonlara, yaşlı ve çocuklar 
davet edilmeyecek.
- Kongreler öncelikle açık 
alanda, yoksa açılan 
pencereleri olan salonlarda 
gerçekleştirilecek.
- Kongrede kullanılacak tüm 
ekipman ve alanlar dezenfekte 
edilecek.
- Lavabo, tuvalet gibi alanlar 
katılımcılara kapalı olacak.
- Kongreye gelenler, salonda 

tıbbi maske takacak ve maskeyi 
belli aralıklarla değiştirecek.
- Giriş ve çıkışlar ayrı 
planlanacak.
- Katılımcılara kolonya ile 
dezenfektan dağıtılacak ve 
görevliler, salonlara girişte ateş 
ölçümü yapacak.
- İlçe kongrelerinden 
tokalaşmak ve sarılmak yasak 
olacak.
- Salonlarda oturma yerleri, 
koltuklar arasında en az 90 
santimetre mesafe olacak 
şekilde ayarlanacak.
- Konuşmacılar, konuşma 
süresini kısa tutacak.
- Oy kabinlerinin içinde ve 
dışında dezenfektan 
bulundurulacak.
- Kongrelerde kapalı paket 
kumanya verilecek, toplu 
yemek yenmeyecek.

CHP 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
DOLAYISIYLA ÇELENK SUNDU
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Büstüne çelenk sundu ve açıklamada bulundu.

C
HP Vakfıkebir İlçe 
Başkanlığı Hükümet 
Konağı önündeki çelenk 

sunma törenine; CHP Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Mehmet Keskin, 
İYİ Parti İlçe Başkanı Alpaslan 
Beşli, CHP Vakfıkebir Belediye 
Meclis Üyesi Ali Alay, İYİ Parti 

Vakfıkebir Belediye Meclis 
Üyesi Selim Alp, CHP ve İYİ 
Parti İlçe yönetim Kurulu üyeleri 
ve partililer katıldı. Tören 
Atatürk Büstüne çelenk sun-
mayla başladı. Çelenk sunma 
sonrası Şehitler için saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı okundu. 

CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin tarafından 
günün anlam ve önemi adına 
bir açıklama yapıldı.
98. YILDÖNÜMÜ KUTLU 
OLSUN!
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin Konuşmasında, 
İşgale ve sömürüye karşı Türk 
ulusunun topyekun mücadelesi 
ve zaferidir 30 Ağustos. Bu 
zafer tarihteki onurlu yerini hak 
ettiği gibi aldı. Emperyalizme 
karşı mücadele eden dünya 
uluslarına da esin kaynağı olan 
bu kurtuluş destanı, ülkemizin 
en büyük gurur kaynaklarından 
biridir. Ancak unutulmamalıdır ki 
zaferler, yeniden kazanıldıkları 
sürece yaşamaya devam eder. 
Yoksa  hiçbir zafer tekrar tekrar 

kazanılmadığı sürece kalıcı 
değildir. O halde 30 Ağustos 
hala günceldir. Zafer yalnızca 
ülkeyi işgal eden emperyalistle-
re ve onların maşalarına karşı 
kazanılmamıştır. 30 Ağustos 
onlara karşı olduğu kadar, 
ülkeyi olmadık maceralara 
sokan yetersiz yöneticilere, 
vatanı kendi çıkarları için parsel 
parsel peşkeş çeken din 
bezirganları ve yerli işbirlikçilere 
karşı da kazanılmıştır. Bugün 
ülkemiz yine işgali altındadır. 
Türkiye'nin sömürücü sınıfının 
ülkeye yaptığı kötülük emperya-
list ülkelerinkinden daha az 
değildir. “Keşke Yunan galip 
gelseydi.”diyen hain takımı 
ülkenin başına çöreklenmiş, 
sermaye sınıfıyla birlikte 

görevini yapmaktadır. Mustafa 
Kemal Atatürk, İsmet İnönü, 
silah arkadaşları, ordumuz ve 
yoksul Türk halkının kararlı 
mücadelesidir ülkeyi zafere 
taşıyan. Onların karşısında 
emperyalistler, işbirlikçileri, 
saltanat ve hilafet yanlısı yobaz 
tayfası vardı. Aynı anlayış bu 

gün de var. 30 Ağustos'un bir 
asır sonra anlamı budur ve hala 
güncelliğini korumaktadır. İşte 
bu nedenle yeniden ve yeniden 
kazanılmalıdır. 30 Ağustos'un 
yaratıcılarına, Başkomutan 
Mustafa Kemal'e, emperyalist 
işgale karşı savaşan halkımıza 
selam olsun.

ZAFER BAYRAMI TÖRENİNE GAZİMİZDE KATILDI
Hatay iline bağlı Amanos Dağlarında arazi taraması yaparken hain terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi 
sonucunda gazilik mertebesine erişen Vakfıkebir'li Hemşehrimiz Astsubay Çavuş Emre Çalık Zafer Bayramı törenine katıldı.

5 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
AK PARTi'DE KONGRE HEYECANI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara 
verilen AK Parti Trabzon ilçe kongreleri 5 Eylül itibariyle
başlarken alınan sıkı tedbir ve kararlar göze çarpıyor. 
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