
YIL : 17           SAYI: 863

Kentimizin sakini
değil, sahibi

olalım.

Bu gazete  Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt

eder.
VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE         *FİYATI: 0.50 TL  (K.D.V. DAHİL)

BüyüklimanBüyükliman
Postası EYLÜL

2020 CUMA

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. (Vakıfbank Yanı) Tel : 0462 841  05 05   VAKFIKEBİR

TOKULLAR

Ahmet SEVİNÇ

BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14

C
V V

Y T KURT S GORT

Tel : 0462 841 62 61     Faks : 0462 841 63 61     Cep: 0533 644 97 00
Gaziosmanpaşa Caddesi Esen Sok. No: 1 Kat :2  Vakfıkebir / TRABZON
e-mail : info@cksigorta.net                        web : www.cksigorta.net

ACENTELİĞİ

18

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN TÖREN YAPILDI

FINDIKTA KONTROL ARTIK ÜRETİCİNİN ELİNDE OLMALIDIR

MUHAMMET BALTA'TAN MiLLET iTTiFAKI
TRABZON MiLLETVEKiLLERiNE ELEÞTiRi 

AHİLİK TEŞKİLATI, ASIRLAR ÖNCESİNDE 
FiLiZLENEN BiR SiViL TOPLUM HAREKETiDiR

> Abdulkadir Aynaci 4'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de
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Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
Ahilik Haftası nedeniyle bir 
mesaj yayımladı. Başkan 
Sağlam mesajında; “Ahilik 
felsefesi, Anadolu'da 
oluşturulmuş ve yüzyıllar boyu 
lonca teşkilatımıza ilham 
kaynağı olmuştur.

2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılının açılışı ve 
İlköğretim Haftası dolayısıyla Vakfıkebir Hükümet 
Konağı önünde çelenk sunma tören düzenlendi.

CHP Vakfıkebir İlçe 
Teşkilatı Gıda-Tarım ve 

Hayvancılıktan sorumlu 
Başkan Yardımcısı Ziraat 
Mühendisi Gökhan Turt, 
fındığın piyasaya inmesi 

ile birlikte oluşan 
istikrarsız fiyatlar 

karşısında üreticiler 
dikkatli olmalıdır 

uyarısında bulundu.

> Sadık Aydın 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, CHP ve İYİ Parti'nin Trabzon Milletvekillerini eleştirdi. 

C
umhur ittifakı olarak terörle 
mücadeleye sonuna kadar devam 
edeceklerini ifade eden Balta, 

“Ama bizi asıl üzen bu açıklamalara 
benim Trabzon milletvekili arkadaşlarımın 
( Millet İttifakı) tek bir kelime etmemesidir” 

dedi. Trabzon'da AK Parti ilçe 
kongrelerine katılan Milletvekili Balta 
yaptığı eleştiride şu ifadelere yer verdi.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“BAY GÖZLÜK MERHABA”

MUHAMMET BALTA'TAN MİLLET İTTİFAKI
TRABZON MİLLETVEKİLLERİNE ELEŞTİRİ 
“CUMHUR İTTİFAKI OLARAK 
TERÖRLE MÜCADELEYE 
SONUNA KADAR DEVAM 
EDECEĞİZ”
Millet İttifakını oluşturan CHP ve İYİ 
Parti Trabzon Milletvekillerini 
eleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
birçok terör örgütü ile mücadele 
ettiğine dikkat çeken Balta, “TSK; 
FETÖ, PKK/KCK/PYF-YPG ve 
DEAŞ gibi terör örgütleri başta 
olmak üzere güney sınırlarımızda, 
Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, asil 
milletimizin egemenlik ve 
bağımsızlığına yönelecek her türlü 
tehdit ve tehlikeye karşı azim ve 
kararlılıkla mücadelesini 
sürdürmektedir. Asil milletimizin 

sevgisi, güveni ve duasından 
aldığımız güçle 780 bin 
kilometrekare vatan toprağımızın, 
462 bin kilometrekare mavi 
vatanımızın ve semalarımızın 
güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın 
huzur ve refahı için gece-gündüz, 
yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt 
içinde ve sınır ötesinde verdiğimiz 
bu mücadele, en son terörist etkisiz 
hale getirilinceye kadar devam 
edecektir” dedi. Balta, sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Cumhur ittifakı 
olarak Terörle mücadeleye sonuna 
kadar devam edeceğiz. Biz bu 
mücadelede varımızı yoğumuzu 
ortaya koyarken bir bakıyoruz Ana 
Muhalefet partisinin vekilleri bu 

mücadeleye tepki koyuyor.  Bir gün 
bir başka milletvekili çıkıyor yine 
tepki koyuyor. Bunları benim 
Trabzon'lu hemşerilerim bilmeli. 
Ama bizi asıl üzen bu açıklamalara 
benim Trabzon milletvekili 
arkadaşlarımın ( Millet İttifakı) tek bir 
kelime etmemesidir. Terörle 
mücadeleye tepki koyan vekillere 
tepki gösteremiyorlar. Trabzon'da 
burada gelip bizi eleştiriyorlar. Bir 
çift sözde kendi milletvekillerine 
söylesinler. Ama söylemiyorlar. 
Bunları benim Trabzon'lu hemşeri-
lerim iyi bilmeli.  Oysaki bu mücade-
leden ortak bir ses yükselmeli. Biz 
bunu bekliyoruz. Türkiye, Trabzon 
bunu bekliyor” dedi. 

Geçen hafta, bay gözlük merhaba diyerek 
yazıma son vermiştim…
Bu haftaya yazmak nasip oldu diyelim…
Birkaç hafta önce bir kurumun vekaleten 
yetkilisi iken şimdi görevinden alındı...
Herkes güneş gözlüğü v.b. takılar takabilir…
Mesela normal gözlük kullananlar, sağlıkları 
için kullananlardır…
Ama bazı güneş gözlüğü kullananlar, hele 
hele herhangi bir kurumda çalışıyor ise hava 
atmak için takılır…
Birde üzerinde bir üniforma var ise…
En son 30 Ağustos gününde, tören 
kutlamalarına katıldı. Güneş gözlükleri, 
üniforma, kollar geride, silah belde, sanki 
Vakfıkebir'in ağasıyım der gibi…
Bütün insanların dikkatini çekti bu davranış…
Bir kuruma vekaleten müdür olarak görevini 
devam ettirirken, böyle bir davranış 
sergilemesi çok normal değil…
Yıllardır Vakfıkebir'de görev yapıyorsun, 
sonrasında o kuruma vekaleten müdür olarak 
ataması yapılıyor ve sonra da görevinden 
alınıp, eski görevinde çalışmaya devam 
ediyorsun…
Şöyle bir baktığımızda, Vakfıkebir bu tür 
insanı zaten kabul etmez…
Herkes insandır…
İnsanın, birbirinden hiçbir farkı yoktur.
Üniforma giyildiği zaman, kişiliğinden taviz 
vermezsin, ama bu böyle olmuyormuş…
Yaşadık gördük…
İnsan olacağız, insanlara insan gibi 
davranacağız ve insanlara yukarıdan 
bakmayacağız…
Nerden bileceksin, o vekaleten atanmış 
olduğun koltuğu, kendi ellerinle ve 
yaptıklarınla geri ittin…
Allah bilir…
Nasıl derler ya her işin başı sağlık diye, her 
işin başı birde “İNSANLIK”
*************************
Şimdi de kimde var kimde yok bilmiyoruz…
Bu lanet virüs ile uğraşıp duruyoruz. 
Çevremizdeki vaka sayıları gün gün ileri 
gidiyor. Kimde virüs var kimde yok artık 
bilmiyoruz…
Şimdi de insanlarda saklamaya başladı…
Maske takacağız, sosyal mesafeye dikkat 
edeceğiz, elimizi sürekli yıkayacağız ve 
gönül selamı ile selamlaşacağız…
Kolay olay işleri neden bizler 
zorlaştırıyoruz…
Sağlık, sağlık, sağlık…
Her işin başı sağlık, istediğin kadar paran 
pulun olsun, sağlık olmayınca ne olur o 
servetten…
Yasak olan işleri nasıl yasal hale 
dönüştürürüz çabası içindeyiz…
Gençlerimiz evleniyor. Kına gecesi ve 
düğünlerde oynamak yasaklandı. Her genç 
kız kına gecesi yapmak ister, düğününde 
oynamak ister ama yasaklandı. Bunun 
sonucu düşünmeyip, cezai işlem bile 
uygulanıyor…
Dikkatli olmak ve kurallara riayet etmek bizim 
elimizde…
*****************
“Lafta yardımcı olmak”
Evet, lafta yardımcı olmak, bizler gazetecilik 
görevini üstlendik ve hakkıyla yapmaya 
gayret gösteriyoruz. 05 Mart 2004 yılında 
kurmuş olduğum gazetemiz yayın hayatına 
devam ediyor...
Biz her zaman her yerde olamıyoruz. Her 
habere yetişme şansımızda olmuyor. Bazen 
birilerinde bir fotoğraf veya ufak bilgi notları 
rica ediyoruz. Buradan bizlere yardımcı 
olanlara teşekkür ediyoruz…
Biz doğru bilgiye ulaşamadığımız taktirde, 
insanlarımıza doğru bilgi ve resim 
aktaramıyoruz…
Bir yere ziyarete gittiğimizde her zaman sizin 
yanınızdayız diyorlar, ama baktığımızda lafta 
kalıyor. Bir ihtiyaç hasıl olduğunda kimse 
telefonuna bakmıyor. O zamanda her şey 
lafta kalıyor. Bizler yine kendi çabalarımızla 
insanlarımıza doğru bilgi ve resimleri 
aktarmaya devam edeceğiz…
Lafta kimse yardımcı oluyoruz, demesin… 

AHİLİK TEŞKİLATI, ASIRLAR ÖNCESİNDE FİLİZLENEN 
B�R S�V�L TOPLUM HAREKET�D�R
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında 
kutlanan "Ahilik Haftası" dolayısıyla 
bir mesaj yayımladı. Başkan 
Sağlam, “Covit-19 salgını nedeniyle 
bu yıl 33. Ahilik Haftası 
Kutlamalarını maalesef kısıtlamalı 
ve buruk olarak kutluyoruz. 
Sağlam, Ahiliğin kurucusu Ahi 
Evran Veli'nin ticaret ahlakına, 
dayanışmaya ve paylaşmaya 
dayanan ilkeleri, günümüzde de 
esnaf ve sanatkârlarımıza yol 
göstermektedir. Ahilik yalnızca Türk 
insanının değil, bütün dünya 
toplumlarının örnek alması gereken 
bir insanlık ve ahlak sistemidir. Bu 
ahlaki felsefe esnaf ve 
sanatkârlarımızın, ticari 
işletmelerimizin ahilik anlayışı 
içinde ahlak ve çalışma disiplininin 
yaşatılması, yaşanması hem 
ekonomik gelişmemiz hem de 
sosyalleşmemizin yaygınlaşması 
açısından büyük önem 
taşımaktadır. Ahiler; ahdinde, 

sözünde ve sevgisinde vefalı 
olmayı, aza kanaat edip çoğa 
şükrederek dağıtmayı, insanlar 
arasında din, dil, mezhep, ırk ve 
renk farkı gözetmemeyi ve bunun 

gibi birçok insani değeri bir yaşam 
tarzı olarak benimsemiş 
kimselerdir. Onun içindir ki bizler 
ipek yolundan bu güne ticarette 
eşsiz ve görkemli erdemini yaşatan, 

yansıtan Ahilik ile gurur duyuyoruz 
dedi.” Başkan Kadem Sağlam, 
“Ahilik felsefesini oluşturan ve buna 
hayat veren Ahilik teşkilatı, aynı 
zamanda, asırlar öncesinde 
lizlenen bir sivil toplum hareketidir. 
Toplumun çeşitli kesimlerini bir 
araya getiren Ahilik ruhu, çok uzun 
yıllar boyunca lonca teşkilatları ile 
sosyal barışı korumuş, mesleki 
dayanışma ile toplumun ve devletin 
ayakta kalmasına yardımcı 
olmuştur. Ticarette dürüstlüğü, 
mesleki ilişkilerde kendi kendine 
denetimi esas alan Ahilik, 13. 
yüzyıldan bu yana esnafımız 
arasındaki beraberlik ve dostluğu 
pekiştirerek, son derece sağlam 
dayanışma örnekleri ortaya 
koymuştur. Ahilik anlayış ve ruhu 
bugün de hayatımızın her 
safhasında bizlere yol göstermeye 
devam etmektedir. Bu vesileyle tüm 
esnaf ve sanatkârlarımızın 'Ahilik 
Haftası'nı kutlar, ekonominin bel 
kemiği esnafımıza bol ve bereketli 
kazançlar dilerim.” Dedi.

MİLLET BAHÇESİNDE SONA DOĞRU
evre ve Şehircilik Bakanlığı Çtarafından TOKİ aracılığıyla 

Yalıköy Mahalle sahilinde yapılan 
Ekmek Temalı Millet Bahçesi Projesi 

tamamlandığında ilçenin sosyal ya-
şamına büyük katkılarda bulunacak. 
Toplam 32.721 metrekare alanda 
yapılan proje;  Vakfıkebir Millet Bah-

çesi, Millet Bahçesine ait sosyal do-
natılar inşaatları ve altyapı çalışma-
larını kapsıyor. Ekmek Temalı Millet 
Bahçesi'nin içerisinde, Millet Kıraat-

hanesi, Ekmek Müzesi Bisiklet Yolu, 
Çocuk Oyun Alanı, Tematik Bahçe-
ler, Mısır Tarlaları, Çim Tepe ve 
Etkinlik Çayırı bölümler bulunuyor. 

“Ekmek Temalı 
Millet Bahçesi Projesi”
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C
HP Vakfıkebir İlçe 
Teşkilatı Gıda-Tarım ve 
Hayvancılıktan sorumlu 

Başkan Yardımcısı Ziraat 
Mühendisi Gökhan Turt,  
Karadeniz bölgesinin önemli 
gelir kaynaklarından birisi olan 
fındık hakkında üreticilere 
önemli açıklamada bulundu. 
Turt, fındık üreticilerinin bir yıllık 

emeklerinin karşılığında 
almaları gereken ürün 
bedellerinin maalesef ki fırsatçı 
rmaların oyunları ve baskıları 
sonucu düşen fındık yatları ile 
ucuz ürün satmak zorunda 
kalıyorlar. Üreticilerimizin artık 
bu oyunlara gelmemesi ve 
dikkatli olmaları gereklidir dedi. 
CHP Vakfıkebir İlçe Teşkilatı 

Gıda-Tarım ve Hayvancılıktan 
sorumlu Başkan Yardımcısı 
Ziraat Mühendisi Gökhan Turt 
ifadelerinde şunları söyledi. 
Turt, “Fındığın piyasaya inmesi 
ile birlikte, oluşan istikrarsız -
yatlar karşısında üreticiler dik-
katli olmalıdır. Üreticiler ihtiyacı 
kadar fındığı piyasaya indirmeli, 
emanete kesinlikle fındık bırak-
mamalıdırlar. Emanete bırakı-
lan fındıklar tarım ve gıda tekel-
lerinin çıkarları doğrultusunda 
piyasa yatı oluşmasını 
sağlamaktadır. Serbest 

piyasada fındık yatları şu an 
üretim maliyetlerinin altında 
seyretmektedir. Fındıkta tekel 
olan yabancı rma, piyasadan 
bir süre ucuz fındık alabilmek 
için baskı oluşturmaya 
çalışmaktadır. Devlet bu 
rmanın baskısını engellemeli, 
müsaade etmemelidir. Bizler de 
üretici olarak ürünümüze, 
emeğimize sahip çıkmalıyız. 
Tüm üreticilerimiz birlikte 
hareket ederek Köy 
Kooperatieri kurup ürünümüzü 
birlikte pazarlamalıyız dedi.”

VAKFIKEB�R MHP'DE KONGRE HEYECANI

M
illiyetçi Hareket Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk, 

kongrede başkanlık görevine 
yeniden aday olduğunu daha 
önceden açıklamıştı. Milliyetçi 
Hareket Partisi Vakfıkebir İlçe 

Teşkilatı'nda kongre hazırlıkları 
tüm hızıyla sürüyor.
TÜM ÜLKÜDAŞLARIMI, DAVA 
ARKADAŞLARIMI KONGRE-
MİZE DAVET EDİYORUM
Başkan Orhan Burhan Baltürk, 
“Milliyetçi Hareket Partisi 

Vakfıkebir İlçe Başkanlığı'mızın 
7.Olağan kongresini, 19 Eylül 
2020 Cumartesi günü yapmak 
üzere karar alınmıştı. 
Kongremiz, ilçemize, 
Trabzon'umuza ve Türkiye'mize 
hayırlar getirmesini rabbimden 
niyaz ediyorum. Tüm 
ülküdaşlarımı, dava 
arkadaşlarımı ve Vakfıkebir 
halkımızı kongremize davet 
ediyorum. Hepiniz, kongremize 
buyurun gelin. Kongremizin bir 
toy havasında geçmesini diliyor, 
'İstiklal için birlik, istikbal için 
dirlik, kazanan Türkiye olacak' 
diyorum.” dedi. 19 Eylül'de 
yapılacak olan kongrede 
başkanlık görevine aday olan 
Başkan Baltürk, yeni dönem 
yönetim kurulu listesinde 
değişiklik yapacaklarını ve yeni 
listeyi kongre günü 
açıklayacaklarını söyledi. Bu 
görevi layıkıyla yerine 
getirmenin gurur verdiğini 
vurgulayan Başkan Baltürk, “19 
Eylül'de yapacak olduğumuz 
ilçe kongremizde, yönetim 
kurulu arkadaşlarımız ile almış 

olduğumuz karar ve genel 
merkezimizin kararları ile 
başkanlığa tekrar aday oldum. 
Bugüne kadar gururlar 
yürüttüğüm başkanlık görevini, 
kongremizden sonra da aynı 
gurur ve heyecanla yerine 
getireceğimizin sözünü 
veriyorum. Yeni yönetim kurulu 
listemizi de nasip olursa kongre 
günü açıklayacağız. Yönetim 
kurulumuzda bugüne kadar 
birlik ve beraberlik içerisinde 
görev yaptığımız ve ayrılacak 
olan arkadaşlarımız olacak. 
Onlara da bugüne kadar beni 
yalnız bırakmayıp her daim 
yanımda oldukları için, partimizi 
ve davamızı yalnız bırakmayıp 
her daim bizlere destek 
oldukları için hepsine teşekkür 
ediyorum. Tüm 
arkadaşlarımdan Allah razı 
olsun.” ifadelerini kullandı. 
Başkan Baltürk, Vakfıkebir 
Milliyetçi Hareket Partisi 
7.Olağan İlçe Kongresi 19 Eylül 
2020 Saat: 11:00 de Sabri 
Bahadır Kültür Merkezinde 
yapılacaktır. Covid-19 salgını 

nedeniyle kongremiz parti 
üyelerimiz, protokol ve görevli-
lerin katılımıyla gerçekleşe-
cektir. Tüm dava arkadaşları-

mızı maske, hijyen ve sosyal 
mesafe kurallarına uygun halde 
bekliyoruz. Vakfıkebir ilçemize 
hayırlı olsun” dedi.

FINDIKTA KONTROL 
ARTIK ÜRETİCİNİN ELİNDE OLMALIDIR

æİlçe Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy 
yayımladığı mesajda 

şunları söyledi; İlköğretim; 
okumanın, anlamanın, görme-
nin ve görebildiğinden anlam 
çıkarmanın, ders almanın, 
düşünmenin, zekâyı terbiye 
etmenin,  kültürün temellerinin 
atıldığı yerdir. Çağdaş uygarlık 
yolunda en büyük engelimiz 
olan cahilliğin yok edildiği, genç 
beyinlerin insanlığa hizmeti, 
vatan ve millet sevgisini, 
bağımsız ve şerei yaşamayı 
öğrenmeye başladığı yerdir 
ilköğretim. İlköğretim Haftası 
milli birlik ve beraberliğe, milli 

ahlak ve terbiyeye giden 
güvenli yolun başlangıcı, 
geleceğin güvencesi, barış 
dünyasının çiçekleri, hepimizin 
gururu olan öğrencilerimizin 
sevinç ve övünç günleridir. 
Atatürk'ün gösterdiği çağdaş 
uygarlık yolunu aydınlatan 
medeniyet meşalesinin 
yakıldığı günlerdir. Kutlu olsun 
2020-2021 Eğitim - Öğretim 
yılını okul bahçelerinde 
heyecanlı, neşeli ve hasret dolu 
hep birlikte İstiklal Marşı 
söylemeyi büyük bir özlemle 
beklerken maalesef Pandemi 
nedeniyle buruk bir mutlulukla 
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günü tela eğitimi kapsamında 
"Eğitimden uzaklaşmaya 
"Hayır". Uzaktan Eğitime "Evet" 
diyerek başladık. Ülke genelin-
de pandemi nedeniyle alınan 
önlemlere titizlikle uymamız 
halinde yüz yüze eğitime en 
kısa süre içerisinde başlaya-
biliriz. Çünkü hiçbir virüs 
alacağımız önlemlerden daha 
güçlü değildir. O halde 
"Kurallara uyalım okulları 
açalım". Devletlerin en büyük 
zenginlik kaynağı sahip olduk-
ları insan gücüdür. İnsanları 
topluma bağlayan en önemli 
şey mutluluktur. Mutluluğunun 
temeli ise eğitimdir. İnsanları 
eğitmenin tek yolu da Halk 
Ozanımız Aşık Veysel'in de 
dediği gibi: "Dünyanın en 
zengin aklını gördüm. Serma-
yesin sordum, dedi ki: okul." 
Okul bilgidir, bilgi gelecektir. 
2020-2021 eğitim-öğretim 
yılında İlçemizde her kademe-
deki okullarımızda yaklaşık 
4500 öğrencimize 500 eğitim 
çalışanı tarafından eğitim-
öğretim hizmeti verilecektir. 
Başöğretmen Atatürk'ün ; "Yeni 
nesil sizin eseriniz olacaktır" 
diye hitap ettiği değerli meslek-
taşlarım; eğitimcilerin sorumlu-
luğunun her zamankinden çok 
daha yüksek olduğu bir dönem-
deyiz. COVİD-19 salgın duru-
munun olduğu bu olağanüstü 
dönemde eğitim "ideal 

olanların" değil "ideali olanların" 
işi olmuştur. Büyük bir gayret, 
merhamet ve yüksek bir ener-
jiyle çocuklarımızı ve gençleri-
mizi vatanımıza, milletimize, en 
önemlisi kendilerine yararlı 
bireyler olarak yetiştireceğinize 
olan inancım tamdır. Sizler,  
Başöğretmen Atatürk'ün de 
önemle belirttiği gibi "insan top-
luluğunun en fedakâr ve muhte-
rem unsurlarısınız. Saygıdeğer 
anne ve babalar; okula başla-
yan her çocuk bu ülke için 
umuttur. Bu umudu yeşerte-
bilmek için eğitim camiasının 
(uzaktan eğitim ve yüz yüze 
eğitimde) en önemli destekçileri 
sizlersiniz. Çocuğun evde gör-
düğü-görmediği sevgi, yediği-
yemediği yemek, uyuduğu-
uyumadığı uyku, duyduğu-

duymadığı sözler, öğrenme 
durumunu etkiler. Okul yöneti-
mine katılımınız, öğretmen ve 
okulun diğer organları ile 
işbirliği yapabilmeniz çocukları-
mızın başarısını olumlu yönde 
etkileyecektir. Unutulmamalıdır 
ki "Okul ailede başlar." Gelece-
ğimizin en büyük teminatı 
sevgili öğrenciler; Başarı, çok 
çalışmaktır. Başarı, çok ter 
dökmektir. Başarı, çok emek 
vermektir. Başarı, çok gözyaşı 
dökmektir. En önemlisi, Başarı, 
her düştüğünde ayağa 
kalkabilmektir. Olağanüstü bir 
dönemden geçiyoruz. Bu 
dönemde pandemi nedeniyle 
alınan önlemlere uymanız,  
"Eğitimden uzaklaşmaya 
"Hayır". Uzaktan Eğitime "Evet" 
diyerek bu geçiş döneminde 

okul yönetici ve 
öğretmenlerinizle devamlı 
iletişim halinde olmanız, canlı 
derslere katılmanız, eğer bu 
imkânınız yoksa EBA Destek 
Noktalarından faydalanmanız 
sizlerin bu geçiş dönemini en 
verimli şekilde tamamlamanızı 
sağlayacaktır. Bu duygu ve 
düşüncelerle, 2020-2021 
eğitim-öğretim yılının başta 
sevgili öğrencilerimiz olmak 
üzere, öğretmenlerimiz, 
yöneticilerimiz, eğitim 
çalışanlarımız, velilerimiz ve 
ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını temennisiyle 
"İlköğretim Haftanızı" kutlar; 
yeni bilgiler, yeni dostluklar, 
güzel günler ve aydınlık kirlere 
kavuşmamız dileğiyle, sevgi ve 
saygılarımı sunarım.

AKSOY, “MUTLULUĞUNUN TEMELİ EĞİTİMDİR”
Vakfıkeb�r İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Sam�m Aksoy İlköğret�m Haftası neden�yle b�r mesaj yayımladı. Aksoy mesajında: 
“İlköğret�m, Atatürk'ün gösterd�ğ� çağdaş uygarlık yolunu aydınlatan meden�yet meşales�n�n yakıldığı günlerd�r” ded�.



Büyükliman
Postası YORUM - İLAN4 18.09.2020

Osman KOYUNCU

llah'ın kudreti değişmez ve Anoksanlaşmaz. Bir konuşmayı 

dinlemek veya bir lambanın ışığından 

faydalanmak gibi bir de bin de aynıdır, çok 

insan bir konuşmayı dinlerse konuşanın 

sesinde azalma olmaz. Kudret, rızık 

vermek, affetmek, yaratmak ve öldürmek 

gibi fiili sıfatların kaynağıdır. Yani 

yaratmak ilimden kudrete 

çevirmek(somutlaştırmak yani 

maddeleştirmek), ölüm ise kudretten ilme 

çevirmektir(somuttan soyuta çeirmek). 

Bütün mahlûkat bilhassa insanlar büyük, 

küçük, önemli, önemsiz olsun, ilim, irade, 

kudret itibari ile cenabı hakkın tecellisine 

mazhardır. Bu âlem kudrete bakar, burada 

imtihan için zıtlar çarpışarak kemale erer, 

şeytan ve nefis gibi kötülükler olmazsa 

kemalatta olmaz, kayıp âlemi ilme bakar 

burada imtihan olmadığı için zıtlar yoktur, 

her şey mükemmeldir. Kudret, Allah'ın ilim, 

irade ve kudret üçlüsünün maddi boyutu 

temsil eder. Yani bir şey yaratılacağı 

zaman, Allah'ın ilmindeki şeyi yaratmak 

irade ettiğinde, kudreti(mahiyetini tam 

bilmediğimiz enerji gibi bir şey) ile o 

maddeyi yaratır.  Varı yok, yoğu var 

etmek(yaratmak) Allah'a mahsustur 

ifadesi, ilimden kudrete, kudretten de ilme 

göndermek demektir, mutlak yokluk 

yoktur. Yani soyut maddi olmayan şeyler 

ilim, irade ve kudret silsilesi ile 

maddileşir(somutlaşır) yani yaratılır var 

edilir, sonra maddeden ilmi(somuttan 

soyuta)gönderilir biz buna yok oldu deriz. 

Ahir zamanda fen ilimleri (kuantum 

fiziği)mucizeler gibi yaratma konusunu 

Allah izin verdiği ölçüde taklit edecek. 

Yaklaşık 14 milyar yıl önce nokta gibi soyut 

yani maddi olmayan enerjiden, kâinat ve 

içindekileri somutlaştırarak şekil verip 

yarattı. Aynı şekilde zamanı gelince somut 

nesnelerden meydana gelen bu kâinatı 

kudretten ilmine(somuttan soyuta) 

gönderir, ölümden sonra cismani haşirle 

tekrar yaratır somutlaştırır(maddeleştirir). 

O'nun için bu iş çok kolaydır, hâşâ zorluk 

olsa ilk yaratmada olur.  Çeşitli 

bölgelerden gelen askerleri eğitip nizama 

sokulur ve her asker kendi görevini bilir, 

sonra askerler istirahat için dağıldığında 

komutanın bir boru sesiyle tekrar toplanıp 

intizam altına alınmaları ilk toplanmadan 

çok daha kolaydır. Zerreler canlı 

vücutlarında ilk yaratılışta ilk talimleri 

yaptılar, ölümle istirahata çekilen zerreler, 

haşirle tekrar görev başına dönebilirler.  

İşte Allah'ın tekrar diriltmesi ve cismani 

haşir yapması bunun gibi çok kolaydır.  

  Enerji Allah'ın kudretinin bir çeşididir,  dünyada canlı, cansız her şey enerjiye ve 

enerjide güneşe bağlıdır. Kömür, petrol, 

gaz ve elektrik enerjisi güneşten gelir.  

Güneş sulara vurur, su güneşin enerjisini 

emer ve buharlaşır, sonra yağmur ve kar 

olarak yeryüzüne iner, barajları oluşturur 

bizlerde bu barajlardan enerji üretiriz. 

Kömür, petrol ve gaz gibi maddeler, 

milyonlarca yıl evvel güneşten aldığı 

enerjileri depolamışlardır. Şu anda ki 

canlıların vücutlarındaki enerjide 

güneşten gelir. Bitkiler güneş enerjisini 

emerek depolar, bizler ve hayvanlar bu 

bitkileri yiyince bu enerjileri alırız ve yağ 

ve diğer besinler olarak depolayıp sonra 

enerjiye dönüştürüp hayatımızı devam 

ettiririz. Allah, dünyadan kayyumiyet ve 

kudretini(enerji) bir an keserse hayat sona 

erer. Madde denen şeyler, enerjinin 

yoğunlaşarak şekil almış halidir. Bilim 

adamları madde enerjiye dönüştüğüne 

göre enerjide yoğunlaşarak maddeye 

dönüşebilir diyorlar. Madde zerrelerini bir 

arada tutan enerjidir. Bu enerji birden 

kesilirse yoğunlaşmış madde somuttan 

soyuta döner yani yok olur, yani Allah'ın 

kudretinden ilmine döner. Suyu 

buharlaşırsa, su buharı olur, biz 

göremeyiz, bu durumda su yok oldu 

diyemeyiz. Kuran, Allah'ın ilim ve iradeden 

oluşan kelam sıfatından gelir, kâinat ve 

içindekiler kudret sıfatından gelir. 

Kâinatın maddi boyutu kudretin varlığını, 

kâinattaki bilinç Allah'ın ilmini, kâinattaki 

tekâmül(gelişme) kanunu Allah'ın iradesini 

gösterir.  

ALLAH'IN KUDRETİNİN BİR TECELLİSİ(ENERJİ) 

akfıkebir Hükümet VKonağı önünde 
yapılan törene Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Osman İskender 
ve Şeref İçoğlu, okul 
müdürleri ve öğretmenler 
katıldılar. Törende İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü 
Osman İskender Atatürk 
Anıtına çelenk sundu. 
Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasıyla 
tören sona erdi.

T.C.
VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/6 SATIŞ  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1221811

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir Deregözü Mahallesi, 120 Ada, 25 Parsel, Merkez cami Mevkii, 
tarla, fındıklık ve çay bahçesi Satışa konu taşınmaz tapuda tarla, fındık bahçesi ve çay bahçesi olarak 
kayıtlıdır. Halihazırda tarla ve ev vasfında olduğu, %35-40 meyilli, tarım arazisi niteliği taşıdığı tespit 
edilmiştir. Parsel şehir merkezine 12-13 km mesafededir. Ortalama 600-650 rakımdadır. Yol, su 
elektrik imkanlarından yararlanmaktadır. Parsel üzerinde Bodrum+zemin kattan ibaret yapı 
bulunmaktadır. Betonarme taşıyıcı sistemli binadır. Binanın dış boyası yapılmamıştır. Çatısı yoktur. 
Her iki katta da ikamet edilmektedir. Tüm imalatlar tamamlanmış durumdadır. Binanın taban alanı 
88m² olarak ölçülmüştür. 1.katın taban alanı 108m² olarak tespit edilmiştir. Toplam inşaat alanı 
196m²'dir. Bu yapının değeri 134,456,00TL; parselin değeri de 33,307,06TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Deregözü Mah. Merkez Cami Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 1.751,16 m2  
İmar Durumu : Parsel plansız alanlar tip imar yönetmeliğine tabidir. Bodrum hariç 2 kata kadar 
yapılaşma izni vardır. Taban alanı (Taks:0,20, kat alanı katsayısı (kaks:0,40'dır. Toplam inşaat alanı 
250m²'yi geçemez
Kıymeti  : 167.773,06 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 24/11/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 21/12/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir Deregözü Mahallesi, 144 Ada, 26 Parsel,  Kahrımanlı Mevkii, 
Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak olarak kayıtlıdır. Halihazırda fındıklık üretimi 
yapılmaktadır. Parselin %30-40 meyilli olduğu görülmüştür. Şehir merkezine 12-13 km mesafededir. 
600-650 m rakımdadır. Söz konusu parseldeki fındık ocakları 4*3 m. mesafe aralıklarla dikilmiştir. 
Fındık ocaklarında 20-30 yaşlarında ortalama 8-9 meyve dalı bulunmaktadır.
Adresi : Deregözü Mah. Kahrımanlı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 2.924,34 m2  
İmar Durumu : Parsel plansız alanlar tip imar yönetmeliğine tabidir. Bodrum hariç 2 kata kadar 
yapılaşma izni vardır. Taban alanı (Taks:0,20, kat alanı katsayısı (kaks:0,40'dır. Toplam inşaat alanı 
250m²'yi geçemez
Kıymeti  : 63.926,47 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 24/11/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 21/12/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon Vakfıkebir Deregözü Mahallesi, 143 Ada, 32 Parsel,  Kahrımanlı Mevkii, 
Satışa konu taşınmaz tapuda ağaçlık olarak kayıtlıdır. Halihazırda çalılık, ağaçlık vasfında olduğu, 
%30-40 meyilli olduğu görülmüştür. Şehir merkezine 12-13 km mesafededir. 600-650 m rakımdadır.
Adresi : Deregözü Mah. Kahrımanlı Mevki Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 2.867,12 m2  
İmar Durumu : Parsel plansız alanlar tip imar yönetmeliğine tabidir. Bodrum hariç 2 kata kadar 
yapılaşma izni vardır. Taban alanı (Taks:0,20, kat alanı katsayısı (kaks:0,40'dır. Toplam inşaat alanı 
250m²'yi geçemez
Kıymeti  : 55.335,42 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 24/11/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 21/12/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları  : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masraarı alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
teklierinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM 
YILI İÇİN TÖREN YAPILDI

HAYIRLI OLSUN DEDiLER
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi Üyeleri Enver İskenderoğlu ve 
Ahmet Salih Birincioğlu ile birlikte KTÜ 
Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah 
Çuvalcı'yı ziyaret ederek, 'Hayırlı olsun' 
temennilerini ilettiler. 
Ziyaret sırasında konuşan Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, “Sayın Rektörümü-
zü ziyaret ederek hem sohbet etme hem de 
hayırlı olsun temennilerimizi iletme fırsatı 
bulduk. Kendisinin bu önemli görevde çok 
güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz” dedi. 
KTÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. 
Hamdullah Çuvalcı ise Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ve beraberindeki-
lere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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1860 YILINDA YAPILAN TARiHi
KANZULA CAMii DEVREDiLDi

Çamlık 
Mahallesi 
Muhtarı İlyas 

Bahadır'ın 
girişimleriyle Eylül 
2020 itibariyle 

“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” 
statüsünde olan tarihi Kanzula (Ganzula) 
Camii Trabzon Vakıar Bölge Müdürlüğü 
uzman ekiplerince incelendikten sonra Vakıar 
Genel Müdürlüğüne devri gerçekleştirildi.  
Vakfıkebir İlçesi çamlık Mahallesi'nde yer alan 
149 ada 1 parselinde Maliye Hazinesine ait 
tarihi binanın Mahalle Muhtarı İlyas Bahadır 

tarafından yapılan girişimlerde Camii içinde ve 
dışında yapılması planlanan restorasyon 
çalışmaları raporlanarak tutanak haline 
getirildi. Uzun yazışma ve uğraşlar sonucunda 
mutlu sona ulaştıklarını açıklayan Mahalle 
Muhtarı İlyas Bahadır yaptığı bilgilendirmede 
şu ifadelere yer verdi; Tarihi Kanzula 
camimizin vakıara devri 09.06.2020 tarihinde 
yapılmıştır. Yapıdaki eksikleri uzman 
mimarımızla beraber inceleyerek Vakıar 
Genel Müdürlüğümüze dilekçemizi ve 
belirttiğimiz eksiklikleri bildirdik yakın zamanda 
yapılması için gayretlerimiz devam ediyor. 
Hayırlı olması dileğiyle... 

M
HP Vakfıkebir İlçe Teşkilatı'nın 19 
Eylül 2020Cumartesi günü yapacağı 
Olağan ilçe kongresinde ilçe başkanı 

adayı olduğunu açıklayan Zekeriya Kandemir 
adaylıktan geri çekildiğini açıkladı. MHP'li 
Zekeriya Kandemir sosyal medya hesabından 
ve gazetemiz aracılığı ile yaptığı açıklamada, 
“Yıllardır gönül verdiğim Milliyetçi Hareket 
Partisindeki kırgınlıkları, dargınlıkları 
toparlamak ve eskiden olduğu gibi bir araya 
gelip bir bütün halinde büyük bir güç olmak, 
ülkücüleri buluşturmak ve halkımızla 
kucaklaşmak için Vakfıkebir Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanlığı adaylığı için yaptığım 
istişareler sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi 
Vakfıkebir İlçe Kongresinde Türk-İslam 
davasına el atıp Allah rızasına nail olabilmek 

adına gördüğümüz 
lüzum üzerine ilçe 
başkanlığı için 
aday olmuştum.”  
Lakin, MHP 
Başkanlık Divanı 
tarafından alınan, 
kongrelerde 
istişare yapılarak 
tek aday, tek liste 
üzerinden seçime 

gidilmesi yönündeki kararın bilge lider Dr. 
Devlet Bahçeli'nin iradesini yansıttığını teyit 
etmemiz ve kararda tavsiye edilen istişare 
kapısının, MHP Trabzon İl Başkanlığı 
tarafından yapılan açıklamalardan anlaşıldığı 
üzere mevcut ilçe başkanlarının tek aday 
olarak seçime gireceğinin ilan edilmesiyle 
birlikte kapanması üzerine, daha çocuk 
yaşlarda ettiğimiz Ülkücü Yeminine sadık 
kalarak, emir olarak kabul ettiğimiz bilge lider 
Devlet Bahçeli'nin iradesine karşı gelmek gibi 
bir yola girmemiz mümkün olmadığından, hiç 
kimsenin baskısı altında kalmadan, davamıza 
zarar gelmemesi adına, uzun süredir büyük bir 
özveriyle birlikte çalıştığımız dava 
arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler 
doğrultusunda adaylığımı geri çekiyorum. 
Trabzon İl Başkanımız Sayın Bekir Sıtkı Tarım 
Bey bir heyetle birlikte beni ziyaret ederek 
genel merkezimiz tek liste isteği 
doğrultusunda aday olmamamı rica ettiler. 
Bende genel merkezimizin kararı 
doğrultusunda bilge lider Dr. Devlet Bahçeli'ye 
ve davamıza zarar gelmemesi adına aday 
olmayacağımı arkadaşlarıma ve kamuoyuna 
duyuruyorum.  Bu süreçte şahsıma destek 
olan başta çalışma ekibimizdeki dava 
arkadaşlarım olmak üzere tüm MHP'li ülkücü 
dava arkadaşlarıma ve herkese teşekkür 
ederim. Ülkücü duruşumuzu her daim olduğu 
gibi bu sefer de tavizsiz şekilde 
sergilediğimize dikkat çekmekle, yapılacak 
olan kongrelerimizin camiamıza ve İslamın 
son kalesi olan Türk-İslam Devletimize hayırlı 
olmasını Allah'tan niyaz ederim” dedi.

MHP'Li KANDEMiR
ADAYLIKTAN ÇEKiLDi

YAKUTA, “EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
HAYIRLI OLSUN”

V
akfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta,  2020-
2021 Eğitim- Öğretim Yılı 

İlköğretim Haftası dolayısı ile bir 
mesaj yayımladı. Kaymakam 
Yakuta mesajında, “Sevgili 
öğrenciler, değerli öğretmenler 
saygıdeğer vatandaşlar, bilindiği 
gibi Covid-19 olarak bilinen yeni 
tip koronavirüs salgını sebebiyle 
tüm dünyada olduğu gibi virü-
sün yayılma hızını azaltmak için 
çeşitli önlemler alınmak ve uy-
gulanmak zorunda kalındı dedi.”
“HER TÜRLÜ ZORLUĞUN 
ÜSTESİNDEN 
GELECEKSİNİZ”
Kaymakam Mesut Yakuta, 
“2020-2021 eğitim öğretim yılı 
hepinize yeni uygulamalar yeni 
deneyimler yaşatmak zorunda 
bırakmıştır. İnanıyorum ki; bu 
zorlu süreçte yeniliklere açık, 
çağdaş ve demokratik 
düşünebilen, Atatürk ilke ve 
inkılapları doğrultusunda 
medeniyetin ışığında değerli 
öğretmenlerimiz ve istediği 
bilgiye kolayca ulaşabilen 
araştıran sorgulayan 
öğrendiklerini sentezleyebilen 
ve hızlı öğrenebilen yeni nesil 
öğrencilerimiz her türlü zorluğun 
üstesinden geleceksiniz. Covid-
19 salgını, tüm dünyada ve 
ülkemizde birçok alanda 
değişikliğe yol açtı. Eğitim ve 
öğretim alanında yapılan 
çalışmaların seyri de, boyutu da 
bu durumla birlikte değişim 
gösterdi. Bakanlığımız 
tarafından, Bilim Kurulumuzun 
kararları doğrultusunda 16 Mart 
2020 tarihinden sonra öğretmen 
ve öğrencilerimiz için eğitim ve 

öğretim alanında yeni bir yol 
haritası belirlendi ; “Uzaktan 
Eğitim” Tüm dünya ile aynı 
anda hazırlıksız olarak 
yakalandığımız salgın 
döneminde, ilk andan itibaren 
kendini geliştiren, eksikliklerini 
tespit edip hızlıca iyileştiren, 
mümkün olan en etkin, hızlı 
ulaşılabilir araçlar ile 
öğrencilerimize eğitim verme 
gayreti içinde olunmuştur. 
Zenginleştirilmiş EBA içerikleri 
ve uygulamaları ile diğer 
materyaller eminim ki sizlere 
daha verimli bir uzaktan eğitim 
imkânı sağlayacaktır. Eğitimde 
fırsat adaleti sağlamak adına, 
internet erişiminde sorun 
yaşayan öğrencilerimiz için de 
çözüm odaklı çalışmalar 

yürütülmektedir. Uzaktan 
eğitimin başarı ile yürütülmesi 
öğretmenlerimizin ve okul 
idarelerimizin hazırladığı eğitim 
programlarının, sevgili 
öğrencilerimiz ve siz değerli 
velilerimiz tarafından dikkatle 
takip edilmesi ve 
uygulanmasıyla mümkün 
olacaktır.
“AŞILAMAYACAK HİÇBİR 
ENGEL YOKTUR”
Kaymakam Yakuta, “Vakfıkebir'li 
hemşerilerim, sizler de 
çocuklarımızın yanında 
olduğunu hissettirerek bu zorlu 
süreçte onlarla daha yakın 
ilişkiler kurarak güçlü bir bağ 
oluşturup desteklerinizle daima 
arkalarında güvenebilecekleri 
ebeveynler olacaksınız. Birlik ve 
beraberlik içerisinde, omuz 
omuza vererek, bireysel 
farklılıklarımızı gözeterek bir 
ekip ruhu oluşturulduğunda 
aşılamayacak hiçbir engel 
yoktur. Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 
“Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, 
bağımsız, şanlı, yüksek bir 
topluluk halinde yaşatır; ya da 
esaret ve sefalete terk eder.” Bu 
duygu ve düşünceler içinde 
2020-2021 eğitim öğretim 
yılının ve İlköğretim Haftası'nın 
ilçemize, ilimize, ülkemize, siz 
Değerli Velilerimiz, Saygıdeğer 
İdareci ve Öğretmen 
Arkadaşlarım, Sevgili 
Öğrencilerim başta olmak üzere 
tüm eğitim camiamıza hayırlı 
olmasını diliyor; sağlıklı 
günlerde çok özlediğimiz okul 
ve sınıarımızda yeniden 
buluşmayı diliyorum dedi."

ALKIŞLAR YUSUF VE GÜLNAZ ÇİFTİNE

V
akfıkebir İlçesinde 50 
yıldır yaşayan Ağrılı 
Yusuf Özdemir amcamız 

73 yaşında olmasına rağmen 
halkımıza örnek olacak işler 
yapıyor. Eşi Gülnaz hanımla 
birlikte çayır motoru sırtlarında 
ilçe içerisinde otu büyük olan 
alanlarda çayır biçiyor ve o 
bölgedeki pislikleri bir araya 
toplayarak çevre temizliği 
yapıyorlar. Sabahın erken 
saatlerinden başlayarak gün 
boyunca ilçe içerisinde yollara 
atılan çöpleri toplayarak yol 
kenarında bulunan otları ise 
biçiyor. 73 yaşındaki Ağrılı 
Yusuf Amcamızı Terminal 
bölgesinde bulunan otobüs 
yazıhanelerinin arka 
bölümündeki otları biçerken ve 
çevre temizliğini yaparken 
görüntüledik.  
“SADECE ALLAH RIZASI İÇİN 
YAPTIĞIMIZ BİR İŞ”
Yusuf Özdemir amcamızla 
yaptığımız söyleşide şu ifadeleri 
kullandı. Özdemiz, Biz bunların 
hepsini Allah rızası için 
yapıyoruz. Kimseden karşılık 
beklemiyoruz. İlçede otları 
biçiyorum, taşları topluyorum, 
çöpleri topluyorum ve götürüp 

çöp bidonuna atıyorum. Allah 
rızası için yaptığım işler hiçbir 
kimseden menfaat 
beklemiyorum. Sadece Allah 
rızası için yaptığımız bir iş. 
Yollara ve etrafa çöp atmanın 
doğru bir davranış olmadığını 
ifade eden 73 yaşındaki 
Özdemir, "Halbuki Avrupa'da bir 
kişi bir tane çöp attığı zaman 

hemen onun arkasındaki 
plakasını alır ve cezasını 
yazdırır. Ama burada böyle bir 
şey yok. Ne varsa yolun 
kenarına atıp gidiyorlar" diyerek 
şu şekilde konuştu:"Yol 
kenarındaki otları da biçiyorum 
ki yolların kenarları açık 
gözüksün. Ama burası sade 
olursa daha güzel olur. Bir 
yoldan geçenler otların üzerine 
herşeyi atıyorlar. Her şeyi de 

devlet büyüklerimizden ya da 
belediyemizden beklememek 
gerekiyor. Herkes kapısının 
önünü temizlerse o zaman daha 
güzel bir çevre daha güzel 
yaşanabilir bir doğaya sahip 
oluruz. Ben ve eşim gördüğü-
müz bu kötü manzara karşısın-
da duyarsız kalamıyoruz. Bazı 
şeyleri birilerinden beklemeden 
elimizden geldiği kardı ile 
yapmaya çalışıyoruz. Bilhassa 
yol güzergahlarında su şişeleri, 
poşetler, aşırı büyüyen otları 
temizliyoruz. Buda bize zevk ve 
haz veriyor. Çevremizi temiz 
tuttuğumuz sürece daha da 
mutlu oluyoruz. Halkımızdan 
ricamız lütfen elinizdeki su veya 
benzeri şişeleri yemek 
poşetlerini çevremizi kirletecek 
ne varsa lütfen yerlere 
admayalım. Çöp kutularına 
atalım diyerek sözlerini 
tamamladı.” Duyarlı ve örnek 
davranışlarından dolayı Yusuf 
amcamızı ve eşi Gülnaz 
teyzemizi kutluyoruz. Böyle 
duyarlı insanlarımız var oldukça 
gelecek nesillerimizde bunları 
örnek alarak yaşam tarzlarını 
oluşturacaktır umudunu 
taşıyoruz. 

Vakfıkebir İlçesi Çamlık Mahallesi'nde yapımı 1860 yılı olarak tecil 
edilen ve Bahadırzade Hacıosman Ağa Camii Vakfı olarak bilinen 
“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” statüsü kapsamına alınan 
Kanzula (Ganzula) Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi.

MHP Vakfıkebir İlçe Teşkilatı'nın 19 Eylül'de yapacağı olağan 
ilçe kongresinde ilçe başkan adayı olduğunu açıklayan 
Zekeriya Kandemir adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 
İlköğretim Haftası dolayısı ile yayımladığı mesajında, “Yeni Eğitim-Öğretim 
yılının ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vakfıkebir İlçesinde 50 yıldır ikamet eden Yusuf ve Gülnaz Özdemir 
çifti halkımıza örnek olacak temizlik çalışmalarına imza atıyorlar.
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T
rabzon Valiliği önünde 
düzenlenen törene 
Trabzon Vali Yardımcısı 

Mehmet Yapıcı, AK Parti 
Trabzon Milletvekili Bahar 
Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanvekili Atilla 
Ataman, Trabzon Ticaret İl 
Müdürü Kasım Tiryaki, Trabzon 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (TESOB) Başkanı Metin 
Kara, yönetim kurulu üyeleri ve 
oda başkanları, TTSO Başkan 
Yardımcısı Tolga Avcı ve diğer 
ilgililer katıldı.TESOB Başkanı 
Metin Kara, törende yaptığı 
konuşmada, bu yıl pandemi 
tedbirleri nedeniyle kutlamaları 
kısıtlı şekilde yaptıklarını 
belirterek "En büyük 
temennimiz, bu sürecin insan 
sağlığına, ülke ekonomisine 
daha fazla zarar vermeden bir 

an önce sona ermesidir" dedi. 
Başkan Kara, İpekyolu'nun 
Karadeniz'e açılan kapısı 
konumundaki Trabzon'un tarih 
boyunca en önemli ticaret 
merkezlerinden biri olduğunu 
da vurgulayarak, "Yüzlerce yıl 

Trabzon'da Ahilik prensiplerine 
uyulmuş, devletin verdiği 
narhların dışına çıkılmamış ve 
her alandaki üretim standartla-
ra uygun olarak yapılmıştır. 
Öyle ki Trabzon Valisi 
Hazinedarzade Osman Paşa, 

Çarşı Camisini Trabzon 
esnafının bu dürüstlüğünü 
mükafatlandırmak için inşa 
ettirmiştir" dedi. TESOB 
Başkanı Metin Kara, Kırşehir 
Ahi Evran Külliyesi'nde Ahilik 
Haftası kutlama törenlerinde 
Türkiye'nin Ahisi, Kalfası ve 
Çırağının ödül aldığını ifade 
ederek sözlerini şöyle sürdür-
dü:"Dünyanın en eski şehirle-
rinden ve ticaret merkezlerin-
den biri olan Trabzon, hepini-
zin bildiği gibi iki yıl üst üste 
Türkiye'nin Ahisi'ni çıkararak, 
esnaf ve sanatkarlarımıza 
büyük gurur yaşatmıştır. 2016 

yılında terzilik yapan Emine 
Coşkuner ablamız Türkiye'de 
Yılın Ahisi seçilmiş ve ödülünü 
Kırşehir'de Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
elinden almıştı. 2017 yılında da 

kıyık ustası Ali Saraç 
ağabeyimiz, yine Türkiye'de 
Yılın Ahisi seçilerek Kırşehir'de 
ödülünü Başbakanımız Binali 
Yıldırım'dan almıştı. 2019 
yılında Çarşıbaşı'nda keşan 
dokumacılığı yapan Ayşe Saka 
kardeşimiz Türkiye'de Yılın 
Kalfası seçilmiş ve ödülünü 
yine Kırşehir'de Meclis 
Başkanımızın elinden almıştır. 
Trabzon'un tam bir esnaf ve 
sanatkar şehri olduğunun kanıtı 
olarak bu yıl bir kez daha 
büyük gurur yaşadık. 
Trabzon'da hasır işlemeciliği ve 
imalatı yapan Barış 
Kahvecioğlu kardeşimiz yine 
Türkiye'de Yılın Kalfası seçildi. 
Barış kardeşimiz de kısmetse 
Cuma günü Kırşehir'de yine 
devlet büyüklerimizin elinden 
ödülünü alacak. Son 5 yılda 

Türkiye çapında kazanılan 4 
büyük ödülle Trabzon'un halkı, 
esnaf ve sanatkarı olarak ne 
kadar gurur duysak azdır. Tüm 
ödül alan esnaf ve 
sanatkarlarımızı huzurunuzda 
bir kez daha kutlamak 
istiyorum." Törende daha sonra 
Trabzon Vali Yardımcısı 
Mehmet Yapıcı, Trabzon 
Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, ve 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Atilla Ataman, 
TESOB Başkanı Metin Kara ile 
birlikte Trabzon'da Yılın Ahisi 
seçilen Of ilçesinden hasır 
örme ustası Göker Eksil'e, 
Trabzon'da ve Türkiye'de Yılın 
Kalfası seçilen hasır imalatçısı 
Barış Kahvecioğlu'na ve 
Trabzon'da Yılın Çırağı seçilen 
takı imalatçısı Hakan 
Demirci'ye ödüllerini verdi.

TRABZON'DA YILIN AHİSİ, KALFASI VE ÇIRAĞI ÖDÜLLERİNİ ALDI

B
elediye Başkanı 
Muhammet Balta 
yayınladığı mesajda 

şunları söyledi; Rahmetli 

Başbakanımız Adnan 
Menderes'in idamından biraz 
önce bir asker vasıtasıyla 
gizlice Gıyasettin Emre'ye 
gönderdiği aşağıdaki mektup, 
yakın tarihimizin iç yüzünü 
ortaya koyan en önemli 
belgelerden biridir; 
Menderes yazdığı mektup da 
şunları söylüyordu; “Sizlere 
dargın değilim, sizin ve diğer 
zevatın iplerinin hangi efendiler 
tarafından idare edildiğini 
biliyorum. Onlara da dargın 
değilim. Kellemi onlara 
götürdüğünüzde deyiniz ki, 
Adnan Menderes, hürriyet 
uğruna koyduğu başını 17 sene 

evvel almadığımız için sizlere 
müteşekkirdir. İdam edilmek 
için ortada hiçbir sebep yok. 
Ölüme karar-i metanetle 
gittiğimi, silahların gölgesinde 
yasayan kahraman 
efendilerinizce acaba 
söyleyebilecek misiniz ? Sunu 
da söyleyeyim ki, milletçe 
kazanılacak hürriyet 
mücadelesinde sizi ve 
efendilerinizi yine de 1950'de 
kurtarabilirdim. Dirimden 
korkmayacaktınız. Ama simdi 
milletle el ele vererek, Adnan 
Menderes'in ölümü sizi 
ebediyete kadar takip edecek 
ve bir gün sizi silip 

süpürecektir. Ama buna 
rağmen merhametim sizlerle 
beraberdir” Bugün demokrasi 
içerisinde yaşıyorsak, bunu 
Adnan Menderes ve diğer 
demokrasi şehitlerimize 
borçluyuz. Rahmetli Başbaka-
nımız Menderes ve arkadaşları, 
halkın demokratik yollarla ülke 
yönetiminde söz sahibi olma-
sının, özgür seçimlerle iktidarın 
belirlenmesinin aydınlık 
kapısını açmışlardır. Demokrasi 
şehitlerimiz Başbakan Adnan 
Menderes, Bakanlar Hasan 
Polatkan ve Fatin Rüştü 
Zolu'ya Yüce Allah'tan rahmet 
diliyorum. Milletimizin çektiği 

acıları yürekten paylaşıyor, bu 
tür kara günlerin bir daha 

yaşanmamasını temenni 
ediyorum” dedi. 

elediye tarafından Devgealtı 

Bmevkiinde başlatılan ve 
içerisinde çocuk oyun alanı, 

voleybol ve futbol sahası, otopark 
yeri ve bay bayan tuvaleti 
bulunacak olan hizmetin peyzaj 
çalışmalarında sona gelindi. Görele 
Belediye Başkanı Tolga Erener, 

çalışmaları yerinde inceleyerek, 
önemli bir hizmeti daha halkın 
kullanımına sunacaklarını söyledi. 
Halk odaklı çalışmalara devam 
ettiklerini belirten Erener, 
"İçerisinde çocuk oyun alanı, 
voleybol ve futbol sahası, otopark 
yeri ve bay bayan tuvaleti olacak 

olan önemli bir sosyal alanı daha 
halkımızın hizmetine açacağız. 
Peyzaj çalışmalarımızı 
sürdürdüğümüz piknik alanımızdaki 
çalışmaların sonuna geldik. 
Halkımızın şehirden uzak doğal bir 
ortamda hoşça vakit geçirmeleri için 
çalışıyoruz" dedi.

Trabzon'da 33. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törenle yılın ahisi, kalfası ve çırağı ödüllerini aldı.

ONLARA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ RAHMETLE ANIYORUM
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen Türk siyasetinin simge isimlerinden eski başbakanlarımızdan 
Adnan Menderes, eski bakanlarımızdan Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zolu'nun idam edilişinin 59. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

PİKNİK ALANI
HiZMETE GiRiYOR
Görele Belediyesi Ünlüce Mahallesi Devgealtı 
mevkiinde bulunan piknik alanını hizmete açılıyor. 
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FiSKOBiRLiK FINDIK ALIMLARINA BAŞLADI

F
İSKOBİRLİK Genel 
Merkez Yönetim Kurulu 
üyesi İrfan Çakar ve 

Vakfıkebir Fiskobirlik Başkanı 
Savaş Bahadır yaptıklarım 
ortak açıklamada, üreticilerimi-
zin isteği doğrultusunda satın 
aldığımız hizmet aracımızla 
mahsulünüzü evinizden biz 
alıyoruz dediler. FİSKOBİRLİK 
Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyesi İrfan Çakar ve Başkan 
Bahadır sitemize yaptıkları 

açıklamalarda, üretici ve 
ortaklardan ciddi bir talep 
olduğu ve kooperatimize satın 
aldığımız hizmet aracımızla 
üreticilerin fındıklarını 
kapılarından alarak tarihte ilk 
olarak farklı hizmet yaptıklarını 
ifade ederek aracın 
alınmasında katkıları olan 
Genel Başkanımız Lütfü 
Bayraktar ve Genel Müdürümüz 
Turgay Çakmak ve emeği 
geçen herkese teşekkür 

ediyoruz dediler.  Üretici ve 
ortakların dilerlerse ürünlerini 
alım noktalarına kendileri 
getirerek ya da harmandan 
çuvallanmış şekilde teslim 
edebilecekleri dile getirildi. Yeni 
sezon fındık alım faaliyetleri ile 
ilgili bir açıklama yapan 
FİSKOBİRLİK Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyesi İrfan 
Çakar "Üretici ve ortaklarımızda 
çok ciddi bir talep görüyoruz. 
Zaman zaman Kooperatimize 
yoğun talepten dolayı 
durmaksızın çalışıyoruz. 
Fındığını FİSKOBİRLİK'e teslim 
eden tüm üreticilere, ortakları-
mıza teşekkür ediyorum. Bu yıl 
çok ciddi hedeerimiz var ve bu 
doğrultuda üretici ve ortakları-
mızla birlikte faaliyetlerimizi hız 
kesmeden sürdürmeye devam 
edeceğiz" dedi.
"ÜRÜN BEDELİ PİYASANIN 
25 İLE 50 KURUŞ ÜZERİNDE 
"Piyasanın 25 ile 50 kuruş 
üzerinde yat politikasını 
kararlılıkla sürdürdüklerini ve 
üretici ve ortaklardan olumlu 
dönüş aldıklarını belirtti. Ürün 
bedellerinin ödenmesi ile ilgili 

de bir açıklama yapan Vakfıke-
bir Başkanı Savaş Bahadır  
"Üreticilerimiz isterlerse 
ürünlerinin bedelini peşin olarak 
alabilirler. Evrak ve kayıt 
işlemleri tamamlandıktan sonra 
üreticilerimizin ve ortaklarımızın 
ürün bedelleri anında beyan 
ettikleri banka hesabına yatırıl-
makta. Ayrıca fındıklarını ema-
net olarak da FİSKOBİRLİK'e 
teslim edebilirler. Ürünlerini 
emanet teslim eden üretici ve 
ortakların ürün bedelleri de 
diledikleri zaman beyan ettikleri 

banka hesabına yatırılacaktır" 
diye konuştu.
"SON 5 YILDIR HER SENE 
KATLANARAK BÜYÜMEYİ 
SÜRDÜRÜYORUZ"
Kooperatierin sahadaki 
çalışmalarını da yakından takip 
eden Fiskobirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Lüt Bayraktar'da 
yaptığı bilgilendirmede şunları 
söyledi:"Üretici ve ortaklarımız-
dan olumlu geri dönüşler almak, 
onların FİSKOBİRLİK'e sahip 
çıkmaları, bizleri de ziyadesiyle 
mutlu ediyor. Onların 

FİSKOBİRLİK'ten beklentilerini 
biliyor, çalışmalarımıza bu 
doğrultuda devam ediyoruz. 
Son 5 yıldır her sene katlanarak 
büyümeyi sürdürüyoruz. Fındık 
üreticilerinin alın terine değer 
katmak adına, sadece bu yıl 
içinde Entegre Tesisimizin 
çalışma kapasitesini 3 kat 
artırdık. Ancak bunları yeterli 
görmüyoruz. Nihai hedemiz, 
yeni yatırımlar ve AR-GE 
çalışmalarımız ile Türk fındığını 
ve üreticisini hak ettiği konuma 
getirmek. "

V
akfıkebir İlçesi Tarlacık 
Mahallesinden 
Kamiloğlu sülalesinin 

sevilen, sayılan değerli 
simalarından İlçe Halk Sağlığı 

Müdürlüğünde Çevre Sağlığı 
Teknisyeni olarak görev yapan 
Ali İhsan Kayhan ve Ayşegül 
Kayhan'ın oğulları Kebir Süt 
Firmasında Gıda Mühendisi 

olarak görev yapan 
Oğuzhan ile Trabzon 
İlinden Demet ve İşadamı 
Gazanfer Saka'nın kızları 
Kebir Süt Firmasında 
Kimya Mühendisi olarak 
görev yapan Tuğçe mutlu 
beraberliklerini evlilikle 
noktaladılar. Vakfıkebir 
İlçesi Büyükliman 
Mahallesinde bulunan 
Çınar Altı Restaurant 
bahçesinde Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
tarafından nikahları kıyılan 
genç çiftlerin 

mutluluklarına nikah törenine 
katılan konuklar şahitlik 
yaptılar. Tuğçe ile Oğuzhan 
çiftini kutluyor ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz.

akfıkebir İlçesinin sevilen, sayılan 

Vönemli şahsiyetlerinden ilçede 
esnaık yapan Hüseyin Bülbül ve 

Emine Bülbül'ün oğulları özel bir 
rmada Yüksek Mühendis olarak görev 
yapan Ahmet ile Osmaniye İlinden Ayşe 
ve Tevk Erol'un kızları İstanbul 
Göztepe Devlet Hastanesinde Hemşire 
olarak görev yapan Tuğba bir ömür 
beraberliğe evet dediler. Ayrıca 
Vakfıkebir Belediye Meclis Üyesi Şenol 
Bülbül'ün de kardeşi olan damat Ahmet 
ve Tuğba'nın mutluluklarına düğün 
törenine katılanlar şahitlik yaptılar. 
Aşiyan Açık Bahçe Düğün Salonunda 
gerçekleşen düğün töreninde genç 
çiftlerin mutlulukları görülmeye değerdi. 
Tuğba ile Ahmet'in evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu beraberliklerinin 
kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk 
ve başarı getirmesini diliyoruz. 

EROL VE BÜLBÜL AİLELERİNİN EN MUTLU GÜNÜTUĞÇE İLE OĞUZHAN'IN EN MUTLU GÜNÜ 

VAKFIKEBiR'DE ARABADA SiNEMA KEYFi
V

akfıkebir Belediye Sahil 
Otoparkında Vakfıkebir 
Belediyesi ve Trabzon 

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından koronavirüs tedbirleri 
kapsamında vatandaşların 
güzel vakit geçirmesini 
sağlamak amacıyla başlatılan 
'Arabada Sinema' etkinliği, 
gerçekleştirildi. Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Dairesi Başkanlığının 
Vakfıkebir ilçesinde düzenlediği 
'Arabada Sinema' etkinliği, 
vatandaşların beğenisini 
kazandı. Etkinliğin 

gerçekleştirildiği alana 
arabaları ile gelen 
Vakfıkebirliler, “7. Koğuştaki 
Mucize” isimli lmi izledi.  
Etkinlik kapsamında 
Vakfıkebir ilçesi sahilinde dev 
ekranlarda sinema sistemi 
kuruldu. Yaklaşık 150 aracın 
alındığı alanda, çevreye 
rahatsızlık verilmemesi için 
sinema lminin sesi, radyo 
frekansıyla araç içerisinden 
dinlendi. Sinema izlemek için 
alana gelenlere Büyükşehir 
Belediyesi ve Vakfıkebir 
Belediyesi tarafından çeşitli 

ikramlarda bulunuldu. 
Büyükşehir Belediyesinin 
'Arabada Sinema' etkinliğine 
katılan Vakfıkebirli vatandaş-
lar, salgın nedeniyle sinemaya 
gidemediklerini belirterek, ilk 
kez arabada sinema deneyimi 
yaşadıklarını ifade ettiler. 
Büyükşehir Belediyesinin 
ilçelerinde sinema etkinliği 
düzenlemesinden 
memnuniyet duyduklarını dile 
getiren Vakfıkebirliler, “Bize bir 
ilki yaşatan Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Murat 
Zorluoğlu başta olmak üzere 

Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya ve emeği 
geçen herkese çok teşekkür 
ederiz” ifadelerini kullandılar.
GÖZYAŞLARINI 
TUTAMADILAR
Yılın en çok izlenen lmi olan 7. 
Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki 
kızı ile aynı zeka yaşına sahip 
bir babanın adalet arayışını ve 
hüzün dolu hikayelerini konu 
ediyor. Aras Bulut İynemli ve 
Nisa Soya Aksongur'un baba 
kızı canlandırdığı lmi izleyen 
Vakfıkebirli vatandaşlar 
gözyaşlarını tutamadı.

Vakfıkebir Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) fındık alım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 

Vakfıkebir ilçesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Vakfıkebir Belediyesi işbirliğiyle arabalı sinema etkinliği yapıldı. 

akfıkebir Halk Eğitimi 

VMerkezi Müdürlüğünün 
Kurumun internet 

sitesinden ve belediye 
hoparlöründen yapılan 
yayında şu ifadelere yer 
verildi: 2020-2021 Öğretim yılı 
Ücretli Usta Öğretici 
Başvuruları, 01 Eylül 2020 

tarihinden itibaren e-Devlet / 
e-Yaygın Sistemi Başvurular / 
Usta Öğretici Başvurusu 
ekranı üzerinden; başvurula-
rın onay işlemleri ise kurum 
yetkilileri tarafından yapılacak.  
Başvurular / Usta Öğretici 
Başvuru Onay ekranından 
yapılacaktır. Başvurularını 

yapan usta öğreticilere de bir 
uyarı yapılarak, başvurunuzu 
yaptıktan sonra ilgili kuruma 
evraklarınızı teslim ederek 
başvurunuzu onaylatmayı 
unutmayınız. Aksi takdirde 
başvurunuz kabul 
edilmeyecektir ifadeleri 
kullanıldı.

USTA ÖĞRETİCİLER İÇİN
BAŞVURULAR BAŞLADI
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2020-2021 öğretim-öğretim yılı için kurum 
bünyesinde çalıştıracağı ücretli usta öğreticiler için başvuruların başladığını duyurdu.
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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

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

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

VAKFIKEBiR MHP'DE KONGRE HEYECANI MİLLET BAHÇESİNDE SONA DOĞRU

> Sadık Aydın 3'de > Vedat Furuncu 2'de

19 Eylül 2020 Cumartesi günü kongre yapmaya hazırla-
nan Milliyetçi Hareket Partisi Vakfıkebir İlçe Başkan-
lığı'nda, 7. Olağan Kongre'nin heyecanı yaşanıyor. 

Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi sahilinde 
yapımı devam eden “Ekmek Temalı Millet Bahçesi 
Projesi” planlandığı şekilde devam ediyor.


