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BAŞKAN SAĞLAM; 
“ALTTAN YETİŞEN YOK, GELECEĞİMİZİ OTOMATİK OLARAK BİTİRİYORUZ”

KAYMAKAM YAKUTA'YA VEDA

MUHTARLARDAN MÜFTÜ'YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

TOKULLAR

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 
(Vakıfbank Yanı)  Vakfıkebir / TRABZON
 

0 462 841  05 05 

 www.tokullarmobilya.com

Vakfıkebir ilçemizde yıllardır sorun haline gelen ve bir türlü sonuca 
bağlanamayan Aile Sağlığı Merkezi için yeni yer arayışları sürüyor. 

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

> Sadık AYDIN 2'de

Muğla'nın Dalaman ilçesine tayini çıkan Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta
 için Büyükliman Mahallesinde bulunan Çınaraltı Restoran'ta bir veda programı düzenlendi.

> Murat PANK 4'de

Vakfıkebir Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir ve mahalle 
muhtarları, İlçe Müftüsü Şükür Küçük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

> Abdulkadir Aynaci 4'de

AÝLE MERKEZÝ ÝÇÝN BU YER UYGUN DEÐÝL



İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

İ L A N  T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................2.000 TL
Yarım Sayfa Reklam................750 TL
1/4 Reklam................................350 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............2.500 TL
Kongre.......................................250 TL
Zayi.............................................50 TL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU

Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

Telefonlar : 841 56 00 -  Fax : 841 43 23 - Cep:0533 495 07 20 VAKFIKEBİR

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete
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BAŞKAN SAĞLAM; 
“ALTTAN YETiŞEN YOK, GELECEĞiMiZi OTOMATiK OLARAK BiTiRiYORUZ”

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 912
: 17.09.2021

Ahilik Haftası etkinlikleri 
kapsamında Vakfıkebir Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem 
Sağlam, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu ve Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı İsmail 
Hakkı Çobanoğlu Büyükliman 
Bölgesi'nde görev yapan basın 
mensuplarıyla kahvaltıda bir araya 
geldi. Toplantıya Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aydın 
Gelleci, Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkan Yardımcısı Ahmet 
Kamburoğlu, Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti Başkan 
Yardımcısı Hasan Bahadır, 
Vakfıkebir Gazete İnternet Medya 
Editörü Mehmet Bülent Alp, Taka 
Gazetesi Bölge Müdürü Tuncay 
Hacıfettahoğlu, Günaydın Trabzon 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Tayfun Günaydın, Horon Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Ahmet 
Saraç, Şalpazarı Ses 61 İnternet 
Medya Editörü Mustafa Özcan ve 

Büyükliman Postası Gazetesi Haber 
Müdürü Sadık Aydın katıldı. Hafta 
dolayısıyla kahvaltı sonrası 
açıklamalarda bulunan Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, biz baş başa 
verirsek taşı yerinden oynatırız dedi.
“SERMAYENİN DE SÜREKLİ DIŞA 
AKTARILDIĞI BİR ORTAN 
YAŞIYORUZ”
Başkan Kadem Sağlam, bizim 
derdimiz 1200 yıl önce asıl ticari 
anlayışımızı oluşturan ahilik 
teşkilatları gibi ahilik kültür ve 
geleneklerini ticari olarak yeniden 
nasıl dönebiliriz. Bu gün ticaret 
yapan her bir esnafımızın derdi ve 
sıkıntısı var. Bunu çözebilmede yine 
bizim elimizde. Hani denilir ya yiğit 
düştüğü yerden kalkar. Bizim ticari 
gelişimimize baktığımız zaman dün 
ile bu gün arsında uçurum var. Aynı 
anda da baktığımız zaman ticaretçi 
toplumsal barış noktasında ve güven 
noktasında da bir sıkıntı olduğunu 
görüyoruz. Demek ki bir takım 
yerlerde hatalarımız oluyor. Bunu biz 
ticaretçiler olarak düzeltmeliyiz, 

Ortak kirler üretmeliyiz. Hem de 
özümüze dönerekten derdimize bir 
çözüm bulmalıyız. Ticari olarak 
yerelden baktığımız zaman ara 
elaman, arkadan gelen eleman, usta 
çırak ilişkilerimiz kalmadı. Yani 
gelecek nesillerimizin de boşa 
düştüğü var olan iç piyasadaki 
sermayenin de sürekli dışa 
aktarıldığı bir ortam yaşıyoruz.
“BÜYÜK MARKETLER BU İLÇEDE 
YEREL ESNAFIMIZI TAMAMEN 
BİTİRİYOR”
Üstatsız usta olmaz diyen Başkan 
Sağlam, bir insanın usta olabilmesi 
için bir üstadı olması lazım bu da 
çıraklık anlayışıdır. Temelden 
yetişme anlayışıdır. Bunun yerini bir 
zamanlar sanat okulları ve çıraklık 
eğitim merkezleri aldı. Bu gün 
onlarda bunu kaybetti. Biz bundan 
yana dertliyiz ama derdimizi de 
paylaşabileceğimiz sizler varsınız. 
Çünkü bizler nasıl yerel esnaf isek 
sizlerde yerel basınsınız. Bizler 
ilçemizdeki bütün esnaara aynı 
anda ulaşma şansımız olmaya 
biliyor. Bizimle ilgili sizlerin yaptığı 
haberler sayesinde tüm 
esnaarımıza aynı anada 
ulaşabiliyoruz. Birlikte ortak 
yönlerimiz çok fazla. Biz bunları 
dertleşerek bir yol haritası çizmeyi 
hedeedik. Hafta boyunca bir takım 
programlar yapacağız.  İnanın ilçede 
sermayemiz kalmıyor. Bu hepimiz 
için hem de geleceğimiz için bir 
tehlike. Bu kaderi değiştirecek olan 
yine bizleriz. Bir birimize yol haritası 
göstererek farklı adımlar atmamız 
gerektiğine inanıyoruz. Biz 
Büyükliman havzasındaki ilçeler 
olarak bir bütün parçalarıyız. 
Hepimiz bir birimizle, sorunlarımızla 
ilgilenmeliyiz. Bu havzayı kimse 
bölemez parçalayamaz. Bu 

havzanın tam manasıyla bir birine 
ihtiyacı var. Bir bütün halinde nasıl 
ortak hareket edebiliriz, nasıl bu 
kaderimizi değiştirebiliriz. Bu yönde 
dertliyiz. Büyük marketler bu ilçede 
yerel esnafımızı tamamen bitiriyor. 
Buda yetmezmiş gibi tüm esnaf ve 
sanatkarlarımız aynı dertte, çırak 
yetiştiremiyoruz. Bunların etkisiyle 
ayakta kalamıyorsun. Bunun için bir 
yol haritası belirleyerek bu 
kaderimizi değiştirebileceğimize 
inanıyoruz. Bir takım adımlar 
atabiliriz. Sizlerle böyle bir 
çalışmanın içine girebilir miyiz? 
Bundan sonraki yol haritamızı 
beraber belirleyelim dedi.
“ALTTAN GELEN YOK, 
GELECEĞİMİZİ OTOMATİK 
OLARAK BİTİRİYORUZ”
Herkesin özel bir haftasının 
kullandığının altını çizen Başkan 
Kadem Sağlam, ilçemizi ayakta 
tutan, çanlılık sağlayan esnafın bu 
ahilik haftası gününü bir kişi 
kutlamaz. Teşkilatlarımız ziyaret 
edilmez diyerek serzenişte 
bulunarak biz herkese gitmeye 
gayret gösteriyoruz dedi. Ticaret 
öyle bir boyuta geldi ki! Ticarete 
bakış açısı tamamen bitti. Herkes bir 
yerde memur olmak istiyor, hâlbuki 
rızkın onda dokuzu ticarette ve 
cesarettedir. Ticaretle uğraşın ve 
cesur olun diyor Peygamber 
efendimiz. Hem ticari olarak 
bitiriliyoruz, hem de bakış açısı 
olarak gelecek olanlarda bir asgari 
ücretle bir yerde çalışsın diyorlar.  
Zaten alttan gelen yok, geleceğimizi 
otomatik olarak bitiriyoruz. Bizim 
çoluk çocuğumuzun, ilçemizin ve 
bölgemizin geleceğini tüketiyoruz. 
Bu duygu ve düşüncelerle tüm 
esnaarımızın ahilik haftasını 
kutluyoruz dedi.

Ahmet KAMBUROĞLU

“BÖYLE YÜRÜMEZ”
12 temizlik elemanı ile ne yapacaklar…

Vakfıkebir'de 28 tane okul var…

Geçen yıl İŞKUR üzerinde 31 temizlik 

elemanı, 17 güvenlik görevlisi alınırken bu 

yıl 12 temizlik elemanı alındı.

Güvenlik görevlisi ise alınmadı…

Geçen yıl kapanmadan dolayı okullar 

kapalı idi.

Bu yıl okullar açıldı ama temizlik ve 

güvenlik görevlisi verilmedi diyebiliriz…

12 temizlik elemanı nereye yetecek?

12 temizlik elemanı nerelere verilecek? 

12 temizlik elemanı ile Vakfıkebir idare 

edilebilecek mi?

Büyükliman Havzasının en büyük ilçesi 

olarak, diğer ilçelerle bir tutulup 12 temizlik 

elemanının verilmesi düşündürücü…

Şimdi ne olacak?

Okullarda temizlik elemanı ve güvenlik 

görevlisi yok…

Pandemi dönemindeyiz, temizlik şart 

diyoruz.

Bütün herkes televizyonlarda bangır bangır 

temizlik, maske ve mesafe derken, şimdi 

ne oldu…

Okullarda temizlik yok…

Okullarda güvenlik görevlisi yok…

Okullarımızı temizliklerinden dolayı Beyaz 

Bayrak alamayacaklar mı?

12 personel Vakfıkebir'i idare edebilecek 

mi?

Hiçbir şekilde İŞKUR üzerinden eleman 

alınmazsa, ne olacak biliyor musunuz?

Olan yine veliye…

Okul çıkıp diyecek ki, İŞKUR personeli 

alamıyoruz, kendi imkanlarımızla eleman 

alacağız ve ücretlerini biz ödeyeceğiz…

Ne oldu şimdi…

Yine veli…

Okul yıllarımda sürekli okul para istiyordu.

Rahmetli babam da parayı yollardı...

Şimdi döndük mü yine eskiye…

Ahhh halimize, vah halimize…

Hani bizler daha ileriye doğru gidiyorduk…

Geçen yıl 31 temizlik personeli ve 17 

güvenlik görevlisi alınırken…

Bu yıl neden 12 temizlik elemanı alındı ve 

güvenlik görevlisi hiç ama hiç alınmadı…

Bu ileriye doğru gitmek mi?

28 okul ile 12 temizlik elemanını 

böldüğümüzde, 2,33333 yapıyor…

Denk bile gelmiyor…

Bir temizlik elemanı günde ortalama 2,333 

okul temizleyecek…

İŞKUR personeli için acil bir çözüm 

bulunması ve okula giden çocuklarımızı 

daha hijyenik ortamlarda okutmamız 

gerektiğini düşünüyorum…

Bu dönemde okullarımız çok iyi 

temizlenmeli, sürekli dezenfekte edilmeli.

Bunu yapabilmek içinde velilerin katkısı 

yerine geçen yıllar olduğu gibi devlet 

katkısı gerekli…  

Ahilik haftası etkinlikleri kapsamında Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Topaloğlu 
ve Şoförler Odası Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DERYA İLE BURAK NİŞANLANDILAR 

V
akfıkebir ilçesinin sevilen, 
sayılan değerli şahsiyetlerin-
den ilçede fındık tüccarlığı 

yapan İskender Fındık sahibi Derviş 
İskender ve Sabire İskender'in kızları, 
BLT Sağlam Tic. Ltd. Şti. de Üretim 
Müdürü olarak görev yapan Derya ile 
Vakfıkebir İlçesinin sevilen, sayılan 
renkli simalarından biri olan emekli 
şoför Rasim Yavuzyılmaz ve Aynur 
Yavuzyılmaz'ın oğulları, CHRYSO 
Katkı Malzemeleri San. Tic. A.Ş.'de 
Doğu Karadeniz Bölge Müdürü olarak 
görev yapan Burak ile evlilik yolunda 

ilk adımları attılar. Vakfıkebir İlçesi 
Büyükliman Mahallesinde bulunan 
Çınar Altı Restorant'ta düzenlenen 
nişan töreninde genç çiftlerin nişan 
yüzüklerini Diş Doktoru Buğra Emre 
Yavuzyılmaz takarken, kurdelesini 
İşadamı ve Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclis üyesi olan Enver 
İskenderoğlu tarafından kesildi.  
Evlilik yolunda ilk adımları atan Derya 
ile Burak'ı kutluyor, bu birlikteliğin 
kendilerine ve ailelerine sağlık, 
mutluluk ve başarı get irmesini 
diliyoruz. 



Büyükliman
Postası 3 17.09.2021HABER

V
akfıkebir İlçemizde Büyükliman 
Aile Sağlığı Merkezi ve 
Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi 

olarak 2 adet aile sağlığı merkezi var. 
Birkaç yıl önce yanlış bir bölgeye 
açılan ve kapatılmak zorunda kalınan 
bir merkezim daha vardı. Büyükliman 
Aile Sağlığı Merkezinde 4 hekim görev 
yaparken Cumhuriyet Aile Sağlığı 
Merkezinde sadece 2 doktor görev 
yapmaktadır. Kemaliye Mahallesi 
Gülbahar Hatun Caddesi üzerinde 
bulunan Büyükliman Aile Sağlığı 

Merkezinin yeri ve bina 
konumu hastaların 
rahatlıkla hizmet 
alabilecekleri bir ortama 
sahipken,  Cumhuriyet 
Aile Sağlığı Merkezi ise 
Çarşı Mahallesi Gazi 
Osman Paşa Caddesi 
üzerinde boş bir dükkanın 
kiralanması ile açılan, zor 
şartlar altında 2 aile 
hekimi tarafından dar bir 
alanda ve hastaların 

sokak ortasında beklediği bir ortamda 
hizmet vermeye çalışılıyor. 4 aile 
hekimi olması gereken merkezde yer 
bulunamaması yüzünden 2 hekimle 
zor şartlar altında hastalara hizmet en 
güzel şekilde verilmeye çalışılıyor.  
Edindiğimiz bilgilere göre vatandaşlar 
tarafında sürekli dile getirilen yeni bir 
aile hekimliği merkezinin oluşturulması 
için il sağlık müdürlüğü ilçede çalışma 
yapıyormuş. Eğer bu çalışmalar 
sonrasında yeni bir yer bulunursa 
Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi oraya 
taşınarak 4 doktorla hizmet vermeye 
devam edileceğini öğrendik. 

“EN UYGUN YER ESKİ POLİS 
KARAKOLU!”
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğünün 
yeni binasına taşınması sonrası boş 
kalan ve Vakfıkebir Belediyesine 
devredileceği bilgisine ulaştık. Çarşı 
Mahallesi Gülbahar Ha-tun Caddesi 
üzerindeki eski Polis Karakolu Aile 
Sağlığı Merkezi için en uygun olarak 
hizmet verilecek binadır. Şuan kapıları 
kapalı boş olan bina ziki yönden ve 
çevre bahçesi ile en uygun şartları 
taşıyor. Bir süre önce Polis Karakolu 
ola-rak kullanılan Emniyet Müdür-
lüğüne ait bu binanın yeni Aile Sağlığı 
Merkezi olarak kullanıl-maya verilmesi 

ilçe halkımız tarafından 
beklenmektedir.  Eski 
Polis Karakolunun bina 

yapısı olarak elverişli olması ve 
çevresindeki yaşam alanının geniş 
olması dolayısı ile hastalarda rahat bir 
şekilde sıra bekleyerek muayene 
olabilecekler. Pandemi sürecinin 
devam ettiği bu günlerde hastalarında 
sıkışık ve dar ortamlardan uzak 
kalmaları gerekiyor. Ayrıca bu polis 
karakolunda 4 hekim birden çalışma 
imkanı da bulacaktır. Yetkililerin bunu 
dikkate alıp bu binayı aile sağlığı 
merkezi olarak ilçeye kazandırmalarını 
bekliyoruz. Ayrıca bu eski polis 
karakolunun aile hekimliği olarak 
açılması için verilecek karar ilçe halkını 
ve hastaları da rahat-latacaktır. 
Trabzon İl Sağlık Müdür-lüğü ve 
ilçedeki yetkililerden bunu dikkate 
almalarını ilçe halkı adına bekliyoruz. 

AİLE MERKEZİ İÇİN  BU YER UYGUN DEĞİL

EĞİTİM DERNEĞİNDEN 
ÖĞRENCİLERE EĞİTİM SETİ
Şalpazarı İlçemizin yetiştirdiği değerlerin başında gelen ve her yıl İlçesinin 
eğitim öğretim gören öğrencileri unutmayarak onların eğitimine destek oluyorlar.

M
erkezi İstanbul'da 
bulunan Şalpazarı 
Eğitim, Kültür, Sanat ve 

Turizm Derneği Şalpazarı'ndaki 
tüm ilkokullarda birinci sınıflarda 

okuyan öğrencilere okuma seti 
gönderdi. Şalpazarı Atatürk 
İlkokulu'na gönderilen okuma 
setleri Eğitim Derneği'nin 
temsilcisi aynı zamanda Eğitim 

Derneği Başkan Yardımcısı ve 
Şalpazarı Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü Kemal Türkmen, 
İlçe Kaymakamı Zekeriya Murat 
Şahan,   Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Güner Cengiz ve 
öğretmenler tarafından birinci 
sınıf öğrencilerine dağıtıldı.
EĞİTİM DERNEĞİ BAŞKANI, 
İLÇEMİZ ÖĞRENCİLERİ BİZİM 
CANIMIZ
Merkezi İstanbul'da bulunan 
Şalpazarı Eğitim, Kültür, Sanat 
ve Turizm Derneği Başkanı 
Hasan Keskin İlçemiz 
öğrencilerimizin okuyarak 
hedeflerine bir adım daha 
yaklaşmaları için 2011 yılında 
başlattığımız azimli çalışmamızı 
ilk günkü heyecanla ekip 
arkadaşlarımızın öz verili 
çalışmalarıyla bu yıl 11. Defa 
İlçemiz öğrencileri için eğitim 
seti dağıtımına başladık 

dedi.Şalpazarı İlçemizde 2021-
2022 eğitim öğretim yılında 
öğrenim gören öğrencilerimiz 
için '' 1,8. ve 12. '' sınıflar eğitim 
ve sınavlara destek seti 
kampanyamızın bu yıl 11.sini 
hayata geçiriyoruz. Eğitim seti 
dağıtımını İlçemiz de birinci 
sınıflar ve yeni başlayan 
öğrencilerimizin yanı sıra 
İlçemize bağlı taşra okullardaki 
eğitim seti dağıtımı 
gerçekleştirmiş bulunuyor-
uz.Önümüzdeki günlerde de, 
LGS'ye hazırlanan sekizinci 
sınıflar ile, YKS' ye girecek olan 
on ikinci sınıflar için de 
desteklerimizi hayata geçirmek 
için çalışmalarımız devam 
ediyor.Yeni eğitim öğretim 
yılında tüm öğrencilerimize ve 
eğitim camiamıza başarılar 
diliyoruz.  İnşallah, yüksek 
öğrenim burslarımızla birlikte, 
pandemi nedeniyle kesintiye 

uğramış olan geleneksel hale 
getirdiğimiz "7. Şalpazarı Çocuk 
Ve Gençlik Festivalini" de 
hayata geçirerek her daim, 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 

yanında olmaya devam 
edeceğiz.Şalpazarı Eğitim 
Derneği Yönetim Kurulumuza, 
eğitimcilerimize ve emeği geçen 
herkese çok teşekkür ederim.

FiSKOBiRLiK FINDIK ALIMLARINA DEVAM EDiYOR
Vakfıkebir Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK)
fındık alım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Üreticinin mahsulü evinden alınıyor. 

F
İSKOBİRLİK Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyesi İrfan Çakar ve Vakfıkebir Başkanı 
Savaş Bahadır yaptıkları ortak açıklamada, 

üreticilerimizin isteği doğrultusunda satın aldığımız 
hizmet aracımızla mahsulünüzü evinizden biz 
alıyoruz. Bir gün sonra da ödeme yapıyoruz 
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 farklı 
hizmet yaptıklarını belirttiler.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, 
ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl çok ciddi 
hedeerimiz var ve bu doğrultuda üretici ve 
ortaklarımızla birlikte faaliyetlerimizi hız 
kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
"ÜRÜN BEDELİ PİYASANIN ÜZERİNDE”
"Piyasanın üzerinde olan yat politikasını 
kararlılıkla sürdürdüklerini ve üretici ve 
ortaklardan olumlu dönüş aldıklarını belirtti. Ürün 
bedellerinin ödenmesi ile ilgili de bir açıklama 
yapan Vakfıkebir 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 ya da nakit olarak 
alabiliyorlarHizmet anlayışının olumlu yönde 
değiştiğini belirten üretici Seyfettin Alp; yapılan 

hizmetleri takdir ediyorum. Randıman ölçümü ve 
kaç kilo geldiğini anında gözümün önünde ölçerek 
söylediler. İstersen mahsulünü teslim etmeye 
bilirsin ama ürün bedeli piyasanın üzerinde olduğu 
için FİSKOBİRLİ'ği tercih ettim. Memnunun İrfan 
beye, Savaş Beye ve Müdürü İlhan Altıntaş beye 
teşekkür ediyorum dedi.
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ilim ve din bir birbirlerinden ayrılmaz Bbir bütünün iki parçası gibidir. Bilimin 

oluşturduğu medeniyete küçük insanlık, 

dinin oluşturduğu medeniyete büyük 

insanlık denir.  Dindarlar, kendi dini ve 

Kutsal kitaplarını tam bilmediklerinden 

zahiri olarak din ve bilim arasında çatışma 

var gibi görüyorlar.  İlahı kitaplar 

hakkında söz söylemek isteyen veya kendini 

din adamı görmek isteyenler 1) kitap 

yazacak kadar o dile hâkim olmalılar.2) 

Pozitif ilimleri(fizik, kimya, biyoloji vs.) 

temel seviyede bilmeliler.3) Allah'ın 

sonsuzluğu insanda hürriyet olarak yansır, 

o insan hür ve bağımsız düşünmeli, aklını 

birinin cebine koymamalıdır. İslam'ın büyük 

bir kuralı vardır. Akıl (fen ilimleri) ve nakil 

yani kutsal metinler zahiren çatışırsa, akıl 

esas alınır nakil(kutsal metinler) 

yorumlanır der. Bilim ile felsefe 1700lı 

yıllarda birbirinden ayrıldığından din ile 

bilimin çatışır gibi görünmesi bu yıldan 

sonra oldu. Orta çağda kilise ve İslam 

felsefeyi dışladı, fenler din ile çelişiyor 

dediler.  Bilim, gözlem ve sorgulamayı 

savunur. Büyük İslam düşünürleri, 

insanların ortak aklı yani fen bilimleri ile 

dini metinler çelişmez dediler. Kâinat kitabı 

ve bunun Arapça yazılımı olan Kuran 

birbirlerinin aynısıdır. Kuran, kâinat kitabı 

ve Hz. Muhammed hepsi birden Allah'ı 

anlatır ve hepsi aynı kalemle yazılmışlar. 

Kuran şu şeylere vurgu yapar, Varlığın Ruh, 

ilmi ve bilinci olan sonsuz Allah'a inanmak.  

Tekrar dirileceğine ve sonsuzluğa inanmak, 

insanlara,  çevreye saygılı olup, çevreyi 

koruyup, insanlık için faydalı işler 

yapmaktır der.Dinden kopuk bilim, merkeze 

maddeyi, dünya gibi şeyleri koyarken din 

veya Kuran merkeze, manevi ve soyut 

değerlere dayanan sosyal hayat ve 

medeniyetleri koyar. İnsanın kâinatın özü 

ve misali olduğunu vurgular. Bilimi bilim 

yapıp dini hurafelerden kurtarmak için şu 

prensipler önemlidir. 

Diyalektik yapı(kâinat, zıtların çatışması 

üzerine kurulmuştur, zıtlar kaldırılırsa 

kıyamet kopar, erkeksiz kadın, kadınsız 

erkekten ne olur. Eksi ve artı kutup birlikte 

olursa bir işe yarar, ayrılırsalar hiç biri bir 

işe yaramaz, güzellikte lazım çirkinlikte, 

iyilikte olacak kötülükte, bu ilahi düzeni 

yalnız adaletsizlik yani zülüm bozar, 

zulmün ilahı sistemde yeri yoktur. 

Sibernetik, kâinatın işletim merkezidir. Fen 

bilimleri bilhassa kuantum mekaniği 

bilinmeden Allah kavramı tam anlaşılamaz. 

Fenler aklın ışığı, dinler kalbin ışığıdır ikisi 

birleşirse insan aydınlanır kâmil bir varlık 

olur. Kâinatın ruhu, bilinci, ilmi ve şuuru 

olan Allah'ın sonsuz olduğunu insan ancak 

fenlerle anlar. Kuantum, maddenin 

zamansız gibi aynı anda hem madde ve hem 

de enerji olarak görünüyor diyor bu bir 

mucizedir.   Aslında besmeledeki sonsuz 

soyut olan Allah ve O sonsuz soyutun 

sonsuz somut tecellisi olan Rahman ve 

ikisinin arasındaki ekstra güzellikler 

vermeye kadir olan Rahim tam bilinirse din 

ve bilim halledilmiş olur. Çünkü fenlerde 

Allah'ın kutsal kitaplarda, kâinat ve her şey 

onundur ve onu anlatır. 

  İLİM VE DİN ÜZERİNE BİR YORUM

MUHTARLARDAN MÜFTÜ'YE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir, bazı 
mahalle muhtarlarıyla birlikte 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'ü makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun temennile-
rinde bulundular. Yapılan 
ziyarette muhtarlar adına kısa bir 
konuşma yapan Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet çilingir; 
"Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. 
İlçemizde başarılı hizmetler 
yapacağınıza inanıyoruz. Bizim 
üzerimize düşen sorumluluklar 
ne ise hep birlikte yapmaya 
hazırız. Bizler toplumun her 
kesimine eşit muamele etmeyi 
düstur edindik. Tekrar hoş 
geldiniz diyor ve yeni 

görevinizde ve yapacağınız 
çalışmalarda başarılar diliyoruz." 
dedi.Rize Pazar İlçe Müftüsü 
iken Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
görevine atanan ve 09 Temmuz 
2021 tarihi itibariyle de ilçedeki 
görevine başlayan Müftü Şükür 
Küçük'le tanışan ve bir süre baş 
başa sohbet eden mahalle 
muhtarlarının ziyaretlerinden 
duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Müftü Küçük ise 
konuşmasında; "Din hizmetleri, 
çok kutsal bir görev olduğu 
kadar ağır sorumluluğu bulunan 
bir görevdir. Bu görevi ifa 
ederken sizlerin desteğine her 
zaman ihtiyacımız olacaktır. Din 
konusunda toplumu aydınlat-

mak, gençlerle, çocuklarla ve 
ailelerle ilgilenmek, irşat hizmeti 
sunmak, görevlerimiz arasında 
yer almaktadır. Bu hizmetleri, 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
mevzuatına uygun bir şekilde 
sunmak zorunda olduğumuzun 
bilincindeyiz. Vakfıkebir içimize 
atanmamdan ve bu güzel 
ilçemize hizmet edecek 
olmamdan dolayı çok mutluyum. 
İnşallah hep birlikte çalışmala-
rımızı sürdüreceğiz. Allah hepi-
mizin yar ve yardımcısı olsun. 
Öncelikle mahalle muhtarları 
olarak yapmış olduğunuz bu 
nazik ziyaretiniz için sizlere 
şahsım ve çalışanlarım adına 
çok teşekkür ediyorum. 

KAYMAKAM YAKUTA'YA VEDA

M
uğla'nın Dalaman ilçesine tayini çıkan 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta 
için Büyükliman Mahallesinde bulunan 

Çınaraltı Restoran'ta bir veda programı 
düzenlendi. Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şifa 
Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen veda 
programına; Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın yanı sıra Tonya Kaymakamı 
Muhammet İkis, Çarşıbaşı Kaymakamı Burak 
Yılmaz, Şalpazarı Kaymakamı Zekeriya Murat 
Şahan, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, 
hakim ve savcılar, siyasi parti ilçe başkanları, 
daire amirleri, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum 
kuruluşu başkanları, muhtarlar ve iş adamları 
katıldılar. Duygu dolu anların yaşandığı veda 
programında Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin 
Nuhoğlu ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şifa 
Karadeniz birer konuşma yaptılar. 
“BİZLER SİZİN BAŞARILARLA DOLU 
HABERLERİNİZİ ALIP MUTLU OLACAĞIZ”
Vakfıkebir Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü Şifa 
Karadeniz Konuşmasında; “Zordur ayrılıklar ama 
uzayan mesafelere rağmen dost kalabilmek, uzak 
olsak da sık görüşemezsek de hiç bitmeyecek bir 
dostluk köprüsünü kalplerden kalplere kurmak zor 
değildir. Kaymakamımız bu manevi köprünün 

temellerini zaten hepimizin gönlünde, kalbine 
atmıştır. Bu temelin harcında Sayın 
Kaymakamımızın emeği, alın teri, sevgisi, 
hoşgörüsü ve içtenliği vardır. Sayın 
Kaymakamım sizinle o kadar güzel bir çalışma 
hayatı geçirdim ki ben hiç keşke ve eğer 
kelimelerini kullanmadım. Mesleğini çok seven 
birisi olarak yeni bir müdür enerjisi ile güzel 
çalışmalara sizinle birlikte katıldım. Siz devlet 
adamı mütevaziliğini gittiğiniz her yere 
götürdünüz. Hemen herkesle ciddi bir gönül 
bağı kurdunuz. Hiç kimseyi ötekileştirmediniz. 
Çalışma arkadaşlarınızla her zaman stressiz, 
fevkalade anlayışlı bir mesai gerçekleştirdiniz. 
Sayın Kaymakamım biz başarılarınız, 
mutluluğunuz için size ve ailenize iyi 
dileklerimizi sunuyoruz. İnanıyoruz ki gittiğiniz 
her yere sevginizi, anlayışınızı ve güler 
yüzünüzü de götüreceksiniz. Ve biz sizin 
başarılarla dolu haberlerinizi alıp mutlu olacağız 
ve sizi hiç unutmayacağız.” Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız ve Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Mümin Nuhoğlu da birer konuşma 
yaparak Kaymakam Mesut Yakuta'ya yaptığı 
hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. 
“İLÇEMİZE YAPTIĞI HİZMETLERDEN DOLAYI 
KENDİSİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ise 
yaptığı konuşmada; " Geleneksel olarak belki 
veda yemeği deniyor ama şeklen vedalaşsak ta 
aslında kalben vedalaşmıyoruz. Çünkü Sayın 
Kaymakamımız en az bizim kadar Vakfıkebir'li 
oldu. 5 yıldır burada ve 5 yıldır beraber 
çalışıyoruz. Gerçekten bir kaymakam olarak 
Vakfıkebir'e kattıklarını hep birlikte gördük şahit 
olduk. Ben 5 yıldır birlikte çalışmaktan mutluluk 
duydum. Birlikte Vakfıkebir için gönül gönüle, 
hiçbir şey düşünmeden sadece Vakfıkebir ve 
bölgemiz için yapılacaklar için uyum içerisinde 
hareket ettik ve çalışmalar gerçekleştirdik. 
İlçemizin sorunları ile çok yakından ilgilenen 
Kaymakamımız ile uyumlu ve seviyeli bir çalışma 
ortamımız oldu. Kendisinden bir gün bile bu 
durumdan rahatsız olduğuna şahit olmadım, en 
zor şartlarda bile yılmadan yorulmadan çalışmıştır, 
bir çok projeyi birlikte yaptık. Hiç 
unutmayacağımız anılarımız oldu. Hepinizin 
huzurunda kendisinden helallik diliyorum hakkını 
helal etmesini istiyorum, yeni görevinde başarılar 
dileyerek yolu ve bahtı açık olsun, bizden yana 
hakkımız helal olsun. İlçemize yaptığı 
hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür 

ediyorum, Vakfıkebir'de de bir evinin olduğunu 
buradan hatırlatmak isterim, her zaman burada 
onu misafir etmekten sevinç duyarız. Kendisini 
tanıdığım için çok memnumum ve çok 
özleyeceğimizi söyleyebilirim. Ama dostluğumuz 
ömür boyu sürecek” dedi.
“ÖNEMLİ OLAN GÖK KUBBEDE HOŞ BİR 
SADA BIRAKABİLMEKTİR”
Kaymakam Mesut Yakuta ise yaptığı veda 
konuşmasında; “2017-2021 yılları arasında 5 yıl 
boyunca Vakfıkebir ilçemizde görev yaptım.  
Vakfıkebir ilçesinde görev yaptığım 5 yıllık süre 
içerisinde her zaman insan sevgisinin yüceliğine, 
hukukun üstünlüğüne ve yaptığım görevin 
kutsallığını ön planda tutarak hizmetlerimi 
yürüttüm.  Bu süreçte Vakfıkebir ilçemizde sosyal-
kültürel ve ekonomik alanlarda birçok projeye 
imza attık. Bunların büyük kısmını hayata 
geçirmenin mutluluğunu ve gurunu yaşıyorum. 
Bu projelerimizin bir kısmını ise yapım ve ihale 
süreçleri devam ediyor. İnşallah en kısa sürede 
tamamlanacağını umuyorum. Her zaman “halka 
hizmet hakk'a hizmet”tir düsturuyla ülkemizin ve 
milletimizin hizmetkarı olmak için çaba 
harcadım. Vakfıkebir'in gelişmesi, kalkınması ve 
refahının artırılmasına katkı sağlamak için 
çalıştım. Tabi ki biz mülki idare amirlerinin 
meslek hayatındaki en büyük beklenti;  
kadirşinas Türk Halkının eşsiz vefa duygusu ve 
hizmet götüren idarecilere yaşatmış olduğu 
manevi hazdır. İşte bizler bu manevi hazzın 
gücü ve kuvveti ile hizmetlerimizi yapmak için 

çaba sarf etmekteyiz. Tabii ki bulunduğumuz 
makamlar gelip geçicidir önemli olan arkamızda 
güzel bir iz,  güzel bir eser bırakabilmektir. Ümit 
ediyorum ki yapmış olduğumuz hizmetler ve 
çalışmalarla arkamızda güzel bir iz, güzel bir eser 
bırakabilmişizdir. Önemli olan gök kubbede hoş bir 
sada bırakabilmektir. Bu çalışmalarımızı yaparken 
açı ve tatlı günlerimizde olmuştur. Bu duygu ve 
düşüncelerle tüm ilçe halkından helallik istiyorum. 
Benden yana olan hakım varsa helal olsun. 
Sizlerinde Muğla Dalamanda bir evinizin olduğunu 
unutmayın diyerek sözlerini tamamladı.” Veda 
programında Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Kaymakamlı Yazı işleri Müdürü 
Şifa Karadeniz ve Vakfıkebir Trabzonspor 
Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Bahadır 
tarafından Kaymakam Yakuta'ya çeşitli hediyeler 
takdim edildi.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m



Trabzon'un Şalpazarı İlçesinde, 
şapka üretimi yapan Anadolu 
Şapkacılık Üretim Tesislerinde,  
bugün ilginç bir olay yaşandı. 
Fabrikayı ziyarete giden 
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik 
Kurukız, tesiste Irak Bölge 
Yönetiminde seçimler için bir 
partinin ürettiği şapkaları gördü. 
Önce şapkaların üretiminin yasal 
olup olmadığını sorduğu 
kaydedilen Başkan Kurukız, 
ardından çuvala doldurduğu 
şapkaları tesis dışında yaktırdığı 
iddia edildi. Konuyla ilgili yazılı bir 
açıklama yapan Anadolu 
Şapkacılık Üretim Tesisi Sahibi 
Ömer Özdemir, tesislerine Irak 
Bölge Yönetiminden önümüzdeki 
günlerde yapılacak seçim için 
kullanılacak, ihraç edilmek üzere 
şapka siparişi geldiğini ifade 
ederek, “Trabzon ili Şalpazarı 
ilçesinde kurulu olan Anadolu 
Şapkacılık üretim tesislerimizde 
bugün yaşanan üzücü olay ile 
ilgili yaşananları şu şekilde 
özetlemek istiyorum.Ben Ömer 
Özdemir, bu firmanın sahibiyim. 
Irak bölge yönetiminin 
önümüzdeki günlerde kendi 
bölgelerinde yapacakları seçim 
sürecinde kullanılacak, ihraç 
edilmek üzere şapka siparişi 
gelmiştir. Bu siparişler Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin izin 
verdiği çerçevede yasal 
yollardan ihraç edilmek 
suretiyle üretimine başlamış 
bulunmaktaydık. Bu üretim 
hem bölgemizde yaşayan 
bizimle çalışan 
vatandaşlarımıza iş olanağı 
sunmakta hemde devletimize 
döviz girdisi olarak fayda 
sağlamaktadır” dedi. Özdemir, 

sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Şalpazarı Belediye Başkanımızın 
bugün yapmış olduğu ziyarette 
Irak için ürettiğimiz şapkaları 
görmüş ve bizlere bu şapkaların 
yasalara aykırımı sorusunu 
sormadan, herhangi bir kolluk 
kuvvetinden yardım istemeden 
oracıkta şapkaların yasalara 
aykırı olduğuna ilişkin kanaat 
getirmiş ve belediye zabıtaları 
maharetiyle ve nezaretinde 
şapkalarımızı çevre 
komşularımızın, bölgede yaşayan 
vatandaşlarımızın önünde 
hunharca yakmak suretiyle ciddi 
bir maddi zarara yol açmıştır. 
Ancak maddi zarardan çok bölge 
halkı önünde yargısız infaz 
yapmak suretiyle şahsımı, 
tesislerimizde çalışan 
arkadaşlarımızı vicdanları 
yaralayacak ve izah edilmesi zor 
bir durumda bırakmıştır. Bu olay 
özelinde bizler bölgede çok zor 

durumda kalmış ve hatta bu 
nahoş olay yaşanırken bölge 
halkı tarafından linç girişimine bile 
maruz kalabilirdik. Can 
güvenliğimiz dahi olmayabilirdi. 
Şu anda bile bu durumdayız.  
Bizler Şalpazarı ilçesinde doğmuş 
bu bölgenin bir evladı olarak 
bölgemize yatırım yapmış 
namuslu şerefli bir esnafız Bütün 
bu yanlış uygulama maalesef 
Şalpazarı Belediye Başkanımızın 
böyle bir uygulamaya hakkı 
olmamasına rağmen, bu çirkin ve 
nahoş olayın gerçekleşmesinde 
baş aktör olarak belirmiştir. Maddi 
zarar her zaman karşılanır ancak 
oluşan itibar kaybı geriye çok zor 
gelir. Bu bölgenin namuslu şerefli 
ve vatansever bir evladı olarak bu 
yanlışın derhal doğruyla 
buluşabilmesi için yetkililerden 
ivedilikle yardım bekler, bu nahoş 
olayın biran önce doğruyla 
buluşmasını talep etmekteyim. 
Bizler vatanını seven ve vatanı 
için çalışan bireyleriz. Vatanımıza 
zararı dokunacak hiç bir olayın 
içinde olmayız”

Büyükliman
Postası 5 17.09.2021HABER

TGC TRABZON'DA FUTBOL HEYECANI BAŞLADI

evgi Esa ve Hamdi Çilingir 

Sçiftinin Polis olan kızları 
Sevilay ile Asiye ve 

Numan Çilingir çiftinin özel bir 
şirkette İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı olarak görev yapan 
oğulları Anıl mutlu beraberliklerini 
evlilikle noktaladılar. Beşikdüzü 
Aşiyan Açık Bahçe Düğün 
Salonunda yapılan görkemli 
düğün törenine genç çiftlerin eş, 
dost, akraba ve arkadaşlarının 
yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. Sevilay ile Anıl'ın evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine ve 
ailelerine sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

SEVİLAY İLE ANIL'IN EN MUTLU GÜNÜ

MÜFTÜ KÜÇÜK, İKİNCİ 
TOPLANTISINI YAPTI

V
akfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür 
Küçük, Eylül ayı 

mutat din görevlileri 
toplantısını 
gerçekleştirdi. Müftü 
Küçük, ilçedeki 
görevine başlamasının 
ardından din 
görevlileriyle ikinci 
toplantısını yaptı. 15 
Eylül 2021 Çarşamba 
günü saat 90.30'da 
Hikmet Kaan Proje 
İmam Hatip Ortaokulu 
Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen 
toplantıya, Şube 
Müdürü Halil Güneş, 
Şef Rek Altuntaş, Vaiz 
Nuri Dural ve ilçedeki 
camilerde görev yapan 
imam hatip ve müezzin 
kayyımlar 
katıldı.Toplantı, İmam 
Hatip Rıdvan 
Açıkgöz'ün Kur'an-ı 
Kerim tilâvetiyle 
başladı. Daha sonra 
Müftü Şükür Küçük, 
okunan âyet-i 
kerimelerin içerdiği 
mesajları paylaştı. Din 
görevlileriyle bilgi 
paylaşımında 
bulunmak amacıyla bir 

süreliğine toplantıya 
iştirak eden Hikmet 
Kaan Proje İmam Hatip 
Ortaokulu Müdürü 
Ahmet Bulut, okuldaki 
eğitim öğretim ve 
hafızlık projesi 
eğitimleriyle ilgili 
bilgilendirmede 
bulundu.Şube Müdürü 
Halil Güneş'in, Diyanet 
İşleri Başkanlığının din 
görevlilerine yönelik 
başlattığı "Kitap Oku-
Yorum" başlıklı projesi 
kapsamında, okunması 
tavsiye edilen kitaplarla 
ilgili bilgilendirmede 
bulunmasının ardından, 
Vakfıkebir Diyanet 
Gençlik Koordinatörü 
Burak Yıldırım da, 
Diyanet Gençlik 
Koordinatörlüğü olarak 
ilçede gençlere yönelik 

yürütülen ve bundan 
sonra yürütülmesi 
planlanan çalışma ve 
faaliyetlerle ilgili 
bilgilendirmede 
bulundu.Daha sonra 
gündeme ilişkin diğer 
konulara geçen ilçe 
müftüsü Şükür Küçük, 
kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi, din 
hizmetleri, eğitim 
hizmetleri ve yayın 
hizmetleriyle ilgili 
gündem konularını 
paylaştı. Müftülüğün 
web ve sosyal medya 
sayfalarının da takip 
edilmesi, beğeni, 
paylaşım ve 
yorumlarla 
desteklenmesini 
tavsiye eden Müftü 
Küçük, birlik 
beraberlik ve 

dayanışma şuûru 
içerisinde görev ve 
sorumluluk bilinci ile 
hizmette bulunmaları 
tavsiyesinde bulundu. 
Toplantı, ilçe 
müftülüğüne bağlı 
Hamzalı Mahallesi 
Aşağı Camii İmam 
Hatibi iken kısa bir süre 
önce vefat eden 5 hafız 
evlat babası Hafız 
Kadem Şahin'in rûhuna 
ithâfen okunan Kur'an-ı 
Kerim ve yapılan duâ ile 
sona erdi.Toplantı 
sonrası okul müdürü 
Ahmet Bulut'u 
makamında ziyaret 
eden ilçe müftüsü Şükür 
Küçük ve 
beraberindekiler; bir 
süre sohbet ettiler, 
eğitim ve din hizmet-
leriyle ilgili bilgi paylaşı-
mında bulundular.

ÜRÜNLERİ SOKAKTA BÖYLE YAKTI

VAKFIKEBiR'DE KAZA
akfıkebir İlçesi Hamzalı 

VMahallesi'nde trak kazası 
meydan geldi. Kaza da 1 kişi 

öldü, 2 kişi ağır yaralandı.Vakfıkebir 
İlçesi Hamzalı Mahallesi'nde trak 
kazası meydan gelen kazada 1 kişi 
öldü, 2 kişi ağır yaralandı.Kaza; bu 
gün saat: 13.30 sularında meydana 
geldi. Hamzalı Mahallesinde şehir 
merkezine gitmekte olan 61 HJ 553 
plakalı araç, fındıklığa yuvarlan-
dı.Araç sürücüsü Sultan B. ve Ayşe B. 
ağır şekilde yaranırken, Raif B. ise 
olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza ile 
ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

T
rabzon Gazeteciler 
Cemiyeti'nin her yıl 
geleneksel olarak 

düzenlediği futbol turnuvasının 
13.'si başladı.Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Orhan 
Kaynar Futbol Turnuvası, 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük, basın 
mensupları ve çok sayıda 
davetlinin katılımıyla start 
aldı.Turnuvanın 
açılış maçında 
santra vuruşu 
Trabzon 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu ve 
Orhan Kaynar'ın 
eşi Mine Kaynar 
tarafından yapıldı.
İLK MAÇ 
SONUÇLARI ŞU 
ŞEKİLDE:
KARADENİZ 5 - 1 
TRABZONSPOR 
MEDYA
Karadeniz Goller:  
İbrahim Yavuz (1), 
Ali Şahin (1), 

Furkan Yiğit (1), Hamdi Usta (2
Trabzonspor Medya Goller: 
Ahmet Karaosmanoğlu (1)
YILDIZLAR KARMASI 7 - 2 
TSYD TRABZON
YIldızlar Karması Goller: Salih 
Tezcan (3), Ali Demiral (3), 
Yunus Mermertaş (1)
TSYD Trabzon Goller: Tayfun 
Çöpcü (1), Erdi Ustaoğlu (1)
HÜRRİYET GAZETECİLİK 4 - 0 
TRT TRABZON
Hürriyet Gazetecilik Goller: 

Erdal Taflan (3), Hamza Mısır 
(1)
4/B 1 - 8 TAKA GAZETESİ
4/B Goller: Eyüp Yanılmaz (1)
Taka Gazetesi: Atakan Tok (1), 
Nihat Kumaş (1), Tuncay Lakot 
(4), Ömer Suiçmez (1), Bayram 
Ağırman (1)
4/B Goller: Eyüp Yanılmaz (1)
Taka Gazetesi: Atakan Tok (1), 
Nihat Kumaş (1), Tuncay Lakot 
(4), Ömer Suiçmez (1), Bayram 
Ağırman (1)



eva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 

Ddün akşam saatlerinde Vakfıkebir de 
karşılandı.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali 

Babacan çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve Yomra 
İlçe kongresine katılmak üzere Trabzon'a geldi 
ve ilk Vakfıkebir'de karşılandı. Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Oğuzhan Haliloğlu'nun hazırlamış 
olduğu karşılama programında Vakfıkebir 
Ekmeğinin üzerine DEVA yazdırarak, Genel 
Başkan'a hediye edilirken horon ekibi kısa bir 
gösteri sundu. Sonrasında Genel Başkan 
Babacan'ı uğurladılar.

Büyükliman
Postası 6 17.09.2021HABER

MÜDÜR AKSOY; “OKUL BİLGİDİR, BİLGİ GELECEKTİR”
Vakfıkebir İlçesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı açılış ve İlköğretim 
Haftası dolayısıyla Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

V
akfıkebir İlçesi 
Hükümet Konağı 
önünde bulunan 

Atatürk Anıtı'nda 
gerçekleştirilen törende, 
Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy Milli Eğitim 
Müdürlüğü çelengini 
anıta sundu. Tören, 
Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla 
devam etti. Törene 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, 
Daire amirleri, STK 
Temsilciler, Siyasi Parti 
Temsilcileri, muhtarlar 
ve vatandaşlar katıldı. 
Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, yaptığı 
konuşmada, “Eğitim-
öğretimdeki en önemli 
hedefinin çocukların 
yetenek ve ilgileri 
dahilinde zihinsel, 
sosyal girişimlerine 
öncülük edip onları milli, 
manevi evrensel 
değerlere bağlı bireyler 
olarak yetiştirmektir 
dedi. 
“OKUL BİLGİDİR, 
BİLGİ GELECEKTİR”
Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, “İlk emri “OKU” 
olan bir dinin mensupları 
olarak bizler; Yok etmek 
istersek yoku; Önce 
okumalıyız Sonra 
okumalıyız, Daim 
okumalıyız. İlköğretim; 
okumanın, anlamanın, 
görmenin ve 
görebildiğinden anlam 

çıkarmanın, 
düşünmenin, zekâyı 
terbiye etmenin,  
kültürün temellerinin 
atıldığı yerdir. Çağdaş 
uygarlık yolunda en 
büyük engelimiz olan 
cahilliğin yok edildiği,  
vatan ve millet sevgisini, 
bağımsız ve şerefli 
yaşamayı öğrenmeye 
başladığı yerdir 
ilköğretim. İlköğretim 
Haftası milli birlik ve 
beraberliğe, milli ahlak 
ve terbiyeye giden 
güvenli yolun 
başlangıcı, geleceğin 
güvencesi, hepimizin 
gururu olan 
öğrencilerimizin sevinç 
ve övünç günleridir. 
Atatürk'ün gösterdiği 
çağdaş uygarlık yolunu 
aydınlatan medeniyet 
meşalesinin yakıldığı 
günlerdir. Kutlu olsun. 
2021-2022 Eğitim - 
Öğretim yılını okul 
bahçelerimizde 
heyecanlı, neşeli, hasret 
ve coşku dolu olarak 
hep birlikte İstiklal 
Marşımızı söyledik. 
Hasret ve özlemle 
bekleyerek açtığımız 
okullarımızda eğitim 
öğretime devam 
edebilmemiz için 
Ülkemiz genelinde 
pandemi nedeniyle 
alınan önlemlere titizlikle 
uymamız gerekmektedir. 
O halde kurallara uyalım 
okullar açık kalsın. 
Devletlerin en büyük 
zenginlik kaynağa sahip 
oldukları 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. 
Sermayesin sordum, 
dedi ki: okul.” Okul 

bilgidir, bilgi gelecektir.  
2021-2022 eğitim-
öğretim yılında İlçemiz 
de her kademedeki 
okullarımızda yaklaşık 
4300 öğrencimize 500 
eğitim çalışanı 
tarafından eğitim-
öğretim hizmeti 
verilecektir. 
Başöğretmen Atatürk'ün 
; "Yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır" diye 
hitap ettiği değerli 
meslektaşlarım; 
eğitimcilerin 
sorumluluğunun her 
zamankinden çok daha 
yüksek olduğu bir 
dönemdeyiz. COVİD-19 
salgın durumunun 
olduğu bu olağanüstü 
dönemde eğitim “ideal 
olanların” değil “ideali 
olanların” işi olmuştur. 
Büyük bir gayret, 
merhamet ve yüksek bir 
enerjiyle çocuklarımızı 
ve gençlerimizi 
vatanımıza, milletimize, 
en önemlisi kendilerine 
yararlı bireyler olarak 
yetiştireceğinize olan 
inancım tamdır. 
Sizler, Başöğretmen 
Atatürk'ün de önemle 
belirttiği gibi “insan 
topluluğunun en 
fedakâr ve muhterem 
unsurlarısınız.”Saygı
değer anne ve 
babalar; okula 
başlayan her çocuk 
bu ülke için umuttur. 
Bu umudu 
yeşertebilmek için 
eğitim camiasının en 
önemli destekçileri 
sizlersiniz. Çocuğun 

evde gördüğü-görmediği 
sevgi, yediği-yemediği 
yemek, uyuduğu-
uyumadığı uyku, 
duyduğu-duymadığı 
sözler, öğrenme 
durumunu etkiler. Okul 
yönetimine katılımınız, 
öğretmen ve okulun 
diğer organları ile 
işbirliği yapabilmeniz 
çocuklarımızın 
başarısını olumlu yönde 
etkileyecektir. 
Unutulmamalıdır ki 
“Okul ailede başlar. 
”Geleceğimizin en 
büyük teminatı sevgili 
öğrenciler; Başarı, çok 
çalışmaktır. Başarı, çok 
ter dökmektir. Başarı, 
çok emek vermektir. 
Başarı, çok göz yaşı 
dökmektir. En önemlisi, 
Başarı, her düştüğünde 
ayağa kalkabilmektir.Bu 
duygu ve düşüncelerle, 
2021-2022eğitim-
öğretim yılının başta 
sevgili öğrencilerimiz 
olmak üzere, öğretmen-
lerimiz, yöneticilerimiz, 
eğitim çalışanlarımız, 
velilerimiz ve ülkemiz 
için hayırlara vesile 
olmasını temennisiyle 
“İlköğretim Haftanızı” 
kutlar; yeni bilgiler, yeni 
dostluklar, güzel günler 
ve aydınlık fikirlere 
kavuşmamız dileğiyle, 
sevgi ve saygılarımı 
sunarım. OFLUOĞLU'NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

BABACAN'A VAKFIKEBİR'DE 
COŞKULU KARŞILAMA

V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Büyükşehir Belediyesi 

Meclisi Üyeleri Enver İskender-
oğlu, Ahmet Salih Birincioğlu ve 
Ali Bayram Tanrıverdi ile birlikte, 

MÜSİAD Trabzon Şubesi 
Başkanlığına seçilen hemşerimiz 
Zafer Ouoğlu ve yönetim kurulu 
arkadaşlarını ziyaret ederek 
'Hayırlı olsun' dediler.Ziyaret 
sırasında konuşan Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “Vakfıkebirli bir 
hemşerimizin MÜSİAD gibi 
önemli bir derneğin başkanlığına 
seçilmesinden son derece 
mutluluk duyduk.
Büyükşehir Belediyesi Meclisi 
Üyesi arkadaşlarımızla birlikte 
kendilerini ziyaret ederek hayırlı 
olsun temennilerimizi ilettik. Ça-
lışmalarında başarılar diliyorum” 
dedi.
MÜSİAD Trabzon Şubesi 
BaşkanI Zafer Ouoğlu ise ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, Bü-
yükşehir Belediyesi Meclisi Üye-
leri Enver İskenderoğlu, Ahmet 
Salih Birincioğlu ve Ali Bayram 
Tanrıverdi'ye teşekkür etti. 

RİZE PAZAR'DAN MÜFTÜ KÜÇÜK'E ZİYARET

ize Pazar İlçe Müftülüğüne bağlı 

Rcamilerde görev yapan bir grup 
din görevlisi, daha önce birlikte 

çalıştıkları Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'ü yeni görev yerinde ziyaret etti-
ler.Hepsi de Müftü Küçük'ün memle-keti 
Araklı ilçesinden olan ve Pazar İlçe Müf-
tülüğüne bağlı camilerde görev yapan 
ziyaretçi din görevlileri, Müftü Küçük'e 
yeni görevinin hayırlı olması temennisin-

de bulundular ve bir süre baş başa 
sohbet edip hasret giderdiler. Bir dönem 
beraber çalıştıkları personelinin 
kendilerini ziyaretinden oldukça mem-
nun kalan Müftü Şükür Küçük,  ziyaret-
çilerne teşekkür ve dua etti, görevlerinde 
başarılar diledi.Vakfıkebir Müftüsü Şükür 
Küçük, 06 Temmuz 2018 ile 01 Haziran 
2021 tarihleri arasın-da Rize Pazar İlçe 
Müftülüğü görevinde bulunmuştu.

BAŞKAN BALTA; “AHİLİK KÜLTÜRÜ'NÜ MUHAFAZA ETMELİYİZ” 

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı.  Başkan Muhammet Balta 
mesajında şunları söyledi; Ahilik, ticari ve 
sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, 
alçak gönüllülük, yardımseverlik, herkesin 
kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi 
gibi değerleri esas alan köklü bir 
müessesedir.Ahilik geleneği, toplumsal 
yaşamımıza yaptığı olumlu katkıların yanı 
sıra bugünkü karşılığı ile meslek etiğin ve 
çalışma disiplininin oluşmasında etkili 
oldu.Bu değerlerle hareket eden esnaf ve 
sanatkârlarımız, toplumun tüm 
kesimlerine yönelik üretimleriyle ve 
oluşturdukları istihdamla hem ekonomiye 

katkı sağlıyor hem de toplumun refahı için 
önemli rol oynuyorlar. Bizlere düşen de, 
toplumsal dokumuzun temelini oluşturan, 
birlik ve beraberliğimize vesile olan 
Ahilik Kültürü'nü canlı tutmak ve 
muhafaza etmektir.Bizlere güzel ahlakı, 
herkesin kendi sanatıyla yükselmesini, 
başkasının hakkına saygı göstermeyi,alın 
terinin kıymetini öğütleyen,Ahilik 
geleneğini yaşatan esnaf ve sanatkârları-
mızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, işlerinde 
başarılar ve bereketli kazançlar diliyorum.
Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı 
Veli ve ebediyete irtihal eden tüm 
ahilerimize Yüce Allah'tan rahmet 
diliyorum.



G
alatasaray maçının ilk 
yarısında oyundan 
aldığı Abdülkadir 

Ömür'ün, bordo-mavili bazı 
taraftarlarca tepki göstermiş, 
Trabzonspor Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı'nın da canını 
sıktı. Karşılaşma sonrasında 
oyuncusuyla konuşan Avcı, 
bunlara fazla takılmamasını 
istedi. Ömür'ün psikolojik 
durumunu düzeltmek için 
elinden gelen gayreti gösteren 

tecrübeli teknik adamın, bu 
günlerin gelip geçici olduğunu, 
yarınki güzel oyunuyla yeniden 
taraftarla barışacağını dile 
getirdi. Abdülkadir'e olan 
inancını da ortaya koyan bordo-
mavili ekibin teknik patronu, 
kendisini güzel günlerin 
beklediğine vurgu yaptı.
'Değerli bir oyuncu'
Avcı, maçın ardından yaptığı 
basın toplantısında da 
öğrencisine sahip çıkmış, 

“Yaşadıkları kolay değil. 
Performansında inişler, çıkışlar 
olabilir. Şehir, sizler, bizler bu 
yetenekli oyuncuya sahip 
çıkacağız. Yarın sonradan girip 
maç kazandıracak. Değerli, 
yetenekli oyuncumuz, ona 
sahip çıkmamız gerekiyor. Biz 
ona destek olacağız, o daha 
fazla çalışacak. Değerli bir 
oyuncu. Böyle oyuncuyu 
kaybetmenin kolay olmaması 
gerekiyor” demişti.

T
eknik direktör Abdullah 
Avcı yönetiminde Mehmet 
Ali Yılmaz Tesisleri'nde 

yapılan antrenmanda oyuncular, 
iki grup halinde çalıştı. Birinci 
grupta yer alan oyuncuların 
yenilenme çalışması 
gerçekleştirdiği antrenmanda 

diğer futbolcular, ısınma 
hareketlerinin ardından core ve 
mobilizasyon çalışmaları yaptı. 
Rondo ve dayanıklılık çalışması 
ile devam eden antrenman, çift 
kale maçla son buldu. Süper 
Lig'de 5. Hafta da oynanacak 
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 

18 Eylül Cumartesi günü 
oynanacak. Süper Lig 
mücadelesinde Kasımpaşa-
Trabzonspor maçı saat 
16.00'da oynanacak.Süper Lig 
zorlu bir mücadeleye sahne 
olacak. Kasımpaşa ile 
Trabzonspor İstanbul'da 
kozlarını paylaşacak. İki Süper 
Lig ekibinin de tek isteği bu 
maçtan 3 puan ile ayrılmak 
olacak. Deplasman ekibi 
Trabzonspor, bu sezon uzun 
zamandır olamadığı 
şampiyonluk hasretine artık son 
vermek istiyor. Bordo mavililer 
bu nedenle zorlu maça çok 
konsantre bir şekilde 
hazırlanıyorlar. Trabzonspor bu 
maçı kazanarak ligde 
şampiyonluk yolunda problem 
yaşamak istemiyor. Zorlu 
maçtan çıkaracağı 3 puan ile 
ligde yoluna kayıpsız bir şekilde 
devam etmek istiyor. Bordo 
mavililer, Kasımpaşa engelini 
aşarak ligde güzel bir seri 
yakalamak istiyor. 

Büyükliman
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TRABZONSPOR'DA ABDULLAH AVCI 
ABDÜLKADİR ÖMÜR'E SAHİP ÇIKTI
Trabzonspor Teknik Direktörü, oyundan çıkarken tepki gören oyuncusuna 
sahip çıktı, bu günlerin gelip geçici olduğunu ancak kendisinin güzel günlerin beklediğini ifade etti.

TRABZONSPOR EVİNDE GALATASARAY İLE 2-2 BERABERE KALDI 
Süper Lig'in 4. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. 
Sarı-kırmızılı ekip Emre Kılınç'ın attığı gollerle 2-0 öne geçerken, bordo-mavililer 
Cornelius ve Nwakaeme ile skoru eşitledi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 10, Galatasaray 8 puana yükseldi.

S
üper Lig'in 4. haftasında 
oynanan dev maçta 
Trabzonspor ile 

Galatasaray 2-2 berabere kaldı. 
Mücadelenin 20. dakikasında 
Emre Kılıç, Edgar'ın büyük 
hatasında topla buluştu ve leleri 
havalandırdı: 0-1. 33. dakikada 
bir kez daha sahneye çıkan Emre 
Kılınç, Galatasaray'ı 2-0 öne 
geçiren isim oldu. Ev sahibi 
Trabzonspor 41. dakikada 
Cornelius ile farkı 1'e indirdi. İlk 
yarı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü 
ile tamamlandı. İkinci yarıya ev 
sahibi Trabzonspor oldukça 
baskılı başladı. Son haftaların 
formda ismi Nwakaeme, 62. 
dakikada durumu eşitledi: 2-2. 
Kalan dakikalarda iki takım da 
yakaladığı fırsatları gole 
çevirmedi ve maç 2-2 sona 
erdi. Bu sonucun ardından 
Trabzonspor ilk kez puan kaybı 
yaşarken puanını 10'a 
yükseltti. Bu sonuç'un ardından 
Galatasaray'da 8 puana 
yükseldi.
BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ 
GÖSTERMEK ÇOK 
ÖNEMLİYDİ
Süper Lig'in 4. haftasında 
sahasında Galatasaray ile 2-2 
berabere Trabzonspor'un 
teknik direktörü Abdullah Avcı, 
maçtan oyun olarak memnun, 
skor olarak memnun 
olmadığını söyledi. Avcı, maçın 
ardından düzenlenen basın 
toplantısında, geçen sene 
şampiyonluğu bir golle 
kaçırmış, onun üzerine genç 
transferler yapmış bir takıma 
karşı oynadıklarını belirtti. Sarı-
kırmızılıların daha hızlanan, 
koşu temposu yüksek bir takım 
olduğunu da vurgulayan Avcı, 
şöyle devam etti: “En önemlisi 
geçiş takımına karşı oynadık. 
Son 3 maçta attıkları 3 gol 

geçiş golleriydi. Bununla beraber 
yüksek şiddetle en fazla öne 
doğru koşu yapan takım. Biz de 
buna karşı olarak hem topa sahip 
olmamız, hem de top bizde 
olduğunda, set oynarken 
savunma güvenliği doğru 
olmamız gerekiyordu. İlk yarı her 
zaman olmayacak senaryolarla 
karşılaştık. Bireysel kayıpları 
böyle rakipler cezalandırılabiliyor. 
Bu konuda cezalandık. Ama 
oyunun ilk yarısında bir 
bölümden sonra hiç 
vazgeçmedik.Bu yörenin, coğraf-
yanın genetiğinde olduğu gibi 
vazgeçmeden devam ettik. İlk 
yarının ortalarından sonra topa 

sahip olarak pozisyonlara girerek 
golü de bularak içeri girdik.”Avcı, 
ikinci yarı beraberliği 
yakaladıklarını, ardından da 
galibiyeti kaçırdıklarını ifade 
ederek, "İkinci yarı rakibin 1, 
bizim çok fazla pozisyonumuz 
var. Oyunu domine ettik hem 
böyle rakiplere karşı 2-0 geri 
düşüp vazgeçmeyerek, büyük 
takım reeksi göstermek çok 
önemliydi. Oyun olarak memnun, 
skor olarak memnun değilim. 
Kazanmak istiyorduk. Geriden 
dönüp galibiyeti kaçırdık diye 
düşünüyorum. Bu kadar bireysel 
hata olabilecek değil, ama bunlar 
futbol içinde var." şeklinde 

TARBZONSPOR, KASIMPAŞA HAZIRLIKLARINA ARA VERMEDEN BAŞLADI

V
akfıkebir Toplum Sağlığı Merkezi önünde 
PCR test çadırı hizmete girdi. Her gün 
13:00 ile 17:00 saatleri arası Toplum 

Sağlığı Merkezi personeli tarafından PCR 
(Covid-19) testi alınmaktadır. Nitelikleri aşağıda 
belirtilen kişilerin bu çadıra uğrayıp PCR (Covid-
19) testi yaptırabilecekleri açıklandı. 6 Eylül 
2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan 
kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi 
vatandaşların toplu olarak bulunduğu 
faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR 
testi zorunluluğu getirildi. Ayrıca Tüm eğitim 
kurumlarında görevli aşısız ve hastalığı 
geçirmemiş kişilerden haftada 2 kez, 12 yaş 
üstü aşı tanımlanmamış futbol maçı 
organizasyonuna gidecek hastalığı geçirmemiş 
kişiler, Uçak, otobüs ve tren gibi toplu taşıma 
araçları ile şehirlerarası seyahat edecek aşısız 
ve hastalığı geçirmemiş kişiler için Vakfıkebir 
Toplum Sağlığı Merkezi önünde PCR testi 
vermek ve vatandaşların hastanelerde yoğunluk 
oluşturmaması açısından PCR çadırı kuruldu. 
Yukarda nitelikleri belirtilen kişilerin testleri her 

gün 13:00 ile 17:00 saatleri arası Toplum 
Sağlığı Merkezi personeli tarafından 
alınmaktadır.Yayınlanan Genelgeye göre; 
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum 
sağlığı ve kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riskin asgari seviyeye 
düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin 
temel prensipleri olan temizlik, maske ve 
mesafe kurallarının yanı sıra salgınla 
mücadelede en güçlü unsurun gönüllülük 
esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti 
olduğu belirtildi. Ülkemizde aşılama 
çalışmalarında büyük mesafe alındığı,  birinci 
doz aşılamada % 73, ikinci doz aşılamada 
ise % 55,5 düzeyine ulaşıldığına, aşılama 
süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın 
kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarının 

oldukça düşük seviyelerde olduğuna vurgu 
yapıldı.

TEST ÇADIRI HİZMETE GİRDİ
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Vakfıkebir Toplum Sağlığı Merkezi önünde PCR test çadırı hizmete girdi. Her gün 13:00 ile 17:00 saatleri
arası Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından PCR (Covid-19) testi alınmaktadır.
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