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Muhammet Balta 
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve Trabzon Milletvekili

Yunus Halis Mollaahmetoğlu
Eski Belediye Başkanı

Muhammet Balta
Belediye Başkanı

Zülküf Çavdar
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Emin Uludüz
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Cemil Haliloğlu
Eski MHP İlçe Başkanı

EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Vakfıkebir ilçesinde 

1995 yılında başlayan 

Organize Sanayi 

Bölgesi yatırımının 

sonuna geliniyor. 

Yöremizde üç bin 

kişiye iş ve aş kapısı 

olacak olan Organize 

Sanayi Bölgesinin 

faaliyete geçmesi için 

dünden bugüne emek 

verenlerden OSB'nin 

hikayesini dinledik.
Rıfat Yavuzyılmaz
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“SONUNDA
OLUYOR”

VAKFIKEBİR'İN ÜÇ ÜRÜNÜNE SAHİP ÇIKALIM

Bu hafta özel bir haberle karşınıza çıktık…
25 yıllık bir hasret vardı yavaş yavaş sona 
doğru yaklaşılıyor.
Vakfıkebir'in kanayan yarası haline gelen 
OSB' de çalışmalar son sürat devam 
ediyor. 25 yıl önce Vakfıkebir OSB'nin bir 
an önce yapılması için uğraşanlara ulaştık. 
İlk önce Milletvekilimiz Yusuf Bahadır'a 
sonrasında Belediye Başkanımız Yunus 
Halis Mollaahmetoğlu'na,  o dönemki eski 
ilçe başkanlarımıza, şimdiki Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta ve TBMM 
Çevre Komisyon Başkanı, Trabzon 
Milletvekilimiz Muhammet Balta'ya…
Hepsi o zaman yaşananları anlattı…
Bütün detay haberimizin içeriğinde yer 
alıyor…
O zaman OSB'nin yapılmaması için 
kim/kimler uğraştı…
OSB'nin yapılması için kimler çabaladı…
Yıllar önce çok uğraşıldı Vakfıkebir'le, 
birileri OSB'nin yapılmaması için gerekli 
çalışmaları yaptı ve başarılı da oldu.
Ama şimdiye baktığımız da TBMM Çevre 
Komisyon Başkanımız-AK Parti 
Milletvekilimiz, Vakfıkebir'imizin evladı 
Muhammet Balta ve şimdiki belediye 
başkanımız Muhammet Balta, Vakfıkebir 
OSB için büyük çaba gösterdiler ve 
yapılıyor…
Başardılar…
Her şey Vakfıkebir için…
Tam 25 yıl sonra mutlu sona yaklaşılıyor… 
Tam detayları ile Özel Haber olarak Haber 
Müdürüm Sadık Aydın, her şeyi yazdı ve 
haber olarak karşınıza çıkarttık…
Bizler 05 Mart 2004 yılından beri yayın 
hayatımıza, Bölgenin tek resmi gazetesi 
olarak devam ediyoruz. Siz 
okuyucularımıza ulaştırmaya devam 
edeceğiz…
Doğru, düzgün, tarafsız ve yalansız haber 
anlayışımızı hiçbir zaman 
bozmadık/bozmayacağız…
Hiçbir zamanda birilerinin kuklası 
olmadık…
Hiçbir zaman para için haber yapmadık…
Hiçbir zaman reklam vermiyor diyerekten, 
o kişi veya işyerlerinin üzerine gitmedik…
Çıkar ve menfaat düşünmedik…
Haklının yanında, haksızın karşısında 
olduk, olmaya da devam edeceğiz…
Dip not…
************************
Vakfıkebir'de birliktelik olur mu?
Olur, da olmaz da…
Birde nerden baktığımız da önemli 
aslında…
Birlik-beraberlikte, tek bir pencere olması 
gerekir. Herkesin farkı penceresi olursa, bu 
birliktelikten çıkar…
Herkes bir köşede eleştirir. İcraat yapmaz, 
sadece eleştirmek için yapar…
Bir şey söylenecekse ilk önce onlar atılır. 
Dedikodu severiz…
Bırakın herkes kendi işini yapsın. Ama 
önde gelenlerimize ayıp olur…
Halen daha bazı konular da, onlar söz 
sahibi güya. Önceden kimse yoktu, şimdi 
sesleri havalar da…
Biz hedef göstermiyoruz.
Üzerine biri/birileri alacaksa, o da kendi 
problemleri. Demek ki, o üzerine alınanlar, 
bu ilçeyi bu hale getirenlerdir…
Şu ilçemizi daha nasıl ileri doğru 
getirebiliriz, düşüncemiz yok…
Eleştirelim, icraat yapmayalım…
Bir kenardan seyredelim…

akfıkebir İlçemizin Vönemli tüccarlarından 
Uludüz Gıda Pazarlama 
Plastik Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi yönetim 
kurulu başkanı Emin Uludüz 
yaptığı açıklamada, “Bir 
dünya klasiği Vakfıkebir 
Ekmeği”  uzun uğraşlar 
sonucu TSE 'den Coğra 
İşareti'ni alarak artık 
tescillenmiştir. Bunu kimse 
elimizden alamaz. Panik 
yapmaya gerek yok. Bir 
belde belediyesiyle polemiğe 
girmeye de gerek yoktur. 
Zaten Vakfıkebir ekmeğinin 

standartları ve özellikleri 
belirlenmiştir. Aynı özellikte 
başka bir yerde üretiliyorsa 
oda Vakfıkebir ekmeğidir. 
Bizim ilçe olarak eksikliğimiz 
ekmeğimizi anayol kenarında 
teşhir edip satma alanımız 
yoktur. Yerel yönetim bu 
konuda bir çalışma yapması 
elzemdir dedi.” Uludüz, “Öyle 
ki 2004 yılında yapılan 2.nci 
ekmek festivalinde benimde 
distribütörü olduğum uluslar- 
arası maya rması Lesaffre 
(Özmaya) sponsor olarak 
katkı sunmasıyla zaten 
Vakfıkebir ekmeği 

enternasyonal hale gelmiştir. 
Bu bağlamda tartışılacak bir 
şey yok. Kaldı ki yaklaşık 25 
yıl önceydi, Çavuşlu 
beldesinde yaşlı bir fırıncı 
müşterimden dinlemiştim. 
”Siz bu Vakfıkebir ekmeğini 
yapmasını nereden öğren-
diniz sorduğumda; benim 
annem Vakfıkebir'li dayıla-
rımdan öğrendim diye yanıt 
vermişti.” Unutmalım ki Vakfı-
kebir'in üç ürünü meşhurdur. 
”EKMEK, TEREYAĞ VE 
KARAYEMİŞ” Bu değerlerli 
ürünleri koruyalım, kollayım 
ve sahip çıkalım dedi.

ayrettin Karaca, HBüyükliman mahallesindeki 
evinin yanında bulunan 
karayemiş ağacına yerden 
5 metre yüksekliğinde, 
6 metrekarelik ağaç ev yaptı. 
Korona virüs tedbirleri 
kapsamında sokağa çıkma 
yasaklarında hobi olarak 
başladığı tek odalı evi bitirdi. 
Sokağa çıkma yasaklarına 
uyarak bu evde kitap okuyarak 
günlük zamanını 
değerlendiriyor. 
“MERAK EDİP BAKANLAR 
OLUYOR”
Corona virüs tehlikesi 
geçinceye kadar mecbur 
olmadıkça dışarıya çıkmadığını 
dile getiren Hayrettin Karaca, 
"Corona virüse karşı kendime 
güvenli bir yer oluşturdum. 

Burada günün belirli saatlerinde 
tek başıma insanlardan uzak 
kafamı da dinliyorum. Bol bol 
çay içip, manzaranın tadını 
çıkarıyorum. Merdivenle 
çıktığım ağaç evde boş 
vakitlerini geçiriyorum. Bu 
virüsü sonuç da insan taşıyor. 
Burada kitap okuyorum, boş 
vakitlerimi burada geçiriyorum. 
Burada uzanıyorum, 
dinleniyorum. Yaz aylarında 
özelikle çok serin oluyor. 
Geceleri de burada kaldığım 
oluyor. Kafa dinlemek için güzel 
bir yer oldu burası. Görenler 
çok şaşırıyor. Gelip soranlar 
oluyor. Merak edip bakanlar 
oluyor. Tabi bu da güzel bir şey. 
Bu ağaç evi yaptığımda hiç bu 
kadar dikkat çekeceğini 
düşünmemiştim" dedi.

üfusun, kentlerin genel Nbütçe gelirlerinden 
aldıkları payı önemli ölçüde 
etkilediğini hatırlatan, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “İlçemizde 
yaşayarak, belediyemiz 
tarafından sağlanan 

hizmetlerden yararlanan 
vatandaşlarımızın 
ikametlerini 30 Aralık tarihine 
kadar Vakfıkebir'imize 
taşımalarını önemle rica 
ediyoruz. Vatandaşlarımızın 
ikametlerini ilçemize 
almasıyla, Vakfıkebir'imiz 

gerçek nüfusunu bulacak bu 
sayede hizmet kalitemiz 
daha da artacaktır. Tüm 
hemşerilerimin gerekli 
hassasiyeti ve özeni 
göstererek kendilerine düşen 
sorumluluğu yerine getirece-
ğine inanıyorum” dedi. 

BAŞKAN BALTA'DAN
İKAMETGAH ÇAĞRISI 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta Vakfıkebir'de 
yaşayan vatandaşların ikametgâhlarını yaşadıkları yere 
alarak ilçeye sahip çıkmaları çağrısında bulundu. 

VAKFIKEBiR'DE SAHTE iÇKi OPERASYONU
Vakfıkebir ilçesinde bir şahsın evinde sahte içki ürettiği ihbarını alan emniyet 
ekipleri bir kişinin evine yapılan operasyon sonrası şahsı gözaltına aldılar.

Vakfıkebir ilçesinde A.Z. isimli bir 
kişinin evinde kaçak içki imal 

ettiği ihbarı üzerine harekete geçen 
polis ekipleri, A.Z'nin yaşadığı evde 
arama yaptı. Edinilen bilgiye göre, 
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde A.Z. 
adlı şahsın kaçak içki imal ettiği 
yönünde alınan bilgiler 
doğrultusunda harekete geçen ve 
mahkeme kararı ile A.Z.'nin yaşadığı 
evde polis ekipleri tarafından arama 
yapıldı. Aramada bidonlarda alkol 
maddeleri ile sahte içki imalatında 
kullanılan, huni, şişeler, 3,5 litre viski, 

5'er litrelik 2 adet sahte alkol ele 
geçirildi. Ele geçirilen malzemelere 
el konuldu. Yapılan aramalar 
sırasında, piyasada 
bulundurulması yasak ürün 
niteliğinde olan ürünler ele geçirildi. 
Olayla ilişkili olan şüpheli A.Z'nin 
Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde işlemleri sürüyor. 
Trabzon'da polisin kaçak içki 
operasyonunda gözaltına aldığı 
şüphelinin Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nce adli işlemlerin 
sürdürüldüğü öğrenildi.

AĞAÇ EV ZİYARETÇİLERİ KENDİNE ÇEKİYOR
Vakfıkebir İlçesinin Büyükliman Mahallesinde yaşayan Hayrettin Karaca adlı vatandaş, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma 
yasağını ilginç bir hobi ile değerlendirerek karayemiş ağacına yerden 5 metre yüksekliğinde 6 metrekare genişliğinde ilginç bir ağaç ev yaptı. 
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ÇOBANOĞLU, ŞOFÖR ESNAFI BOĞULUYOR,

KURTARAN YOK MU?

Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 

Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu; Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Balkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu'ndan 8 ilçe şoförler 
Odası başkanı olarak randevu 
talep ettik. Amacımız şoför 
esnafının mağduriyetini dile 
getirmek istememizdi. Sayın 
Belediye Başkanımız 
Zorluoğlu'nun bizlere katkısı ne 
olur. Ne yapabiliriz. Şoför 
esnafımıza nasıl yardımcı 
olunabilir ve şoför esnafının 
sıkıntıları gibi konular hakkında 
görüşme isteği talebimize sayın 
başkanımız olumlu yanıt verdi. 
Bizleri misar etti. 
ÇONABOĞLU, ŞOFÖR 
ESNAFI BOĞULUYOR, 
KURTARAN YOK MU?
Başkan Çobanoğlu, “Servisçi, 
minibüsçü, taksici ve otobüsçü 
şoför esnafımız maalesef ki 
bitme noktasına gelmiştir. 
Bunların içerisinde servisçi 

şoför esnafımız 10 aydır evine 
ekmek götüremiyor. Eğitim 
öğretime ara verildiği için 

Servisçi şoför esnafımız 
tamamen bitmiştir. 

Okullarında ne zaman 
açılacağı konusundaki 

belirsizlik devam 
ediyor. Çünkü 

hastalık devam 
ettiği sürece 

belirsizlik de devam edecektir. 
Bazı arkadaşlarımız maalesef 
araçlarını satmaya başladılar. 
Üye sayımızda aynı oranda 
düşmeye başladı. Bunun yanı 
sıra taksici, minibüsçü ve 
otobüsçü şoför esnafımızda 
ayda 20 gün çalışıyor. Ama ne 
yazık ki! Ödemelerini hiç 
aksatmadan ödemeye 
çalışıyorlar. Bu esnafın bağ-
kuru, araç sigortaları, araç 
muayeneleri, araç giderleri, 
kendi giderleri nasıl karşılanıyor 
soran yok. Devletimizin bu 
konularda maalesef ki! Bizlere 
hiçbir katkısı yok. Ayrıca 
Büyükşehir Belediyesinin 
ilçelerden başlattığı otobüs 
seferlerinin ayrı bir mağduriyet 
doğurduğunu dile getirdim. 23 
ayrı kalem adlında çeşitli kurum 
personelini bedava taşıyorlar. 
Bizim minibüsçü, otobüsçü 
şoför esnafımız buna 
dayanamaz ve adlından 
kalkamaz dedim. Bu bedava 
taşıma dolayısı ile Büyükliman 

havzasındaki ilçelerde yaşayan 
vatandaşlarımız Trabzon'a 
bedava gidiyor ve cebindeki 
parayı orada harcıyor. 
İlçelerden yapacakları 
alışverişleri oralarda yapıyorlar. 
Böylece işgücü kaybı da ortaya 
çıkıyor. Büyükliman 
bölgesindeki küçük esnaf da 
bitme noktasında kan 
kaybediyor.  Servisçi mağdur, 
taksici mağdur, otobüsçü 
mağdur, minibüsçü mağdur 
haliyle bunlara bağlı olarak 
küçük esnafımızda mağdur. 
Taşıma sektörü tamamen bitme 
noktasına gelmiştir. Devlet 
büyüklerimiz televizyonlarda 
konuştukları ekonomik 
göstergeler maalesef esnafa 
yansıma noktası aynı olmuyor. 
Maalesef “Şoför Esnafı 
boğuluyor, kurtaran yok mu? 
Diye bağırıyor.” Dedi. 
Çobanoğlu,  Toplantıda 
Molozdan kalkış yapan 
araçlarımızın durak yerlerinin 
yolcularımızın can ve mal 
güvenliği açısından olumsuz 
olduğunu dile getirdim. Eski 
kalkış yeri yıkıldıktan sonra yeni 
yerin 6 ay içerisinde yapılacağı 
söylenmişti. Fakat o günden bu 
güne hiçbir gelişme olmadı. 
Yolcularımızın bu 
mağduriyetlerinin bir an önce 
ortadan kaldırılmasını talep 
ettim. Yine bir sıkıntımız olan 
2020 yılının şubat ayında yani 

pandemiden önce dile 
getirdiğimiz tarife sıkıntımız 
hala daha devam ediyor. Birliğin 
onaylayıp UKOME'ye 
gönderdiği yeni yat tarifesini 
Şubat ayından bu yana 
onaylanmadı. Dolmuşçu 
esnafımız yaklaşık 3 yıldır zam 
almadı ve aynı tarifeden taşıma 
yapıyor. Bu süreçte akaryakıt 
başta olmak üzere, yedek parça 
ve lastik yatlarına defalarca 
zam geldi. Esnafımız ekonomik 
olarak çok zordadır. Acaba bu 
tarife neden onaylanmıyor diye 
sordum. Belediye Başkanımız 
dönüşüm olması yani araçların 
yenilenmesi gerekiyor dedi. 
Bende şaşkın bir vaziyette 
dedim ki! Sayın Başkanım, 
bizim şoförlerimiz bu zor 
günlerde ayağına ayakkabı 
alamıyor. Bırakın araç 
değiştirmeyi araçlarının 
lastiklerini değişemiyorlar. 
Zaten sıkıntılı bir süreçten 
geçiyoruz. Bu zor dönemde 
dönüşüm beklemek yanlıştır. 
Biz araç yaşının büyütülmesini 
ve esnafımızın 
borçlanmamasından yanayız. 
Okul taşımacılığı için belirlenen 
12 yaş sınırı 20 yaşa çıkmalıdır. 
Bunu talep ediyoruz. Bir araç 
400 bin TL. Bunu hiçbir şoför 
esnafı karşılayamaz. Yine 
UKOME'nin altında bir alt 
komisyon kurulmasını talep 
ettik. Trabzon da yapılan 

toplantılardan bizlerin hiçbir 
haberi olmuyor ve 
bilgilendirilmiyoruz. Bizim 
sıkıntılarımızı dinleyip paylaşan 
yok. Trabzon dan bu bölgeyi 
göremezsiniz dedim.” 
ÇOBANOĞLU, ZİYARETİN 
ŞOFÖR ESNAFI İÇİN 
OLUMLU GEÇTİĞİNİ 
SÖYLEYEBİLİRİM
Başkan Çobanoğlu; “İşte bu 
mağduriyetleri gündeme 
taşımak için Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Murat 
Zorluoğlu ile bir araya geldik. 
Bu toplantının verimli olduğunu 
düşünüyorum. Sonuç da şoför 
esnafımızın sıkıntılarını dile 
getirdik. Bizim en büyük 
sıkıntımız UKOME de bizleri 
temsil eden birinin olmayışıdır. 
Sayın Belediye Başkanımızdan 
bu konu ile ilgili bizlere yardımcı 
olmasını istedik. Trabzon'un 

doğusundan 1 temsilci birde 
batısından 1 temsilci UKOME 
de bizleri temsil etmesini 
bekliyoruz diye talepte 
bulunduk. Ben özellikle şunu 
dile getirdim. Bölgemizin şoför 
esnafının sıkıntıları aynıdır. 
Of'un, Maçka'nın, Akçaabat'ın 
veya Şalpazarı'nın sorunu 
çözüldüğü zaman bizimde 
sorunumuz çözülür. Çünkü 
sıkıntılarımız ortak. Belediye 
Başkanımız temsilci 
noktasındaki talebimizi olumlu 
karşıladı. Başkanımız ekonomik 
olarak servisçi esnafına destek 
olamayacağını ifade etmiştir. 
Diğer konularda da çalışma 
yaparak destek olacağını 
söylemiştir. Şoför esnafımız 
adına yapılacak çalışmalardan 
dolayı şimdiden Başkanımız 
Sayın Murat Zorluoğlu'na 
teşekkür ediyoruz” dedi.   

BAŞKAN BEŞL� K�TAP HED�YE ETT�

İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli ve beraberinde 
Ekonomi ve Politikalardan 
sorumlu Başkan Yardımcısı 

Yusuf Hacıahmetoğlu ile birlikte 
İYİ Parti GİK Üyesi Şükrü 
Kuleyin tarafından kaleme alı-
nan ve bir süre önce yayınlana-

rak okuyucusu ile buluşan 
“ATASI TÜRK ATATÜRK” adlı 
kitabı ilçe genelinde ziyarete 
gittiği tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarındakilere hediye 
ediyor. Bu kapsamda ziyaret 
ettiği Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu'na da kitap 
hediye ettiler. Vakfıkebir İYİ Parti 
İlçe Başkanı Alpaslan Beşli 
yaptığı açıklamada; 
“Kitapseverleri, “Atatürk'le kısa, 
etkili, derinlikli, samimi, düşün-
dürücü, yer yer sarsıcı ve kuşa-
tıcı bir yolculuğa çıkmak isteyen 
her okuyucuya tavsiye edebile-
ceğimiz önemli bir eser. İYİ Parti 

kurucusu ve Genel İdare Kurulu 
(GİK) üyemiz Sayın Şükrü 
Kuleyin tarafından kaleme alınan 
bu önemli eser,  Atatürk'ün 
hatıralarını güncel yorumlarla 
yansıtırken, akıcı bir üslupla titiz 
bir seçkiye yer veriyor. Atatürk'ü 
çok yönlü anlatan kitapta, 
Atatürk'le arkadaşlık, dostluk, 
cephelerde silah arkadaşlığı ve 
yakın mesai arkadaşlığı yapmış 
kişilerin hatıra ve hatıratlarına da 
yer veriyor. Bir Atatürk okurunun, 
Atatürk'ün hatıralarını güncel 
yorumlarla yansıtışı. Coşkulu ve 
akıcı bir üslup.  Titiz bir seçki.  
Kuşatıcı ve kucaklayıcı bir bakış 
açısı ile siz değerli okuyu-

cularımızla buluşturuyoruz. 
Atatürk'ü anlamak ve yakından 
tanımak için bu kitabın muhak-
kak okunması gereken bir eser 
olduğunu belirtti.”  Büyükliman 
Postası Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu ise, 
Nazik ziyaretleri ve hediye edilen 

kitap için İYİ Parti İlçe Başkanına 
teşekkür etti. Atatürk sevdalısı 
herkesin okuması gereken 
önemli eser'i bizlerle buluşturan 
Sayın İYİ Parti kurucusu ve 
Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi 
Sayın Şükrü Kuleyin'e teşekkür 
ediyoruz dedi. 

Vakfıkebir İYİ Parti İlçe Başkanı Alpaslan Beşli ve beraberinde Ekonomi ve Politikalardan 
sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacıahmetoğlu ile Büyükliman Postası Gazetesini ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'na GİK üyesi Kuleyin'in kitabını hediye ettiler.

MECLİS TOPLANTISINDA 
KARAR ALINDI  
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığından konu ile ilgili 
yapılan açıklamada şu ifadeler 
kullanıldı: “11 Aralık 2020 tarihli 
Büyükşehir Belediye Meclisinde, 
daire başkanlığımızca çalışma 
alanları gereği ve koronavirüs 
salgını nedeniyle iş yerini 
kapatmak zorunda kalan esnaar 
ile bu iş yerlerinde çalışırken işsiz 
kalan vatandaşların sosyal yardım 
koşullarını taşıması halinde 
pandemi sürecinde içme suyu 
faturalarının %50'sinin Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi 
bütçesinden karşılanması kararı 
alınmıştır.”   
 İSTENİLEN BELGELER 
NELER? 
“Söz konusu ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımız, 1 adet kimlik 
fotokopisi, 1 adet fotoğraf, 
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliğinden iş yerinin 
kapandığına dair belge, çalışanlar 
için SGK Hizmet Belgesi ve 18 
Kasım 2020 tarihi ile öncesinden 

iş yeri sahibinin ve o iş yerinde 
çalışanların kendi üzerlerine olan 
aboneliğe ait su faturası ile birlikte 
başvuru yapabilirler. Uygulama 
yapılan müracaatların kabul 
edilmesinden sonra düzenlenecek 
olan faturalar için de geçerli 
olacaktır.”  
 BAŞVURULAR NEREYE 
YAPILACAK? 
“İçişleri Bakanlığı genelgesi 
kapsamında iş yeri kapanan esnaf 
ve çalışanlarından; Ortahisar 
ilçesinde ikamet edenler 
İskenderpaşa Mahallesi Sümer 
Sokak Hamamizade İhsan Bey 
Kültür Merkezi Kat:4 adresindeki 
Sosyal Hizmetler Şube 
Müdürlüğüne, diğer ilçelerde 
ikamet edenler ise ikamet ettikleri 
ilçelerin TİSKİ şubelerine ilgili 
evrakları teslim etmeleri 
gerekmektedir.”

BÜYÜKŞEHİR'DEN İŞ YERİ KAPANAN ESNAFA VE
ÇALIŞANLARA SU FATURASI DESTEĞİ  
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri 
nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve çalışanların su 
faturalarının yüzde 50'sini kendi bütçesinden karşılıyor.     

K
ongre öncesi tüm şehitler için saygı 
duruşunda bulunuldu. Daha sonra 
İstiklal Marşının okunması ile 

devam kongreye, İYİ Parti Trabzon İl 
Başkanı Azmi Kuvvetli, CHP Şalpazarı İlçe 
Başkanı Erdoğan Kıran, Muhtarlar 
Derneği Başkanı Mustafa Kel, Şehit 
Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve 
Dayanışma Derneği Genel Başkanı 
Mehmet Güner, Ak Parti Şalpazarı 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Şalpazarıspor 
Kulüp Başkanı Cevat Özdemir, MHP 
Şalpazarı İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan 
Karabayır, Beşikdüzü Belediyesi Belediye 
Başkan Vekili Kamuran Kahyaoğlu, il 
yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ile 
delegeler ve teşkilat mensupları katıldı.   
Yoğun bir katılımla ve tek liste ile gerçek-
leştirilen kongrede mevcut başkan Şennaz 
Yılmaz, yeniden başkanlığa seçildi.

iYi PARTi ŞALPAZARI'NDA 
ŞENNAZ YILMAZ GÜVEN TAZELEDİ 
İYİ Parti Şalpazarı İlçe Başkanlığı ikinci Olağan Kongresi 
İYİ Parti Şalpazarı Teşkilatı İlçe Merkezi'nde yapıldı.
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“VAKFIKEBİR OSB'NİN TARİHİNE IŞIK 
TUTANLAR”
Vakfıkebir İlçesinde 1995 yılında başlayan 
Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalarda o 
dönemlerde görevde olan Milletvekili, Belediye 
Başkanı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve OSB'nin 
bugünkü durumu ile alakalı Belediye Başkanı ve 
Milletvekilimiz açıklamalarına yer verdik.

(DYP)DOĞRU 
YOL PARTİSİ 
ESKİ 
TRABZON 
MİLLETVEKİLİ 
YUSUF 
BAHADIR; 
1995 yılında 
sanayi 
bölgesinin 
onaylandığını 
Vakfıkebirlilere 
müjde etmiştik. 
Milletvekili 
seçildikten 
sonra 
Vakfıkebir 
İlçemize ilk 
ziyaretimizi 
gerçekleştirdik. 

O dönem ilçedeki tüm siyasi parti ilçe 
başkanlarının, Kaymakam Gürbüz Bey ve Belediye 
Başkanı Yunus Bey'in de katılımı ile Vakfıkebir 
İlçemizin sorunlarını masaya yatırmıştık. OSB ile 
ilgili çitti oranda bir talebin olduğunu gözlemledim. 
Zaten OSB ile ilgili olarak ilçede bir birlik ve 
beraberlik yapılmıştı. Bende bu konuya önderlik 
yaparak konuyu çözüme kavuşturmak için meclise 
taşıdım. Yaptığımız yoğun istişareler ve çalışmalar 
sonrasında Vakfıkebir OSB'yi yatırım programına 
aldırdık. O zaman Sanayi Bakanı Yalım Erez'di. 
Sayın Ömer Barutçu Devlet Bakanı idi. Onlarla 
birlikte Vakfıkebir'e gelerek ilk müjdeyi o zaman 
1995 yılında vermiştik. O zamanda Türk 
Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanma 
yıllarıydı. İlyas Aktaş bütçe komisyon başkanıydı. O 
dönem düşüncemiz şuydu; şuan ki Limanda yapılır 
ve faaliyete geçer. Limanın yapılmasına da rahmetli 
İlyas Aktaş, rahmetli eski milletvekili Alaattin Kurt ile 
birlikte karar vererek yapılmasına vesile olduk. 
Rahmetli Alaattin Kurt'la birlikte Bütçe komisyonuna 
bir önerge verdirdik. Limanın da yürürlülüğe 
geçmesi o şekilde oldu. Düşündük ki! liman yapılır 
biraz daha büyük olur. Türk Cumhuriyetleriyle de 
ticari ilişkilerde bu liman sayesinde kurulur diye 
düşünmüştük. Böylelikle Vakfıkebir'e ve 
Büyükliman havzasına fayda temin eder arzusu 
içerisindeydik. Fakat Vakfıkebir OSB ve Liman için 
yaptığımız çalışmaların neticelerine ulaşmak 
üzereyken yapılan seçimler sonrası biz Doğru Yol 
Partisi olarak hükümetin dışında kaldık. O dönem 
benden sonra Vakfıkebir ilçemizden bir milletvekili 
çıkaramayınca Vakfıkebir ilçemize yapılması 
planladığımız ve onaylattığımız OSB'nin maalesef 
Beşikdüzü ilçesine kaydırıldığını gördük. Bu 
konuda tabii ki geciktik. Beşikdüzü OSB bizden 
sonradır. Onların onayında Süleyman Barutçu 
Beşikdüzülü olduğu için ön ayak olmuştur. 1999 
Seçimleri sonrası Beşikdüzü ilçesinden milletvekili 
çıkınca Vakfıkebir Organize Sanayi yavaşlatıldı. 
Beşikdüzü OSB hayata geçirildi. Vakfıkebir OSB'ye 
gelen yatırımlar Beşikdüzü OSB'ye kaydırıldı. 
Beşikdüzü bizi bu sayede geçmiştir. İnşallah bizde 
sona doğru yaklaştığımızın haberlerini takip 
ediyoruz. Vakfıkebir'deki OSB'yi tamamlarız da 
Vakfıkebir'imize de sanayi bölgesi kazandırmış 
oluruz. Vakfıkebir'deki sermaye sahibi 
arkadaşlarımızı teşvik etmek lazım. Bana ulaşan 
bilgiler bu konuda çalışmalar yapıldığı yönündedir. 
Buda beni son derece mutlu etmektedir. Bu konu 
ile ilgili olarak hem Belediye Başkanımız 
Muhammet Bey hem de kıymetli Milletvekili 
kardeşimiz Muhammet Bey gerekli çalışmaları 
özverili bir şekilde sürdürdüklerini ve sona doğru 
yaklaşıldığını takip ediyoruz. Emek harcayan 
herkese teşekkür ediyorum. Geç kalmış olsak ta 
sonunda tamamlandığını da görmek nasip olur 
inşallah dedi. 

ESKİ 
VAKFIKEBİR 
BELEDİYE 
BAŞKANI 
YUNUS 
HALİS 
MOLLAAHM
ETOĞLU; 
1994 yılında 
Belediye 
Başkanı 
seçildikten 
sonra 
İlçemizde 
kaymakam 
olarak görev 
yapan Sayın 
Gürbüz 
Karakuş ve 

Trabzon Valisi Alaattin Yüksel idi. Sayın Valimiz 
Alaattin Yüksel Bey Vakfıkebir ilçemizle çok 
yakından ilgileniyordu. Her üç ayda bir Vakfıkebir 
ilçemizde toplantı düzenliyorduk. Koordinasyon 
toplantıları yapıyorduk. Vakfıkebir ilçemizle ilgili 
sorunlar masaya yatırılıyordu. Bütün muhalefet 
olsun iktidar olsun bütün siyasi parti temsilcileri ve 
hatta STK temsilcileri de bu toplandılar da hazır 
bulunuyordu. Bizde Belediye Başkanı olarak bu 
toplantılara katılıyorduk. O dönemki ilçe 
kaymakamımız Gürbüz Bey'le iyi bir uyum 
içerisinde çalışmalarımız verimli geçiyordu. 
Kaymakam bey Trabzon valiliğindeki toplantılara 
giderken beni de muhakkak yanına alıyordu. 1995 
yılının Nisan ayında Kaymakam Bey ile Trabzon 
Valimiz Alaattin Yüksel Bey'i ziyarete gittik. Vali Bey 
ile Vakfıkebir ilçemizin meselelerini konuştuğumuz 
sırada vali bey bana şu sözleri söyledi. Başkan 
Vakfıkebir ilçesindeki imar planına muhakkak 
Organize Sanayi Bölgesi yeri koy. Vali bey 
sözlerine aynen şöyle devam etti. Başkan belki 
bugün sana küfrederler, hakaret ederler fakat yarın 
dua edecekler. Bu işlerin başlangıcı maalesef 
zordur. İnsanımız önce kabullenmez fakat yarın 
bunlar gündeme geldiğinde dua ederler demişti. 
Vali bey o anki toplantıda Sanayi Bakanlığı 
müsteşar yardımcısı arkadaşım hemen arıyorum 
dedi.  Ben, Kaymakam Bey ve Vali Bey'in olduğu O 
üç kişilik toplantımızda telefon açarak yanımızda 
görüşme yaptı. Müsteşar yardımcısının da Vali 
bey'e ifadesi aynen şu oldu. Bizlerde Bakanlık 
olarak Arsin OSB'den sonra ikinci OSB'yi Trabzon 
ilimizin batısında yer alan ilçeler arasında 
Vakfıkebir de düşünüyorduk ifadelerini kullandı. 
Toplantıdan sonra bu ifadeler üzerine Kaymakam 
Bey ile ilçeye döndük ve çalışmalara başladık. 
Vakfıkebir OSB ile ilgili yazışmaların ve 
çalışmaların başlangıcı 1995 yılında bu üçlü 
tarafından başlatılmıştır. Bu başlangıç herhangi bir 
siyasi partinin programı olarak gündeme gelip 
faaliyete geçmemiştir. Daha sonra bu konu ilçe 
kamuoyuna mal oldu. O dönem iktidara gelen 
bütün siyasi partiler bu iş ile meşgul oldular. 
Bilhassa Doğru Yol Partisi Trabzon Milletvekilimiz 
ve hemşerimiz Yusuf Bahadır ağabeyimizin bu işte 
çok büyük emeği ve katkısı vardır. O dönemin 
Sanayi Bakanı Yalım Erez Bey ile birlikte merhum 
Ali Osman Ulusoy Bey karayolu ile seyahat 
ederken ilçemizden geçtikleri sırada yollarını kestik. 
Vakfıkebir OSB ile ilgili bir dosyayı kendisine 
verdik. Ayrıca Trabzon'a gittik ve Sanayi Odasında 
yapılan bir toplantıya katılarak Sanayi 
Bakanımızdan Vakfıkebir OSB ile ilgili kesin söz 
aldık. O dönem İlçe olarak OSB meselesine 
komple sahip çıkılmıştır.  Daha sonraki dönemlerde 
bu bölgenin ve ilçenin milletvekili olarak zayıf 
olması yani Yusuf Bahadır ağabeyimizden sonra 
belli bir dönem ilçeden milletvekili çıkmayınca bu 
boşluk Vakfıkebir OSB'nin uzamasına neden 
olmuştur. Hiç hesapta olmayan Beşikdüzü OSB'nin 
ortaya çıkmasına neden oldu. OSB arazi açısından 
bizim Vakfıkebir OSB arazisi Beşikdüzü OSB'ye 
göre çok daha kullanılışlıdır. Bu gün gelinen 
noktada ise Vakfıkebir OSB de iyi bir aşama 
kaydedilmiştir. Eğer siyasi partilerin başında akli 
selim insanlar var olduğu sürece ileriyi görüp 
hareket ettikleri sürece ilçenin ileriye gitmesini 
istedikleri zaman nerde olursa olsun orada birlik ve 
beraberlik sağlanır. O dönem bunu hep birlikte 
sağladık. Ben o dönem muhalefette olan Anavatan 
partisinin bir belediye başkanı olarak iktidar 
koalisyonu olan Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı 
Osman Zeki Kamburoğlu ve Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Zülküf Çavdar ile çok güzel uyum 
içerisinde çalıştık.  ANAP İlçe Başkanı Rıfat 
Yavuzyılmaz, DSP İlçe Başkanı Emin Uludüz, MHP 
İlçe Başkanı Cemil Haliloğlu ve diğer siyasi partiler 
ile çok güzel uyum içerisinde başarılı çalışmalara 
imza attık. Ben farklı bir siyasi partinin belediye 
başkanı olmama rağmen Anka'ya hep birlikte 
giderek ilçemize gelecek yatırımları beraber istiyor 
ve takip ediyorduk. Vakfıkebir İlçemizin menfaati 
olan meselelerde o dönemki ilçe siyasi partilerinin 
başında olan ilçe başkanlarının benim dönemimde 
olumsuz tavırlarına şahit olmadım. Vakfıkebir OSB 
ile ilgili şuan gelinen konum itibariyle çok güzel bir 
ivme kazanılmıştır. 
İşbaşında olan 
arkadaşlarımıza destek 
çıkarak şevklerini kırmamak 
gerekiyor.  26 yıl sonra 
yakalanan bu fırsatı 
kaçırmayalım sahip çıkalım. 
Emek harcayan herkese 
teşekkür ediyorum. 
(DYP) DOĞRU YOL 
PARTİSİ ESKİ İLÇE 
BAŞKANI OSMAN ZEKİ 
KAMBUROĞLU; Biz doğru 
yol partisi olarak iktidar 
olmamıza rağmen 
muhalefet belediye 
başkanımız olan Yunus 
Halis Mollaahmetoğlu ile 
uyum içerisinde güzel 

çalışmalara imza attık. Bu çalışmalardan bir tanesi 
de OSB'dir. 1995 yılında sanayi bakanımız Yalın 
Erez idi. O dönem sanayi bakanımız Karayolu ile 
Trabzon'a gideceğini öğrendik. Belediye Başkanı 
Yunus Halis Mollaahmetoğlu başta olmak üzere 
ilçedeki tüm siyasi parti temsilcilerinden bir heyet 
kurarak bakanı karşıladık. Bu karşılamadan dolayı 
bakan şaşırdı ve de çok mutlu oldu. O dönem 
ilçemizin evladı DYP Trabzon Milletvekilimiz Yusuf 
Bahadır ağabeyimizde kendisine eşlik ediyordu. 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamımız Gürbüz Karakuş ile 
birlikte Kaymakamlık makamında Bakanımızı 
ağırladık. Sayın Bakanımız burada yaptığı 
açıklamada müjdeyi bizlere verdi. Bakanlık 
tarafından kararın verildiğini ve Vakfıkebir OSB'nin 
ilçeye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi. Vakfıkebir 
İlçesi Yaylacık Mahallesi Balia mevkiinde OSB'nin 
yapılmasına karar verildiğini açıkladı. O 
dönemlerde Vakfıkebir OSB ve diğer bütün 
yatırımlar için Vakfıkebir de inanılmaz bir toplu 
ittifak yaşanıyordu. Birlikte hareket ediliyordu. 
Birlikte Ankara'ya gidilip talepler dile getiriliyordu. O 
dönemim İlçe Belediye Başkanı Yunus Bey 
muhalefet belediye başkanı olmasına rağmen hep 
birlikte hareket ediyorduk. Maalesef ki! o dönem 
DYP ve CHP koalisyonu iktidardan düştükten sonra 
Vakfıkebir OSB'de durduruldu ve bitirildi. Bizden 
sonra gelen koalisyon hükümetinde yer alan 
Beşikdüzülü Milletvekilleri devreye girerek 
Vakfıkebir OSB' yi bitirip Beşikdüzü OSB'yi hayata 
geçirdiler. Vakfıkebir OSB'ye gelen bütün paraları 
Beşikdüzü OSB'ye aktardılar. Biz 1996 da 
Vakfıkebir OSB kararını alıp çalışmalara 
başladığımız zaman Beşikdüzü ilçesinin böyle bir 
girişimi dahi hiç yoktu. DYP iktidardan gittikten 
sonra Vakfıkebir ilçesinin Milletvekili de kalmadı. O 
dönemler Beşikdüzülü olan Milletvekili seçilen 
Orhan Bıçakçıoğlu Vakfıkebir OSB'nin önünü 
keserek Beşikdüzü OSB'yi hayata geçirdi. 
Vakfıkebir'e gelen paraları Beşikdüzü ilçesine 
aktarmıştır. İsim ve esamesi ortada olmayan 
Beşikdüzü OSB bu sayede hayata geçmiştir. Bizim 
OSB o günden bu güne halen yerinde saymaktadır. 
Neden yerinde saymaktadır? Buradan herkes 
kendine bir pay çıkartsın. OSB ile ilgili gelinen son 
aşamada ise bizlerinde takip ettiği kadarı ile 
aldığımız bilgiler bizleri sevindiriyor. Arazi 
sahiplerine paralarının ödenmesi, OSB yolunun 
ihale edilmesi, bazı rmalara yer tahsislerinin 
yapılması olumlu gelişmelerdir. Bunları duydukça 
mutlu oluyoruz. Bizler o zor günlerde zor şartlarda 
bu OSB'nin oluşumunu sağladık. İnşallah 
tamamlandığını da görmek nasip olur ve mutlu 
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mükemmel bir derecede birlik ve beraberlik vardı. 
Bu birlik ve beraberlikte büyük bir güç doğmuştu. 
Birçok yatırımın altına imzalarımızı hep birlikte 
attık. Maalesef ki! Bizlerden sonra bu birliktelik 
bozuldu. Bir daha o günlerdeki birlik ve beraberliği 
bulamadık. DYP ve CHP koalisyon döneminde 
belediye başkanımız Sayın Yunus Halis 
Mollaahmetoğlu'na sahip çıkarak yatırımların 
ilçemize kazandırılması için diğer siyasi parti ilçe 
başkanlarının da katkıları ile çok güzel çalışmalar 
yaptık. DYP, CHP, ANAP, MHP, DSP, Diğer Siyasi 
Partiler ve STK ilçe başkanlarını bir araya getirerek 
ilçemize gelecek olan yatırımlar için neler 
yapabiliriz diye devamlı bir araya gelerek 
istişarelerde bulunuyorduk. O dönem Trabzon 
Arsin OSB'nin açılışına katıldım. Açılış sonrası 
bakan bey'in katıldığı bir toplandı ya bende 
katıldım ve bu toplantıda bakan bey den ben de 
konuşmak için bir söz istedim. Bakan bey'e acilen 
Vakfıkebir OSB'nin yapılması gerektiğini söyledim. 
Bakan bey de yanındaki bürokratlara dönerek 
sordu ve onlarda benim söylediğimin doğru 
olduğunu söylediler. Bakan bey Ankara'ya gideyim 
bensize haber vereceğim dedi. 1 ay kadar sonra 
Ankara'dan Bakanlıktan telefonla arandım. 
Vakfıkebir OSB'nin yapılması için heyet 
gönderiyoruz. OSB'nin yerini (arazisini) keşif 
yaptırın dediler. Çok mutlu oldum. Hemen Belediye 
Başkanımız Yunus Bey ve diğer siyasi parti ilçe 
başkanlarımız ile bir araya gelerek nereyi OSB 
bölgesi olarak gösteririz diye istişarelere başladık. 

Bizim ilk yerimiz Kirazlık Mahallesi ile Yalıköy 
Mahallesi sınırında olan eski tabirle yarma kayanın 
(yarmanın) üst bölgesindeki arazi idi. İstimlak 
parası yüksek olduğu için gelen yetkililer Bakanlık 
bu parayı verip burayı istimlak etmez dediler.  Daha 
sonra ikinci alternatimiz olan Yaylacık Mahallesi 
bölgesinde bulunan Baliya Mevkiine heyetle birlikte 
gittik. Şuan ki yapılan OSB'nin olduğu yer. Yetkililer 
bu bölgeyi çok beğendiler. Burada olmasına karar 
verdiler ve proje oluşturma aşamasına geçtiler. O 
dönemler bizler OSB'nin bir bürosunu özel idarenin 
bir katına kurduk ve tabelasını da dışarıya astık. O 
heyecanla çalışmalarda son hızıyla devam 
ediyordu. Maalesef ki! ülkedemizde o dönem iktidar 
değişikliği yaşandı. Yeni iktidar Çarşıbaşı ve 
Beşikdüzü ilçelerine de OSB sözü verdi. Bizler 
iktidardan düşünce fazla söz hakkımızda olmadı. 
OSB'nin Vakfıkebir'deki çalışmaları maalesef ki 
durakladı. O dönem ilçemizden biri olan Milletvekili 
Yusuf Bahadır sayesinde çalışmalar yapıldı. Yusuf 
beyden sonra ilçemizden milletvekili çıkmayınca 
işler durakladı. Beşikdüzü ilçesinin o dönem 
milletvekili olduğu için hemen girişimde bulundular. 
OSB'yeri tespit ederek çalışmalara başladılar ve 
hayata geçirdiler. Bizim Vakfıkebir OSB'ye gelecek 
olan paraları da Beşikdüzü OSB'ye aktardılar. 
Onlar OSB'yi bu sayede bitirdiler. Beşikdüzü 
OSB'nin işleri bile bizim OSB'nin osinden 
yürütülüyordu. Daha sonra bizim tabelamızı da 
osimizi de kaldırdılar. Bizim ilçemiz adamsızlık 
yüzünden ikinci durumda kaldı. Bizim 
itirazlarımızda hiçbir şeyi değiştirmedi. Vakfıkebir 
ilçemizden bir milletvekilimiz olmadığı için bu 
sıkıntıları yaşadık. Beşikdüzü ilçesi o dönemler 
milletvekili ve siyasi ağırlığını ortaya koyarak 
Vakfıkebir OSB'yi durdurdular. Şu an gelinen 
durum itibari ile aldığımız bilgiler bizleri sevindiriyor. 
İstimlak paralarının ödenmesi, OSB yolunun ihale 
edilmesi, bazı rmalara yer tahsislerinin yapılması 
olumlu gelişmelerdir. Bunları duydukça mutlu 
oluyoruz. Bizler o zor günlerde zor şartlarda bu 
OSB'nin oluşumunu sağladık. İnşallah 
tamamlandığını da görmek nasip olur. Bu bizi mutlu 
eder. Gençlerimize de tavsiyem, birlik ve 
beraberlik içerisinde olsunlar. Vakfıkebir OSB için 
her kim emek harcamış ve bu konuma getirmişse 
Allah ondan razı olsun. Vakfıkebir için 
her kim bir taş üstüne taş koyuyorsa başımızın 
üstünde yeri vardır.  
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yılında Anavatan partisi olarak muhalefette olmuş 
olsak ta Vakfıkebir ilçemizde tüm siyasi partiler 
birlik ve beraberlik içerisinde o dönemki Belediye 
Başkanımız olan Yunus Halis Mollaahmetoğlu'nun 
etrafında kenetlenerek yatırımın Vakfıkebir'e 
kazandırılması için mücadele ettik. İlçemizin bir 
değeri olan o dönemki Doğru Yol Partisi Trabzon 
Milletvekilimiz Yusuf Bahadır abimizde bu konuda 
bizlere önderlik yapmıştır. Yusuf abiden sonra 
ilçemizde bir milletvekili çıkaramadık. Bu 
dönemden sonra Beşikdüzü milletvekili çıkarınca 
Vakfıkebir OSB yerine Beşikdüzü OSB'yi harekete 
geçirdiler. Bu gün ise gelinen nokta da Vakfıkebir 
OSB de sona doğru yaklaşıldığını görüyoruz. Geç 
kalmış olsak da bu güzel gelişmeler ilçemiz ve 
bizler adına sevindirici gelişmelerdir. Emek 
harcayan herkese teşekkür ediyorum. 
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değiştirecek mükemmel bir yatırımdı. O dönem 
Doğru Yol Partisi Trabzon Milletvekili olan Yusuf 
Bahadır ağabeyimizin önderliğinde oluşturulan 
kurullarda görev aldık. Kaymakamımız Gürbüz 
Karakuş ve Belediye Başkanımız Yunus Halis 
Mollaahmetoğlu ile birlikte mükemmel bir uyum 
içerisinde ilçemize gelecek olan bütün yatırımlara 
onay vererek destekledik. O günkü şartlar altında 
dahi hiçbir ayrım yapmadan iktidarı ve muhalefeti 
bir aradaydık. Hepimizin ortak gaygısı ve 
düşüncesi Vakfıkebir ilçesi idi. İlçeye gelecek olan 
yatırımları birlikte istişare ediyor hep birlikte 
kararlar alıyorduk. İlçemize yapılacak olan 
yatırımlarla alakalı olarak hep birlikte Ankara'ya 
gidip birlikte takibini gerçekleştiriyorduk. Mükemmel 
bir birlikteliğimiz vardı. Yusuf Bahadır 
ağabeyimizden sonra Vakfıkebir ilçemizden bir 
milletvekilimizin olmayışı maalesef ki Vakfıkebir 
OSB'nin gecikmesine neden olmuştur. Bizden 
sonra harekete geçirilen ve başlatılan Beşikdüzü 
OSB bitirilmiştir. Bize gelen bütün kaynaklar 
maalesef Beşikdüzü siyaseten ağır bastığı için 
Beşikdüzü OSB'ye kaydırıldı. Şükürler olsun ki! 
Geç kalınmış olsa da bu gün gelinen noktada 
Vakfıkebir OSB için mükemmel gelişmeler 
yaşanmaktadır. Başta Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta olmak üzere ilçemizin öz evladı 
Sayın Milletvekilimiz Muhammet Balta'nın 
girişimleri ile tekrar yatırım programına alınıp şu 
anki aşamaya getirilmesi mutluluk vericidir. İnşallah 
en kısa zamanda bitirilip hayata geçilmesini de 
görmek bizlere ve o dönem bu hareketin başlama-
sına vesile olan arkadaşlarımıza nasip olur. Emek 
harcayan herkese teşekkür ediyorum dedi. 
(DSP) DEMOKRATİK SOL PARTİ ESKİ İLÇE 
BAŞKANI EMİN ULUDÜZ;  1995 yılında ilk 
Vakfıkebir OSB için girişimler başladığında bizde 
DSP ilçe başkanlığı olarak her koşulda yapılması 
için kayıtsız 
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OSB ile ilgili 
yapılan 
çalışmalar belirli 
bir noktada kalmıştı. 57.nci Ecevit koalisyon 
hükümeti döneminde 1999 yılında Vakfıkebir 
OSB'nin yer seçimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından onaylanmıştır. Müteşebbis teşekkülü 
%40 hisseye sahip Trabzon İl özel İdaresi(Bugün: İl 
Koordinasyon Kurulu),%30 hisseye TTSO ve %30 
hisseye sahip Vakfıkebir iştirakiyle oluşmuştur. 
OSB ilçemizin Baliya Mevkiinde 830 dönüm arazi 
üzerine kurulmuştur. Arazinin bir bölümü hazineye 
aittir. Benimde İlçe Başkanı olduğum koalisyon 
hükümeti döneminde zamanın Adalet Bakanı 
Hikmet Sami Türk organize sanayi bölgesini ziyaret 
etti ve yapılacak sanayi bölgesi ile bizzat ilgilendi. 
Konuyu bakanlar kuruluna getirdi ve kamulaştırma 
bedellerinin ödenmesini sağlamıştır. Bu dönemde 
zemin etüdü ve 4,5 km lik yol güzergâhının 
belirlenmesi etüt çalışması yapılmıştır. İlgili 
dönemde Vakfıkebir'de koalisyon hükümetini 
oluşturan parti yöneticileri olarak tek başına iktidar 
gibi çalıştık. Hatta dönemin belediye başkanı 
Yunus Bey ve diğer siyasi parti temsilcileriyle 
daima koordinasyon içinde olduk. Her zaman ortak 
paydamız Vakfıkebir olmuştur. Biliyoruz ki şirin 
ilçemizin güzel insanları hizmetin en iyisine layıktır. 
Daha sonra koalisyon hükümeti sonlandıktan sonra 
bugünkü iktidar gelmiştir. Tabi ki aradan 20 yıl 
geçti. Bu hükümet döneminde de kamulaştırma 
bedellerinin bir kısmı ödendi. Altyapı çalışmaları 
yapılıyor. Yol da karayolları ağına alınmıştır. 
Trabzon Ticaret Sanayi Odasında görev yaptığım 
sürede hep OSB için uğraş verdim. Yazılı ve görsel 
basında canlı tuttum. Ülkemizi yönetenlere ve 
bölge milletvekillerimize dile getirmişimdir. 
Vakfıkebir OSB geç kalmış bir yatırımdır. Şuan 
gelinen nokta itibariyle gelişmeler mutluluk vericidir. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsanlar 
gelip geçici hizmetler kalıcıdır dedi.
VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET 
BALTA; Vakfıkebir ve yöremizde yaşayan 
vatandaşlarımızın büyük bir heyecanla beklediği, 
yaklaşık olarak 3 bin kişinin iş ve aş kapısı olacak 
olan Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgemizde artık 
sona çok yaklaştık. TTSO Meclis üyeliğim ve İl 
Genel Meclisi Üyeliğim döneminde de organizenin 
sorunlarının çözümü için gayret gösterdim. 
Belediye Başkanlığı dönemimde de siyasi 
büyüklerimin ve devlet yetkililerimizin destekleri 
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geldiğimiz son durumu sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 810 dönümlük arazi üzerine faaliyet 
gösterecek olan Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemize ait hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli 
İmar Planları 05.04.2018 tarihinde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 
Planlama alanında 3 adet 10.001-20.000 m² D tipi, 
13 adet 7.001-10.000 m² C tipi, 21 adet 5.001-
7.000 m2 B tipi, 28 adet 3.000-5.000 m2 A tipi 
olmak üzere toplam 64 adet sanayi parseli yer 
almaktadır. 2018 yılında başlanılan, 2020 yılı Nisan 
ayı itibariyle tamamlanan altyapı projesinin ihalesi 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 28 
Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da yapıldı. Altyapı 
yapı ihalesi kapsamında; OSB alanı içerisindeki 
yollar, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve Telekom 
altyapı şebekesine ait inşaat işlerinin yapım 
çalışmalarına başlanıldı. Ayrıca elektrik yapım işi 
ihalesi altyapı %50 seviyeye gelince yapılacak. 
OSB'ye ulaşımı sağlayacak olan yeni yol 4,5 
kilometre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde çift 
gidiş, çift geliş olarak ilçemizin imar planlarına 
işlemiştik. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 
karayolları standartlarına uygun şekilde 
projelendirilen bağlantı yolu ile daha önce 
karayolları ağına alınarak 08 Ağustos 2019 
tarihinde ihalesi yapılmıştı. Yeni Organize Sanayi İl 
Yolunun ihale değerlendirme süreci 20 Mayıs 2020 
tarihi itibariyle tamamlanarak ilgili rma ile 
sözleşme imzalanmıştır. Böyle önemli bir yatırımın 
sorunlarının çözülerek ilçemize gelmesini sağlayan 
Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na, bir 
önceki Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın 
Mehmet Cahit Turhan'a, bir önceki dönem Hazine 
ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a, 
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Sayın Muhammet Balta'ya, 
eski Milletvekilimiz Sayın Yusuf Bahadır'a, Trabzon 
Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu'na, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu'na, o dönem Belediye Başkanımız Sayın 
Yunus Halis Mollaahmetoğlu'na, Karayolları Genel 
Müdürümüz Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na ve Bölge 
Müdürlerimize, Organize Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürü Sayın Ramazan Yıldırım'a, Ticaret Sanayi 
Odamızın Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve 
yöneticilerine şükranlarımızı sunuyoruz. OSB'miz 
için geçmişten günümüze emek veren tüm 
Bakanlarımıza, Valilerimize, Milletvekillerimize, 
Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, 
siyasetçilerimize ve katkısı olan herkese şahsım ve 
ilçem adına da ayrıca teşekkür ederim.
BU BÜYÜK YATIRIMIN DURMA NOKTASINDAN 
TEKRAR BU AŞAMAYA GELMESİNDE EN 
BÜYÜK PAY SAHİBİ TBMM ÇEVRE KOMİSYON 
BAŞKANI VE TRABZON MİLLETVEKİLİ 
MUHAMMET BALTA'DIR.
Yaptığımız çalışmalar neticesinde ve edindiğimiz 
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İlçedeki siyasi gücün azalması bu durumu ortaya 
çıkartmıştır. Fakat o dönemde OSB ile ilgili olarak 
ilçedeki siyasi kişilerin yapmış oldukları çalışmalar 
taktire şayandır. Vakfıkebir OSB'yi yeniden hayata 
geçirmek adına caba harcayanlardan biride hiç 

kuşkusuz TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'dır.  
Bu gelişmeler ışığında Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesi 1999 yılı yatırım programına dahil edilerek 
2000 yılında kamulaştırma çalışmalarına 
başlanılmıştı. Organize Sanayi Bölgesi sınırları 
içerisinde bulunan 129 parsele ilişkin Kamulaştırma 
çalışmaları devam ederken 2003 yılı yatırım 

programından çıkarılan bölgemiz 2004 yılı ek 
bütçesinde yeniden yer almış ancak yatırım 
programına alınmamıştı. Bu aşamadan sonra 
durdurulan Vakfıkebir OSB için devreye giren 
Vakfıkebir ilçemizin öz evladı olan ve her defasında 
benim ilçeme vefa borcum var deyip her defasında 
ilçe için taşın altına gövdesini koyan Milletvekilimiz 
Sayın Muhammet Balta devreye girerek tekrar 
OSB'yi harekete geçirdi. Ankara da yaptığım yoğun 
çalışmalar ve girişimler sonrasında 2010 yılında 
tekrar yatırım programına alınan bölgemiz; 
mevzuatta yapılan “Yatırım Programına yeni OSB 
projesi alınmasında il genelindeki mevcut OSB'lerin 

en azda %75 inde inşaata veya üretime başlanmış 
olunması şartı aranacaktır” düzenlenmesine 
istinaden 2011 yılı yatırım programına dahil 
edilmemiştir.  Trabzon İl Başkanı ve ardından 
Bakan yardımcısı olduğum dönemde Vakfıkebir 
OSB'nin ilçemizin ve bölgemizin olmazsa 
olmazlarından bir tanesi olduğunu her defasında 
dile getirerek yumruğunu masaya vurmuştur. Sayın 

Milletvekilimiz Muhammet Balta Ankara da 
devamlı gündeme getirmek ve takibini yakinen 
kendisinin yapmıştır ve ısrarcı olmuştur. Sayın 
Vekilimiz Muhammet Bey'in yaptığı bu baskı ve 
ısrarlar sonucu 2013 yılında Doğu Karadeniz 
Kalkınma Ajansı tarafından yapılan zibilite 
çalışmasında Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesinin bölge kalkınmasına büyük katkı 
sağlayacağı belirtilmiştir. 2014 yılı ek yatırım 
programına alınması için Bakanlığa başvuru 
yapılıp yatırım programına alınmasına Sayın 
Vekilimiz Muhammet Balta vesile olmuştur. 
Sayın Muhammet Balta'nın 2014 yılında 
Milletvekili seçilmesi ile birlikte bu büyük yatırım 
için devam eden kamulaştırma çalışmaları 2018 
yılı Temmuz ayında vekilimiz sayesinde 
tamamlanmıştır. 2018 yılında başlanılan, 2020 
yılı Nisan ayı itibariyle tamamlanan altyapı 
projesinin ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından 28 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da 
yapıldı. Altyapı ihalesi kapsamında; OSB alanı 
içerisindeki yollar, içme suyu, atıksu, 
yağmursuyu ve Telekom altyapı şebekesine ait 
inşaat işlerinin yapım çalışmalarına başlanıldı. 
Ayrıca elektrik yapım işi ihalesi altyapı %50 
seviyeye gelince yapılacak. OSB'ye ulaşımı 
sağlayacak olan yeni yol 4,5 kilometre 

uzunluğunda, 25 metre genişliğinde çift gidiş, çift 
geliş olarak ilçemizin imar planlarına işlemiştik. 
Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından karayolları 
standartlarına uygun şekilde projelendirilen 
bağlantı yolu ile daha önce karayolları ağına 
alınarak 08 Ağustos 2019 tarihinde ihalesi 
yapılmıştı. Yeni Organize Sanayi İl Yolunun ihale 
değerlendirme süreci 20 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 
tamamlanarak ilgili rma ile sözleşme 
imzalanmıştır. Bu büyük projenin Vakfıkebir 
ilçemize ve bölgemize kazandırılmasında dünden 
bugüne emek harcayan herkese teşekkür ediyoruz. 
İlçemize hayırlı olsun.

Yusuf Bahadır 
Trabzon Eski Milletvekili

Muhammet Balta 
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve Trabzon Milletvekili

Yunus Halis Mollaahmetoğlu
Eski Belediye Başkanı

Muhammet Balta
Belediye Başkanı

Zülküf Çavdar
Eski CHP İlçe Başkanı

Osman Zeki Kamburoğlu
Eski DYP İlçe Başkanı

Emin Uludüz
Eski DSP İlçe Başkanı

Cemil Haliloğlu
Eski MHP İlçe Başkanı

VAKFIKEBİR'İN 25 YILLIK EN BÜYÜK HAYALİ GERCEK OLUYOR

Rıfat Yavuzyılmaz
ANAP Eski İlçe Başkanı
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Şalpazarı'ndaki Cinkaya 
Düğün Salonunda 
Koronavirüs pandemisi 

nedeniyle önlemler altında ve 
kısa sürede gerçekleştirilen 
törene Tonya Belediye Başkanı 

Osman Beşel, siyasi parti 
temsilcileri, daire amirleri ve 
ilçedeki STK temsilcileri 
katıldı.Törende konuşan 
Şalpazarı Başkan Kurukız, 
yarışmanın geleneksel hale 

getirildiğini belirterek, 
“Düzenlemiş olduğumuz 
Ağasar Kadını temalı fotoğraf 
yarışmasına katılım çok 
yoğundu. Güzel bir 
organizasyon oldu. Başta 

jürimiz olmak üzere emeği 
geçen herkese çok teşekkür 
ederim. Önümüzdeki yıl için de 
konuyu belirledik. 'Dört Mevsim 
Şalpazarı' temalı olarak 
düzenleyeceğimiz 

yarışmamızın ikincisine tüm 
sanatçılarımızı katılmaya davet 
ediyoruz.” dedi.Daha sonra 
yarışmada birinci olan Nizami 
Çömez, ikinci Sabri Altın, 
üçüncü Yüksel Yavuz, 

mansiyon ödülü alan Ali 
Mermertaş, Fatma Çınar, 
Hasan Zer, İbrahim Aysündü 
ve Meral Yeşilçiçek ile Jüri 
Özel Ödülü alan Esengül 
Yavuz'a ödülleri teslim edildi.

TONYA'DA DEĞİŞİM
RÜZGARLARI ESİYOR

Belediye Başkanı Beşel, 
“Tonya'da tarih değişiyor, 

Tonya'nın kaderi değişiyor. 
Mesela Tonya hemen hemen bir 
şantiyeye dönmüş durumda. Bir 
yandan karayolları teşkilatı 
Beşikdüzü-İskenderli 
karayolunu bitirmiş, Tonya-
İskenderli karayolunda harıl 
harıl çalışıyor. Düzköy- 
çayırbağ- Tonya yolu aynı 
şekilde çalışmalar devam 
ediyor. Tonya Erikbeli-Kürtün 
yolu karayolu ağına alındı 
projelendirme çalışması devam 
ediyor. Devlet su işleri fol deresi 
dere ıslahı çalışmalarına devam 
ediyor. Bunlar Tonya için tarihi 
yatırımlardır.”
TOKİ İNŞAATI 10 GÜN İÇİNDE 
BAŞLAYACAK
“Sağlık bakanlığımız 25 yatak 
kapasiteli görülen ancak 50 
yatak kapasiteli kullanılabilecek 
büyük bir devlet hastanesi 
yapıyor. Toki teşkilatımız kentsel 
dönüşüm çalışmalarının 
yanında 157 konutun 
inşaatını ihale etmiş, 
21 dönüm gibi bir 
arsa satın almış, 5-
10 gün içerisinde 
kazma vurulup çalış-
malara başlanacak. 
İçerisinde pazaryeri, 
otopark, gençlik 
merkezi, düğün 
salonu gibi üniteler 
olan 10 milyon 
üzerinde bir bedelle 
ihale etti yakın 
zamanda çalışma-
lara başlanacak.”
SOKAK 
SAĞLIKLAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARI 
BİTMEK ÜZERE
“Belediyemizin 
güneş enerjisi inşaatı 
tamamlandı, yine 
belediyemizin 
yürüyüş yolu 
girişinde eski bir binanın kafe-
restoran olarak tanzim 
edilmesinde inşaatımız devam 
ediyor. Eski jandarma 
karakolumuzun olduğu alana 
altı otopark üstü reakrasyon ve 
mezire alanı olarak yapılacak. 
Bir taraftan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızdan, onun ortağı 
olarak Trabzon Valiliğimizden ve 
Büyükşehir Belediyemizden 
devrettiğimiz bedelle sokak 

sağlıklaştırma çalışmalarımız 
hemen hemen sona erdi.”
KAPISINA TAKSİ GİTMEYEN 
EV KALMADI!
“Dünya değişiyor, değişmeyen 
tek şey değişimdir. Bende 
Tonya'yı 10 yıl sonra pozitif 
yönde çok daha değişmiş, çok 
daha yaşanılabilir bir yöre 
olarak hayal ediyorum. Tonya'da 

en önemli sorun yol sorunuydu. 
Tonya'nın arazisi jeolojik yapı 
bakımından heyelan bölgesidir. 
Çamur, batak ve kaygan bir 
zemine sahiptir. Dağınık bir 
yerleşim, bir kişinin 3 evi var, 
birincisi şehir merkezinde, 
ikincisi mezrada, üçüncüsü 
yaylada. Bunların hepsi şu anda 
belediye dâhilinde, şehir 
merkezinde 4500 ev olduğunu 
sayarsak toplamda yaklaşık 

olarak 13 bin eve hizmet 
götürüyoruz ve hepsinin de 
Allah'a şükürler olsun kapısına 
yol gidiyor. Gerek asfalt gerek 
beton gerekse stabilize 
yollarıyla kapısına taksi 
gitmeyecek evimiz kalmadı. 
Bugün turizm yatırımları 
kapsamında gidemediğin yer 
senin değildir mantığı ile 
hareketle turistlerimiz ve 
misarlerimize ulaşım kolaylığı, 
ardından gün geçirme rahatlığı 
isterler. Kadıralak yaylasına 
Vakfıkebir merkezden çıkarsak 
hiç çamura bulaşmadan asfalt 
ve beton yollardan rahatlıkla 
ulaşabiliyorsunuz.”
FABRİKA ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR
“Tonya'da atıl vaziyette tüketil-
meyen elma, armut gibi çok 
miktarda meyvenin değerlendi-
rilmesine yönelik DOKA'dan bir 
meyve değerlendirme ünitesi bir 
nevi fabrika kurma çalışmala-
rımız devam ediyor. Süt fabrika-

mız çok zor durumda idi ele 
alındı. Foleya tesislerinde mon-
te edilmek üzere ziplene proje-
miz devam ediyor. Büyükliman 
havzasında gelir getirecek ceviz 
ağaçlandırmamız devam ediyor.
MİLLETVEKİLLERİNE 
TEŞEKKÜR ETTİ
“Ne zaman Salih Cora 
vekilimizin kapısını çaldıysam 
gereğini yapmıştır. Diğer 
vekillerimizin de ne zaman 
kapısını çalmışsak gereğini 
yapmıştırlar. Salih Cora, 
Muhammet Balta, Adnan 
Günnar, Bahar Ayvazoğlu vekil-
lerimiz hepsi bizim vekilimiz, 
hepsine zaman zaman 
projelerimizi sunuyoruz. Ama 
ağırlıkla Tonyalı olduğu için 
işlerimizi tek elden yürütmek 
için Salih Cora vekilimizden rica 
ediyoruz. İhtiyaç olduğu zaman 
diğer vekillerimizi devreye 
sokuyoruz. Vekillerimiz hiçbir 
zaman bizleri yüzüstü 
bırakmadılar, imkânları seferber 
etme gayreti içerisinde oldular. 
Başta Salih Cora vekilimiz 
olmak üzere her vekilimiz 
bizlere azami derecede katkı 
sağlamak için istek ve gayret 
içerisindeler. Salih Cora 
vekilimizden fazlasıyla istifade 
ettik. Allah kendisinden razı 
olsun.”

Tunceli İli Mazgirt İlçe 
Müftülüğü görevini 

yürütmekte iken, Diyanet İşleri 
Başkanlığının 21.10.2020 
tarihli onayı ile Tonya İlçe 
Müftülüğü görevine naklen 
atanan Halil İbrahim Bayalan 
ilçedeki görevine başladı. 
Tonya İlçe Müftüsü Haki 
Özgül'ün bir süre önce tayini-
nin Ordu İli Ulubey İlçe Müftü-
lüğüne çıkması sonrası boş 
kalan Tonya ilçe Müftülüğü 
görevine hemşehrimiz Halil 
İbrahim Bayalan atanarak yeni 
görevine başladı. 
MÜFTÜ HALİL İBRAHİM 
BAYALAN KİMDİR?
Müftü Bayalan, 1980 yılında 
Of'ta doğdu. 1991 yılında 
Bölümlü İlkokulu'ndan mezun 
oldu. 1993 yılında Bölümlü 

Kur'an Kursu'nda Hafızlığını 
ikmal etti.1999 yılında Of İmam 
Hatip Lisesi'nden, 2003 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Rize Meslek Yüksekokulu 
İşletmecilik Bölümü'nden, 2005 
yılında Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesi'nden, 2013 
yılında Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi'nden mezun oldu. 
Emekli Müftü Merhum Dursun 
Korkmaz Hocaefendiden 
Arapça ve İslamî ilimler 
okuyarak 2004 yılında icazet 
aldı. Aynı yıl Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nda İmam Hatip 
olarak göreve başladı. 2004-
2008 yıllarında Rize/ 
Kalkandere/ Çayırlı Köyü 
Yıldırımlar Camii'nde, 2008- 
2012 yıllarında Of/ Gürpınar 

Beldesi Aymeydanı Camii'nde 
İmam Hatip olarak görev yaptı. 
2012- 2013 yıllarında Gürpınar 
Kur'an Kursu'nda Kur'an Kursu 
Öğreticiliği yaptı. 2013-2016 
yıllarında Trabzon Dini Yüksek 
İhtisas Merkezi'nde vaizlik-
müftülük kursuna katıldı ve 
2016 yılında 12. dönem olarak 
mezun olduktan sonra Giresun 
Çanakçı İlçe vaizliğine atandı. 
Bu görevde iken 24.10.2017 
tarihinde uzun süreli olarak 
Fransa Lyon Din Hizmetleri 
Ataşeliği çalışma bölgesi Ales 
Türk Kültür ve Spor Derneği 
bünyesinde Din Görevlisi ola-
rak yurtdışı görevine başladı. 
Bu görevi sürdürürken açılan 
müftülük sınavında başarılı 
olarak 05.10.2018 tarihinde 
Tuceli İli Mazgirt İlçe Müftülüğü 
görevine atandı. Diyanet İşleri 
Başkanlığının 21.10.2020 
tarihli ve 748547 sayılı onayı 
ile Tonya İlçe İlçe Müftülüğü 
görevine naklen atanan Halil 
İbrahim Bayalan, 16.12.2020 
tarihi itibariyle buradaki göre-
vine başladı. Bayburt Üniver-
sitesi Lisansüstü Eğitim Ensti-
tüsü, Temel İslâm Bilimleri 
Anabilim Dalı, İslâm Hukuku 
alanında yüksek lisans eğiti-
mine devam eden Müftü 
Ba-yalan; evli olup, Arapça ve 
Fransızca bilmektedir. Tonya-
'nın yeni Müftüsü Halil İbrahim 
Bayalan'a hayırlı olsun temen-
nisiyle hizmetlerinde başarı ve 
muvaffâkiyetler diliyoruz.

TONYA'NIN YENİ MÜFTÜSÜ
'BAYALAN' GÖREVİNE BAŞLADI

Şalpazarı Belediyesinin düzenlemiş olduğu “Ağasar Kadını” temalı fotoğraf 
yarışmasında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. 

Tonya İlçe Müftüsü Haki Özgül'ün bir süre önce tayininin 
çıkması sonrası boş kalan İlçe Müftülüğü görevine 
hemşerimiz Halil İbrahim Bayalan atanarak görevine başladı.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, ilçede devam eden çalışmalarla 
ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tonya'da hummalı bir çalışmanın 
olduğunu ifade eden Başkan Beşel, yol çalışmalarından enerji 
santraline, hastane inşaatından sokak sağlıklaştırma çalışmalarına 
kadar Tonya'daki yatırımlarla ilgili son durumu değerlendirdi.

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
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AŞIĞI OLDUĞUM ŞALPAZARI İLÇEMLE
GURUR DUYUYORUM

AK Parti Şalpazarı İlçe 
Başkanı Zeki Çabuk, 

gazetemizi ziyaret ederek 
Haber Müdürümüz Sadık Aydın 
ile bir süre sohbet ederek bazı 
açıklamalarda bulundu. 
Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki 
Çabuk yaptığı açıklamada, 
Allah'a hamd olsun ki! AK Parti 
teşkilatında dava arkadaşları-
mızla birlikte böyle bir davada 
hep birlikte çalışıyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile birlikte 
bu kutlu yolda yürüdüğüm için 
kendimi çok şanslı hissediyo-
rum. 2023-2053-2071 gibi 
hedeeri olan ve tüm dünyaya 
Türkün gücünü gösteren, tüm 
dünya da mazlum ve mağdur-
ların abisi olan Cumhurbaşka-
nımız ile aynı safta olmaktan 
son derece kendimi şanslı 

hissediyorum dedi.
“ŞALPAZARI İLÇE 
HALKIMIZLA GURUR 
DUYUYORUM”
Başkan Çabuk, “Aşığı ve üyesi 
olduğum AK Partimize 26 
Kasım 2017'de Şalpazarı 5. 
olağan genel kongresinde Ak 
Parti Şalpazarı ilçe başkanı 
olarak seçildim. Bu koltuğa 
oturduk, bu görevin sonunda 
ise gök kubbede hoş bir seda 
bırakmaktır hedemiz. 
Şalpazarılıyız. Geçimimiz ve 
geleceğimiz de buraya bağlı. İlk 
göreve geldiğimizde ilçemizde 
ciddi bir oranda birlik beraberlik 
sorunu olduğunu biliyorduk. 30 
mahallemizi tek tek dolaştık. 
Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
tek tek not aldık. İhtiyaçlarla 
ilgili olarak vatandaşımıza 

mutlaka geri dönüş yaptık. 
Vatandaşımızı bir kenara 
atmadık. Bu yaptığımız 
çalışmalar neticesinde 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
yüzde 70'in üzerinde oy oranı 
ile ilçelerimiz arasında en 
yüksek oy oranını yakaladık. 
Yerel seçimlerde ise Cumhur 
ittifakı olan ilçemizde 
mükemmel bir birliktelik örneği 
sergiledik.  Tüm yönetimimiz ve 
teşkilatımız ile birlikte sahaya 
inerek kapı kapı dolaşarak oy 
istedik. Çok şükür ki 
cumhurbaşkanımıza karşı 
mahcup olmadık. Göreve 
geldiğimiz günden bu güne 
ilçede ki birlik ve berberliği 
sağlamayı çok şükür ki! 
Başardık. Yapılan bu 
çalışmalarda her zaman bizlerin 

yanında olan ve bizlere 
destek veren Şalpazarı 
ilçe halkımızla gurur 
duyuyorum. Bizleri 
hiçbir zaman yalnız 
bırakmayarak mahcup 
etmediler dedi.”
“AKLIMIZDA 
FİKİRLERİMİZDE 
ŞALPAZARI İLÇEMİZ 
OLMUŞTUR”
Başkan Çabuk, 
“Yönetim kurulu 
arkadaşlarımız ile 
birlikte Mahallelerimizin 
ileri gelenlerini ziyaret 
ettik. Ayrıca mahalle 
muhtarlarımız ile 
toplantı yaptık. Eski 
kurucu üyelerimiz ve 

başkanlık yapan değerli 
büyüklerimizi tek tek ziyaret 
edip tavsiyelerini ve kirlerini 
aldık. Daha önceki Belediye 
Başkanlarımızı ziyaret ederek 
Şalpazarı için istişarelerde 
bulunduk. Şalpazarı için neler 
yapabiliriz diye Şalpazarı'nda ki 
tüm daire amirlerimizi tek tek 
dolaştık. İlçemizin ihtiyaçları ve 
problemleri hakkında bilgi aldık. 
Sokağa indik, vatandaşlarımız 
ile birebir görüşerek onlarında 
kirlerini aldık. Ayriyeten ilçemiz 
için önem arz eden Hilmi 
Türkmen'i, Ahmet Çabuk'u, 
Hüseyin Karaman'ı, Hayrettin 
Öztürk'ü, Nükleer Denetleme 
Kurulu Başkanı Necati Yamaç 
ile Cengiz Karaman'la, Atilla 
Ataman Bey, Asım Türkmen ile 
birlikte devamlı istişare halinde 
olduk. Aklımızda kirlerimizde 
Şalpazarı ilçemiz olmuştur. 

Şalpazarı'nın tüm eklerini bir 
araya getirdik. Şalpazarı için 
kısa ve orta vadeli planlar 
hazırladık. Kesinlikle nes 
yapmadık.  Herksin kapısına 
giderek sorunlarını dinledik. 
Ortak akılla ilçemizi yönetmenin 
yoluna gittik. Geldiğimiz bu 
noktada şükürler olsun ki! 
Bunları başarmanın gururu ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Şalpazarı ilçemiz tarihinin en 
büyük yatırımlarını almıştır. 
Almaya da devam edecektir. 
Şalpazarı ilçemizde yapılan ve 
yapılmaya devam eden bütün 
yatırımların ilçemize 
kazandırılmasında emek 
harcayarak destek veren Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere kıymetli Bakanlarımıza, 
değerli Milletvekillerimiz 
Muhammet Balta, Salih Cora, 

Adnan Günnar ve Bahar 
Ayvazoğlu'na, Sayın 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Murat Zorluoğlu'na, 
Büyükşehir Belediye Başkan 
vekilimiz Atilla Ataman'a ilçem 
adına teşekkür ediyorum dedi.”  
AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı 
Zeki Çabuk, “Bundan önce 
olduğu gibi önümüzdeki 
dönemde de teşkilatımızla, 
mahalle muhtarlarımızla ve 
değerli Şalpazarılı 
hemşehrilerimizle İlçemize ne 
yapılması gerekiyorsa birlikte 
yapacağız. 2021 yılında 
COVİD-19 illetinden Cenabı 
Allah'ın izniyle tüm dünya ve 
ülkemiz kurtularak sağlıklı 
günler içerisinde ilçe halkımızla 
ve yöre insanlarımızla 
kucaklaşacağımız bir yıl 
olmasını Yüce mevladan niyaz 
ediyorum ” dedi.

BAŞSAĞLIĞI

Özel Beşli Sürücü Kursu
Yusuf BEŞLİ

AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk, gazetemizi ziyaret ederek Haber Müdürümüz 
Sadık Aydın ile bir süre sohbet ederek Şalpazarı ilçemle gurur duyuyorum dedi. 

Emekli Öğretmen, Özel Beşli 

Sürücü Kursu Eski Müdürü mümtaz 

insan Ziya YAYLA kardeşimizi 

kaybetmenin derin üzüntüsü 

içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan 

Rahmet, Kederli Ailesine ve Eğitim 

Camiasına Başsağlığı Dileriz.



GG
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

ÇOBANOÐLU, ÞOFÖR ESNAFI BOÐULUYOR,
KURTARAN YOK MU?

VAKFIKEBİR'İN ÜÇ ÜRÜNÜNE
SAHiP ÇIKALIM

> Vedat Furuncu 3'de > Ahmet Kamburoğlu 2'de

Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu ile yapılan toplantı hakkında bilgi verdi. 

Vakfıkebir İlçemizin önemli tüccarlarından Uludüz 
Gıda Pazarlama Plastik Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi yönetim kurulu başkanı Emin Uludüz, 
ilçemizin en önemli üç ürününe sahip çıkalım dedi.


