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ATA'YI ÖZLEM, SAYGI VE
ŞUKRANLA ANDIK

ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ
SONSUZA TEK YAŞAYACAK

> Sadık Aydın 2'de

MAHALLE BAŞKANLARIMIZ VATANDAŞIN
SORUNLARINI GÖREN GÖZLERDİR

BÜYÜKLİMAN KARDEŞLİĞİ
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CHP Vakfıkebir İlçe Teşkilatı, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. Yıl 
dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Büstüne 
çelenk sundular ve ardından basın açıklamasında bulundular.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Teşkilatı, mahalle başkanları ile ilçe 
başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik Kurukız, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet 
Şentürk ile birlikte Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler. 

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder 

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan 

ayrılışının 82. Yılında Vakfıkebir İlçesi'nde 

de bir anma töreni düzenlendi. 
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> Vedat Furuncu 2'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

“DURUM KÖTÜ”

ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ
SONSUZA TEK YAŞAYACAK

Çok daha kötüye gidiyoruz…
Her geçen gün pozitif olanların sayıları 
yükselişte…
Vakfıkebir'de de durum içler açısı.
Kimde ne olduğunu kimse bilmiyor. Her 
geçen gün artış göstermeye devam ediyor. 
Kış ayının gelmesi ile bu sayı daha da artış 
göstereceği görünüyor…
Maske, mesafe ve temizlik…
Bu üç kural uygulanması ve daha sıkı tedbir 
alınması şart oldu…
Bu kuralsa uygulanacak…
Bu şartsa yapılacak…
Bu kurala riayet etmek bu kadar zor 
olmadığını düşünüyorum ama insanların 
işine gelmiyor gibi görünüyor…
Vakfıkebir'de her gün birkaç vaka biliyoruz. 
Kulağımıza sürekli geliyor. İnsanların dikkat 
etmemeleri durumunda ondan ona, ondan 
ona bu virüsü bulaştırıp duruyoruz…
Bazı insanlarda bu virüs tepki verirken, 
bazılarında ise hiç tepki vermiyor…
Gerçekten durum gitgide kötüye gidiyor…
Lütfen maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. 
Eğer siz uyarmakta çekiniyor iseniz, kolluk 
kuvvetleri ile irtibat kuralım…
**********************
10 Kasım'ı daha geride bıraktık…
Vakfıkebir'de törenler bir hayli kalabalık 
olmaya başladı. Yapılan törenler maske ve 
sosyal mesafe kuralına uygun olarak 
yapıyor…
29 Ekim'de de aynı kalabalık gözümüze 
takılmıştı.
Kalabalık ile tören yapmayı bile özlemişiz…
Bir bando takımı ilçede ve tüm Türkiye de 
izlenme rekoru kırdı…
29 Ekim de yapmış olduğumuz canlı 
yayınları binlerce kişi paylaşırken, binlerce 
kişi de yorum yaptı…
İki tane canlı yayınımızı toplamda 1 milyon 
kişi izledi…
Ne kadar bir doğru iş yapıldığı yorumlardan, 
paylaşımdan ve izlenmeden 
anlayabiliyoruz…
Ne güzel bir mutluluktur…
Bazıları ne gerek var dedi, bazıları ise 
alkışladı…
Ne gerek var diyenler, o coşkuyu gördükten 
sonra vazgeçtiler…
İlçede ve tüm Türkiye de takip edilmek 
güzel…
05 Mart 2004 yılında başlamış olduğumuz 
yayın hayatımızı devam ettiriyoruz. Her 
zaman haklının yanında, haksızın 
karşısında olduk ve olmaya devam 
edeceğiz. Bizim kimse ile işimiz yok. 
Büyükliman Postası Gazetesi olarak bizler 
işimizi yapıyoruz. Nasıl gerekiyorsa öyle 
davranmaya gayret gösteriyoruz…
Vakfıkebir nasıl daha iyi olur derdindeyiz. 
Biri öteki gibi oraya buraya sarmaya ve 
üslup bozmaya gerek yok. Biz bilen bilir. 
Bizim bir çizgimiz var, o çizgimizden asla 
taviz vermeyiz…
Bizler biri öteki gibi klavyeyi alıp, sosyal 
medyadan açıklama da yapmıyoruz. Bizim 
hazırlamış olduğumuz haber ve köşe 
yazılarımız, Vakfıkebir'de her Cuma günü 
çıkan Büyükliman Postası Gazetesi ile 
okuyucularımıza buluşturmaya devam 
edeceğiz…
**********************
Geçen hafta yazmış olduğum yazımdan 
dolayı müdürümüz bizleri ziyaret etti. 
Konuştuk, anlattık ve o da yapılanları 
anlattı. Bütün sorun bir öğretmenin kronik 
rahatsızlığında dolayı imiş. Müdürümüz 
herhangi bir keyyet uygulamadan dolayı 
göndermiyor değil…
O öğretmenden dolayı başka bir öğretmen 
verebilirim diyerekten bile destek olmuş…
Çocuklarımız adına, müdürümüze bizleri 
aydınlattığı için teşekkür ediyoruz…
Her şey çocuklarımız için…

C
HP Vakfıkebir İlçe Teşkilatının 
Hükümet Konağı önündeki 
çelenk sunma törenine; CHP 

Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin, İYİ Parti İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli, CHP Vakfıkebir 
Belediye Meclis Üyesi Ali Alay, İYİ 
Parti Vakfıkebir Belediye Meclis 
Üyesi Selim Alp, CHP ve İYİ Parti 
İlçe yönetim Kurulu üyeleri ve parti-
liler katıldı. Tören Atatürk Büstüne 
çelenk sunmayla başladı. Çelenk 
sunma sonrası Türkiye Cumhuriye-
tinin Kurucusu Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete 
indigal eden şehitlerimiz için saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı okundu. CHP 

Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin tarafından günün anlam ve 
önemi adına bir açıklama yapıldı.
“ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ 
SONSUZA TEK YAŞAYACAK”
Başkan Keskin, “Ülkemizin ve parti-
mizin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhu-
riyeti'nin kurucusu Büyük Önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ara-
mızdan ayrılışının 82'inci yıldönü-
münde bir kez daha saygı, sevgi ve 
özlemle anıyoruz. Atatürk ilke ve 
devrimleri sonsuza dek yaşayacak. 
Sonsuza dek yüreklerimizde 
taşıyacağımız Atatürk sevgisini de, 
onun ilke ve ölümsüz eserlerini de 

kimse yok edemeyecek. Ulu Önder 
Atatürk ile yaşlı genç, kadın erkek 
tüm kahraman silah arkadaşları 
görkemli bir kurtuluş mücadelesinin 
sonunda tam bağımsız bir Türkiye 
yarattı. Hayatını 'Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir' ilkesiyle Türkiye 
Cumhuriyeti'ne adayan Atatürk, 
Cumhuriyetimizi sonsuza dek 
yaşatmak için hepimize emanet 
etmiştir. Büyük bir hızla ülkemizin 
kalkınması, gelişmesi ve çağdaş 
dünyada hak ettiği yeri alması için 
çaba gösteren Atatürk'ün ilke ve 
devrimlerinin yılmaz bekçileriyiz. 
O'nun kıymetli emanetlerini sonsuza 

dek yaşatmanın sözünü bir kez daha 
yineliyoruz. Aramızdan ayrılışının 
82'nci yılında olsak da aradan geçen 
82 yıla rağmen Atatürk sevgimiz her 
geçen artarak sürmüştür, sürecektir. 
Yurdumuzu parçalamaya niyetli 
emperyalist işgali ortadan kaldırıp 
tam bağımsız bir Türkiye armağan 
eden Atatürk'ten aldığımız güçle ve 
O'nun yolumuzu aydınlatan ışığıyla 
yürümeye devam edeceğiz. Başta 
Atatürk olmak üzere, yiğit silah 
arkadaşlarını, sonsuzluğa 
uğurladığımız aziz şehitlerimizi, 
kahraman gazilerimizi minnet, sevgi 
ve şükranla anıyoruz dedi.”

A
K Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanlığı “Mahalle 
Başkanları” toplantısı Altın 

Köşk Kafede gerçekleştirildi. AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun'un başkanlık ettiği toplantıya 
Teşkilat Başkanı Nebahat Albayrak, 
Teşkilat Başkan yardımcısı Ahmet 
Satan, Gençlik Kolları İlçe Başkanı 
Abdülkadir Kasım ve mahalle 
başkanları katıldı. 
MAHALLE BAŞKANLARIMIZ 
VATANDAŞIN İÇİNDE OLAN VE 
MAHALLELERİNDEKİ 
SORUNLARI GÖREN GÖZLERDİR
Toplantı sonrası bir açıklamada 
bulunan AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, Teşkilatçılığın 
en önemli unsurlarından biri olan 

mahalle başkanlıklarının 
önemine dikkat çekerek " 
Sizlerin de bildiği üzere İlçe 
kongremizi gerçekleştirdik ve 
yolumuza devam ediyoruz. 
Mahalle başkanlarımız 
vatandaşın içinde olan ve 
mahallelerindeki sorunları 
gören gözlerdir. Bu konuda 
mahalle başkanlarımızla bir 
araya gelerek sohbet ettik ve 

istişarelerde bulunduk. Teşkilatın 
durumu hakkında değerlendirme-
lerde bulunduk. Mahalle 
başkanlarımız mahalleriyle ilgili 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Tabi AK Parti olarak bizler sadece 
seçimden seçime sahaya inen, 
çalışma yapan bir parti değiliz. Bizler 
her seçimin hemen ertesi günü 
yeniden bir seçim varmış gibi yoğun 
bir şekilde partimizin her kademesi 
çalışmalarını sürdürmekte. 
Mahalleleri için bizimle istişarede 
olan ve mahallenin sorunlarını bize 
ileterek çalışmalarımızda yardımcı 
olan mahalle başkanlarımıza 
teşekkür ediyorum. Vakfıkebir'imiz 
için önemli işler yapmayı 

sürdüreceğiz. Biz bir ve beraber 
olduğumuz sürece hedeerimize 
ulaşmamak için hiçbir neden göre-
miyorum. Milletimizin teveccühüne 
layık olacak ve yapacağımız her 
çalışmada en iyi ne ise biz onun 
peşinde olmaya devam edeceğiz” 
dedi. AK Parti Vakfıkebir İşçe Teşkilat 
Başkanı Nebahat Albayrak'ta İlçe 
Başkanımız Sayın Ahmet Uzun zor 
ve meşakkatli görev olan İlçe Teşkilat 
Başkanlığını bizlere tevdi etti.  Bu 
makamların bize emanet ve geçici 

olduğunun bilinci, şuuru içerisinde 
aldığımız bu bayrağı görev süremiz 
içerisinde en iyi taşıyabilmek için 
gece-gündüz demen çalışacağız. Bu 
noktada sizlerin desteği bizleri için 
çok önemli. Teşkilat olarak, belediye 
başkanımızla, mahalle 
başkanlarımızla koordineli bir şekilde 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Güçlü bir Vakfıkebir, güçlü bir 
Trabzon ve güçlü Türkiye için 
mücadelemizi sürdüreceğiz" 
ifadelerini kullandı.

BÜYÜKLİMAN KARDEŞLİĞİ
Z

iyaret sırasında başkanlara 
Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyesi Ahmet Salih 

Birincioğlu'da eşlik etti. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
“Bizler belediye başkanları olarak 
her zaman yöremize en güzel 
hizmetlerin gelmesi için çalışıyoruz. 
Fırsat buldukça değerli başkan 
arkadaşlarımla bir araya gelerek 
istişarelerde bulunuyoruz. Ortak 
amacımız bulunduğumuz ilçelere 
hizmet etmektir. Bu doğrultuda birlik 
beraberlik ve yardımlaşma içerisinde 

çalışmaya devam edeceğiz. Değerli 
belediye başkanı arkadaşlarıma ve 
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 
Genel Sekreteri Mehmet Şentürk'e 
ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı 
sunuyorum' dedi. Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, 
Tonya Belediye Başkanı Osman 
Beşel,Şalpazarı Belediye Başkanı 
Rek Kurukız, Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri 
Mehmet Şentürk, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya gösterdiği yakın 
ilgi ve alaka dolayısıyla teşekkür etti. 

MAHALLE BAŞKANLARIMIZ
VATANDAŞIN SORUNLARINI GÖREN GÖZLERDİR

Milletimizin teveccühüne layık olacak ve yapacağımız her çalışmada 
en iyi ne ise biz onun peşinde olmaya devam edeceğiz.



Vakfıkebir Fırıncılar Derneği 
Başkanı Davut Kutoğlu, 

İzmirli depremzedelere yapılan 
5500 ekmeğin yapımında emek 
harcayan fırıncılara ve bu 
organizasyonu gerçekleştiren 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'ya teşekkür etti ve bu 
yardımlar kırgınlıkları ortadan 
kaldırıyor dedi.
“BU ORGANİZASYON 
BELEDİYE BAŞKANIMIZIN 
BAŞARISIDIR”
Fırıncılar Derneği Başkanı 
Davut Kutoğlu; İzmir ilimizde 

yaşanan deprem sonrası 
depremzedelere dağıtılmak 
üzere Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta 

ve Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Murat 

Zorluoğlu'nun 
organizasyonu ile 

5500 adet Vakfıkebir 
Ekmeğini deprem 

bölgesine gön-
derdik. Fırın-

cılar Der-
neği Baş-

kanı

 

olarak ilçemizdeki fırıncı 
arkadaşlarımızla birlikte bu 
konuyu paylaştık. Bütün fırıncı 
arkadaşlarımız üzerlerine 
düşen görevi gece gündüz 
demeden ben de dahil olmak 
üzere yerine getirmek için 
çalıştık. Bu yaptığımız işte en 
çok katkı Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'nındır. Bizler fırıncılar 
olarak üretime katkıda 
bulunduk. Bütün fırıncı 
arkadaşlarımız özverili bir 
şekilde çalışarak ellerindeki 

imkanlar ölçüsünde üzerlerine 
düşen görevi en güzel şekilde 
yerine getirmişlerdir. Gerekli 
katkıyı da yapmışlardır. 
“FIRINCI ARKADAŞLARIMIZA 
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Başkan Kutoğlu, “Haliyle İzmir 
de yaşanan bu olay bir afettir. 
Herkesin başına gelebilir. Her 
fırıncı arkadaşımızın belli bir 
oranda kapasitesi var. En 
azından işçi düzeni var. 
Fırınlarımızın kendine özgü bir 
çalışma düzeni var. Sayın 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta Bey beni 
pazartesi günü aradı. Sayın 
Başkan 5 bin ekmek yapmamız 
gerekiyor, yapılacak ekmekleri 
de Çarşamba sabahına kadar 
yetiştirebilirmiyiz dedi. Doğruyu 
söylemek gerekirse ben 
yetiştirebileceğimizi 
sanmıyorum dedim. Ama buna 
rağmen yinede fırıncı 
arkadaşlarımızı arayarak 
planlamamızı ona göre yaptık. 
Bende dahil olmak üzere 

çalışmaya başladım. Salı sabah 
saat 10.00 da başladığımız 
işimizi Çarşamba sabaha karşı 
tamamladık. Diğer fırıncı 
arkadaşlarımızda aynı şekilde 
özverili olarak çalışıp Belediye 
ekiplerimize ekmekleri 5500 
adet olarak teslim ettik. 
Samimiyetle söylemek 
gerekirse, ben 5 bin ekmeğin 
yetişeceğini hiç düşünmedim. 
Çünkü bir fırın ancak 2 veya 3 
ağız ekmek yapar. Ayrıca en 
büyük ekmeğimizi yapmamız 
istendi. Yani 18 TL. olan 3 kg'lık 
ekmek. Ortalama bir fırın küçük 
ekmekle birlikte 80 ile 90 
ekmek atar. Bunlar büyük 
ekmek olunca adet 60'a düşer. 
Bundan dolayı bir fırıncının en 
az 4 ağız ekmek yapması 
gerekiyordu. Bunu da 
başarmanın mutluluğunu ve 
onurunu yaşıyoruz. Özverili bir 
çalışma örneği gösteren fırıncı 
arkadaşlarımızı kutluyorum. 
Ben bile yardımdır diye 10 yıldır 
çalışmadığım halde iş elbisemi 

giyerek işe başladım. 5 ağız 
ekmek yaptım. Yardım işi 
olunca işi yetiştirmenin 
mutluluğu çok daha güzel 
oluyor. Belediye Başkanımız 
Muhammet Bey bile fırınlardan 
alınan ekmekleri kolilere 
yerleştirmede ekiplerle birlikte 
gece saatlerine kadar çalıştı. 
Belediye ekiplerimiz ekmekleri 
tırlara yetiştirerek teslim ettiler. 
Belediye Başkanımıza yetişmez 
dediğim halde ilçe genelindeki 
fırıncı arkadaşlarımız bu işi 
başarmıştır. Helal olsun. 
Hepsine teşekkür ediyorum.” 
“BU YARDIMLAR 
KIRGINLIKLARI ORTADAN 
KALDIRIYOR”
Başkan Kutoğlu, “Ne kadar 
birbirine kızarsak kızalım, ne 
kadar birbirimizi sevmezsek 
sevmeyelim ama böyle yardım 
işleri olduğu zaman inanılmaz 
bir yardımlaşma örneği 
gösteriyoruz. Buda beni son 
derece çok duygulandırıyor. 

Herkesin sonuç da bu 
yardımlara bir katkısı oluyor. 
İşte Vakfıkebir'i Vakfıkebir 
yapanda bu yardımlaşma, 
paylaşma, birlik ve beraberliktir. 
Küçük işler yüzünden bir birin-
den kırılsakta ortak paydamız 
her zaman Vakfıkebir olmuştur. 
Birbirimize kırgınlıklarımız olsa 
da yardım işi ortaya geldiği 
zaman bu kırgınlıklar bir yana 
bırakılabiliyor. Hep birlikte 
hareket ediliyoruz. O halde 
birbirimizi kırmanın bir gereği 
yok diye düşünüyorum. Bu 
güzel yardım organizasyonunu 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta yaptı. 
Kendisine teşekkür ediyorum. 
İzmir'li depremzedelere bir 
katkımız olmuşsa ne mutlu 
bizlere. Deprem olayı çok acı 
bir gerçektir. Depremin veya 
doğal felaketlerin ne siyaseti 
olur ne dini ne dili nede ırkı. 
Allah bizlere böyle acılar bir 
daha yaşatmasın dedi.”

Büyükliman
Postası 3 13.11.2020GÜNDEM 

BU ORGANiZASYON
BELEDiYE BAŞKANIMIZIN BAŞARISIDIR

5500 adet  Vakfıkeb�r Ekmeğ�n� 
deprem bölges�ne gönderd�k.



Büyükliman
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MÜFTÜ ÖZGÜL'DEN NEZAKET ZİYARETİ
T

onya İlçe Müftülüğü 
görevini başarılı bir 
şekilde 2 buçuk yıl 

boyunca sürdüren ve ardından 
Ordu İli Ulubey İlçe Müftülüğü 
görevine atanan Müftü Haki 
Özgül, özel işleri dolayısı ile 
geldiği Trabzon'dan dönüşü 
sırasında Vakfıkebir İlçemize de 
uğrayarak gazetemizi ziyaret 
etti. Tonya İlçesinde başarılı 
çalışmalara imza atan ve adını 
altın harerle Tonya tarihine 
yazdıran Müftü Haki Özgül, 
işleri dolayısı ile geldiği Trab-
zon'dan dönüşte gazetemizi 
ziyaret ederek bizleri onurlandır-
mıştır. 2 aylık ayrılığın ardından 
güzel bir sürpriz yaparak güzel 
bir sohbet ortamında hasret 
giderdiğimiz Müftü Özgül, Tonya 
İlçesinde çok önemli 
hatıralarının ve anılarının var 
olduğunu söyledi. Ayrıca hiç 
unutamayacağı arkadaşlarının 
da varlığından söz eden Özgül, 
bu önemli dostlarımdan bir 
tanesi de sizlersiniz dedi. 
“BÜYÜKLİMAN POSTASI 
GAZETESİ'Nİ UNUTMAMIZ 
MÜMKÜN DEĞİLDİR”
Müftü Haki Özgül; “Tonya 
İlçesinde görev yaptığımız süre 
içerisinde her zaman 
Büyükliman Postası 
Gazetesinin çok önemli 
desteğini gördüm. Her zaman 
tarafsız habercilik anlayışınız ile 
ahlaklı ve ilkeli yayın hayatınızla 
hem Vakfıkebir de hemde 
Büyükliman Bölgesinde çok 
önemli bir görevi başarılı bir 
şekilde sürdürüyorsunuz. Bu 
bölgeden ayrıldığım günden 
buyana takip ettiğim kadarı ile 

yayın hayatınıza aynı 
çizginizden taviz vermeden 
devam ediyorsunuz. Yani çamur 
ad izi kalsın mantığı ile haber 
yapmıyorsunuz. Her zaman 
doğrunun yanında oldunuz. 
Sizleri unutmam mümkün değil. 
Tüm ekip arkadaşlarınızı 
kutluyorum ve başarılarınızın 
devamını diliyorum dedi.” 
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise, “2018 yılında 
Tonya İlçemizde göreve 
başlayan Sayın Müftümüz Haki 
Özgül, 2,5 yıllık çalışma süresi 
içerisinde omuzlarındaki yükün 
ağırlığını ve sorumluluğunu 
bilerek hareket etmiştir. Din 
Hizmetleri anlamında Tonya İlçe 
Müftülüğünün çıtasını 
yükseltmiştir. Tonya Tarihine 
Altın Harerle Adını 
yazdırmıştır. Tonya İlçemize 
geldiği günden bu yana dini 
hizmetler anlamında önemli 
projelere imza attı. İlçede kalıcı 
önemli eserler bırakan Müftü 
Özgül, çalışkan yapısıyla tüm 
ilçe halkının takdirini toplayan 
önemli bir kurum amiri olmuştur.  

2018 yılında geldiği Tonya 
İlçesi'nde, 2,5 yıllık hizmet 
süresi içerisinde oldukça 
başarılı ve farkındalık yaratan 
çalışmalara imza atmıştır dedi.” 
Kamburoğlu, “Sürpriz ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, bizlerin de sizleri 
unutması mümkün değil dedi. 
Kamburoğlu, bölgeden ayrı-
lışınız 2 ay olmasına rağmen 
Tonya İlçesinde yapmış 
olduğunuz başarılı çalışmalar 
halen daha taktirle anlatılmak-
tadır. Yeni görev yerinizde de 
başarılı bir şekilde çalışmaya 
devam ettiğinizin haberlerini 
duyuyoruz. Bundan dolayı 
bizlerde çok mutlu oluyoruz. 
Bizleri unutmayarak ayrı bir 
değer verip ziyaret etmeniz son 
derece mutluluk ve onur verici. 
Büyükliman Postası Gazetesi 
olarak her zaman ilçe müftülük-
lerimizin yanında olduk. Bundan 
sonrada olmaya devam edece-
ğiz. Sizin başarılarınız ile gurur 
duymaya devam edeceğiz. Sizi 
hiçbir zaman unutmayacağız. 
Yeni görev yerinizde başarılı 
çalışmalar diliyoruz dedi.”

Osman KOYUNCU

Din, denge yani adalet demektir bir 

yerde denge varsa orada din var 

demektir. H.Z. Ali efendimiz, adalet 

devletin dinidir derdi.  Peygamberimiz, 

müşriklerin zulmünden çok bunaldığında, 

sahabelerine Habeşistan'da adil Hıristiyan 

bir kral vardır onun yanına gidiniz orada 

güvende olursunuz dedi ve sahabelerini 

gizlice Habeşistan'a gönderdi. İdari 

noktadan bakıldığında idarecinin birinci 

vasfı adalettir, din ise ikinci planda gelir. 

Bazı kimseler dinsiz adam adil olamaz der. 

İşte Avrupa, halk ve liderler dindar değil 

fakat sistem dindar yani adildir. Burada, 

huzur kalkınma ekonomi, güven her şey 

yolumda devam ediyor. Devleti idare 

edenler dinsiz bile, olsa eğer sistem adilse 

o ülkenin kalkınması mümkündür fakat 

adalet yoksa kalkınmak mümkün değildir. 

İnsanlar tercihlerinde liderlerin 

dindarlığından ziyade sistemin dindar 

yani adil olmasına bakmalıdır. Adalet 

Allah'ın adil isminin tecellisidir. İlim 

adamlarına göre Kuran, özet olarak dört 

şeyden bahseder, Allah'ın birliği, 

peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve 

adalettir.  İbadetler Allah'ın hakkı olduğu 

için, Kuran'daki ibadet kavramını, adalet 

kavramı içinde anlatılır. Kuran'da 

anlatılan diğer şeyler bu dört ana noktayı 

tamamlamak içindir. Allah'ın varlığı, 

peygamberlik ve haşır ne kadar önemli ise 

adalette onlar kadar önemlidir, 

ibadetlerin özü adalettir.  Adalet, medeni 

olmanın ilk şartıdır, adil olmayan insan 

medeni sayılmaz. Adalet kavramı içinde 

bütün diğer olgunluklar ve erdemler 

barınır, adaletin olmadığı yerlerde ise 

güzellikte olmaz, ibadette olmaz, 

medeniyette olmaz, ancak yolsuzluk 

haksızlık kin ve nefret olur. İnsan adil ve 

mükemmel olduğu zaman hayvanların en 

iyisidir: ama hukuktan ve adaletten 

ayrıldığı zaman hepsinin en kötüsü olur. 

Adaletli olmak, kanunlara sahip olmak 

demek değildir, vahşi ve zorbalarında 

kanunları vardır. Mühim olan kanunların 

demokrasi, vicdan, akıl ve hukuka 

uygunluğudur.  

    Adalette esas olan haklının hakkının 

tam verilmesi, hakkın küçüğü büyüğünün 

bakılmaması, küçük hak, büyük için feda 

edilmemesidir. Haklı, kuvvetli olmalı, 

kuvvetli olan haklı olmamalı.  Adalet 

terazi gibidir, terazi dengede ise bu terazi 

ile dindarda tartar dinsizde. Eğer terazide 

denge yoksa yani sistem adil değilse 

idareci H.Z. Ömer bile doğru hüküm 

veremez. Bazı insanlar göre idareci 

dindarsa daha adaletli olur derler. 

Maalesef İslam âleminde dindar görünen 

devletler dünyanın en adaletsiz 

devletleridir. Hükmetmekte büyük bir zevk 

vardır, bu zevk yemek içmek ve cinsellik 

gibi diğer şeylerden çok üstündür.  

   Bazıları dört sahabe, hem siyasi lider 

hem de devlet adamı idiler, şimdi niçin 

olmasın diyorlar. Bunlar hem de müçtehit 

idiler, hem de devlet başkanı. Kuran ve 

Hadisleri yorumlayıp hükümler 

çıkarabiliyorlardı. Şimdikiler dini kendi 

menfaatlerine göre eğip büküyorlar, 

onlarla bunları kıyaslamak mümkün 

değildir. Liderleri dindar yapmak yerine, 

sistemi dindar yani adil yapmak daha 

önemlidir. Bugün adaletin en iyi uygulan-

dığı yerler, kuvvetler ayrılığının olduğu AB 

gibi ülkelerdir. Yani yürütme, yasama ve 

yargının ayrı ve birbirinden bağımsız 

olduğu, birbirlerinin işine karışmadığı, 

her kurumun kendi görevini yaptığı 

yerlerdir. Kuvvetler ayrılığının olmadığı 

İslam ülkeleri gibi yerlerde, savaş, zülüm, 

gözyaşı, açlık ve kargaşa vardır. 

ADALET VE DİNİ 

D
epremde evleri zarar 
görenler çadırlarda 
kalmaya devam 

ederken, bölgeye yardım 
Türkiye'nin birçok yerinden 
yardım geldi. Öğrenciler de, 
sosyal sorumluluk projesi 
başlattı. Vakfıkebir Cumhuriyet 
İlkokulu 1-C. Sınıfı öğrencileri 
İzmir depremine koli yardımı 

yapıldı. Öğretmen Muhammet 
Albayrak ve veliler tarafından 
temin edilen koliler Kızılay'a 
teslim edildi. İzmir'de gerçekle-
şen depremin üzüntüsünü 
yaşayan Cumhuriyet İlkokulu 1-
C sınıfı öğrencileri, deprem 
bölgesine yardım için harekete 
geçti. Deprem bölgesindeki 
ihtiyaçları belirleyerek sosyal 

sorumluluk projesi için çalış-
malara başladı ve temin ettikleri 
malzemeleri Türk Kızılay'ına 
teslim ettiler. Öğrenciler ve 
veliler tarafından hazırlanan, 
bölgede en çok ihtiyaç duyulan 
battaniye ve hijyen ürünlerinden 
oluşan yardım kolileri, ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmak üzere 
Kızılay'a teslim edildi. Okul 
Müdürü Sinan Uzun yaptığı 
açıklamada, “Gerçekleştirdikleri 
sosyal sorumluluk projeleriyle 
duyarlı ve vicdanlı bir nesil 
olarak yetişen öğrencilerimiz, 
İzmir'de yaşanan üzücü 
depreme duyarsız kalmadı. 
Ülkesine ve çevreye karşı 
sorumluluk duygusu olan, 
merhametli ve duyarlı 
öğrencilerimize başlattıkları 
anlamlı yardım kampanyası için 
teşekkür ediyorum. Hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum” dedi.

ARICILIK KURSU
 GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 

72 saat sürecek olan arıcılık kursu açtı. Kursa 
yoğun ilginin olması gözlerden kaçmadı.
“ÇİFTÇİLERİMİZİ MERKEZİMİZDE 
AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUK”
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdiresi Cemile 
Kahyaoğlu da, kursa gösterilen yoğun ilginin 
dikkati çektiğini belirterek, "Hayvancılıkla 

uğraşanların başta da arıcılarımızın eğitimli 
olmasını çok önemsiyoruz, Arıcıların ürettikleri 
ürünlerin ülke genelinde daha üst düzeylere 
gelmesi için elimizden geleni yapacağız. 
Önümüzdeki günlerde farklı alanlarda kurs 
açmaya devam edeceğiz."Arıcılık yoğun ilgi 
gören tarımsal bir uğraştır. İnsanların ticari ya 
da hobi amacıyla yaptığı arıcılık aynı zamanda 
doğanın sürekliliğini sağlama açısından da 
önemlidir. Bu kurs programı ile bireylerin bilinçli 

bir şekilde arı yetiştiriciliği yapabilmeleri 
amaçlanmaktadır. Programı bitiren bireyler, 
küçük/büyük ölçekli arı çiftliklerinde çalışabilirler. 
Kendileri üretim ve yetiştiricilik yapabilirler. 
Bunun eğitimle desteklenmesi gerektiğini 
aktardı. Çiftçilere her türlü desteği sunmaya 
devam ettiklerini belirterek, çiftçileri eğitim ve 
uygulama merkezinde ağırlamaktan mutluluk 
duyduklarını kaydetti. Kursta eğitimci olarak 

görev alan Muharrem Şentürk, kursiyerlere 
teorik olarak dünyada ve Türkiye'de bal arısı ve 
ırkları, arılarda çalışma düzeni, arı ürünleri, 
arılarda ilkbahar ve yaz bakımı, arılarda 
sonbahar bakımı ve arıların kışlatılması, arı 
hastalık ve zararlılarından korunmanın yanı sıra 
pratik olarak mevsimsel bakım, konveksiyon el 
ve organik arıcılık, modern ve ilkel arıcılık, ilaç 
kullanımı ve kalıntıları, Türkiye'de bitki orası 
gibi konularda bilgi verildiğini söyledi.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi yoğun talep üzerine 
50 vatandaşın katıldığı arıcılık kursu açtı. 72 saat 
olarak planlanan arıcılık kursu 3 hafta sürecek ve 
kurs sonunda katılımcılara belge verilecek.

CUMHURİYET'TEN İZMİR'E YARDIM ELİ
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de gerçekleşen depremde bir çok 
insan, yakınlarını ve evlerini kaybetti. Vakfıkebir Cumhuriyet İlkokulu 1-
C sınıfı öğrencileri İzmir'li depremzedelere yardım eli uzattı.

Y
ardımlar 
paketlenerek 
Sosyal 

Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Müdürlüğüne makbuz 
karşılığında teslim edildi. 
30 Ekim 2020 Günü Ege 
Bölgesi ve İzmir de 
meydana gelen deprem 
sonrasında yurt genelinde 
başlatılan yardım 
kampanyasına Beşikdüzü 
Gürhan Yardım İlk ve 
Ortaokulu Öğrenci, 
Öğretmen ve veliler 
yardımda bulundu. İzmir 
Seferihisar merkezli 
meydana gelen deprem 
sonrasında yardım kampanyası 
organize eden AFAD 'a 
ulaştırılmak üzere Beşikdüzü 

Şehit Gürhan Yardım İlk ve 
Ortaokulu Öğrenci velileri. 
Öğrenci ve Öğretmenler tarafın-
dan 121 adet battaniye, 7 adet 
gıda kolisini Beşikdüzü Şehit 

Gürhan Yardım 
İlköğretim Müdürü 
Emrah Demiral 
tarafından 
Beşikdüzü Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Müdürü Türkan 
Atalar'a imza 
karşılığında teslim 
edildi. Beşikdüzü 
Şehit Öğretmen 
Gürhan Yardım 
Okulu Müdür 
Emrah Demiral,  
yardım kampan-
yası AFAD tara-
fından organize 

edilen ve yardım kampanyasına 
destek olan ilçe esnafı başta 
olmak üzere velilere de bütün 
destek verenlere teşekkür etti.

DEPREMZEDELERE YARDIM KAMPANYASI DÜZENLEDİLER
Beşikdüzü İlçesi Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlk ve Ortaokulu'ndan 
İzmir depremzedeleri için yardım kampanyası düzenlendi.



Büyükliman
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜM DÜNYADAKİ
MAZLUMLARA UMUT IŞIĞI OLMUŞTUR
K

aymakam Mesut Yakuta; 
”Hayatını ülkesine ve 
milletine adayan, en zor 

şartlarda büyük başarılara imza 
atan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, ”En Büyük Eserim” diye 
nitelendirdiği Türkiye 
Cumhuriyeti ile Türk milletinin 
muasır medeniyetler seviyesine 
yükselmesinin yolunu açmıştır. 
Büyük önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, büyük Türk 
milletinden aldığı güçle, 
emperyalist güçlerin hücum 
ettiği, işgal ettiği vatan 
topraklarını ve tarihten silinmek 
istenen milletimizi tekrar bir 
araya getirerek, bir 
imparatorluğun küllerinden yeni 
bir devlet kurmuştur. 1919-1923 
yılları arasında yürütülen istiklal 
mücadelesi ve emperyalizme 
karşı kazanılan zaferler sonrası 
modern Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşu tüm dünyadaki mazlum 
milletlere bir umut ışığı olmuş ve 
mücadele azmi vermiştir. 
Cumhuriyetin ilanından sonra 
büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ün yapmış olduğu 

reformlar bugünde yolumuzu 
aydınlatmaya devam 
etmektedir. Bugün bizlere düşen 
görev milli istiklal mücadelesi 
ruhu ile Türkiye Cumhuriyetini 
ve kazanımlarını her daim 
korumak, cumhuriyetimizi 
yükseltmektir. Atatürk'ün 
aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 
tarihini bir matem günü olarak 
kabul etmek yerine O'nu 
hedeerine yönelik anmamız 
gerekmektedir. Atatürk'ü anmak, 
diğer bir ifadeyle anlamak; 

O'nun daima büyük önem 
verdiği Türk Milletinin birliğini, 
ülkesinin bölünmez bütünlüğünü 
koruyarak geleceğe güvenle 
bakmak, bu uğurda her türlü 
fedakârlığa hazır olmak 
demektir. Türk milleti, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
önderliğinde verdiği şanlı 
mücadele ile bağımsızlığını 
muhafaza, milli birlik ve 
beraberliğini güçlendirme, 
devletini sonsuza kadar 
yaşatma azim ve kararlılığını 
tüm dünyaya göstermiştir. Bir 
ülkenin onurunu ve 
bağımsızlığını koruyarak nasıl 
değişebileceğini ve nasıl çağdaş 
ve örnek bir Cumhuriyet haline 
gelebileceğini tarih yazarak 
değil, yaparak gösteren ve bu 
şekilde diğer milletlere örnek 
olan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ü, O'nun şahsında dava 
ve silah arkadaşlarını, canlarını 
ülkemiz için feda eden tüm 
kahramanlarımızı bir kez daha 
sevgi, saygı, rahmet ve minnetle 
anıyorum. Aziz hatırası önünde 
saygıyla eğiliyoruz dedi.”

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, 10 Kasım Atatürk'ü 
Anma Günü ve Atatürk Haftası 
dolayısıyla yayımladığı 
mesajında, Gazi Mustafa 
Kemal'in, üstün askeri dehası 
ve kararlı duruşuyla başarılı bir 
komutan olarak milli bellekleri 
ve dünya tarihinde saygın bir 
yer edindiğini vurguladı. 
Atatürk'ün, önderlik ettiği istiklal 
mücadelesinin kazanılmasının 
ardından Cumhuriyeti kurdu-
ğunu, daha sonra istikbal mü-
cadelesine de önderlik ederek, 
ülkeyi muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkarmak 
için yoğun gayret gösterdiğini 
kaydeden Balta, "Bugün bizler, 
istiklal ruhuna ve kurtuluş 
felsefesine sıkı sıkı sarılarak, 
Cumhuriyetimizin ideallerini ve 
hedeerini, aziz milletimizin 
hayallerini gerçeğe dönüştür-
mek için aynı heyecanla azimle 
çalışmaktayız." ifadesini 
kullandı. Balta, Türkiye'nin, 
istikrar içinde güçlenmeye, 
büyümeye ve demokrasinin 
standartlarını her geçen gün 

yükseltmeye devam ettiğine 
dikkati çekerek, şunları 
kaydetti: "Onun en büyük 
eserim dediği ve gelecek 
nesillere emanet ettiği Türkiye 
Cumhuriyetini ecdadımızdan 
aldığımız güç ve ilhamla daha 
ileriye taşımak, daha güçlü, 
daha müreffeh bir ülke haline 
getirmek için mücadele 
verdiğimiz ülkemiz, bugün 
dünyada sözü dinlenen, 
dostluğu aranan ve 
uluslararası sorunların 
çözümünde aktif rol üstlenen 
yüksek itibara sahip ve örnek 

gösterilen bir konuma 
yükselmiştir. Gazi Mustafa 
Kemal  Atatürk'ün bize bıraktığı 
eşsiz mirası, mücadele aşkını, 
azmini ve cesaretini gelecek 
nesillerimize anlatmak bizim 
asli vazifelerimizdendir. Bugün, 
ülke ve millet olarak Atatürk'ün 
gösterdiği hedeer 
doğrultusunda daima ileriye 
bakıyor, tarihimizden, 
medeniyetimizden ve yüce 
milletimizden aldığımız güçle; 
gelişerek, yenilenerek,  
yılmadan, yorulmadan, 2023, 
2053 ve 2071 hedeerimiz 
doğrultusunda emin adımlarla 
ilerliyoruz. Cumhuriyetimizi 
ilelebet payidar kılmak ve 
ülkemizi muasır medeniyet 
seviyesine taşımak için hep 
birlikte yol almaya devam 
edeceğiz. Bu düşüncelerle 
vefatının 82. yılında, 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
istiklal mücadelemizin bütün 
kahramanlarına bir kez daha 
Allah'tan rahmet diliyor, aziz 
şehitlerimizi, gazilerimizi ve 
tüm ecdadımızı şükranla 
anıyorum."

MUHAMMET BALTA'DAN 10 KASIM MESAJI

Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi üyeleri ve 

İlçe Orman İşletme Şeiği 
personeli ile birlikte Gençlik 
Merkezi Binasının yanında 
bulunan boş alana 
dan dikimi yapılarak 
Milli Ağaçlandırma 
Günü kutlandı. 
Etkinlikte Vakfıkebir 
Gençlik Merkezinin 
efsane müdürü 
merhum Mustafa 
Turupçu anısına da 
dan dikimi gerçek-
leştirildi. Vakfıkebir 
İlçesi Kemaliye Ma-
hallesi Gençlik Mer-
kezi Binası yanındaki 
boş arazide yapılan 

ağaç dikim etkinliğine 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Vekili Özer Aktaş,  Trabzon 
Orman İşletme Müdür 
Yardımcısı Gökmen Genç, 

Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi Müdürü Yunus Ali 
Civil, Vakfıkebir Belediyesi Fen 
İşleri Müdürü Mustafa Kemal 
Bulut, İlçe Orman İşletme 

Şeiği personeli ve 
Gençlik Merkezi üyesi 
gönüllü gençler 
katıldılar. Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil; 
“Gençlik Merkezimizin 
de ismini taşıdığı 
Merhum Mustafa 
Turupçu Müdürümü-
zün anısına Gençlik 
Merkezi ailesi olarak 
hatıra dan dikimi 
gerçekleştirdik dedi.  

MİNİK YÜREKLERDEN İZMİR'E ANLAMLI YARDIM

A
K Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora, 
ATATÜRK'ün vefatının 

82. yılı dolayısıyla mesaj 
yayımladı. Türkiye'nin AK Parti 
ile büyümeye devam edeceğini 
dile getiren Cora, mesajında şu 
ifadelere yer verdi: 
“Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK'ü ebediyete irtihalinin 
82. yıl dönümünde saygıyla yad 
ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, 
AK Parti döneminde yapılan 
onca saldırı ve engelleme 
teşebbüslerine rağmen attığı 
Yerli ve Milli adımlarla ilerlemeyi 
ve büyümeyi sürdürmektedir.  
İçinden geçmekte olduğumuz 
bu zor günlerde el ele vererek 

ATATÜRK'ün manevi mirası 
olarak bıraktığı 'aklın' ve 'bilimin' 
yol göstericiliğinde yine “En 

büyük eserim” dediği ve 
gelecek nesillere emanet ettiği 
Türkiye Cumhuriyeti'ni daha 
ileriye taşıyacak, daha güçlü 
ve daha müreffeh bir ülke 
haline getirecek adımları; 
kararlı, sağlam, korkamadan, 
sendelemeden, yılmadan ve 
yorulmadan atıyoruz. Bu 
duygu ve düşüncelerle 
vefatının 82. yıl dönümünde 
Kurtuluş Savaşı'mızın 
Başkomutanı ve 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları ile vatanımız 
uğruna fedakârca şehit ve 
gazi olan tüm kahraman-

larımızı rahmetle, minnet ve 
şükranla anıyorum dedi."

TÜRKİYE AK PARTİ'YLE 
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i 
ölümünün 82. yılında minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

İzmir'de yaşanan ve 114 
kişinin hayatını kaybettiği 

deprem felaketinin ardından, 
Türk Milleti tek yürek oldu. 
Yurdun dört bir yanında İzmirli 
depremzedelere destek olmak 
amacıyla kampanyalar 
düzenlendi. Vakfıkebir Berfey 
Kreş ve Gündüz Bakımevi 
öğrencileri ve aileleri de 
depremzedelere destek olmak 

istedi. Kampanya okul velileri, 
çalışanları, esnaf, eş, dost, 
akraba ve yardımda bulunmak 
isteyen herkes tarafından 
yapıldı. En kısa sürede İzmir'e 
ulaştırılmak üzere toplandı. 
Ayrıca Kızılay haftası şiirleri, 
şarkıları, drama oyunları ile 
canlandırılıp etkinlikler yapıldı.
“DEPREMZEDELERİN 
YANINDA OLMAK İSTEDİK”

Öğrencilerinin yaptığı 
yardımın yanı sıra, okul 
idaresi de aralarında 
topladıkları bağış ile 
kampanyaya destek 
oldu. Okul İdaresi, 
"İzmir bir deprem 
yaşandı ve hepimiz çok 
üzüldük. Okulumuz 
öğrencileri ve velilerinin 
desteği ile İzmir'deki 
depremzedelerin 
yanında olmak istedik. 
Çocuklara yaptığımız 
desteğin amacını 
anlattık. Hazırlanan 
kolileri gerekli birimlere 
teslim ettik. Okulumuz 

gibi başka okullarda da 
kampanyalar düzenleniyor. 
Yaraların sarılmasında ufak da 
olsa katkımız olmasını istedik. 
Öğrencilerimiz, velilerimiz, 
öğretmenlerimi, personelimiz 
ve katkıda bulunan herkese 
kampanyaya sundukları 
desteklerden dolayı teşekkür 
ediyoruz" dendi.

Vakfıkebir Berfey Kreş ve Gündüz Bakımevi Kızılay Haftası kapsamında 
her yıl oldugŭ  gibi bu yıl da yardım kampanyası basļ attı.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 
aramızdan ayrılışının 82. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, ATATÜRK'ün 
vefatının 82. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

V
akfıkebir Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürü Yunus Ali 
Civil yaptığı açıklamada; 

“Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı işbirliğiyle 81 
ilde devam eden Yüzme 
Bilmeyen Kalmasın 
Projesi kapsamında 
Vakfıkebir Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürlüğü 
olarak İl Müdürlüğümüze 
bağlı Mehmet Akif Ersoy 
Yüzme Havuzunda İlk ve 
orta dereceli okul 
öğrencilerine yönelik 

yüzme derslerine Vakfıkebir 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve 
Büyükliman İlkokulu 

öğrencilerimizi de dahil ettik. 
Projemize üç okul katılmış olup 
toplam öğrenci sayımız 59'a 
ulaşmıştır. Diğer okullarımız ve 
öğrencilerimizin de katılımını 
bekliyoruz. Maske, mesafe ve 
temizlik kurallarına dikkat 
edilerek belirli periyodlar halinde 
bir sene boyunca havuza 
getirilen öğrenciler, burada 
uzman antrenörler eşliğinde 
yüzme öğrenecekler. 
Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 
Günlük Eylem Planı 
kapsamında başlatılan projeyle, 
eylem planının sonuna kadar 
İlçe Spor Müdürlüğü olarak 

Vakfıkebir'deki bütün 
çocuklarımıza 
kademeli olarak 
yüzmeyi öğretmeyi 
hedeiyoruz dedi. 
Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitimi Müdürü 
Samim Aksoy, 
Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali 
Civil, Okul Müdürleri 
ve veliler çocukları 
havuza uğurladılar.

YÜZME BİLMEYEN GENÇ KALMAYACAK
Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ilçede yüzme 
bilmeyen genç kalmasın projesi kapsamında ilk ve ortaokul 
öğrencilerine yönelik yüzme derslerine devam ediyor.

MUSTAFA TURUPÇU ANISINA F�DAN D�K�LD�
“Milli Ağaçlandırma Günü”  kapsamında Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi Müdürlüğü 
ve Vakfıkebir İlçe Orman İşletme Şefliği ile birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.



Büyükliman
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BÜYÜKŞEHİR'DEN 
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE ZİYARET

B
üyükşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Zorluoğlu'nun seçim 

vaatleri arasında yer alan ve bir 
süre önce hizmete giren 
Engelsiz Yaşam Akademisi'nde 
çok sayıda özel gereksinimli 
birey eğitim görüyor. Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, özel 
gereksinimli bireylerin sıkıntı 
yaşamadan eğitim görmeleri için 
onları sabah evlerinden alıp, 
akşam evlerine bırakıyor.
AİLELERLE BİR ARAYA 
GELİYORLAR
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanı 
Muharrem Çimşit, beraberindeki 
ekiple birlikte, Engelsiz Yaşam 
Akademisi'nde eğitim alan özel 
gereksinimli bireyleri evlerinde 
de ziyaret ederek, ailelerle bir 
araya geliyor. Bu kapsamda 
Maçka ilçesi Esiroğlu 
Mahallesi'nde yaşayan Sami ve 
Yusuf Yavuz kardeşler ile 
ailelerine ziyarette bulunuldu.
ZORLUOĞLU'NUN
SELAMINI İLETTİLER
Ziyaretlerle ilgili açıklamalar 
yapan Sosyal Hizmetler Dairesi 

Başkanı Muharrem Çimşit, 
“Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Engelsiz Yaşam Akademisi'nde 
eğitim verdiğimiz özel gerek-
sinimli çocuklarımızın ailelerini 
ziyaret ederek, sıkıntılarını dinli-
yoruz. İstekleri olursa, elimizden 
geldiğince yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Murat 
Zorluoğlu'nun selamlarını ve 
sevgilerini kendilerine iletiyoruz” 
şeklinde konuştu.
BAŞKANIMIZA 
TEŞEKKÜR EDERİZ
Sami ve Yusuf Yavuz'un ailesi 
ise ziyaret nedeniyle 
memnuniyet duyduklarını 

belirterek, “Uzun yıllar 
Almanya'da yaşadık. 
Çocuklarımız Türkiye'ye 
döndükten sonra aldıkları 
eğitimlerle ilerleme katettiler. Bu 
yıl da Büyükşehir Belediyesinin 
Engelsiz Yaşam Akademisi'nde 
onlarla çok güzel ilgileniliyor. 
Çocuklarımız her sabah evden 
alınıp, eve bırakılıyor. Trabzon'a 
böyle bir merkezi kazandırdığı 
ve özel gereksinimli bireylere 
verdiği önem nedeniyle başta 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Murat Zorluoğlu'na, 
hocalarımıza ve emeği geçen 
herkese yürekten teşekkür 
ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Yeniden Refah Partisi 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı 

Gökhan Şahin yaptığı 
açıklamada; “İlçe genelindeki 
siyasi oluşumlar farklı kirler 
taşısa da içerisinde bulunulan 
durumun gereği olarak bir 
arada olunması zorunluluk 

kıldığını ifade eden Şahin 
birlik ve beraberlik mesajı ver-
di. Bizler burada şirin İlçemiz 
Çarşıbaşı için neler yapılabilir 
nasıl daha yaşanabilir bir 
Çarşıbaşı inşa edilebilir, ticari 
ve kültürel anlamda neler 
kazandırabilirim derdinde 
olmalıyız. 10 Kasım da Sayın 
Valimiz İsmail Ustaoğlu'nun 

ilçemizi ziyaretleri sırasında 
tüm siyasi ilçe başkanlarının 
bir arada olması taraı tarafsız 
herkes tarafından olumlu 
karşılanması ilçemiz adına 
önemli bir gelişmedir. Yapılan 
ziyaretler neticesinde ilçemiz 
adına yapılan ve yapılacak 

olan yatırımlar ele alınmış 
olup hala sürmekte olan 
projeleri ve başlanılacak olan 
yeni projeler hakkında 
istişareler yapılmıştır. Sayın 
Belediye Başkanımız Mümin 
Bey'in hiç ayrım yapmadan 
herkesi yapılan çalışmalara 
davet edip bu birlikteliği 
sağlaması olumlu adımlardır. 

Bunlar ilçemiz adına 
sevindirici gelişmelerdir dedi.  
Başkan Şahin ayrıca Trabzon 
Valisi sayın İsmail 
Ustaoğlu'na, İlçe Kaymakamı 
sayın Burak Yılmaz'a, 
Belediye Başkanı Mümin 
Nuhoğlu'na, AK Parti İlçe 

Başkanı Hakan Kocaman'a, 
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe 
Başkanı Hüseyin Kara'ya, 
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
Başkanı Sultan Balcı'ya, Bele-
diye meclis üyesi Alpaslan 
Kurt ve Daire Amirlerine bu 
birlik ve beraberlik ve 
dayanışmadan ötürü  hepsine 
ayrı ayrı teşekkür ederim dedi.

BAŞKAN ŞAHİN,  BU BİRLİKTELİĞİN
SAĞLANMASI OLUMLU ADIMLARDIR

CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, TBMM'de, 8 

aydır kapalı olan amatör 
liglerde oynayan futbolcularının 
büyük mağduriyetler yaşadığını 
dile getirerek “Profesyonel 
ligler haziran ayında 
başlamışken, siyasi parti 
kongreleri yapılabiliyorken 
amatör futbol maçları neden 
oynanamıyor” diye sordu. 
Koronavirüs salgını nedeniyle 
mart ayından itibaren amatör 
küme maçları da askıya 
alınmıştı. Eylül ayı itibarıyla 
futbol ligleri başlarken, Türkiye 
Futbol Federasyonunun (TFF) 
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ile 
ilgili muallakta kalan 
açıklamaları ve başlama tarihi 
vermemesi üzerine amatör lig 
futbolcuları isyan etti. Halı 
sahadan profesyonel liglere 
kadar her yerde futbol 
oynamak serbestken mart 
ayından beri sahayta 
çıkamayan Bölgesel Amatör 

Lig futbolcularının hiçbir 
gelirleri yok.
“70 BİNİ AŞKIN SPORCU 
MAĞDUR”
Amatör lig futbolcularının bu 
mağduriyetlerini Mecliste dile 
getiren CHP Trabzon 
Milletvekili Ahmet Kaya, şunları 
söyledi: “Amatör liglerde top 
koşturan 70 bini aşkın 
sporcumuz sekiz aydır maçlar 
oynanmadığı için büyük 

mağduriyetler yaşamaktadır. 
Profesyonel ligler haziran 
ayında başlamışken, siyasi 
parti kongreleri yapılabiliyorken 
amatör futbol maçları neden 
oynanamıyor? Türk futbolunun 
kalbi Trabzon'da gençlik 
yıllarında futbol oynamış ve 
hâlen Meclis futbol takımında 
futbol oynayan bir milletvekili 
olarak amatör futbolcularımızın 
fedakârlıklarını, umutlarını, 
maça çıkarken yaşadıkları 
heyecanı en iyi bilenlerden 
biriyim. Futbolu futbol yapan 
amatör ruhtur. Amatör ruhu yok 
etmek futbolumuzun geleceğini 
yok etmektir.”
“AMATÖR LİG BİR AN ÖNCE 
BAŞLATILMALI”
Futboldan ekmeğini kazanan 
on binlerce amatör futbolcu, 
teknik adam, hakemler, saha 
komiserleri ve birçok görevlinin 
maçların oynanacağı günü iple 
çektiğini söyleyen Kaya, “Türk 
futbolunun geleceği için ve 
futboldan evine ekmek götüren 
insanlarımızın sıkıntılarının 
giderilmesi için Bölgesel 
Amatör Lig başta olmak üzere 
tüm amatör ligler bir an önce 
başlatılmalıdır” diye konuştu.

İlçeye yatırım ve hizmetlerin 
yanı sıra sosyal yaşam 
alanlarıyla yaşanılabilir bir 
kent haline getirmenin gayreti 
içerisinde yer aldıklarını 
belirten Görele Belediye 
Başkanı TolgaErener, 
“Aydınlıkevler Mahallesine 
güzel bir sosyal yaşam alanı 
kazandırdığımıza inanıyorum. 
Gerçekten güzel bir yer oldu. 
İçerisinde muhtarlık binası, 
çocuklar için oyun alanları, 
bisiklet yolu, satranç oyun alanı 
ve ailelerimizin dinlenebileceği 
yer aldığı güzel bir projeyi 
hayata geçirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Ben özellikle başta 
bu yerin bir bölümünü bize 

bağışlayan eğitim gönüllüsü 
Melahat Gürel Hanımefendiye 
ve buranın buraya 
kazandırılmasında özverili bir 
çalışma sergileyen belediye 
personellerime çok teşekkür 
ediyorum” dedi. Belediye olarak 
hizmet ve yatırım anlamında 

dört koldan çalışmaların 
sürdürüldüğünü ifade eden 
Erener, “Görele'ye 
vereceğimiz müjdelerimiz, 
ilçemize kazandırdığımız 
projelerimizin açılışlarını 
yapmaya devam edeceğiz. 
Devgealtı piknik alanımız 
bitmek üzere, Bozcaali 
Mahallesine çok önemli bir 
tesis kazandırdık. Bunların 
haricinde Görele Belediyesi 

ilçede dört koldan çalışmalarını 
sürdürüyor. Görele için çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Bu açılış-
ta tüm siyasi parti temsilcileri-
mizi de burada görüyorum. 
Birlikten güç doğar, ayaklarınıza 
sağlık” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan Şahin, 
Çarşıbaşı ilçesinde son dönemlerde oluşan birlik ve beraberliğin 
ilçe adına son derece önemli adımlar olduğunu vurguladı. 

CHP M�LLETVEK�L� KAYA,
AMATÖR LİGLERİ BAŞLATIN
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, amatör lig 
futbolcularının taleplerini TBMM'ye taşıyarak "70 bini 
aşkın sporcu mağdur, amatör ligleri başlatın artık" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu tarafından hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Akademisi'nde 
eğitim gören özel gereksinimli bireyleri evlerinde ziyaret ediyor.

GÖRELE'YE YENİ YAŞAM ALANI
Görele Belediyesi tarafından Aydınlıkevler Mahallesine kazandırılan 'Melahat Gürel 
Aile ve Çocuk Parkı ve Muhtarlık Bürosu' düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

KARABAĞ'DA SAVAŞ BİTTİ!
ZAFER AZERBAYCAN'IN... 

A
zerbaycan zafer ilan 
ederken Ermenistan 
Başbakanı Paşinyan 

yenilgiyi resmen kabul etti ve 
imzaladığı anlaşmayı da 
açıklayarak "Mecburum" diyerek 
duyurdu. Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin de yaptığı son 
dakika açıklamasında 
"Azerbaycan ile Ermenistan 
arasında ateşkes başladı" 
dedi. Türkiye ve 
Azerbaycan halkını göz 
yaşlarına boğan son dakika 
gelişmesi işgalden 
kurtarma harekatından, 
Karabağ savaşından geldi. 
Azerbaycan kesin ve kati 
bir biçimde Karabağ 
Savaşı'nı kazandı ve zafer 
ilan etti. Buna karşılık 

Ermenistan Başbakanı da 
yaptığı konuşmada yenilgiyi 
kabul ve itiraf ederken 
anlaşmayı imzalamak zorunda 
olduğunun altını çizdi. "Başka 
şansım yoktu" diyen Paşinyan 
Azerbaycan'a saldırı emirlerini 
veren Paşinyan'dan çok uzak bir 

görüntü çizdi. Karabağ 
anlaşmasındaki son dakika 
ayrıntılarına göre taraar son 
durum itibarıyla Azerbaycan'ın 
zaferini tescilledi. Ayrıca 
anlaşma anına kadar hakimiyet 
altına alınan alanlar da 
Azerbaycan'da kalmaya devam 

edecek. Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, 
Azerbaycan ile Ermenistan 
arasında ateşkes 
başladığını duyurdu. 
Bununla birlikte 
Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ve Ermenistan 
Başbakanı Paşinyan da 
açıklamalar yaparak 
Azerbaycan'ın zaferini 
tescil ve teyit etti.

Ermenistan'ın hukuksuz ve pervasız saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın "Artık yeter" 
diyerek başlattığı işgalden kurtuluş harekatı Azerbaycan'ın zaferiyle sona erdi. 



Büyükliman
Postası 7 13.11.2020

V
akfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanı Teğmen Mert 
Oğuztarhan yaptığı 

açıklamada, Trabzon Valiliği 
koordinesinde kamu kurum ve 
kuruluşlarının işbirliği ile 'Yayla 
Evlerinde Erzak ve Malzeme 
Bırakmayalım' projesi 
başlatıldığını belirtti. Vakfıkebir 
İlçe Jandarma Komutanı 
Teğmen Mert Oğuztarhan, 
Trabzon Valiliği koordinesinde 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
işbirliği ile 'Yayla Evlerinde 
Erzak ve Malzeme 
Bırakmayalım' projesi başlatıldı 
dedi. Konuyla ilgili olarak 

Teğmen Oğuztarhan, terörist 
unsurların yaşamlarını yayla 
evlerinden hırsızlık yaparak 
bırakılan erzaklarla sağladığı bu 
nedenle yayla evi sahiplerinin 
kış döneminde evlerde erzak ve 
yaşam malzemesi bırakmaması 
uyarısında bulundu. Yaptığı 
uyarılara şöyle devam etti; 
"Terörle Mücadele Harekatı 
(TMH) kapsamında, Karadeniz 
Bölgesinde sürdürülen yoğun, 
baskılı ve koordineli 
operasyonlar neticesinde 
Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) 
sözde Karadeniz açılım gurubu 
büyük oranda etkisiz hale 

getirilmiş, bazı unsurları ise 
bölgemizde tutunamayarak 
kaçmak zorunda kalmışlardır. 
Bölgemizde emniyet ve 
asayişin sağlanmasına yönelik 
olarak operasyonlara kararlılıkla 
ve aralıksız olarak devam 
edilmektedir. Terörist unsurların 
yaşamlarını yayla evlerinden 
hırsızlık yaparak bırakılan 
erzaklar la sağladığı 
bilinmektedir. Bu duruma engel 
olmak ve barınma imkanlarını 
boşa çıkarmak maksadıyla; 
Yayla evi sahiplerinin kış 
döneminde evlerde erzak 
(erzak/gıda maddesi) ve yaşam 

malzemesi [pil, akü, 
tüp, ilaç, suni gübre 
(nitrat) ocak, küçük ev 
aletleri vb.] 
bırakmaması. 
Yayladan dönüşlerde, 
artan yaşam 
malzemelerinin hane 
sahiplerince 
beraberlerinde geri 
getirilmesi (bu 
durumun terörle 
mücadelede hayati 
önem arz ettiğinin 
bilinmesi). Yayla evi 
sahipleri tarafından 
yaylalarda sonbahar-

kış sezonunda boşalttıkları 
evlerinin pencere ve kapılarının 
kolaylıkla açılmasını 
engellemek maksadıyla 
güçlendirilmesinin sağlanması. 
Yayla mevsimi haricinde, yayla 
evlerine gidildiğinde; yayla 

mevsimi haricinde, yayla 
evlerine gidildiğinde hırsızlık 
şüphesi olması durumunda iz 
ve delilleri bozmadan güvenlik 
güçlerine haber verilmesi 
hususları kamuoyunun bilgisine 
sunulur" dedi.

HABER

ATA'YI ÖZLEM, SAYGI VE 
ŞÜKRANLA ANDIK

V
akfıkebir Hükümet 
Konağı önünde 
düzenlenen anma töreni 

sırasında Atatürk Anıtı'na 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta ve Belediye 
Başkan Vekili Özer Aktaş 
tarafından çelenkler sunuldu. İki 
dakikalık saygı duruşu 
sırasında sirenler çalındı ve 
ardından İstiklal Marşımız 
eşliğinde göndere çekilen 

bayraklar yarıya indirildi. 
Törene İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta, İlçe Belediye Başkan 
Vekili Özer Aktaş, Garnizon 
Komutanı Teğmen Oğuzkaan 
Fahrioğulları, İlçe Emniyet 
Müdürü Erdal Ergüven, İlçe 
Jandarma Komutanı Mert 
Oğuztarhan, Savcı Kasım 

Baran Acar, Hakim Zeynep 
Erdemli, Hakim Burak Oğuz 
Çiftçi, Daire Amirleri, Okul 
Müdürleri, STK temsilcileri, 
mahalle muhtarları, öğrenciler 
ve vatandaşlar katıldı. Hükümet 
Konağı önünde düzenlenen 
anma töreni Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
tarafından gerçekleştirildi. 
Programın sunuculuğunu 
okulun Edebiyat Öğretmeni 

Ergin Şeref yaparken, günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmayı okulun Tarih 
Öğretmeni Ali Hikmet Kamiloğlu 
tarafından yapıldı. 
“ATATÜRK MÜSTESNA 
İNSANLARDAN BİRİDİR”
Bilindiği üzere 82 yıl önce 
bugün, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti'nin kurucusu, ulu önder, 
büyük devlet adamı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ü 
kaybettik. Dünya tarihi çağlar 
boyunca üstün nitelikli 
askerlerin, yüksek yetenekli 
devlet adamlarının etkin 
yaşamlarını dile getirir; fakat, 
asker ve devlet adamı nitelik 
ve yeteneklerini bir bütün ola-
rak kendi kişiliğinde toplamış 
bulunan, pek az örnek insanın 
varlığından söz eder. İşte 
Atatürk bu müstesna insanlar-
dan biridir. Atatürk, vatanına ve 
ulusuna çok yüce duygularla 
bağlı, vatan savunmasını her 
şeyin üzerinde tutan, millet 
sevgisi tutku derecesinde olan, 
yaşarken ve öldükten sonra da 
maddi ve manevi tüm varlığını 
ulusuna adayan bir devlet 
adamı ve komutandır. Onun en 

büyük ideali; Türk Ulusunun en 
medeni ve refah seviyesi 
yüksek bir millet olarak varlığını 
sürdürmesiydi. Memleketin 
mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni 
olması, onun için bir hayat 
davası idi. Ona göre akıl ve 
mantığın halledemeyeceği iş 
yoktur. Gerçekleştirdiği başarılı 

inkılâpların temelinde de akıl ve 
mantık vardır. Çağdaş uygarlık 
düzeyinin üzerine çıkmayı 
hedef gösteren Atatürk, eğitimle 
ve eğitimin milli olması ile de 
yakından ilgilenmiştir. Milli 
Eğitimi güçsüz olan bir milletin 
gelişimini tamamlayamaya-
cağını düşünen Atatürk'e göre: 
“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, 
bağımsız, şanlı, yüce bir toplum 
olarak yaşatır; ya da bir milleti 

esarete ve sefalete terk eder.”
Atatürk'ün görüşleri kesin ve 
isabetlidir. Çanakkale savaşları 
sırasında düşman donanması-
nın nereden çıkarma yapabile-
ceğini sezmesi, II. Dünya 
Savaşını önceden tahmin 
edebilmesi, Hatay'ın Türkiye 
topraklarına katılması onun ileri 

görüşlülüğünün en 
belirgin örneklerin-
dendir. “Yurtta Barış, 
Dünyada Barış” 
sözünün sahibi olan 
Atatürk, toprak 
büyütme heveslisi 
olmayan, mecbur 
kalınmadığı sürece 
savaşı cinayet 
olarak kabul eden 

bir liderdir. Kararlı, 
inatçı ve kendinden 
emin bir kişiliğe sahip 
olan Atatürk'e göre 
Türk milleti esir olarak 
yaşayamazdı. Bu 
nedenle Kurtuluş 
Savaşı'nı başlattığın-
da parolası “Ya İstiklâl, Ya 
Ölüm”dür. Aynı çağda yaşayan, 
gerek kendi milletleri, gerekse 
dünya için endişe ve korku 

kaynağı olan bazı liderler, bu 
gün ya unutulmuş ya da kötü 
miraslarıyla anılır olmuştur. 
Atatürk ise, sevgi ve saygı 
uyandırarak Türk milletini çağ 
ile tanıştırmaya gayret edip 
varlığını teminat altına almaya 
yönelmiştir. Yalnızca 10 
Kasımlar değil, düşünce 

ufkumuzda Atatürk'ün mücadele 
azmi, bizlere yüklediği 
sorumluluklar ve gösterdiği 
hedeer asla unutulmamalıdır. 
Asırların pek nadir olarak 

yetiştirdiği dâhi”lerden olan 
Atatürk'ü, hayata veda edişinin 
82. yılında rahmet ve şükranla 
anıyor, aziz hatırası önünde 
saygıyla eğiliyoruz dedi. 
Program çeşitli yarışmalarda 
dereceye giren öğrencilere 
ödüllerinin verilmesinin 
ardından son buldu.

YAYLA EVLERiNDE ERZAK VE
MALZEME BIRAKMAYALIM

Ergin Şeref 
Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni

Ali Hikmet Kamiloğlu
Tarih Öğretmeni

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mert Oğuztarhan, köy 
mahallesi muhtarlarına ve mahalle sakinlerine  'Yayla Evlerinde 
Erzak ve Malzeme Bırakmayalım" uyarısında bulundu.

Yayladan dönüşlerde, artan yaşam malzemeler�n�n hane sah�pler�nce beraberler�nde 
ger� get�r�lmes� (bu durumun terörle mücadelede hayat� önem arz ett�ğ�n�n b�l�nmes�). 
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SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
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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.
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MÜFTÜ ÖZGÜL'DEN NEZAKET ZİYARETİ BU ORGANiZASYON 
BELEDiYE BAŞKANIMIZIN BAŞARISIDIR

> Sadık Aydın 3'de

Bir süre önce Tonya İlçe Müftülüğünden Ordu İli Ulubey İlçe 
Müftülüğüne atanan Müftü Haki Özgül, Gazetemize nezaket 
ziyaretinde bulunarak Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu 
ve Haber Müdürü Sadık Aydın ile hasret giderdi.

Vakfıkebir Fırıncılar Derneği Başkanı Davut Kutoğlu, İzmir'li depremze-
delere yapılan 5500 ekmeğin yapımında emek harcayan fırıncılara ve bu 
organizasyonu gerçekleştiren Belediye Başkanı Muhammet Balta'ya 
teşekkür etti ve bu yardımlar kırgınlıkları ortadan kaldırıyor dedi.

> Abdulkadir Aynacı 4'de


