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SPOR DAiRE BAŞKANI CEBi VAKFIKEBiR'DE

AK PARTi VAKFIKEBiR iLÇE KONGRESi YAPILDI

SOKAKDA SiYASET YAPANLAR,
BUGÜN BORCLARINA SAHÝP CIKMIYORLAR

AYVAZOĞLUN'DAN KEBİR'E ZİYARET

> Abdulkadir Aynaci 2'de
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> Vedat Furuncu 7'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ile birlikte 
Vakfıkebir'de bir dünya markası olan Kebir Süt fabrikasını ziyaret ettiler.

Spor Genel Müdürlüğü (SGB) bünyesinde Spor Daire Başkanı 
Selçuk Cebi, Vakfıkebir'de spor faaliyetleri alanında yeni 
yapılacak hizmetlerle ilgili olarak incelemelerde bulundu.  

AK Parti Vakfıkebir 7. Olağan İlçe Kongresinde mevcut başkan 
Ahmet Uzun, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. 

> Sadık Aydın 2'de

Büyükliman Bölgesinin, Bölgesel 
Amatör Ligdeki temsilcilerinden Tonya 
Doğanspor'un Vakfıkebir RAMADA OTEL'e olan 
konaklama borcuna kimsenin sahip 
çıkmadığını belirten işletme sahibi Samet 
Yolcu, gazetemiz Haber Müdürü Sadık Aydın'a 
önemli açıklamalarda bulundu. 

BİZLERİ İFLAS ETTİRİP 
RAHAT MI EDECEKLER?
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“NEDEN BÖYLEYİZ”

SOKAKDA SiYASET YAPANLAR,
BUGÜN BORÇLARINA SAHİP ÇIKMIYORLAR

Vakfıkebir Ramada Otel'in 
işletme sahibi Samet Yolcu, 

Büyükliman Postası Gazetesi Haber 
Müdürü Sadık Aydın'a yaptığı 
açıklamada; Bölgemizin 
takımlarından biri olan Tonya 
Doğanspor'un 2 yıldır konaklama 
bedelini ödemediği için işletme 
olarak zor durumda olduklarını 
belirtti. Yolcu, yaşanan ekonomik 
sıkıntılar haliyle bizlerde zor bir 
süreçden geçiyoruz. 
Çalışanlarımızın maaşlarını 
yatırmak zorundayız. Elektrik, su, 
sigorta primleri ve en önemlisi 
ilçemizdeki esnaardan aldığımız 
gıda ve temizlik maddelerinin 
ücretlerini ödemek zorundayız. Biz 
bu zor şartlar altında ezilirken 
alacaklarımızı da maalesef istemek 
zorundayız dedi. İşletme sahihi 
Yolcu, “Şimdi bu açıklamamız 
üzerine bazı kesimler sorgular ve 
yadırgar bizleri. Asıl gerçekleri 
bilmedikleri için yargılamaları da 
doğrudur. Bizler zor ekonomik 
sıkıntılar içerisinde can çekişirken, 
elektrik ve su parası 
ödeyemiyorken, emekçilerimizin 
maaşlarını yatıramıyorken 2 yıldır 
borcumuzun tahsili için yüzlerce kez 

aradığımız kulüp başkanı Sayın 
Zafer Cora bey istediğin makama ve 
yere şikayet edebilirsin, icraya 
verebilirsin diyerek bizleri üzmüştür. 
Dün sokak da siyaset yapanlar, 
mangalda gül bırakmayanlar bugün 
Tonya Doğanspor'un borcuna neden 
sahip çıkmıyorlar. Bizleri ias ettirip 
rahat mı edecekler? Otelimizde 
ağırladığımız takımlarımız için ya da 
kendi müşterilerimiz için kasaptan, 
manavdan, fırıncıdan ve ilçe 
genelindeki tüm esnaarımızdan 
alışveriş yapmak zorundayız. Bu 
esnaf arkadaşlarımızda bizlere 
sattıkları ürünlerin bedelini bekliyor-
lar. Biz otel olarak konaklayan 
kişilerden aldığımız konaklama 
bedelleri ile hiç geciktirmeden esnaf 
arkadaşlarımıza olan hesaplarımızı 
ödüyoruz ki! Onlarda ias etmesin-
ler, sıkıntı yaşamasınlar. O günkü 
şartlarda sporcu kardeşlerimizi en 
iyi şekilde ağırlamak için yaptığımız 
alışverişlerin hesaplarını biz bir 
şekilde geri ödedik. Neden ödedik, 
esnaf arkadaşlarımız zor durumda 
kalmasınlar diye ödedik. Bizler 
dolandırıcı durumuna düşmeyelim 
diye ödedik. Ama şuanda zor 
durumdayız dönüşemiyoruz. İşler 

bitmiş durumda. Bu borca sahip 
çıkacak olanların sesi neden 
çıkmıyor. Kulüp başkanı sayın Zafer 
Cora bey'in kardeşi AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Sayın Salih 
Cora' dan bizlere yardımcı olmasını 
bekliyoruz dedi.”
“MİLLETVEKİLİ SALİH 
CORA'DAN BU BORCA SAHİP 
ÇIKMASINI BEKLİYORUZ”
Bizler Spor Kulüplerimizle peşin 
olarak çalışıyoruz. Hatta bizim 
bölgenin takımı diye diğer spor 
kulüplerine yapmadığım konaklama 
indirimini piyasanın altında bir yatı 
Tonya Doğanspor kulübüne yaptım. 
Peşin ödeyeceğiz dedikleri halde hiç 
para ödemediler. Diğer kalan bütün 
takımlar yüksek yattan olmasına 
rağmen hepsi ücretlerini peşin 

ödeyerek otelden ayrıldılar. Hatta 
Tonya Doğanspor otelimizde kalıyor 
diye onun rakiplerini otele 
alamıyorduk. 
“BAŞKAN CORA; KIZDI, BAĞIRDI 
VE BİZLERİ AZARLADI”
Bir defa rakip takım aldık, kulüp 
başkanı Sayın CORA kızdı, bağırdı 
ve bizleri azarladı. Oradan bile 
zararımız olduğu halde hiçbir fark 
talep etmedik. İndirimde yapmamıza 
rağmen hiç kimse borcuna sahip 

çıkmıyor. Bizler hep iyi niyetli olarak 
bizim takımımız diye baktık olaylara. 
Fakat yanılmışız. Onlar Ramada 
otel bizleri korusun mantığı ile 
bakıyorlar olaylara. Lakin Ramada 
otel ismini kullandığımız için 
bizlerden isim hakkı parası talep 
edip alıyor. Bizler otelin bütün 
ödemelerini yaptıktan sonra birde 
RAMADA'YA isim hakkı ödemesi 
yapıyoruz. Bizim burada Ramada 
diye bir Babamız yok ki! bize sahip 
çıkan. Bütün girişimleri yapmamıza 
rağmen geçen hafta yine aramama 
rağmen hiçbir gelişme olmadı. 2 
sezonluk borç bizleri zor durumda 
bırakıyor. Sayın Milletvekilimiz Salih 
Cora bey'den bu konuyla 
ilgilenmesini, bu borca sahip 
çıkmasını ve bizlere yardımcı 

olmasını bekliyoruz dedi. İşletme 
sahibi Samet Yolcu, “Bizler bu güne 
kadar hep idare ettik onları. Fakat 
ben şuanda onlara hizmet eden 
personelin maaşlarını 
ödeyemeyecek duruma geldim.  
Sayın Cora'dan anlayış bekliyorum. 
Bizlerin ayakta kalabilmesi ve en iyi 
şekilde hizmet verebilmemiz için 
alacaklarımızı alıp, personel ve otel 
giderlerini ödemek zorundayız 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Geçen hafta, İnsanlar neden böyle diye 
yazımızı bitirmiştik…
Ama halen daha nedenini bulamadık…
İlçede ikili oynayan mı ararsın, ikiyüzlü mü 
ararsın hepsinden biraz var. Ama bunun 
yanında dürüst olanlarımızda çok…
Herkese iyi görüneyim, biri ile 
konuştuğumu diğeri farklı bilsin, kısaca 
nabza göre şerbet misali…
Ama adamım mumu yatsıya kadar 
yanarmış, böylede bir gerçek var…
Gün gelecek, devran dönecek ve bütün 
taşlar, kayalar yerlerine oturacak…
Bekleyip göreceğiz…
****************
Geçen gün bir işadamı büyüğüm ile bir 
görüşme yapmıştım…
O bana şunu sordu; Vakfıkebir'de sanayici 
hiçbir zaman bir araya geldi mi?
Çok gelmedi, hiç gelmedi derken, 
Kebirsüt'te bir görüşme/kahvaltı olduğunu 
hatırladım ve aynen söyledim…
Neden Vakfıkebir bir araya gelemiyor diye 
ekledi…
Bende bunu anlamıyorum diye 
söylemiştim, hatta ben bunu birkaç defa 
yazımda dile getirmiştim.
Vakfıkebir'de insanlar, işadamları, 
vatandaşlar sanki bir araya gelmek 
istemiyor…
Aslında bunun başını belediye başkanının 
çekmesini düşünüyorum. Belediye başkanı 
bunu yapacağım dese Vakfıkebir'de 
birliktelikte sağlanır beraberlikte…
Birlik-beraberlikten korkuyor muyuz?
Birlik-beraberlik dendiğinde para mı geliyor 
akıllara da, insanlar kaçıyor…
Birlik-beraberlik para anlamına gelmez…
Bir elin nesi varsa iki elin sesi var…
Birlik-beraberliğin paradan ibaret 
olmadığını ve Vakfıkebir için bir şeyler 
yapılabilirliğe bakılmasıdır…
Bazıları, bazı kişilere kızıyor. Ama 
kızdıklarını söyleyemiyor. Arkasından 
başkalarına karşı başa bir şeyler 
konuşmayı iyi beceriyor…
Kimse diyemiyor ki, böyledir, şöyledir…
Vakfıkebir'de birlik-beraberliğin sağlanması 
gerektiğini düşünenlerdenim. Güçlü olmak, 
daha güçlü birilerinin karşısına 
çıkıldığında, daha güçlü oluruz…
Mesela şöyle bir örnek daha verebilirim…
Vakfıkebir'de Trabzonspor'un kaç tane 
üyesi vardır…
Ben diyeyim 10, siz de 2000 deyiverin…
Birlik olduğunda, tek bir kişi desteklenecek 
dendiğinde, o kazanır mı?
Kazanır değil mi?
Küçücük bir örnek…
Birlik olunduğu yerde, bizlerden bir şey 
isteyenler, bizlerin yanına gelecektir…
Kısa ve net…
*********************
Ben her zaman genel konular ile alakalı 
yazmaya çalışıyorum…
İlçede bazı yanlışları gördüğümüzde bunu 
yazmaya gayret gösteriyoruz…
Nedeni şu aslında…
O konu ve kişi yazıldığında, o kişi veya 
konuyu küçültmek anlamına gelmiyor. Onu 
eleştiri olarak kabullenip, o hatayı 
yapmamaları…
Hata veya konuyu düzelmek…
Yazdığımızda, birileri gönül koyuyor. Yahu 
Vakfıkebir'de her şey güllük-gülistanlık mı?
Bu insanları anlamak zor…
Birçok konunun üzerinden geçiyoruz, 
neden biliyor musunuz?
Vakfıkebir'e daha fazla leke düşmesini 
istemediğimizden, bilmem anlatabildim mi?
O bize gönül koyan kişilerin herhangi bir 
açıkları yok mu?
Biz bunları dile getirmiyoruz. Ama sırası 
geldiğinde, onlar içinde birkaç kelime bir 
şeyler yazabiliriz…
Diyoruz…

ençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) GSpor Genel Müdürlüğü (SGB) 
bünyesindeki Spor Eğitim Daire 
Başkanı Selçuk Çebi, Trabzon 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 

Birdal Öztürk, Yatırım ve İşletmeler 
Şube Müdürü Bekir Bişiren ve 
Vakfıkebir Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Yunus Ali Civil ile birlikte 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta'yı makamında 
ziyaret ettiler. Ardından çim, tel örgü, 
tribün ve soyunma odalarının yenile-
neceği sentetik futbol sahasında, kı-
sa kulvar olimpik yüzme havuzunun 

yapılacağı Hürriyet Mahallemizdeki 
Vakfıkebir Belediyesi'ne ait arazide, 
kapalı spor salonunda ve KYK 
Adnan Demirtürk Öğrenci Yurdunda 
incelemelerde bulundular. 

TONYA DOĞANSPOR'UN BORCUNU KİM ÖDEYECEK

SPOR DAiRE BAŞKANI CEBi VAKFIKEBiR'DE

Spor Daire Başkanı Selçuk Cebi, Vakfıkebir'de spor faaliyetleri alanında
yeni yapılacak hizmetlerle ilgili olarak incelemelerde bulundu.  
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K
ongreye, AK Parti 
Karadeniz Bölgesi İl 
Koordinatörü Yahya 

Çelik, TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
AK Parti Trabzon Milletvekilleri 
Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, 
AK Parti Trabzon eski 
milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, 
AK Parti Trabzon İl Başkanı 
Haydar Revi, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Ortahisar Belediye 
Başkanı Ahmet Metin Genç, AK 
Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Ahmet Uzun ve yönetimi, 
Büyükşehir Belediye Meclis 
Başkan Vekili Mehmet 
Karaoğlu, AK Parti Kadın 
Kolları Başkanı Meryem 
Sürmen, AK Parti Gençlik 
Kolları Başkanı Sefa Küçükali, 
Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı adına 
Hasan Birinci, Yeniden Refah 
Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı 
Gökhan Şahin, ilçe başkanları 
ilçe belediye başkanları ve 
partililer katıldı.
“20 YILDIR KESİNTİSİZ İKTİ-
DARDA KALARAK SAYISIZ 
HİZMETE İMZA ATTIK”
Kongrenin açılış konuşmasını 
ilçe başkanı Ahmet Uzun yaptı 
ve şöyle devam etti, “Göreve 
geldiğimiz günden bu yana her 
günümüzü Vakfıkebir ilçemize 
daha fazla hangi hizmetleri 
verebiliriz düşüncesiyle 
geçirdiğimizi belirtmek 
istiyorum. Tüm çabamızı ve 
enerjimizi bu konulara 
harcadığımızı, yeri geldi 
ailelerimizden ve işlerimizden 

büyük tavizler verdiğimizi, 
ilçemize bir şeyler kazandırmak 
adına hemen hemen her 
günümüzü ziyaretler yaparak 
ya da ziyaretçi ağırlayarak 
geçirdiğimizi bilmenizi 
istiyorum. Hamdolsun ki görev 
yaptığımız bu dönemde 
ilçemize birçok hizmeti 
kazandırmak bizlere nasip oldu. 
Yapılan hizmetleri tek tek 
saymayı düşünmüyorum. Bu 
çalışmaları Belediye 
Başkanımız ayrıntılı bir şekilde 
anlatacaktır zaten ama ben 
sadece bir tanesinden 

bahsetmek istiyorum. O da 21 
yıldır yapılması planlanan fakat 
çeşitli sebeplerden dolayı 
yapılamayan Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgesidir. Bu 
büyük hizmetin bizim 
dönemimizde başlaması benim 
için büyük bir gurur kaynağı 
olmuştur. Bu büyük hizmetin ve 
diğer tüm hizmetlerin bizlere 
nasip olmasına vesile olan, 
başta Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'a 
huzurlarınızda şahsım ve 
ilçemiz adına teşekkür etmek 
istiyorum. Biz siyasetin 
öğrencileriysek Genel 
Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan bu işin 
okuludur bizim için. Ömrünü bu 
ülkeye hizmet için adamış, 
yaklaşık 20 yıldır kesintisiz 
iktidarda kalarak 
sayamayacağımız kadar 
hizmetlere imza atmış 
önderimize huzurlarınızda 
saygılarımı ve teşekkürlerimi bir 
kez daha iletmek istiyorum. 
Tam bağımsız Türkiye 

hedeerine doğru emin 
adımlarla ilerlerken onunla aynı 
çatı altında olmaktan büyük 
onur duyduğumu belirtmek 
istiyorum. Malum biz siyasetin 
öğrencileriyiz dedik, Genel 
Başkanımız bu işin okuludur 
dedik. Peki, öğrenci varsa, okul 
varsa bir de ne olmalıdır? Tabii 
ki Öğretmenler olmalıdır. Bize 
yol gösteren, rehberimiz olan, 
hatalarımızı düzelten, aynı 
zamanda önemli yatırımların 
ilçemize ulaşmasında bizlere 
her zaman destek olan, benim 
için Siyasetin Öğretmenleri 

olan; TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanımız Sayın Muhammet 
Balta'ya, Trabzon 
Milletvekillerimiz Sayın Adnan 
Günnar'a, Sayın Bahar 
Ayvazoğlu'na, Sayın Salih 
Cora'ya, İl Başkanımız Sayın 
Haydar Revi'ye Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu'na, Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Muhammet Balta'ya, 
huzurlarınızda şahsım ve 
ilçemiz adına teşekkür etmek 
istiyorum. Bunun yanında 
yönetim kuruluma, meclis 
üyelerimize ve aynı ideal 
uğruna beraber çalıştığımız tüm 
arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Son olarak partimizin 
bugünlere gelmesinde emeği 
geçen tüm eski İlçe 
Başkanlarımıza ve yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür 
ediyor, aramızdan ayrılarak 
ebediyete intikal eden Parti 
mensuplarımızı da buradan 
rahmet ve saygıyla anıyorum. 

Görevde olduğumuz zaman 
zarfında ilkelerimizden biri de 
birleştirici yapımızdı. Süreç 
içinde herkese ve her kesimden 
vatandaşımıza karşı birleştirici 
ve kucaklayıcı olmaya çalıştık. 
Partimizden olana ya da 
olmayana eşit mesafede 
olmaya çalıştık. Belki bazı 
konularda herkesin isteğine 
cevap veremedik, fakat 
dinledik, sen ötekisin demedik, 
en önemlisi hiç kimseye karşı 
art niyetli olmadık!
 Kapımızı herkese açık tutmaya 
çalıştık. Herkesi aynı karşıladık, 

aynı uğurladık. Çok şükür ki 
sokağa çıktığımızda bunun 
karşılığını da aldığımızı 
düşünüyorum. Bahsetmek 
istediğin son önemli husus; 
Vakfıkebir olarak tüm 
seçimlerde AK Partimizin kalesi 
olmayı başarmamızdır. Genel 
itibariyle en çok oy alan ilk üç 
ilçe içerisinde yer aldık. 
Vakfıkebir Teşkilatı olarak 
Partimize bu anlamda 
verdiğimiz katkıdan dolayı 
kendimi çok şanslı hissediyor, 
bundan sonraki süreçte de aynı 
başarıyı devam ettirip daha 
fazlasını başarabilmenin 
mücadelesi içerisinde 
olacağımızı bilmenizi istiyorum. 
Anlatacak çok şey var fakat 
böylesi hassas bir dönemde lafı 
daha fazla uzatmadan ve risk 
almadan konuşmamı burada 
bitirmek istiyorum. Kongremizin 
hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyor, bu zor şartlarda 
buraya gelerek bizlere destek 
olduğunuz için hepinize 
yürekten teşekkür ediyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun diyerek sözlerini 
tamamladı.
“RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
EZBERLERİ BOZDU”
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
“Bu ilçenin evladıyım. Geçmiş 
ve günümüzü kıyaslamaya 
kalktığımız zaman onu 
kıyaslayacak yaş grubundayım. 
Eski Türkiye'de neler vardı? 
İnsanlar kuyruklardaydı, rehin 
kalıyorlardı. Hizmet olarak bu 
ilçede o zamanki sosyal 

güvenlik bakanı SSK 
istasyonunda bir masa ve 
sandalye ile açılış yapmıştı. 
Yeni Türkiye'de 18 yıldan beri 
bu ülkede betonun üzerine 
asfaltı bile beğenmiyoruz. 
Eskiden patika yol yapıldığında 
kurban kesiliyordu. Recep 
Tayyip Erdoğan ezberleri 
bozdu. Rekor üstüne rekor 
kırarak altyapı, üst yapı, sağlık, 
eğitim, savunma ile bütün 
topluma güven kazandırarak 
amatör liglerde değil süper 
liglerde mücadele eden bir ülke 
haline getirdi. Komisyon 
Başkanı Muhammet Balta, Ak 
Parti kendi rekorlarını kendisi 
kıran bir siyasi partidir. 
Başkanlık sistemini getirdik. 
Esasında bakıldığında 
başörtüsü İmam Hatip 
sorunlarını çözdük. Irak, Suriye 
ve dünyanın farklı alanlarında 
bizi sıkıştırmaya çalışan küresel 
güçlere karşı mücadele verdik. 
Emekliye her bayramda bir 
maaş ikramiye verdik. Yapamaz 
dedikler Marmaray, Avrasya 

Tünelini yaptık. Savunmada 
yüzde 70'i milli yüzde 30'u 
dışarıya bağımlı olduk. Bundan 
sonraki hedemiz yüzde 
100'dür. Ak Parti'yi kapatmaya 
çalıştılar, darbe yapmaya kalkıp 
sonrasında darbe yaptılar. 
Bütün bunlara karşı liderimiz 
dik durdu. Teşkilatlarımız sabırlı 
şekilde sabrettiler, düşmanların 
karşısında mücadele verdiler. 
18 yıl boyunca rekor üzerine 
rekor kırıldı” diye konuştu.
Ahmet Uzun başkanlığında 
AK Parti Vakfıkebir yönetim 
kurulu asıl üyeleri; Ahmet 

KILIÇ, Ahmet SATAN, Alper 
GÜRDAL, Aydın TURMUŞ, 
Azime BEKTAŞ, Cemil 
ALBAYRAK, Esin TURAN, 
Mehmet BAYRAKTAR, Mehmet 
Salih AYGÜN, Mert BARUTÇU, 
Müt YOLCU, Nebahat 
ALBAYRAK, Süleyman 
ÖZDEMİR, Yılmaz ATİK' den 
oluştu.
İL DELEGELERİ;
Ahmet UZUN, Ahmet KILIÇ, 
Ahmet SEVİNÇ, Ali Bayram 
TANRIVERDİ, Ahmet 
KAMBUROĞLU, Ayhan 
TURAN, Azime BEKTAŞ, Bilal 
FURUNCU, Cemil ALBAYRAK, 
Enver İSKENDEROĞLU, Ersen 
KARANİS, Havva KAHVECİ, 
Havva KURT, Mehmet 
BAYRAKTAR, Muhammet 
BALTA, Mustafa KARADENİZ, 
Mustafa SEZGİN, Müt 
YOLCU, Süleyman ÖZDEMİR, 
Şerafettin FURUNCU, 
Yakup KOYUN
Yunus Halis 
MOLLAAHMETOĞLU, 
Yusuf SAĞLAM

AK PARTi VAKFIKEBiR iLCE KONGRESi YAPILDI

Y
eni eğitim öğretim 
dönemi, TRT EBA, EBA 
ve canlı dersler 

kullanılarak uzaktan eğitim 
yoluyla 31 Ağustos'ta 
başlatılmıştı. Kovid-19 salgını 
nedeniyle uzaktan yürütülen 
yeni eğitim öğretim döneminde 
yüz yüze eğitim yılının ilk ders 

zili, anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf-
lar için 21 Eylül 2020 Pazartesi 
başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlı-
ğınca okullarda yüz yüze eği-
tim, seyreltilmiş uygulamalarla 
anasınıfı ve ilkokul 1. Sınıarda 
ilk hafta 1 gün, ikinci hafta ise 
haftada 2 gün dönüşümlü 
olmak üzere 28 Eylül'den 

itibaren başladı. Yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında alınan önlemler 
çerçevesinde okullarda ders zili 
anaokulu ve ilkokul 1. sınıf 
öğrencileri için 2. Kez çaldı.
“BİZLER ÖĞRENCİLERİMİZİ, 
ÖĞRENCİLERİMİZDE 
OKULLARINI ÖZLEDİLER”
Vakfıkebir ilçesinde okul öncesi 
ve ilkokul 1. Sınıf öğrencileri 
için ikinci kez ders zili çaldı. 
Minik öğrenciler ise bu hafta 
yeniden velileri ile birlikte 
okulların yolunu tuttu. 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdür Samim Aksoy, yüz yüze 
eğitimin ikinci haftasında okul 
öncesi ve 1. sınıf minik 
öğrencilerle bir araya geldi. 
Vakfıkebir Cumhuriyet 
İlkokulunu ziyaret ederek, minik 
öğrencilere çikolata ikramında 
bulunarak bir süre sohbet etti. 
Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy beraberinde Şube 

Müdürü Osman İskender ve 
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü 
Sinan Uzun ile birlikte Cumhu-
riyet İlkokulunu ziyaret edip 
sınıarı dolaşarak öğrencilerle 
yakından ilgilendiler. Beraberin-
de getirdiği çikolataları 
öğrencilere dağıtan İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Aksoy, 
öğrencilerle bir süre sohbet etti. 

Daha sonra öğretmenlerle bir 
araya geldi. Aksoy, okul 
yöneticilerinden bilgiler aldı. 
Aksoy, “Bu zor pandemi 
döneminde öğretmenlerimiz zor 
bir görev üslendiler. Covit-19 
salgınına karşı eğitimin kolay 
olmadığını ifade eden İl Milli 
Eğitim Müdürü Aksoy, ziyaret-
lerinin bir amacı da, öğretmen-
lerin moral ve motivasyonlarını 
arttırmak olduğunu dile getirdi. 
Aksoy, en kısa zamanda 
okullarımızda öğrencilerimiz ile 
buluşacağımız günleri iple 
çekiyoruz. İnşallah bu sıkıntılı 
süreci atlatıp eğitime geri 
döneriz. Bizler öğrencilerimizi, 
öğrencilerimizde okullarını 
özlediler dedi.”

Ahmet Uzun İlçe Başkanı Muhammet Balta Belediye Başkanı Muhammet Balta Milletvekili Salih Cora Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Milletvekili Murat Zorluoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Haydar Revi İl Başkanı

AKSOY MİNİK ÖĞRENCİLERİN
HEYECANINA ORTAK OLDU
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Osman KOYUNCU

slam âleminin geri kalmasının, galip İgelememesinin en önemli nedenlerinden 

biri, eğitimde tevhidi sağlayamayıp din ve 

fen ilimlerini birbirine zıt sanmalarıdır. 

İslam'ın galip gelip, Kuran hakikatlerinin 

anlaşılması için, mükemmel bir dil eğitimi, 

belagat, mantık, fen bilimleri ile birlikte 

hür düşünceye ihtiyaç vardır. Humuslu 

topraktan her çeşit mahsulât yetişir bunun 

yanında yabanı otlar da biter. Yabani 

otlar bitmesin diye tohumları taş üstüne 

ekersek, mahsulât da olmaz yabanı otlar 

da.  Bitki için humuslu toprak neyse 

fikirlerin yeşermesi içinde hür bir zeminde 

odur. Mühim olan çok çeşitli ihtimaller ve 

yanlışlar arasındaki doğruyu seçmektir. 

Kâinat zıtlar üzerine kurulmuş kadın 

erkek, artı eksi, hayır şer, güzel çirkin, iyi 

kötü. Karanlık ne kadar şiddetli ise 

aydınlık da o kadar güzel görünür, 

gündüzün aydınlığında ışık kaynağına 

ihtiyaç yoktur ve işe de yaramaz. Zıtlar 

gelişmeyi doğurur,  cennette zıtlar 

olmadığı için gelişme de yoktur. Zıttın 

karşıtını yol edersen gelişme durur 

insanlık hayvan mertebesine iner. 

  Bazı düşünürler, İslam naklidir, bazıları  ise aklıdır derler fakat hem naklidir hem 

de aklidir. Vahiy Allah'ın kelamı, akıl ise 

Allah'ın ilk yarattığı ve en büyük hediyedir. 

Vahiy elbette akıldan üstün fakat akla zıt 

değildir, vahiy aklı tamamlar ve vahiyde 

akılla anlaşılır. Vahiy kâinatın mantığı ve 

ruhudur fen ilimleri ise Allah'ın isimleri, 

kâinatın aklıdır, Allah ancak bunlarla 

tanınabilir. Peygamberin sünnetleri, 

kâinatın aklı olan fenlere ulaşmak için 

basamaklardır. Vahiy fen bilimleri ile 

birlikte açıklanırsa insanların ufku 

genişler, dinin etrafındaki hurafeler 

dağılır. Akıl ile vahiyi birbirinden 

ayırdığımız zaman nakil hurafelere, akıl 

ise dinsizliği yönelir.  Kâinat, Kuran'ın 

açılımı bin bir çeşit hikmetlerle dolu 

keşfedilmeyi bekleyen mükemmel bir 

kitaptır. Kuran, bu büyük kâinat kitabının 

mantığıdır. Kuran denen bu mantık kitabı, 

fenlerle ve peygamberimizin sünnetleri ile 

birlikte okunmalıdır. 

   Eski felsefe ve fenlerin %95e yakın bir  kısmı hurafe ve gerçek dışıydı. Onun için 

o zamanın âlimleri, fen ve felsefe ile 

uğraşmayı yasaklamışlardı. Bu gün 

fenlerin %95 den fazlası doğrudur, bu 

Allah'ın isimleri olan fenler bilinmeden 

Allah'ın sonsuzluğu kavranamaz. Fenleri 

Allah'ın gerçek isimleri olduğunu 

anlamayanlar bazıları, bazı fenni 

hakikatlerin dine zıt olduğunu sanıyor. 

İslam'ın bir kuralı da akıl nakille çelişirse, 

akıla itibar edilecek nakil başka bir 

manada yorumlanacak fakat o akıl 

Allah'ın isimleri olan fen ilimleri ile 

donatılmış akıl olması lazım, yoksa benim 

aklım almıyor o halde yanlıştır denmez. Bir 

kuyumcu terazisi ile bir petrol tankerinin 

kütlesi ölçülemez.  Olayları duyu 

organlarıyla yorumlamak insanı 

yanıltabilir.  Bir su dolu bardağa bir kaşık 

koyarsak göz kaşığı kırık görür.  Akıl, 

fenler yani deneysel bilimler ve duyu 

organlarıyla birlikte çözümlerse meseleler 

anlaşılır. İslamiyet'in kaynağı 

ilimler(fenler )esası akıldır. Akıl etmezler 

mi, düşünmezler mi gibi pek çok ayetler 

bizlere ders veriyor. 

BİLİM DİN ÇATIŞMASI ÜZERİNE BİR YORUM

MÜFTÜ ÖZGÜL
TONYA iLÇESiNE VEDA ETTi

VAKFIKEB�R'DE AVRUPA SPOR HAFTASI
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ 

B
üyükliman Havzası 
olarak Avrupa spor 
haftası etkinlikleri 

kapsamında Beşikdüzü Yelken 
Kulübü ile Vakfıkebir, Şalpazarı, 
Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Tonya 
İlçe Gençlik ve Spor 

Müdürlükleri ortaklaşa spor 
etkinliği düzenlediler. Etkinliğe, 
Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil, 
Şalpazarı Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Ahmet Karaçoban, 
Beşikdüzü Yelken Spor Kulübü 
Başkanı Gürhan Zengin ve 

Kulüp sporcuları yelken ve 
kanoları ile katıldılar. Ayrıca Kıyı 
Emniyetine bağlı güvenlik 
gemisi etkinliğe destek vererek 
eşlik etti. Vakfıkebir Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü Yunus Ali Civil 
yaptığı açıklamada, “Tüm 

dünyayı etkisi altına alan korona 
virüs ile mücadelemiz tüm 
hızıyla devam etmektedir. 
Salgına karşı belirlenen hijyen 
kurallarına uymakla beraber 
sporu da mutlaka hayatımızın 
bir parçası haline getirmemiz 
gerekiyor. Karantina sürecinin 

yol açtığı hareketsizliğe bağlı 
rahatsızlıklar pandemi sürecin-
de bir çok kesimi etkiledi. Bu 
süreçte bakanlığımızın öncülü-
ğünde halkımıza balkonlardan 
spor etkinlikleri düzenlendi. 
Normalleşme sürecinde ise 
çocuk ve gençlerimizi çok 
sayıda spor etkinliğinde 
buluşturduk. Düzenli ziksel 
aktivite yapmak bağışıklık 
sistemimizi güçlendirdiği gibi 
sağlıklı yaşam için son derece 
faydalıdır. Sporun tabana 
yayılmasıyla hareketli yaşamı 
arttırmayı amaçlıyoruz. 
Vakfıkebir'de çok sayıda 
vatandaşımızı sporla 
buluşturacağız. Bugün Yelken 

Spor Kulübü sporcularımız 
Vakfıkebir-Beşikdüzü arasında 
yelken ve kano grupları çeşitli 
gösteriler yaptılar. Pandemi'yle 
mücadele ettiğimiz böylesi zor 
dönemde halkımızın spor 
yapması adına üzerimize 
düşeni yapmaya hazırız” dedi. 

æ
2018 yılında Tonya ilçe 
müftüsünün tayininin 
çıkması nedeniyle boş 

olan Tonya İlçe Müftülüğüne 
Ordu'lu hemşerimiz Haki Özgül 
atanarak görevine başlamıştı. 
2018 yılından bu yana 2 bucuk 
yıl içerisinde Tonya ilçesinde din 
hizmetleri alanında mükemmel 
çalışmalara imza atan Müftü 
Özgül, Tonya İlçesinde siline-
meyecek eserler ve çalışmalar 
geride bırakarak ilçeden ayrıldı. 
Müftü Haki Özgül'ün tayininin 
Ordu iline çıkması sonucu buruk 
bir şekilde ilçeye veda etmek 
zorunda kaldı. Yaptığı başarılı 
çalışmalar sonucu Tonya İlçe 
Kaymakamı Osman Sayılır 
tarafından başarı belgesi ve 
takdirnamesi bizzat kendisine 
takdim edildi. Yeni görev 
yerinde Müftümüze başarılar 
diliyoruz.
“HAKLARINIZI HELÂL 
EDİNİZ. VARSA HAKKIM 
HELÂL OLSUN”
Müftü Haki Özgül yaptığı 
açıklamada; “Yaklaşık iki buçuk 
yıldır deruhte ettiğim Tonya İlçe 
Müftülüğü görevimden 24 Eylül 
2020 tarihi itibârıyla ayrılmış 
oldum. Yeni görev yerim Ordu İli 
Ulubey İlçe Müftülüğüdür dedi. 
Özgül, İdâri, dini ve hayrî  
işlerde; gerçekleştirdiğimiz tüm 
faaliyetlerimizde bizlerden 
desteklerini esirgemeyen Sayın 
Kaymakamımız Osman Sayılır  

Bey'e, Belediye Başkanımız 
Osman Beşel Bey'e, kurum 
âmirlerimize, din gönüllüsü 
kardeşlerime, yüce gönüllü 
Tonyalı hemşehrilerime ve tüm 
dostlara  en kalbî duygularımla 
selam ediyorum. Şirin Tonya 
İlçemize yüzlerce güzel 
hâtıralarla vedâ ederken bizleri 
"Foleya" restoranda ağırlayarak 
onore eden Sayın Kaymakamı-
mız Osman Sayılır Bey'e temsil 
ettiğim kurumum ve şahsım 
adına şükranlarımı arz ediyo-
rum. Sayın Kaymakamım sizinle 
çalışmak bir onurdu. En kalbî 
duygularımla. Haklarınızı helâl 
ediniz. Varsa hakkım helâl olsun 
diyerek sözlerini tamamladı.
MÜFTÜ HAKİ ÖZGÜL 
KİMDİR?
12.03.1972'de Ordu'nun Yıldızlı 
Mahallesinde doğdu. 
İlköğrenimini aynı mahallede 

tamamladı.1990 yılında Ordu 
İmam-Hatip Lisesinden mezun 
oldu. Aynı yıl Diyanet İşleri 
Başkanlığı emrinde imam-hatip 
olarak görev aldı. 1992-96 yılları 
arasında Mısır El-Ezher 
Üniversitesinin Tefsir ve Ulûm'ul 
Kur'an Fakültesinden mezun 
oldu.1997 yılında Erzincan da 
kısa dönem erbaş olarak vatani 
görevini ikmal etti. 1998 yılında 
İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesinde lisans 
tamamladı. 2008-2010-2012 
yılları arasında hac ve umre 
organizasyonlarında Arapça 
mütercim olarak görev aldı. 
2009 yılında Sudi Arabistan'dan 
gelen Suûd Kral'ının ziraât 
danışmanına Ordu ili gezgin 
arıcılık faaliyetlerinin 
tanıtımında yer aldı. 2012 
yılında Ordu ilinin turizm ve 
kültürel faaliyetlerinin Arap 
Büyükelçilerine tanıtımında 
gösterdiği katkılarından dolayı 
Ordu Valiliğince başarı ödülüyle 
taltif edildi. 2012-2015 Yılları 
arasında Erzurum Ömer Nasûhi 
Bilmen Yüksek İhtisas 
merkezinden mezun oldu. Aynı 
yıl Artvin İl Vaizi olarak atandı. 
Söz konusu zaman zarfında Din 
Hizmetleri ve Eğitimi Şube 
Müdürlüğünü de deruhte eden 
hocamız başarılı 
çalışmalarından dolayı; 01/08/ 
2012 tarihinde Ordu Valiliğince, 
24/02/2016 Artvin Valiliğince, 
19/06/2018 Siirt-Eruh 
Kaymakamlığınca “BAŞARI 
BELGESİ” 07/02/2019 tarihli 
yazıya istinaden Trabzon 
Valiliğince “ÜSTÜN  BAŞARI 
BELGESİ”ne  lâyık görüldü. 
2016-2018 tarihleri arasında 
Siirt-Eruh İlçe Müftülüğü yapan 
hocamız ( B) düzeyinde Arapça 
bilmektedir. Evli ve üç çocuk 
babası olup, 23.07.2018 
tarihinde Tonya İlçe Müftülüğü 
görevine naklen atanarak 
görevine başlamıştı. 24 Eylül 
2020 tarihi itibariyle Ordu İli 
Ulubey İlçe Müftüsü olarak 
atandı.

Tonya İlçe Müftülüğü görevine atandığı günden bu yana ilçede din 
hizmetleri anlamında büyük başarılara imza atan ve adını altın harflerle 
Tonya ilçe tarihine yazdıran Müftü Haki Özgül ilçeye veda etti.KARADENiZ VE SiVRi 

AİLELERİNİN MUTLU GÜNLERİ

T
rabzon'da bir dünya markası Kebir 
Süt'ün de içerisinde yer aldığı Karadeniz 
Kardeşler Şirketinin Yönetim Kurulu 

Başkanı Cemil Karadeniz kızını evlendirdi. 
Zehra - Cemil Karadeniz çiftinin kızları Tuğçe 
ile Reyhan ve Vakfıkebir'de yıllardır Diş Hekimi 
olarak görev yapan Ali Sivri çiftinin oğulları 
Mehmet Akif, Beşikdüzü Aşiyan Bahçe'de 
yapılan düğün töreni ile dünya evine girdiler. 
Düğün töreninde çiftin nikahını Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta kıydı. 
Genç çiftin nikah şahitliklerini ise TBMM Çevre 

Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekilleri Muhammet Balta, Milletvekili 
Bahar Ayvazoğlu, Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu, Tonya Belediye Başkanı 
Osman Beşel, AK Parti Trabzon İl Başkanı 
Haydar Revi yaptılar. Genç çifti, aileleri ve 
akrabalarının yanı sıra çok sayıda davetlide 
yalnız bırakmadı. Büyükliman Postası 
Gazetesi ve Matbaası olarak genç çiftlerin 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine ve ailelerine 
sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 
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ŞALPAZARI MHP'DE ŞÖLEN
HAVASINDA KONGRE

Kongreye Şalpazarı Belediye Başkanı Rek 
Kurukız, Çarşıbaşı Belediye Başkanı 

Mümin Nuhoğlu, Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, MHP Trabzon İl Başkanı 
Bekir Sıtkı Tarım, AK Parti Şalpazarı İlçe 
Başkanı Zeki Çabuk,  İYİ Parti ilçe Başkanı 
Şennaz Yılmaz, Esnaf Odası Başkanı Barış 
Ayaz, Ziraat Odası Başkanı Ali Bayraktar, 
Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve partililer 
katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından kongrede ilk 
konuşmayı Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta yaptı.
“YÜKSEKOKUL GELDİ SOKAKLAR 
ŞENLENDİ” 
Kongrenin nal konuşmasını MHP'li Şalpazarı 
Belediye Başkanı Rek Kurukız yaptı. 
Kongreye konuşması ile damga vuran 
Belediye Başkanı Rek Kurukız, “2014 yılında 
hayallerimiz, ufuklarımız, Şalpazarı için 
düşüncelerimiz vardı. Sahaya çıktığımızda 
bana 'Senin partin iktidar değil, bu 
söylediklerini neyle yapacaksın' demişlerdi. 
2002 yılında AK Parti iktidara geldi ve 18 
yılında dünya liginde oynayacak kadar güzel 
işlere imza attı. Milli devlet ve güçlü iktidar 
diyoruz. Ben 2014 yılında aday olurken 
ufuklarımı ekibimle birlikte Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın adaletine, bilgisine 
inandığım için aday olmuştum. O dönemde 
'Yüksek okul gelecek, sokaklar şenlenecek 
gurbette giden delikanlılar gurbete 
gitmeyecek' diye ufuk koymuştum. Bizi zaman 
zaman eleştirenler oldu. İlçemizin meydanına 
9 pankart asmıştım. O dönemde bazı 
arkadaşlarımız inanmamıştı. Sonra bir olduk, 
beraber olduk hep beraber inandığımız için 
referandumda Şalpazarı batı ilçelerinin en 
güçlü 'EVET'i ile Recep Tayyip Erdoğan'a 
destek verdi. Ülkemiz için ve ilçemiz için 
'EVET' dedik. Söz verdiğimiz projelerden eksik 

proje yok. Bu hizmetleri Rek Kurukız 
yapamaz. 15 Temmuz'da kalkışım 
oluştuğunda Cumhurbaşkanımıza, 
devletimize, demokrasimize yapılan 
kalkışımda ilk konuşan, 'devletimin 
cumhurbaşkanımın, ülkemin yanındayım' 
diyen MHP'nin bilge lideri Devlet Bahçeli 
vardı. MHP ile AK Parti'nin birlikteliği ile bizim 
projelerimizin önü açıldı. Ankara'da bana 
'Hayır' diyen hiçbir kurum ve kuruluş olmadı. 

Milletvekillerimiz, bakanlarımız, Şalpazarı 
Belediyesi'nin projelerine destek verdiler. 
Onlar olmazsa ben bunları yapabilir miydim? 
Manifaturacı rahmetli Kurukız'ın Abdullah'ın 
oğlunun böyle bir ufku olur muydu?” dedi. 
“KİMSE BEN YAPTIM DİYEMEZ” 
Şalpazarı'nın sorunlarının Türkiye'den büyük 
olmadığının altını çizen Kurukız, 
“Şalpazarı'nın sorunlarıyla dertleriyle, 
egolarımızla büyüklerimizi bunaltamayız. Birisi 
uçuruma gidiyor olabilir. Biz kendisini uyarır ve 
söyleriz. Kardeşliğimizi yaparız. Bu 
yapılanlarını ne belediye başkanının ne de 
başkasının 'Ben yaptım' demeye hakkı yoktur.  
MHP ile AK Parti ile onların ilçe başkanları ile 
yönetimleri ile il başkanları ile birlikte 
hizmetleri yaptık. Biz o takımın bir çivisiyiz. Bir 
çiviyi sökersen bir devleti sökersin. Fitneye 
fesata gerek yok. AK Parti'de MHP'de bizim. 
Biz Şalpazarı için varız. Ben kendi arsamı 
ilçem için verdim. Çok badireler atlattık. 
İlçemize yüksek okul, belediye binası, 
hükümet konağı, çevre yolu, vadi projesi, 
gençlik projesi yapıyoruz. Sis Dağı'na 
düşüncelerimiz var. Şalpazarı Belediyesi'ni, 
MHP'yi, AK Parti'yi Devlet Bahçeli'yi, Recep 
Tayyip Erdoağan'ı kimse yok sayamaz. Yok 
sayarlarsa buraları izleyenler var. Bunları 
birileri gözlüyor. Bizim derdimiz büyüklerimizi 
bunaltmak değildir. Bizim derdimiz 
Şalpazarı'dır. Derdimiz ilçemizin yıllardır 
giderilmeyen sorunlarını gidermektir. Kardeşin 
kardeşten farkı olamaz. Bir ilçe teşkilatının fen 
işleri, dozeri greyderi, oluşturduğu bir ekip var 
da biz mi bilmiyoruz. Belediye olmadan, 
belediye imza atmadan hangi işi yapabilirsiniz. 
2014 öncesinde bu yapılanlar neden 
yapılmadı? Bunları ben mi yaptım? Ben 
yapmadım. Büyüklerimiz yaptı. Allah onların 
yollarını açık etsin. Geyiki'de DOKA projesi ile 
bir tekstil fabrikası açılıyor. 30  kişi burada 
çalışacak. Belediye şirketimiz bünyesinde 
sizlerle birlikte açılıyor. İlçemizdeki binaların 
cephe giydirmelerine de başlıyoruz. Şalpazarı 
her şeyin en iyisine layık. DSİ ilçemize 
Trabzon'un en büyük ihalesi yapılıyor. 25 
Milyon TL'lik büyük bir projedir bu. Kongremiz 
hayırlı uğurlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene” 
şeklinde konuştu.   Tek liste ile gidilen 
seçimlerde mevcut ilçe başkanı Ömer Özdin 
yeniden ilçe Başkanı seçildi. MHP İlçe 
Başkanlığı'na yeniden seçilen Ömer Özdin'in 
20 kişilik Yönetim Kurulu listesinde şu isimler 

yer alıyor:
1-Mehmet Sakallıoğlu, 2-Fatih Kandil, 3-Turan 
Özen, 4-Recep Demirtürk, 5-Turgut 
Kahraman, 6-Erol Yanık, 7-Ali Erata, 8-
Alperen Kurukız, 9-Ali Bayram, 10-Ebru 
Aksoy, 11-Gülhanım Kabataş, 12-Hasan Koç, 
13-Asım Bayraktar, 14-Cemal Tulumen, 15-
Zeki Köse, 16-Yakup Kandil, 17-Turan Kekeç, 
18-Talat Balta, 19-Hüseyin Bulan, 
20-Fevzi Yamaç.

Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Saadettin Çiçek ve beraberinde 
yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte bir süre önce Vakfıkebir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü göre-
vine atanan Emniyet Müdürü 
Erdal Ergüven'i makamında 
ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerinde bulundular.
“İLÇEMİZİN HUZUR VE 
GÜVENLİĞİ İÇİN HER ZAMAN 
YANINIZDAYIZ”
Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Saadettin Çiçek ziyarette, 
“Ülkemizin huzur ve asayişinin 
sağlanması kadar milli birlik ve 
beraberliğimizin devamı içinde 
vazgeçilmez bir unsur olan 
Polis Teşkilatımız, köklü kurum-
larımızın başında gelmektedir. 
Emniyet Teşkilatımız milletimizin 
bağrından çıkmış güzide 
mensuplarının fedakar ve 
cansiperane çalışmalarının 
Halkımıza güven ve gurur 
verdiği muhakkaktır. 

Devletimizin öncelikli görevi, 
vatandaşlarımızın huzur ve 
güven içinde yaşamasını temin 
etmektir. Bu doğrultuda Vatan 
toprağımızın dört bir tarafında 
büyük bir özveri ile çalışan, 
milletimizin huzuru ve güvenliği 
için hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayan Türk Polis 
Teşkilatımızın her zaman 
yanında olduk. Bundan sonrada 
olmaya devam edeceğiz. 

İlçemizin huzur ve güvenliği için 
bizlere ne görev düşüyorsa 
bundan önce olduğu gibi 
bundan sonrada her zaman 
destek olmaya hazır ve her 
zaman yanınızdayız” dedi. İlçe 
Emniyet Müdürü Erdal Ergüven 
ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirirken; sorunların 
çözümü için toplumun bütün 
paydaşları elini taşın altına 
koyması gerektiğini ifade etti. 

B
aşkan Sayın; Tek liste 
olarak girdiğimiz, 
49.Dönem Genel 

Kurulumuza gelip oy kullanan 
ve bizleri tekrar bu göreve layık 
gören tüm meslektaşlarımıza 

saygılarımı sunuyorum. 
Trabzon Bölgesi (Artvin, Rize, 
Gümüşhane, Bayburt, Trabzon) 
Veteriner Hekimler Odası 
seçimlerine tekrar aday 
olduğumuz bu süreçte bizlerden 
desteklerini esirgemeyen tüm 
üyelerimize sonsuz teşekkür 
ediyorum. Yeni dönemde de 
halk sağlığı, gıda güvenliği ve 
zoonoz hastalıklarla 
mücadelede büyük özveri ile 
çalışan Meslektaşlarımızın 
özlük hakları, yıpranma payı 
konularında ve Veteriner 
Hekimlik hizmetlerinin tek tıp, 
tek sağlık sistemine uygun 
yeniden yapılandırılması ile ilgili 
mücadelemiz devam edecektir. 
49.dönem Yönetim Kurulu : Erol 
Sayın, Süleyman Boz, Ali 
Yılmaz, Eyüp Aydın ve Ergün 
Erden'den oluştu.

İ
Yİ Parti'nin 2. Olağan 
Kurultayı, koronavirüs salgını 
nedeniyle, başkentin en 

büyük parklarından Altınpark'ta 
açık havada yapıldı. Kurultay 
alanına delegeler, görevliler ve 
gazeteciler dışında davetli ya 
da partili alınmadı."Millet bizi 
çağırıyor" ana teması ile 
gerçekleştirilen kurultayda, 
gerek Akşener'in konuşması, 
gerekse alana asılan aşlerde, 
İstanbul Sözleşmesi, doğa 
hakları ve emeklilikte yaşa 
takılanlar başta olmak üzere 
dezavantajlı gruplara yönelik 
destek mesajları ön plana çıktı. 

“TÜRKİYE'Yİ YENİDEN 
AYAĞA KALDIRACAĞIZ”
Akşener kurultay konuşma-
sında, ittifaklara değinmedi 
ancak , iktidar hede koyarak, 
"İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş 
parlamenter sistemle Türkiye'yi 
yeniden ayağa kaldıracağız" 
dedi."Yeniden yollara düşmeye 
hazır olduğumuzu herkese 
gösterdiniz." Kurultayda, 
Akşener, kurultaya katılan 1289 
delegenin tamamının oyunu 
alarak yeniden genel başkan-
lığa seçilmesinin ardından 
yaptığı konuşmada, delegelere 
şunları söyledi: "Direnciniz, 
vatanseverliğiniz, Türkiye 
Cumhuriyeti'ne bağlılığınız, 
Alparslan ile Mustafa Kemal 

Atatürk arasındaki bağı kurdu-
ğunuz için teşekkür ediyorum. 
Allah beni, sizleri önce kendi 
huzurunda, sonra kullarının ve 
milletimizin huzurunda mahçup 
etmesin. Millet bizi çağırıyor. 
Yarından itibaren tekrar 
milletimizle bir arada, beraber 
olmaya, yeniden yollara 
düşmeye hazır olduğumuzu 
herkese gösterdiniz." "Bugün, 
Kovid-19 tedbirlerimiz nedeniyle 
kısıtlı katılımla ama yine de 
büyük bir coşkuyla 2'nci Olağan 
Kurultayımızı gerçekleştirdik. 
Beni tekrar genel başkanlık 
görevine layık gören dava 
arkadaşlarıma sonsuz 
teşekkürler. İyisiniz, cesur-
sunuz. İyi ki varsınız. Dedi."

Şalpazarı Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür ve Sanat Merkezi 
Bahçesinde yapılan kongrede Divan Başkanlığını Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Mümin Nuhoğlu yaparken sunuculuğu ise Erol Yanık yaptı.

YENiDEN REFAH'DAN EMNiYETE ZiYARET
Yeniden Refah Partisi  Vakfıkebir İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı 
Saadettin Çiçek ve beraberin de yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 
İlçe Emniyet Müdürü Erdal Ergüven'i makamında ziyaret ettiler. 

BAŞKAN SAYIN GÜVEN TAZELEDİ
Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimler Odasının 49.olağan 
genel kurulunda tek liste ile seçime giren Erol Sayın güven 
tazeleyerek, 3. Dönem Oda Başkanlığına yeniden seçildi. 

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA
MERAL AKŞENER YEN�DEN SEÇ�LD�
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultay'ında oy 
kullanan delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.
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Ş
alpazarı'nda Zeki Çabuk 
tek liste ile gidilen 
seçimde yeniden başkan 
oldu. Pandemi 

tedbirlerinin alındığı kongreye, 
Ak Parti Zonguldak Milletvekili 
Bölge Koordinatörü Polat 
Türkmen, Ak Parti Trabzon 
Milletvekilleri Salih Cora ve 
Bahar Ayvazoğlu, Ak Parti 
Trabzon İl Başkanı Haydar 
Revi, Büyükşehir Belediye 
Meclis Başkan Vekili Atilla 
Ataman, Ortahisar Belediye 
Başkan Yardımcısı Selahattin 

Çebi, Şalpazarı Belediye Baş-
kanı Rek Kurukız, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Ak Parti İl Başkan 
Yardımcısı Hasan Dilekoğlu, Ak 
Parti Şalpazarı İlçe Başkanı 
Zeki Çabuk ve yönetimi, Ak 
Parti Kadın Kolları Başkanı 
Meryem Sürmen, Ak Parti 
Gençlik Kolları Başkanı Sefa 
Küçükali, ilçe başkanları, ilçe 
belediye başkanları ve partililer 
katıldı.  AK Parti Trabzon İl 
Başkanı Haydar Revi İlçe kong-
relerini hassasiyetle gerçekleş-

tirdiklerini ifade eden Revi yap-
tığı konuşmada katılımlarından 
dolayı bütün delegelere ve 
teşkilat mensuplarına teşekkür 
ederek "Kongrelerimizi birlik 
beraberlik ve kardeşlik içerisin-
de gerçekleştiriyoruz. Koronavi-
rüsle mücadele kapsamında 
aldığımız önlemlerden dolayı 
kongrelerimize katılımı sınırlı 
tutuyoruz. İnşallah bu günleri 
de hep birlikte aşacağız dedi. 
Olağan Kongremiz ilçelemize, 
ilimize ve ülkemize hayırlı 
olsun."dedi.   İP İl Başkanı 
Azmi Kuvvetli'nin basında yer 
alan açıklamalarına da cevap 
veren Başkan Revi "İP'in il 
başkanı bir şeyler söyledi. 
Onun derdi başka.  Genel baş-
kanı Meral Akşener'in Demirtaş 
ile kahvaltı yapacak ya 
herhalde o kahvaltı sofrasında 
yer almaya çalışıyor. Allah hak 
etiğini versin diyorum." şeklinde 
gönderme yaptı.  AK Parti'nin 
iktidara gelmesiyle birlikte 
Şalpazarı ilçesinde çok güzel 
hizmetler yapıldığını ifade eden 
Revi "Mevcut teşkilatımız 

3 yıldır hizmet ediyor. İlçemizde 
güzel hizmetler gerçekleştirdik. 
Göreve yeni gelecek olan 
arkadaşlarımız olacak. Bayrağı 
devralan arkadaşlarımız aynı 
şekilde hizmetlerine devam 
edecek. AK Parti yöneticiliği 
tam zamanlı  zamanda 
yapılacak iştir. Bu görevler 
gönüllülük esasına göre tam 
zamanlı yapılır. " ifadelerini 
kullandı.
 “AŞIĞI VE ÜYESİ OLDUĞUM 
AK PARTİ İLE GURUR 
DUYUYORUM”
Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki 
Çabuk yaptığı konuşmasında, 
“Aşığı ve üyesi olduğum Ak 
Parimize 31 Mart 2014 yerel 
seçimlerinde 26 Kasım 2017'de 
Şalpazarı 5. olağan genel 
kongresinde Ak Parti Şalpazarı 
ilçe başkanı olarak seçildim. Bu 
koltuğa oturduk gök kubbede 
hoş bir seda bırakmaktır. 
Kesinlikle polemik 
yapmayacağız. Şalpazarılıyız. 
Geçimimiz ve geleceğimiz de 
buraya bağlı. Ciddi bir birlik 
beraberlik sorunu olduğunu 

biliyorduk. 30 mahallemizi tek 
tek dolaştık. Vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını tek tek not aldık. 
Mutlaka geri dönüş yaptık. Bir 
kenara atmadık. Çok güzel 
çalışmalara imza atıyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
yüzde 70'in üzerinde oy oranı 
ile ilçelerimiz arasında en 
yüksek oy oranını yakaladık. 
Şalpazarı hükümet konağı 
bitme aşamasında. 17 bin 395 
metreküp ihale yapılarak 
mahallelere döküldü. Sokak 
aydınlatma çalışmaları yapıldı. 
Otobüs seferleri başladı. 3 yıl 
önce Şalpazarı merkezden su 

içilmiyordu. TİSKİ tarafından 
mahallelerimizin su projesi 30 
Eylül'de ihaleye çıkıyoruz. 
Asfalt ve beton yaptık. Halı 
saha yapımı bitirildi. Bugün 
kongremizi gerçekleştiriyoruz. 
Kongremizin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” dedi. 
Yönetim Kurulu: Zeki Çabuk, 
İbrahim Aydan, Erdan Demir, 
Cavit Erata, Muhammet 
Sağlam, Sanibey Bayraktar, 
Rüştü Türkmen, Yaşar Hüseyin 
Ayaz, İsmail Tulümen, Naci 
Gören, Mustafa Yavuz, Cevat 
Özdemir, Yusuf Çakır, Seyfettin 
Demirtaş, İbrahim Kılıç.

AK PARTi ŞALPAZARI iLÇE KONGRESi YAPILDI 
AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk, tek liste ile gidilen seçimde yeniden başkan oldu. 

Zeki Çabuk Şalpazarı İlçe Başkanı Haydar Revi Trabzon İl Başkanı

C
amiler ve Din Görevlileri 
Haftası başlıyor. 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü 

Recep Şahan hafta dolayısıyla 
yaptığı açıklamada camilerin 
aynı zamanda birer ilim 
merkezleri olduğunu söyledi.  
Camiler ve Din Görevlileri 
Haftasının bu seneki temasının 
cami ve ilim olduğunu belirten 
Şahan şunları söyledi: “Diyanet 
İşleri Başkanlığımız 1986 
yılından beri 1-7 Ekim tarihleri 
arasının Camiler Haftası olarak 
kutlanmasına öncülük etmiştir. 
Yine başkanlığımızca 2003'ten 
beri de bu haftanın 
ismi“Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası” olarak değiştirilerek 
her sene değişik tema ve 
etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu 
senenin ana teması“Cami ve 
İlim”. Bizler de müftülük olarak 
bu tema çerçevesine hafta 
boyunca, pandemi 
kısıtlamalarını da dikkate 
alarak bazı etkinlikler 
yapacağız. Sosyal medya 
hesaplarımız üzerinden kısa 
spot videolar yayınlayacağız, 
2 Ekim Cuma vaazımızda bu 
konu işlenmeye devam edecek, 
5 Ekim Pazartesi öğle 
namazından önce Merkez Yeni 
Camiinde “Kur'an-ı Kerim ve 
Dua “programımız olacak, 7 
Ekim Çarşamba günü Merkez 

Eski Camide öğle namazından 
önce sohbet ve hatim duası 
olacak. Yine başkanlığımızca 
2-4 Ekim tarihleri arasında 
Ayasofya-i Kebir Camii 
Sempozyumu düzenlenecek, 
sempozyum 2 Ekim Cuma saat 
14.00'te Ayasofya Camii 
avlusunda başlayacak ve 
https://www.ayasofyasempozyu
mu.com ile çeşitli medya 
platformlarından online olarak 
yapılacak. Bu haftamızın 
adında cami var. Cami bir 
Müslüman'ın hayatının tam 
merkezindedir. Camiler 
Kabe'nın şubeleridir. Kabe ise 
Allah'ın evidir. Onu ziyaret 
eden de Allah'ın misaridir. 
Onun şubeleri olan camilere 
gelen cemaat de “Allah'ın 
misari” sayılır. Demek ki 
camiye giden Müslüman aynı 
zamanda özel misar de 
oluyor. Diğer taraftan Camiler 
daha İslam'ın ilk günlerinden 
beri sosyal hayatın 
vazgeçilmezi olmuştur. Bakınız 
Allah Rasûlü(sav) Medine'ye 
vardıklarında da ilk iş Mescid-i 
Nebi'nin inşası olmuştur. İşte 
Medine'de hayat bu mescid 
etrafında şekillenmiş, İslam 
toplumu buradan neşvünema 
bulmuştur. Medine İslam 
Devletinin yönetim yeri ve 
merkezi de burası olmuştur.

 “İBADETTEN DE 
ÖNCE İLİM GELİR”
Müftü Şahan, Allah Rasûlü'nin 
mescidi/camisi çok fonksiyonlu 
idi. O'nun mescidi aynı 
zamanda bir okul idi. Bu 
mescid Medine İslam 
toplumunu inşa ediyordu. 
Mescidin bitişiğine “Suffe” 
denilen bugünkü manada “yatılı 
okul” kurmuştu. Efendimiz bu 
okulun kurucu müdürüdür aynı 
zamanda. Yani Efendimiz aynı 
zamanda bir “muallim”dir. 
Nitekim O (sav), “Ben muallim 
olarak gönderildim” 
buyurmuştur. Suffe'de fakir 
talebeler barınırlardı. Hz. 
EbûHureyre(ra) bu okulun en 

meşhurlarındandır ki hadis 
ilminde “müksirûn” denilen en 
çok hadis rivayet eden 
sahabiünvanı ona aittir. Tarih 
boyunca mescitlerin bu 
fonksiyonu devam edegelmiştir. 
Ebu Hanifeler, İmam Şaler, 
ders halkalarını camilerde 
oluşturmuşlar; İmam Ebu 
Yusuar, İmam Muhammedler 
bu halkalardan yetişmiştir. Yani 
cami ve ilim iç içe idi. Şunu da 
bilelim ki o insanları Kur'an inşa 
ediyordu. O Kur'an ki daha tek 
bir ibadet emredilmemişken ilk 
inen ayeti “OKU!” diye 
başlıyordu.  Sanki gözümüze 
sokuyordu Kur'an. İbadetten de 
önce ilim gelir diye. Düşünsene 

23 senede tamamlanacak 6236 
ayetin ilk kelimesi “OKU!” 
Yoksa bu hitabın muhatabının 
sadece Hz. Muhammed mi 
olduğunu sanıyoruz? “Oku” 
diye emreden Allah “okudun 
mu?” diye sormayacak mı 
sanıyoruz? Hemen belirtelim 
nasıl ve neyi okuyacağımızı da 
hemen peşinen söylüyor daha 
ilk inen ayetler. 1-Okumalar 
besmeleli, Allah adına, Allah'ın 
adıyla olmalı. Allah'ı yok 
sayarak yaşayamazsın, tabiatı 
Allah'tan bağımsız 
okuyamazsın. 2-Okumaya 
mesela kendi yaratılışınızın 
inceliklerin(Embriyoloji)den 
başlayabilirsiniz (Alâk 96/1-5) 
Okuması bilene insan da tabiat 
da bir kitaptır. 
“CAMİLER SADECE NAMAZ 
MEKANLARI DEĞİLDİR, 
OLMAMALIDIR”
Son zamanlarda camilerin çok 
fonksiyonlu yapısının göz ardı 
edilmeye başlandığını da 
üzüntüyle müşahede ediyoruz. 
Özellikle ülkemizde yeni 
yapılan birçok camide bunu 
görüyoruz. Bir bakıyorsunuz 
devasa bir cami inşaatı. Altı 
tamamen işyeri. Asıl ibadet 
mekanlarıtâ üst katlarda. 
Ulaşmak zor mu zor. Hele ki 
özürlü veya hasta iseniz o 
camiye ulaşamıyorsunuz. 

Burada Kur'an eğitim merkezi, 
etüt salonları, kütüphane, 
misarhane, hamam..vs 
yapılmış mı diye bakıyorsunuz 
ama nale. Yok. Bunlar dünye-
vileşme hastalığımızın yansı-
maları olsa gerek. Özetle şunu 
söylüyorum Camiler sadece 
namaz mekanları değildir. 
Olmamalıdır. Geçmişte olduğu 
gibi ilim irfan merkezleri de 
olmalıdır. Camiler inşâ edilirken 
baştan bu gaye güdülmelidir. 
Bu manada bir şehrin, bir 
mahallenin  camileri o yerin 
çekim merkezleri olmalıdır. Ben 
bu vesile ile öncelikle Camiler 
ve Din Görevlileri haftasının 
hayırlara vesile olmasını Yüce 
Allah'tan niyaz ediyor, zengin-
fakir, amir-memur, yaşlı-genç 
herkesi bir araya getiren, aynı 
safta birlikte ibadet ettiğimiz 
camilerimizde bizlere önderlik 
eden din görevlilerimizin 
Camiler ve Din Görevlileri 
Haftasını kutluyor, hizmetle-
rinde başarılar diliyorum dedi.” 
Müftü Şahan, Bizlere de bu 
vesile ile yörenin tarafsız sesi 
olan Gazeteniz Büyükliman 
Postası Gazetesinde yer 
verdiğiniz için teşekkür ediyor, 
tarafsız ve objektif habercilik 
anlayışınız ile aynı yolda başa-
rılarınızın devamını diliyorum 
diyerek sözlerini tamamladı. ”

ŞAHAN, “CAMİLER SADECE NAMAZ MEKANLARI DEĞİLDİR, OLMAMALIDIR”
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan Büyükliman Postası Gazetemize yaptığı açıklamada, camilerin 
sadece namaz kılma mekanları olmadığını belirterek ibadetten de önce ilim'in geldiğini söyledi.

M
HP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Baltürk ve 
yönetim kurulu 

arkadaşları, Başkana üzerinde 
“Muhammet Balta ve Ayyıldız” 
bulunan Vakfıkebir Ekmeği 
hediye ettiler. Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan Baltürk 
ve Yönetimi, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta´yı makamında ziyaret etti. 
Geçen hafta yapılan kongrede 
yeniden MHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanlığına seçilen Orhan 
Burhan Baltürk, “Vakfıkebir'imi-
ze yakışır bir şekilde kongremizi 
yaptık ve yeni yönetim kurulu-

muzu oluşturduk. Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta'yı 
yeni yönetimimiz ile tanışma 
ziyaretinde bulunduk” dedi. 
Birlik ve beraberlik mesajlarının 
verildiği ziyarette MHP İlçe 
Başkanı Baltürk ve Yönetimi, 
ziyaret anısına Başkan Balta´ya 
hediye takdim ederek çalışma-
larında başarılar dilediler.” 
“BU GÜZEL İLÇEYİ EN İYİ 
ŞEKİLDE GELECEĞE TAŞI-
MAK İÇİN MÜCADELEMİZİ 
SÜRDÜRECEĞİZ”
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, MHP İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk ve Yönetimini 
tebrik ederek görevlerinde 

başarılar diledi. Birlik ve 
beraberlik içerisinde ilk 5 yılda 

olduğu gibi yeni dönemde de 
hizmetlerini sürdüreceklerini 

söyledi. Milliyetçi Hareket 
Partisi'yle Cumhur İttifakında 
görev almanın büyük bir onur 
olduğunu ifade eden Başkan 
Balta, “Cumhur Başkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ve MHP Genel Başkanımız 
Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 
liderliğinde 'Önce devletim ve 
milletim' düsturuyla çalışıyoruz. 
2014-2019 yılları arasında 
neler yapılabileceğimizi tüm 
halkımıza gösterdik. Birlik ve 
beraberlik içinde olduğumuz 
zaman neleri başardığımızı 
herkes gördü. Güzel şehrimize 
hayal dahi edilemeyen büyük 
projeler kazandırdık. Artık 

Cumhur İttifakı ile çok daha 
güçlüyüz” dedi. Vakfıkebir'imize 
dev yatırımlar kazandırdık. 
Üretken Belediyecilik 
anlayışımız ile var gücümüzle 
Vakfıkebir'imize hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Vakfıkebir 
ortak paydasında, hep birlikte 
bu zamana kadar olduğu gibi 
bundan sonra da istişare 
kültürüne dayanarak yol 
alacağız. Bu güzel şehri en iyi 
şekilde geleceğe taşımak için 
ortak mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Ben sayın Orhan 
Burhan Baltürk ve değerli yöne-
timini tekrardan tebrik ediyorum, 
başarılar diliyorum” dedi.

MHP'DEN BAŞKANA Z�YARET
Kısa bir süre önce yapılan kongre ile yeniden ilçe başkanı seçilen Milliyetçi Hareket Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.
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TANER GROSS MARKET AÇILDI

rabzon, Giresun, Ordu, 

TGümüşhane ve Bayburt 
illerinde 27 yıldır Toptan 

Gıda sektöründe hizmet veren 
TANER GIDA yeni bir ilke daha 
imza attı. Bölgenin yetiştirdiği 
genç işadamları Taner 
Karaoğlu ve Şener Kara 

tarafından perakende 
sektöründe “1 GÜN DEĞİL 
HER GÜN UCUZLUK” sloganı 
ile yola çıkarak ulusal rmaları 
geride bırakmayı hedeiyorlar. 
Yıllardır bölgenin en güçlü 
pazarlama rmalarından biri 
olan ve işadamları Taner ve 

Şener kardeşler tarafından 
işletilen TANER GIDA LTD. 
ŞTİ. rması, müşterilerine 
perakende olarak daha iyi ve 
kaliteli bir hizmet sunabilmek 
amacı ile “TANER GROSS 
MARKET” adı altında yeni bir 
işyerini Beşikdüzü'nde ilçe ve 

bölge halkının hizmetine açtı. 
Beşikdüzü ilçesi Şalpazarı yolu 
üzerinde 1700 metre kare alan 
üzerinde kurulan GROSS 
Market de toptan yatına 
perakende satış yapılacak. 24 
Eylül 2020 Perşembe günü 
açılışı gerçekleştirilen “TANER 

GROSS MARKET” 3 bin çeşit 
ürünü müşterileri ile 
buluşturuyor. Beşikdüzü 
ilçesine ve bölgeye hayırlı 
olsun. Taner Gross Market 
açılışını; Beşikdüzü ilçe 
Müftüsü İbrahim Kadıoğlu 
tarafından açılış duası 

yapıldıktan sonrası açılış 
kurtulasını Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, Eynesil 
Belediye Başkanı Ahmet Latif 
Karadeniz, STK temsilcileri, 
siyasi partilerin temsilcileri, 
işadamları, rma temsilcileri ve 
vatandaşlar birlikte kestiler. 

TONYA AK PARTİ'DE KÖROĞLU İLE YOLA DEVAM

AYVAZOĞLUN'DAN KEBİR'E ZİYARET

M
illetvekili Bahar 
Ayvazoğlu, Belediye 
Başkanı Muhammet 

Balta, İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, Kebir Süt'ün Yönetim 
Kurulu Üyesi Metin Ali 
Karadeniz ve Türkiye Satış 
Müdürü Yakup Karadeniz'den 
fabrika hakkında bilgi aldı. 1940 
yılında başladığı faaliyetleriyle 
bugün markasını ulusal hatta 
uluslararası bir marka haline 
dönüştüren, Türkiye'nin en 
büyük tam otomatik tereyağı 
işleme hattına sahip KEBİR 
SÜT'ün Vakfıkebir ve Beşikdüzü 

tesislerini ziyaret ettik. Sahip 
olduğu tesislerinde günlük 200 
ton süt işleyen ve 313'ü 
bölgemizdeki tesislerinde olmak 
üzere 20.000'e yakın ailenin 
direkt veya dolaylı olarak 
istihdamına katkı sunan 
Karadeniz ailesine, bizlere 
tesislerini tanıtan yönetim 
kurulu üyesi Metin Ali Karadeniz 
ve Türkiye satış müdürü Yakup 
Karadeniz'e teşekkür ediyorum.
KARADENİZ,“ÜRETİM 
KAPASİTEMİZİ TÜRKİYE 
ÇABINA GÖRE YÜKSELTTİK”
Ziyarette konuşan Karadeniz 

Kardeşler A.Ş. (KEBİR SÜT) 
Yönetim Kurulu üyesi Metin Ali 
Karadeniz, Vakfıkebir'in tere-
yağ'ın memleketi olduğunu söy-
leyerek, ''Vakfıkebir” Tereyağı'nı 
memleketidir. Osmanlı sofrasın-
da bile tereyağı girmiştir. 
Vakfıkebir tereyağı Osmanlı 
sofralarında yerini almıştır. Bu 
bölgenin bitki örtüsünden 
suyundan havasından tat ve 
aromasını alıyor dedi. Karade-
niz, Ülkemiz ekonomik olarak 
sıkıntılı günlerden geçmektedir. 
Bu süreçte sanayiciler, üreticiler 
yerli ve milli ürünlerimizi 

üretmeye devam edip milleti-
mizin yanında olmalıdır. Ehlileş-
meye odaklı bir nesil yetiştirmek 
için çaba harcamalıyız. Ülke 
olarak birbirimize kenetlenip 
ihracat oranımızı yükseltmenin 
yollarını aramalıyız. Kendi 
sanayicimiz tarafından üretilen 
ürünlere yönelmeliyiz. Üretime 
ve üreticiye gereken değeri 
vermeli ve bu sürecin 
üstesinden gelmeliyiz. Milli ve 
yerel marka Kebir'i Türkiye'de 

daha geniş kitlelere ulaştırmak 
için yeni projeler üretiyoruz 
ifadelerini kullandı.
“KEBİR SÜT ÜLKEMİZİN 
MARKA DEĞERİDİR”
Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 
“Kebir ülkemizin marka değeri 
en yüksek olan rmalarından bir 
tanesi. Üretimi ile istihdamı ile 
bölgemiz ekonomisine çok ciddi 
katısı olan ve her ankette yerini 
alan marka değerimizdir. 
Böylesine büyük bir rmanın 

ülkemizde hayat bulmasını ve 
şehrimizde olmasını çok anlamlı 
buluyorum. "400'ün üzerinde 
çalışanıyla bölgeye istihdam 
anlamında büyük bir katkı 
sağlayan ve bugünlere 
gelmesinde emeği geçen Kebir 
Süt'ün bütün yöneticilerini 
kutluyor, başarılar diliyorum. 
Bölgemizin istihdamına katkıda 
bulunan Kebir rmamızın tüm 
çalışanlarına sağlıklı ömürler 
diliyorum “ ifadelerini kullandı.

Vakfıkebir'de bir dünya markası olan Kebir Süt fabrikasını ziyaret ettiler.

Yıllardır bölgenin güçlü pazarlama firmalarında biri olan TANER GIDA LTD. ŞTİ., “TANER GROSS MARKET” 
adı altında yeni bir alışveriş mağazasını Beşikdüzü ilçesinde ilçe ve bölge halkının hizmetine açtı.

A
K Parti Tonya İlçe 
Başkanlığı 7. Olağan 
Kongresi AK Parti 

Trabzon İl Başkanı Haydar 
Revi, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Karadeniz 
Bölgesi Bölge Koordinatörü 
Yahya Çelik, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora ve 
Trabzon Milletvekili Bahar 
Ayvazoğlu, delegeler ve 
teşkilat mensupları 
katılımlarıyla gerçekleşti. 
TONYA'DA FARKIMIZI 
HİSSETTİRDİK
Tonya İlçe Başkanı Cafer 
Köroğlu yaptığı konuşmasında, 
“7. kongremizin hayırlı olmasını 
diliyorum. İlçe binamızı 
yeniledik. Katkısı olan herkese 
teşekkür ediyoruz. Milletvekili 
ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde oy oy dolaşarak 
yeterli desteği sağladık. 
Göreve geldiğimizde son ikinci 
ilçedeydik. Biz geldikten sonra 
Tonya seçimlerde ilk 4'e girdi. 
Benden önce görev yapan eski 
başkanlarıma teşekkür 
ediyorum. Bütünlük içerisinde 
Tonya'da çalıştık. Kadın 

kollarımız çok fedakarlıklar 
yaptı. Onlara şükran borçluyuz. 
Yatırımları takip ediyoruz. Ka-
rakol binamız, hastane binamız 
var. 7. Olağan Kongremiz Ton-
ya'mıza hayırlı olsun. Cumhur-
başkanımız bu ülkenin başında 
olduktan sonra Türkiye Cum-
huriyeti'ni süper devlet olma 
yolunda ileriye getirecek” dedi.
“COŞKU VE HEYECANIMIZI 
KAYBETMEDEN 
KONGRELERİMİZİ 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
Kongrede konuşan AK Parti 
Trabzon İl Başkanı Haydar 
Revi ilçe kongrelerini titizlikle 
gerçekleştirdiklerini belirterek, 
"Coşku ve heyecanımızı 
kaybetmeden kongrelerimizde 

sizlerin ve kıymetli 
hemşerilerimizin sağlığı için 
temizlik maske ve mesafe 
kurallarına riayet ediyoruz. Bu 
sebeple kongrelerimizi sınırlı 
sayıda katılımla 
gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte 
daha dikkatli davranarak bu 
günleri de geride bırakacağız." 
dedi.  AK Parti iktidarlarının her 
zaman milletin yanında 
olduğunun altını çizen Revi 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Ülke olarak 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde 
koronavirüsle mücadele 
sürecinde her zaman 
vatandaşlarımızın yanında 

olduk. Sağlık, ekonomi ve 
sosyal hayatın büyük hasar 
görmemesi için tüm önlemleri 
aldık. Vatandaşlarımıza, 
esnaarımıza, işçilerimize ve 
bu süreçte zarar gören her 
kesime ulaştık ve 
desteklemelerimizi yaptık. 
Dünya koronavirüs salgını ile 
bir birine düşerken ülkemiz 
yalnızca kendi vatandaşlarına 
destek olmakla kalmayıp 
yaptığı yardımlarla adeta 
insanlık dersi verdi. Büyük 
devlet olmak, tek başına maddi 
unsurlara sahip olmak değil 
Şeyh Edebali'nin de dediği gibi 
insanı yaşat ki, devlet yaşasın 

anlayışından geçmektedir."  
AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı 
7. olağan kongresinin hayırlara 
vesile olmasını dileyen İl Baş-
kanı Revi "Kongre sürecimiz 
ilçemize, ilimize ve ülkemize 
hayırlı olsun. Partimizin bu 
günlere gelmesinde, partimizin 
büyümesinde ve gelişmesinde 
emeği olan bütün teşkilat 
mensuplarımıza teşekkür 
ediyorum. Bu süre zarfında 
aramızdan ayrılarak ebediyete 
irtihal eden değerli dava 
arkadaşlarımıza da Allah'tan 
rahmet diliyorum. Kongremiz 
hayırlara vesile olsun" dedi. 
YÖNETİM KURULU LİSTESİ : 

Cafer Köroğlu, Ali Kemal 
Bozoğlu, Orhan Yılmaz, Onur 
Karadeniz, Nevzat Kudu, Ali 
Koç, Cemil Köksal, Mustafa 
Güngör, Hasan Kurt, İsmail 
Erdoğan, Rasim Birinci,  
Mustafa Güney, Saffet 
Kalyoncu, Mesut Sağlam, 
Hamza Uzuner. 
İL DELEGELERİ : Mustafa 
Yıldırım, Cafer Köroğlu, 
Osman Beşel, Ahmet Esmer, 
Pehlivan Bayrak, Ahmet Cora, 
Servet Bozlar, Hasan Tonya, 
Ahmet Rek Yıldız, Murat 
Güney, Ahmet Seyit Alışkan, 
İsmail Kurt, Adil Latifoğlu, 
Abdullah Başkan

AK Parti Tonya ilçe Başkanlığı 7. Olağan kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Cafer Köroğlu ile yola devam kararı çıktı.

Cafer Köroğlu İlçe Başkanı Haydar Revi İl Başkanı
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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

AKSOY MİNİK ÖĞRENCİLERİN
HEYECANINA ORTAK OLDU

VAKFIKEBiR'DE AVRUPA SPOR HAFTASI
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ 

> Ahmet Kamburoğlu 3'de > Sadık Aydın 4'de

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy ve beraberinde Şube Müdürü 
Osman İskender ile birlikte ilkokul 1. Sınıfa başlayan minik öğrencileri ziyaret 
ederek çikolata ikramında bulunup heyecanlarına ortak oldu.

Spor kültürünün tabana yayılması, hareket bilincinin her 
yaştan, her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi 
amacıyla Avrupa'da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan 
Avrupa Spor Haftası, Vakfıkebir'de de kutlandı.


