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BAŞKAN KUTOĞLU, 
“ESNAF ODASI BAŞKANIMIZA KIRGINLIĞIM VAR”

UZUN, “AK PARTİ TÜRKİYE'NİN DEĞİL DÜNYANIN
EN BÜYÜK SİYASİ ÖRGÜTÜDÜR”

> Sadık Aydın 7'de

> Sadık Aydın 2'de

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun ve Yönetim Kurulu 
"Birlik Beraberlik ve Vefa Prog-
ramı" düzenlendi. Programda 
konuşan Başkan Uzun, AK 
Parti Türkiye'nin değil dünya-
nın en büyük siyasi örgütüdür, 
siyasi teşkilatıdır dedi.

VAKFIKEBİR'İN GURURUNA YENİ GÖREV
Vakfıkebir ilçemizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden birisi olan Dr. Fevzi 
Yavuzyılmaz başarıdan başarıya koşuyor. Başarılı bir şekilde Balıkesir İl 
Sağlık Müdürlüğü görevini yürütmekte iken yeni görev yeri belli oldu. 

İSLAMOĞLU GIDA İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR
Vakfıkebir İlçesinin köklü esnaflarından “İslamoğlu Vakfıkebir Yöresel 
Lezzetler” ilçedeki yöresel ürünlerin satıldığı mağazasında yeni bir 
uygulamaya geçerek ilklere imza atmaya devam ediyor. 

> Ahmet Kamburoğlu 2'de Vakfıkebir Fırıncılar Derneği Başkanı 
Davut Kutoğlu, Ekmek için alınan 

coğrafi işaret tescil belgesi sonrası 
fırıncı esnafına yönelik yapılan 

denetlemelerden kendisinin 
bilgilendirilmediğini ve fırıncı 

esnafının bağlı olduğu dernekten 
temsilci istenilmediğini belirterek, 

bizi neden dikkate almadıklarını 
anlamış değilim diyerek önemli 

açıklamalarda bulundu. 

“FIRINCILARIN DERNEK BAŞKANIYIM, 
YOK SAYILMAM YANLIŞTIR” > Sadık Aydın 3'de
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VAKFIKEBİR'İN GURURUNA YENİ GÖREV
Vakfıkebir'li hemşerimiz Dr. Fevzi 

Yavuzyılmaz, Trabzon, 
Gümüşhane, Aydın ve Balıkesir 
illerinde başarılı bir şekilde görev 
yaptı. Yaptığı başarılı çalışmalar 
sonrası Devlet Büyüklerimiz ve 
Sağlık Bakanlığının gözünden 
kaçmayan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'a 
yeni bir görev daha verildi. Bilhassa 
Aydın ve Balıkesir İl Sağlık 
Müdürlüğü görevlerini başarılı bir 
şekilde sürdüren Dr. Yavuzyılmaz'ın 
başarıları Bakanlık nezdinde taktirle 
karşılandı ve Bursa İl Sağlık Müdürü 
olarak atandı. Yeni görev yerinde 
hemşerimiz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'a 
başarılar diliyoruz. Dr. Yavuzyılmaz 
Balıkesir İlinden ayrılırken yaptığı 
veda konuşmasında şunları söyledi.
ÇOK DEĞERLİ BALIKESİR'LİLER,
Dr. Yavuzyılmaz, Mayıs 2019 
tarihinden beri yürütmekte olduğum 
İl Sağlık Müdürlüğü görevime, 
Sağlık Bakanlığımızın takdiri ile 
Bursa'da devam etmek üzere, beni 
bağrına basan Balıkesir'den 
ayrılacak olmanın üzüntüsünü 
yaşıyorum. Tüm dünyada ve 
ülkemizde yüzyılda bir yaşanan 

pandemiyle mücadele verilen bu zor 
dönemde Balıkesir'in sağlık neferleri 
olarak elimizden geleni değil daha 
fazlasını yapmış olmanın, bu 
mücadeleye önder olmanın haklı 
gururunu taşıyorum. Covid-19 
pandemisinin başladığı günden bu 
yana Bakanlığımız rehberleri 
doğrultusunda süreci yönetip, 
gerektiği anda gereken 
müdahalelerde bulunarak vaka 
sayılarımızı kontrol altında tutma 
başarısını gösterdik, bu benim değil 

tüm Balıkesir'in gururudur. Tüm bu 
süreçler dışında Balıkesir ilimize 
anlamlı sağlık yatırımlarının öncüsü 
olduk. Birçok yatırımı( İvrindi, 
Marmara, Gömeç, Bandırma ADSM, 
sındırgı, hastaneleri, merkez 
ADSM'mizin hastaneye dönüşümü, 
şehir hastanemizin eğitim araştırma 
olması ASM'ler, 112 istasyonları, 
Bandırma diyaliz, ÇİM, vs) 
Balıkesir'imize kazandırdık. Bu 
atamayla onurlandırıldığım andan 
itibaren arayan, mesaj atan, sosyal 

medya üzerinden ulaşan, 
dualarını ileten dostlarıma, 
mesai arkadaşlarıma ve 
vatandaşlarımıza tekrar 
teşekkür ederim. 
Yaptığımız doğru işler 
konusunda vicdanım 
rahattı, şimdi sayenizde 
çok daha rahatım. 
Bakanlığımızca layık 
görüldüğüm Bursa İl 
Sağlık Müdürlüğü görevini 
de aynı heyecan ve 
özveriyle yerine getirmek 
gayesiyle 
Balıkesir'imizden ayrılma 
vakti. Başta Sağlık 

Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin 
KOCA ve Bakanlık yöneticilerime, 
önceki dönem Sayın Valim Ersin 
YAZICI' ya şimdi ki Valim Sayın 
Hasan Şıldak'a Milletvekillerime, 
İlimiz Siyasi Yöneticilerine, mesai 
arkadaşlarıma, bu zor süreçlerde 
yanımda olan, duasını ve desteğini 
benden esirgemeyen herkese 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 
Sizleri Allah'a emanet ediyorum 
diyerek sözlerini tamamladı.

Vakfıkebir ve çevre ilçelerde geçen hafta 
birkaç gün su kesintisi meydana geldi…
Vatandaşlar isyan etti…
İnsanlar zor durumda kaldı ve kolaylıkla 
hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamadılar…
Yaklaşık olarak bir ay çıvarı yağmur 
yağmamasından dolayı dereler susuz 
kaldı. Susuz kalması demek, içme 
suyunun bitmesi demek…
Büyükliman İçme suyu projesi var…
Bu proje 100 yıllık su ihtiyacını 
karşılayacaktı…
Ne oldu 100 yıl değil bilmem kaç yılda 
susuz kaldık…
Bu projenin başlangıcı yani sahası 
Vakfıkebir'de…
Vakfıkebir ilçesi Ballı Mahallesinde 
bulunan sahanın su boruları Eynesil'den, 
Çarşıbaşı'na kadar uzanıyor…
İlk su akmaya başladığında, ilk olarak 
Eynesil'deki depolar doluyor. Sonra 
Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı olarak 
bitiyor…
Çok garip değil mi?
İlk olarak Vakfıkebir'e gelmesi gereken su, 
en sondan bir öncesi geliyor…
Biz bunu birkaç yıl önce yazmıştık. Ama su 
yine Vakfıkebir'den çıkıyor, en son 
Vakfıkebir'e geliyor…
Ne kadar sevindirici bir tablo değil mi?
Zamanındaki Belediye Başkanı ve Fen 
İşleri Müdürü şimdi nerde?
Vakfıkebir'i bu hale sevk ettiler, şimdi 
oturdular aşağıya…
Demek ki, Vakfıkebir bunu hak etti…
İmzalar atılırken iyi, alttan da bir şeyler 
yerine oturunca, tam olmuş oldu…
Vakfıkebir birinin umurunda değil ya…
Şimdi herkes hak ettiği yerde…
İlk baştan bu su Vakfıkebir için yapılıyordu. 
Sonradan değişti dört ilçe eklendi. Biz 
eklenmesin demiyoruz. Onlarda bizden…
Ama bizim ilk olarak bu suyu almamız 
gereken yerde en son alıyoruz…
Borular ilk önce Vakfıkebir'deki depoları 
doldurması gerekirdi. Ondan sonra diğer 
ilçelere gidebilirdi diye düşünüyorum…
Ama öyle olmadı sonuç yine hüsran…
Bir diğer konu ise, Vakfıkebir ve diğer 
ilçelerde bahçe sulama işi yapılması…
Ya arkadaş içme suyu ile neden bahçe 
ıslanır. Şimdi su bitti, ne içebiliyorsun nede 
bahçe sulayabiliyorsun…
Bahçe sulayanlara ceza yazılması gerekir 
veya cezai yaptırım…
Kuraklık olunca su bitti, yağmur yağdı su 
geldi…
Allah'tan Karadeniz Bölgesinde yaşıyoruz. 
Sürekli kuraklık olursa ne yapardık değil 
mi?
İnsanoğlunun birçok şeyi düşünmesi 
gerekir. Komşunu düşünmen gerekir, 
akrabanı düşünmen gerekir, insanları 
düşünmen gerekir…
Sadece bir insan kendini düşünmeyecek. 
Benim işim karşıya geçti, kim ne yaparsa 
yapsın demeyeceksin…
Bu gün benim başıma gelmez hiç 
dememeliyiz…
Yarın o suya istesen de ulaşamazsın…
Su olmadan hiçbir şey olmaz. Ana madde 
gibidir su. Su olmazsa olmazımızdır…
Belediye Başkanı Muhammet Balta, geçen 
haftaki Büyükşehir Meclis toplantısı da, su 
problemini gündem yaptı. Bir an önce bir 
çare bulunmasını dile getirdi…
Birileri yıkınca diğerleri de uğraşıyor. 
Vakfıkebir ve diğer ilçeler de su bitmesin 
diye…
Hak ve adalet işte…

Vakfıkebir İlçesinin marka 
değerlerinden biri olan İslamoğlu 

Gıda, bir süre önce TRENDYOL'da 
Vakfıkebir'den dünyaya açılan 
lezzetli ürünlerin satışlarına 
başlamıştı. 7/24 saat hizmet veren 
ülkenin en büyük alış-veriş 
mağazalarından bir olan 

TRENDYOL'da İslamoğlu yöresel 
lezzetler ürünleri sofraları süslüyor. 
İslamoğlu Yöresel Lezzetlerin 
yöneticileri yeni bir uygulamaya 
geçerek çalışma arkadaşlarımıza 
yöresel kıyafet giyindirerek ilklere 
imza atmaya devam ediyorlar. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 

İslamoğlu Gıda Ürünleri yönetim 
kurulu üyesi Murat İslamoğlu; 
Bilindiği üzere Vakfıkebir'de 
ürettiğimiz lezzetli ürünlerimize ülke 
genelindeki vatandaşlarımızın kolay 
erişimini sağlamak için ürün satış 
ağımızı TRENDYOL Alış Veriş 
mağazasıyla ülke genelinde her eve 

ulaştırmak için anlaşmıştık. 
Ürünlerimiz TRENDYOL ile bir 
tık kadar ayağınıza en kısa 
sürede artık ulaşıyor. Bunun 
yanı sıra sattığımız yöresel 
ürünlerimizin tanıtımına hemde 
bölge insanımızla özdeşleşen 
yöresel kıyafetlerimizin kültürel 
anlamda tanıtımına bir katkı 
sunmak adına yeni bir 
uygulamaya işyerimizde 
geçiyoruz. Artık bundan sonra 
yöresel ürünlerimizin satışını 
gerçekleştiren mesai 
arkadaşlarımız yöresel 
kıyafetlerini üzerlerine giyerek 
müşterilerimize hizmet 

sunacaklar dedi. Murat İslam, 
Müşterilerimize en güzel hizmeti ve 
kaliteli ürünlerimizi ulaştırmak için 
her geçen gün kendimizi yenilemek 
zorundayız. Bizim şirket olarak 
öncelikli prensibimiz müşteri 
memnuniyetidir dedi.  

İSLAMOĞLU GIDA İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR

“İslamoğlu Vakfıkebir Yöresel Lezzetler” 

u anlamlı günün Muhtarlar BGünü olarak ilan edilmesi 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ile Gazi 
Meclisimizin Muhtarlarımıza verdiği 
değerin ve önemin bir göstergesidir. 
Yerel yönetimlerin ilk basamağı 
olan muhtarlarımız; belediyemizin 
gören gözü, vatandaşlarımıza 
uzanan hizmet elimizdir. Yaşadıkları 
mahallelerin sorunlarını bizlere ve 
ilgili makamlara aktararak takip 
eden değerli muhtarlarımızı daima 
yol arkadaşlarımız olarak 
görüyoruz. Gerek İl Genel Meclisi 
Üyeliğim, gerekse Belediye 
Başkanlığı görevim sırasında çok 
yakın çalışma fırsatı bulduğum 
muhtarlarımızla kurduğumuz bağ 
beraberinde sevgi ve saygıyı 

getirmiştir. Bu bağ; birlikte 
gerçekleştirdiğimiz hizmetleri çok 
daha değerli kılmaktadır. 
Mahallelerimiz ile ilgili ayrı ayrı 
projeler üretip, eksiklikleri ortak akıl 
yürüterek tespit ettiğimiz, hep 
birlikte aynı hedef için sabırla 
çalıştığımız muhtarlarımızın görüş 
ve önerileri bizim için her zaman 
önemli olmuştur. Yaptıkları özverili 
çalışmalarından dolayı kendilerine 
teşekkür ediyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle, mahallelerine hizmet 
gelmesi için büyük bir gayretle çalı-
şan saygıdeğer muhtarlarımızın; 
muhtarlar gününüzü kutluyor, 
sağlık, mutluluk ve başarılar 
temenni ediyorum. Ebediyete irtihal 
eden muhtarlarımıza Yüce Allah'tan 
rahmet diliyorum.  

MUHTARLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN 
19 Ekim 2015 tarihinden itibaren 19 Ekim'i 
Muhtarlar Günü olarak kutluyoruz. Bu vesile
ile tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor 
hayırlı çalışmalar diliyorum.

Muhtarlarımız; 
belediyemizin 
gören gözü, 

vatandaşlarımıza
uzanan hizmet 

elimizdir.
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V
akfıkebir Fırıncılar 
Derneği Başkanı Davut 
Kutoğlu, meşhur 

Vakfıkebir ekmeği için alınan 
coğra işaret tescil belgesi 
sorası üretilen ekmeklerin 
standartlara uygun olup 
olmadığı oluşturulan bir heyet 
tarafından denetlenen fırınların 
denetimlerinin yapılmasında 
fırıncılar derneğinden bir 
temsilci istenmemesi yönündeki 
rahatsızlığını dile getirdi.  
Kutoğlu, Fırıncıları yakından 
ilgilendiren çok önemli bir 
olayda Fırıncıları temsil eden 
dernek neden dikkate alınmıyor 
anlamış değilim diyerek sözle-
rinde şu ifadelere yer verdi.  
“MESLEĞİM İLE İLGİLİ 
SORUNLARI KONUŞMAK 
BENİM HAKKIM”
Dernek Başkanı Davut Kutoğlu, 
“Benim hiçbir kimse ile şahsi bir 
meselem yok. Ben 
Vakfıkebir'de bir meslek 
grubunun başkanlığını 
yapıyorum. Mesleğimle ilgili 
sorunları konuşmak benim 
hakkım. Benim meslek 
grubundaki arkadaşlarımız bizi 
bu görevlere seçtiler. Onların 
haklarını korumak benim 
görevim. Vakfıkebir ekmeğinin 
coğra işareti ile ilgili toplantıya 
katılmama sebebim ise açık 
sözlü olursak kırgınlık 
yaşadığım için katılmadım. 
Toplandı için bana verilen bilgi 
de şunları söylediler.  Coğra 
işaret ile ilgili önemli bir 
denetleme olacak denildi. 
Toplantı bilgisini bana ulaştıran 
arkadaşımız, belediye olarak 
coğra işareti alan bizleriz. Bir 
yanlışlık yapmayalım dedi. 
Buraya kadar olan her şey çok 
güzel. Fakat bu oluşumun 
başında da bir hata var. Bu 
hatayı söylemeden geçmem 
doğru olmaz. Yıllardır 

söylememe rağmen hiç 
kimseye dinletemedim. Coğra 
işaret ile ilgili kriterler 
konuluyorken ilçede yoktum. 
İlçeye döndüğümde öğrendim 
ki! kriterlerden bir tanesi de ilçe 
de ekmeğin 2 kg'dan aşağıya 
olmayacağı yönünde. Hemen 
Sayın Belediye Başkanımız 
Muhammet Bey'e çıktım ve 
konuyu arz ettim. Bu kriteri 
belirleyen arkadaşlarımız 
düşünemeyerek yanlış bir karar 
verdiler. Bu karar da bir art 
niyet yok. Fakat komisyonda ki 
arkadaşlarımız bir şeyin 
hesabını yapmayı unuttular. 
Vakfıkebir'de ekmeğin gramajı 
hep 2 kg'dan aşağı düşük. 
Bugün ki şartlarda vatandaşa 2 
kg'lık ekmeği satmak demek 
yani 15TL'yi vatandaşımıza 
dayatmak demek. Yani 15 tl'den 
düşük ekmek yapamıyorsun 
demek. 5 ve ya 10 tl'ye ekmek 
almak isteyen vatandaşa ne 
diyeceksin. Bu kriter yanlış 
olmuştur. Kriteri 1kg'dan 
koyacaktık. Bütün fırıncı esnaf 
arkadaşlarımız 1kg'dan yüksek 
ekmek satma şansları yoktur. 
Fakat coğra işaret onayı kurul 
tarafından kabul edilip tescil 
edilince bu yanlışlığı düzeltme 
imkanımız olmamıştır dedi.” 
“MAALESEF BİZLERİ HİÇ 
BİR KİMSE DİKKADE 
ALMADI”
Başkan Kutoğlu, “Türkiye 
genelinde 2 binin üzerinde 
Vakfıkebir ekmeği satan fırın 
var. Bu fırınları derneğimize üye 
yapalım dedik. Üyelerden aidat 
karşılığı toplanan paralardan 
ilçede yapılacak olan sosyal 
faaliyetlerde yani ekmek 
festivali gibi etkinliklerde hiçbir 
kimseden para aramamıza 
gerek kalmadan bu toplanan 
paradan kullanalım. Bu gelirle 
beraber hiçbir esnafa 

dokunmadan bu 
organizasyonları 
gerçekleştirelim dedik oda 
olmadı. Coğra işaretle ilgili 
bende dernek başkanı olarak 
Ankara'ya giderek burada çok 
şeyler öğrendim. Kitapçığı 
ezberledim. Coğra işarette en 
önemli kural şu; coğra işareti 
alan kurum denetlemeyi kendisi 
belirler. Biz dernek olarak bu 
coğra işaretin belgesini almış 
olsaydık denetleme yapacak 
ekibi biz belirleyip genç 
arkadaşlarımıza da bir ekmek 
kapısı açacaktık. 2004 yılında 
çıkan kanunda coğra işareti 
koruyan 3 tane önemli madde 
var; bu kriterlere uymayan 
işletmeler hakkında, istenilen 
kriterlere uygun üretim 
yapılmadığı zaman iş yeri 1 yıl 
kapatılır. İkincisi ise 1 yıldan 4 
yıla kadar hapis cezası var. 
Üçüncü olarak 15 bin ile 46 bin 
tl arası para cezası uygulanır. 
Bizim amacımız insanlara ceza 
vurmak değil fakat bu bizim 
hakkımız. 20 yıldır söylüyorum, 
bu denetlemeleri yapalım. 2 bin 
fırını derneğe kayıt edelim. 
Gelirleri dernekte toplansın. 
Gelinen nokta da maalesef 
bizim söylediklerimiz dikkate 
alınmıyor. Eski başkanlardan 
Yunus Bey'e ve Hayri Bey'e de 
aynı şeyleri söyledim. Maalesef 
hiç kimse dikkate almadı. Bu 
gün itibari ile gelinen son nokta 
da Sayın Belediye başkanımız 
Muhammet Balta bey'in ve 
Milletvekilimiz ilçemizin öz 
evladı olan Komisyon Başka-
nımız Sayın Muhammet Balta 
Bey'in girişimleri ve çabaları ile 
ekmeğin coğra işareti alındı. 
Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum dedi. “
“ESNAF ODASI BAŞKANIMI-
ZA KIRGINLIĞIM VAR”
Davut Kutoğlu, “Şimdi 
geldiğimiz nokta da önemli olan 
denetleme noktasıdır. Asıl 
benim kırıldığım nokta da 
burasıdır. Şu sokaktaki 
insanlara sorsak en eski fırıncı 
esnafı kimdir diye %90'ı 
Kutoğulları der.  Peki, bende 
soruyorum; ilçe ile ilgili her 
oluşumda dernek başkanı 

olarak Davut Kutoğlu var mı?  
Kayıtsız şartsız her toplantı da 
var mı? Her konu da destek 
istendiğinde kayıtsız şartsız 
destek veriyor mu?  Bu 
soruların yanıtı ise kayıtsız 
şartsız evet'tir. Bu son toplantı 
haricinde ki diğer bütün 
toplantılara katıldım. Siyasi 
görüşleri ne olursa olsun beni 
bir belediye başkanı çağırıyorsa 
o davete girmemek beni 
utandırır. Fakat doğruları da her 
zaman söyleyerek yanlışları da 
eleştirmemiz gerekir. Bana göre 
yanlış olan şudur; arkadaşlara 
sordum denetleme de kimler 
var. Fırıncıların Dernek Başkanı 
ben olmama rağmen, coğra 
işareti dernek ile birlikte 
belediye olarak alan bizleriz. En 
önemli olan denetleme 
noktasında kimler var ben 
bilmiyorum. Dernek olarak 
bizden bir kişinin olması ya da 
bizi bir şey sorulmamasına 
üzüldüm ve kırıldım. Esnaf 
Odası Başkanı Sayın Kadem 
Sağlam'ın odayı temsilen bir 
fırıncı arkadaşımızı 
görevlendirdiğini başkasından 
öğrendim. Ben o fırıncı 
arkadaşımıza ya da Kadem 
Sağlam'a küs değilim. Sadece 
bana da bilgi verilseydi 
noktasındayım. Sonuçta 
denetlemeye çıkan arkadaşımız 
da bu ilçede fırıncı esnafıdır. 
Sadece esnaf odası 
başkanımız Kadem Bey'den 
beni de bilgilendirmemesi 
noktasında kırıldığımı ifade 
etmek istiyorum ama asla şahsi 
bir meselemiz yoktur. Dargın 
değilim sadece kırıldığımı ifade 
etmek istiyorum. O anki 
kırgınlığım nedeni ile toplantıya 
katılmadım. Sonuç itibari ile 
fırıncıların başkanı benim, 
benimde başkanın esnaf odası 
başkanı Sayın Kadem Bey'dir. 
Ben sadece Kadem Bey'den 
şunu beklerdim; Davut ağabey 
ya da Davut Bey denetleme 
noktasında bizlere önereceğin 
ya da vereceğin bir fırıncı 
arkadaşımız var mıdır? Ya da 
siz müsait olur musunuz? Bu 
benim için yeterli idi. Bunu 
istemek ya da beklemek benim 

hakkımdı diye düşünüyorum. 
Yoksa Sayın Başkanımız 
Kadem Bey ile hiçbir sorunu-
muz ya da sıkıntımız yoktur. 
Ben Sayın Başkanımız Kadem 
Bey'in esnaf odasındaki yaptığı 
başarıları takdir eden birisiyim. 
Yine tekrarlıyorum. Sadece 
üzüldüm ve kırıldım. Fakat 
şunu da söylemeliyim ki! söy-
lemlerle eylemler birbirini tut-
muyor. Bu nokta da bizim de 
gönlümüzü alacağını düşünü-
yorum. Biz kendisi ile zaten 
samimiyiz. Ağabey kardeş 
gibiyiz. Sonuçta ilçede esnafız. 
Aramızda da bir sıkıntı olamaz.”
“BU İLÇEDE FIRINCI ESNAFI 
OLMAYANLAR NEDEN 
TOPLANTIYA ÇAĞIRILDI”
Başkan Kutoğlu, Ayrıca da 
takıldığım bir diğer konu ise 
Vakfıkebir'de 24 tane fırıncı 
esnafı var. Listeye baktım 27 
esnaf yazıyor. Bir de baktım 
Akçaabat, Tonya ve 
Çarşıbaşı'ndan 3 kişi daha 
listeye eklenmiş. Bu 
arkadaşlarımızın bizimle hiçbir 
alakası yok. Madem böyle 

olacak diğer ilçelerdeki 
arkadaşlarımızı da toplantıya 
çağırsaydık. Toplantıya 
gitmeme sebebimden bir tanesi 
de budur. Vakfıkebir dışındaki 
fırıncıların bu toplantı da ne işi 
var? Madem bölgesel olarak 
yapalım toplantıyı. Biz bir şeyler 
yapmaya çalışırken bizi neden 
yok sayıyorlar anlamıyorum. 
Ben hiçbir fırıncı arkadaşımıza 
da toplantıya gitmeyin 
demedim. Bu ilçede ikilik 

olduğu sürece adam kayırma 
olduğu sürece Maalesef bir 
adım ilerleyemeyiz. Fırıncıların 
sıkıntılarını çeken Davut, her 
türlü şikâyet karşısında 
hakarete uğrayan Davut. Eziyet 
çeken Davut, Buna rağmen 
hiçbir şey sorulmayarak yok 
sayılan Davut. Ben kime ne 
yaptım vallaha bilmiyorum. 
Buna rağmen herkesi ve bu ilçe 
insanını seviyorum. Belediye 
Başkanımıza da, esnaf odası 
başkanımıza da hiçbir 
küskünlüğüm yoktur. Sadece 
bu iki sebep dolayısı ile 
kırgınlığım vardır. Öyle 
zannediyorum ki aramızdaki 
diyalog eksikliğinden 
kaynaklanan bilgi eksikliği var. 
Ben bu olaya öyle bakıyorum. 
Bizler belirli bir yaşa gelmiş 
hayat tecrübesi olan olgun 
kişileriz. İkili ilişkiler ve diyalog 
ile aşamayacağımız hiçbir olay 
olamaz. Yeter ki samimi ve 
doğru olalım. Bende bu ilçede 
yaşayan, esnaık yapan ve 
belirli bir esnaf gurubunu temsil 
eden dernek başkanıyım. Ben 

karşımdaki kurum amirlerine ve 
başkanlarına nasıl saygı 
gösteriyorsam, aynı saygıyı 
görmek bir dernek başkanı 
olarak benimde hakkım diye 
düşünüyorum.  Bundan sonraki 
süreçte umut ediyorum ki! 
Bizimde kirlerimiz ve 
düşüncelerimiz sorularak ortak 
karar verme noktasında kir 
alışverişinde bulunuruz diye 
düşünüyorum diyerek sözlerini 
tamamladı.  

æ19 Ekim 2015 tarihli ve 11 
sayılı Başbakanlık 

genelgesi ile muhtarlar günü 
olarak ilan edilen “19 Ekim 
Muhtarlar Günü” kutlamaları, 
Vakfıkebir Hükümet Konağı 
önünde düzenlenen törenle 
yapıldı. Hükümet konağı önün-
deki törende yapılan Çelenk 
sunumunun ardından saygı 
duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı'nın  okunması ile 
devam eden tören, Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir'in 
günün anlam ve önemini belir-
ten konuşması ile devam etti.
“SEVİNÇTE VE HÜZÜNDE 
HALKININ HER ZAMAN YA-
NINDA VE HİZMETİNDEYİZ”
Dernek Başkanı İzzet Çilingir; 

“19 Ekim 2015 tarihinden 
itibaren 19 Ekim'i muhtarlar 
günü olarak kutlamaktayız. 
Bugünün muhtarlar günü olarak 
ilan edilmesinde emeği geçen 
başta Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere hükümetimize, 
gazi meclisimize ve yine 
genelgenin yayımlanmasında 
emeği geçen Türkiye Muhtarlar 
Konfederasyonumuza 
şükranlarımı sunuyorum. 
Muhtarlarımız, bulunduğu 
mahallede veya köyde 
devletimizin tüm kurumlarını 
temsil etmekte ve halkımızla 
devlet kurumları arasında köprü 
vazifesi görmektedir. Yönetim 
anlayışımızda, 

vatandaşlarımızın devletimize 
ihtiyaç duyduğunda çalacakları 
ilk kapının muhtarlıklarımız 
olduğu bilinci çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Günümüzde 
kendini yenileyen kurumların 
başında gelen muhtarlık en 
ücra yerleşim yerine bile 
çağdaş kamu yönetimi 
anlayışını taşıyarak hem 
sevinçte hem de hüzünde 
halkının her zaman yanında ve 
hizmetindedir. Ayrıca Karadağ 
Yaylası Taşboğazı Obasında 
evleri yanan Tarlacık Mahalle 
Muhtarımız Levent Kamiloğlu 
ve Kamiloğlu ailesine geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. 
Bilhassa son günlerde şahsıma 
ve ailemize ait 5 tane ineğimizi 

bir hastalık dolayısıyla kesmek 
zorunda kaldık. Bu vesile ile 
arayan soran herkese buradan 
teşekkür etmek istiyorum. 
Yaratandan gelene boynumuz 
kıldan incedir. Gerek milleti 
gerekse devleti temsil gibi 
önemli bir görevi yürüten 
muhtarlarımıza hizmetlerinden 
dolayı şükranlarımı sunuyor, 
İlçemizde görev yapan tüm 
mahalle muhtarlarımızın 
′Muhtarlar Günü′nü en kalbi 
duygularımla kutluyor, selam ve 
sevgilerimi sunuyorum. Vefat 
eden tüm muhtar 
arkadaşlarımıza Allah'tan 
rahmet diliyorum diyerek 
sözlerini tamamladı.” Vakfıkebir 
Hükümet Konağı önündeki 

törene İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İlçe Emniyet 

Müdürü Erdal Ergüven, 
Garnizon Komutanı, Daire 
Amirleri ve muhtarlar katıldılar. 

BAŞKAN KUTOĞLU,
“ESNAF ODASI BAŞKANIMIZA KIRGINLIĞIM VAR”

“20 YILDIR AYNI ŞEYLERİ 
SÖYLÜYORUM, MAALESEF 
DİKKATE ALINMIYOR”

SEVİNÇTE VE HÜZÜNDE HALKININ 
HER ZAMAN YANINDA VE HiZMETiNDEYiZ

"19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle, Vakfıkebir Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.
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Osman KOYUNCU

Felsefe, kâinatı ve içindeki varlıkların 

sırlarını anlamak, merak ve hayret 

duygularını giderme çabasıdır. Kısaca 

insanın dünyayı ve içindekileri anlama 

gayreti felsefenin konusu ve amacıdır. 

Merak ilmin hocasıdır, eğer merak edilen 

konu ilmen çözülürse felsefe olmaktan 

çıkar bilimin konusu olur. Duyu 

organlarındaki yanılmalar şüpheleri 

kamçılar bu durum ilmi gelişmenin 

lokomotifi olur. İnsan, neden, niçin ve 

nasıl sorularına cevaplar arar. Allah 

insanların bu hayretlerini gidermek için 

peygamberler göndermiştir. Genelde 

soyut(maddi olmayan) düşünen 

yerlere(Avrupa gibi) filozoflar, 

somut(maddi) düşünen 

bölgelere(Mezopotamya gibi) ise 

peygamberler gönderilmiştir. İnsan 

sonsuz soyut (maddi olmayan) Allah'ı akıl 

ve ilim ile göremediğinden elle tutulup 

gözle göreceği varlıkları ilah edindi 

      İlmi ve maddi tekâmülün arkasında 

peygamberler ve filozoflar vardır. 

Filozofların tamamı vahiyden kopuk 

değildir. Felsefe yani ilmi hikmet 

peygamber mirasıdır. Hikmetin kurucusu  

İdris (as) dır,  felsefe kitaplarında Hermes 

olarak geçer.  Bazı filozofların peygamber 

veya evliye oldukları iddia ediliyor, 

Eflatun ve Sokrat'ın ehli necat oldukları 

söyleniyor. Bunlar, tabiat ve putlara 

tapanlara karşı tevhidi savundular, 

Sokrat bunun için idam edildi. Yüz 

binlerce peygamber veya milyonlarca 

evliyadan biri olabilirler.  Bu filozofları 

izleyenlerin imanlarını tehlikeye 

atmalarının nedeni, filozoflar kötü 

oldukları için değil de Hz. Muhammed'i ve 

Kuran'ı tam anlayamadıkları içindir 

bazen muma ihtiyaç olabilir yakınında 

güneş varken çok uzaklarda mum 

aranmaz. 

  İsrailiyatın bir taifesi ve Yunan 

felsefesinin bir kısmı İslamiyet dairesine 

girmeleriyle, fikirleri karıştırdılar.  Bu 

akımların tamamının bozuk veya yanlış 

değildir. Bunların bir kısmının İslam'la 

uyuşabilir. (İsrailiyat Yahudilik demek 

değildir, ehli kitaplardan tefsir ilmine 

giren her şey demektir) O zamanlar fen 

ilimleri tekâmüle yeni başlamışlardı. 

Pozitif ilimlerin gelişme çağında %1lik 

kısmi İslamiyet'le uyuşurken bugün pozitif 

ilimlerin %99 yakın kısmı Kuran ve 

hadislerle uyuşmaktadır. Uyuşmayan 

kısımlar fenlerden değil de insanların 

henüz bu konuyu kavrayamamalarından 

kaynaklanmaktadırlar.  Kâinata ait 

fenler, Allah'ın isimleri ve kâinatın aklıdır.  

O zamanlar fenler gelişmediğinden, fen 

bilmeden de dini metinler kısmen 

anlaşılabiliyordu. Bu zamanda dil ve 

belagat gibi ilimlerin yanında Kuran ve 

hadisleri anlamak için fen bilimlerinin de 

bilinmesi şarttır aksi halde dini konular 

birer hurafe gibi görünür. O zamanlar 

belki bu %1lik kısımdan kuran ve 

hadislerin ima ettiği bazı manaların 

anlaşılması için faydalanılabilirdi. Yunan 

felsefesinin bu küçük kısmı doğru olsa bile 

doğrudan İslam'ın kaynağı olamaz ancak 

İslam'ın anlaşılması için misaller vermek 

için kullanılabilirler. Bazı tefsircileri 

İsrailiyat ve felsefenin bu kısmına, Kuran 

ve Hadiste anlatılmak istenen mana 

budur nazarıyla baktılar. Bugün de bazı 

ilim adamları aynı hataları yapıyorlar. 

Allah zerreden bahsediyor, zerre atomdur 

diyemezsin, yarın daha küçük parçalar 

keşfedildiğinde, bazıları hâşâ Kuran'da 

yanlışlık var derler. Kuran, rahimlerdekini 

ancak Allah bilir diyor, burada dişilik 

erkeklik kelimesi yoktur fakat eski hocalar 

buraya dişilik erkeklik kelimelerini 

ekleyerek mana verdiler, sonra 

rahimlerdeki çocukların cinsiyeti 

anlaşılınca, hani rahimlerdekini sadece 

Allah bilirdi bak bilim de bilebiliyor 

diyenler oldu.  Eskiden dört 

element(toprak, su, hava ve ateş) vardır ve 

her şey hatta meleklerde bu dört 

elementten yaratılmıştı dediler, bunların 

hiçbir element değildir. Tefsirlerin %90 

belki daha fazlası şahısların görüşleridir, 

bu yanlışları bahane ederek, tefsirlerin 

tamamen yanlıştır denemez.  Yapılacak 

tefsirler, eski tefsirlerdeki doğru kısımlar 

alınarak fen ilimler ışığında yeniden 

yazılmalıdır. Kuran, Kuran, hadis ve 

fenlerle açıklanmalı yoksa hükümler 

kalkmış dini metinler veya çağ dışı eski 

fenlerle yorumlanmamalıdır.  Yunan 

felsefesi Me'mun asrında tercüme edildi 

maalesef manayı tasdik edecek veya 

kuvvetlendirecek meseleler mana yerine 

kullanıldı, yanlış olan budur. Eskinin 

Yunan dehası maddeperest Alman, Roma 

dehası ise hayalperest Fransız olarak 

devam ediyor. Bu ikisinin ortak özellikleri 

çok çeşitli putları ilah olarak kabul 

etmeleri veya sevdiklerini 

putlaştırmalarıdır. İnsanlar, Allah'tan 

gayrını aşırı sevmekten kaçınmalı veya 

Allah adına sevmeli. Bu iki akımı, tahrif 

edilmiş Hıristiyanlık barıştıramadı, 

maalesef aklı gözünde olanlar bu iki 

dehayı İslam'la barıştırmak istediler. 

YUNAN FELSEFESİNİN İSLAM'A ETKİSİ

C
HP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin 
mesajında; “Muhtarlık 

kurumu ülkemizin yönetim 
tarihinde çok önemli bir yere 
sahiptir. Ancak son yıllarda 
unutulan bir kurum haline 
gelmiştir. Köy sayısının azal-
ması, kentlerde belediyelerin 
öne çıkışı giderek muhtarlıkları-
mızın ikincilleşmesine neden 
olmuştur dedi.” Başkan Keskin, 
“Oysa köy ve mahallelerimizde 
halka en yakın birimler, muhtar-
larımız da yerel sorunlara vakıf 
seçilmiş kişilerdir. CHP olarak 
muhtarlarımızı gerek kırsal, 
gerekse kentlerde daha etkin 
hale getirmek için kararlıyız. 
Muhtarlarımızı kendi siyasi 
amaçlarını gerçekleştirmenin 
aracı olarak gören AKP zihniyeti 
karşısında muhtarlarımızı 
mahallelerimizin gerçek 
temsilcisi, yerel yönetimlerin 
kurucu bir unsuru olarak 
görüyor ve önemsiyoruz. 

Muhtarlarımızın karşılaştırdıkları 
sorunları ortadan kaldırmayı, 
özlük haklarını ve çalışma 
koşullarını iyileştirmeyi 
görevimiz olarak biliyoruz. 
Demokratikleşme ve katılım 
yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesinden geçiyorsa;  
yerelin demokratikleşmesi, 

mahalle birimlerimiz ve 
muhtarlarımızın bu sürecin asli 
unsurları olmasından 
geçmektedir. Köy ve 
mahallelerimizde kaliteli, güvenli 
ve demokratik bir yaşam 
muhtarlarımızın ellerinde 
lizlenecektir. Muhtarlarımızın 
günü kutlu olsu dedi.”

�LÇE BAŞKANI Ç�ÇEK'TEN,
 MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI

"HİPERMETROP GÜNEŞ PANELLERİ"
PROJESİ BÖLGE İKİNCİSİ OLDU

MUHTARLARIMIZ YEREL SORUNLARA 
VAKIF SEÇiLMiŞ KiŞiLERDiR
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, "19 Ekim Muhtarlar 
Günü" münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. 

V
akfıkebir Atatürk 
Ortaokulu 
öğrencilerinden Ceylin 

Bengisu Batur ve Ela İzem 
Çakar danışman öğretmenleri 
Adem Albayrak rehberliğinde 

projelerini çevrimiçi olarak 
internet ortamında Online 
sunumlarını TUBİTAK 
yetkililerine sunmuşlardı. 
TÜBİTAK 2204 B ortaokullar 
arası proje yarışmasında 

"hipermetrop güneş panelleri" 
projesi ile bölge naline katılan 
ilçemiz Atatürk Ortaokulu 
öğrencileri Ceylin Bengisu Batur 
ve Ela İzem Çakar danışman 
öğretmenleri Adem Albayrak 
rehberliğinde projelerini 
çevrimiçi olarak TUBİTAK 
yetkililerine sunmuşlardı. Diğer 
bölgelere göre daha az güneş 
enerjisi alan bölgemizde güneş 
panellerinden elde edilen 
elektriği arttırmayı hedeeyen 
proje ile Bölge yarışmalarında 
ilçemizi temsil ettiler. Erzurum 
İlinde yapılan ve 10 ilden oluşan 
okulların sundukları projeler 
değerlendirildi. Atatürk 
Ortaokulu'nun hazırladığı proje 
Bölge ikincisi oldu. Böylece 
Türkiye nallerine katılma 
hakkını kaybettiler. İlçemize 
yaşattıkları bu gururdan dolayı 
Atatürk Ortaokulunu ve emek 
harcayan öğrencilerimizi ve 
öğretmenlerimizi kutluyoruz. 

V
akfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil 

ziyaret ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamada; Geçtiğimiz yıl itibari 

ile 11 Kasım tarihini “Milli 
Ağaçlandırma Günü” olarak 
kutluyoruz. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı olarak bu hususta 
Orman Genel Müdürlüğü ile 
gerekli görüşmeler yapılarak bu 

etkinliğe katılmamız 
sağlanmıştır. Gençlik Merkezleri 
olarak gönüllü gençlerimizle 
bizde Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi olarak 

bu etkinliğe katılacağız. Değerli 
müdürümüz merhum Mustafa 
Turupçu adına da bir dan 
dikeceğiz. Vakfıkebir Orman 
İşletme Şeiğini ziyaret ederek 
11 Kasım'da bu etkinliğimizi 

nerede yapacağımızı görüştük. 
11 Kasım 2020 Çarşamba günü 
ilçemiz Mahmutlu Mahallesinde 
5 bin dan dikimini gerekleş-
tireceğiz. Ülke genelinde 

özellikle yangınları da göz 
önünde bulundurduğumuzda 
ilçemizde dikimini gerçekleş-
tirdiğimiz 5 bin danı bir gönül-
lülük kampanyası olarak gerçe-
kleştirmek arzusundayız dedi.

GENÇLİK MERKEZİNDEN ÖZEL ZİYARET
Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil, Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek 11 Kasım'da 
gerçekleşecek olan etkinlikle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

B
aşkan Çiçek; Halk, idare ve 
yerel yönetimler arasında 
köprü vazifesini üstlenen, 

halkın istek ve taleplerini ilk 
ağızdan yetkililere aktaran 
muhtarlarımız çok kritik bir öneme 
sahiptir. Muhtarlık müessesi 
kültürün ve toplumsal hayatın yapı 
taşlarındandır. Muhtarlık devletin 
vatandaşa dokunan en sıcak eli 
ve vatandaşa en yakın idare 
birimidir. Millet iradesi ile devletin 
kesiştiği noktayı temsil eder. Milli 
görüş belediyecilik anlayışının 
temel taşları olan muhtarlara 
koordineli çalışma prensibiyle 
hareket ediyoruz. İktidara 
geldiğimizde de aynen bugün 
olduğu gibi muhtarlarımızla iş 
birliğine devam edeceğiz. Bu 
duygu ve düşüncelerle tüm 
muhtarlarımızın muhtarlar gününü 
tebrik ediyorum.

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin 
Çiçek, muhtarlar günü vesilesi ile mesaj yayınladı.



Büyükliman
Postası 5 23.10.2020HABER

MUHAMMET BALTA'DAN 
MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI!

Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Cemile 

Kahyaoğlu açılan kursla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada; 
“2020/2021 Eğitim –Öğretim 
yılında Milli Eğitim Bakanlığımız 
Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi 
merkezlerinde görev yapan/ 
yapacak olan kadrolu usta 
öğreticiler, görev alacak ücretli 
uzman ve usta öğreticilere 
yönelik Usta Öğretici 
Oryantasyon kursu açılmıştır. 
Kursumuza çeşitli alanlarda 30 
Usta Öğretici 
katılmıştır.19.10.2020 tarihinde 
açılan kurs günde 6 saat, 
toplamda 30 saat planlanmıştır. 
Eğitimci olarak kurumumuzda 
görev yapan müdür 
yardımcımız İbrahim Demirci 
görevlendirilmiştir dedi.” Müdür 
Kahyaoğlu; “Bu faaliyet Hayat 
Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi 
merkezlerinde görev yapan/ 
yapacak olan kadrolu usta 
öğretici ile ücretli uzman ve usta 
öğreticilerin mesleki 
tecrübelerine katkı sağlamak, 
bilgi ve becerilerini artırmak 
esasına dayanmaktadır. 

Program, Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim 
kurumlarında veya diğer 
kurumlarca açılan ve eğitim 
öğretime uygun ortamlarda 
uygulanabilir. Program 
süresince, bireylerin merak 

uyandırma, planlama, 
araştırma, keşfetme, 
çözümleme, derinleştirme, 
paylaşma ve yaşantıya 
uygulama etkinliklerini 
gerçekleştirmeleri sağlanarak 
bireyin öğrenmeye etkin katılımı 
desteklenmektedir. Programın 
uygulanmasında, rehberlik 
hizmeti sunan eğiticiler, 
bireylerin yeterliliklerinin 

değişmesi ve gelişmesine 
katkıda bulunacak bir rehber 
niteliği taşımaktadır. Öğrenme-
öğretme etkinliklerinde katılımcı 
düzeyine, eğitim ortamına ve 
çevre etkenlerine göre 
katılımcıları aktif kılan öğrenme-

öğretme yöntem, teknik ve 
stratejileri kullanılmalıdır. 
Seçilen tekniklerin bireysel ve 
kültürel farklılıklara sahip 
bireylere hitap edebilecek 
yeterlilikte olmasına dikkat 
edilmelidir. Konuların bireylere 
anlatımında içeriğe ve 
öğrenmeye uygun öğretim 
yöntem ve stratejileri 
kullanılmaktadır dedi.”

USTA ÖĞRETİCİ ORYANTASYON KURSU AÇILDI

Muhtarlar Günü dolayısıyla 
bir kutlama mesajı 

yayınlan Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta 
mesajında, “Muhtar ve muh-
tarlık kavramları, köklü devlet 
geleneğimizde 1829'dan bugü-
ne kadar varlığını sürdürmüş ve 
milletimizin gönlünde müstesna 
bir yere sahip olmuştur. 
Muhtarlık,  bir yanıyla bölgedeki 
halkın devlet kurumlarıyla ilişki-
lerinde aracı bir rol oynamakta 
diğer yanıyla da çağdaş kamu 
yönetimi anlayışının en temel 
unsurlarından birisi olan yöneti-
me katılımcılığı kolaylaştırmak-
tadır. Devlet-millet bütünleşme-
sinin tesisinde önemli bir yere 
sahip olan muhtarlarımız, 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının 
ve beklentilerinin karşılanma-
sında, sorunlarının çözüme 
kavuşturulmasında olmazsa 
olmaz bir öneme sahip olup, 
devletimizin gören gözü, vatan-
daşa dokunan sıcak elidir. 

Halkımızın teveccühüne 
mazhar olmak, muhtarlarımıza 
büyük sorumluluklar yüklemek-
tedir. İlçemizde de; mahalleleri-
nin her türlü ihtiyacını tespit 
ederek, hizmet sunma hususun-
da emeğini esirgemeyen, 
bizlere mahallelerinin gelişimi 
ve değişimi noktasında çözüm 
ortaklığı yapan 46 mahalle 
muhtarımıza, ortaya koydukları 
özverili hizmetlerinden ve 
başarılı çalışmalarından dolayı 

teşekkür ediyorum. 
Kaymakamlığımız da bu kadar 
önemli görevi ifa eden 
muhtarlarımıza, 
vatandaşlarımıza daha iyi 
hizmet sunmaları noktasında 
elverişli koşulların oluşturulması 
için gerekli desteği vermekte ve 
muhtarlar ile bir araya gelerek; 
istek, talep ve sorunlarını 
dinlemekte, sorunların 
giderilmesi ve çözüme 
kavuşturulması noktasında 
gereğini yapmaktadır. 
Demokrasimizin zincirinin ilk 
halkasını oluşturan muhtarlık, 
fedakarlık ve sevgi gerektiren 
zor bir görevdir.  Bu duygu ve 
düşüncelerle; gerek milleti ve 
gerekse devleti temsil gibi 
önemli bir görevi yürüten başta 
ilçemiz muhtarları olmak üzere, 
tüm muhtarlarımızın 19 Ekim 
Muhtarlar Günü'nü kutluyor, 
çalışmalarında başarılar diliyor, 
selam ve sevgilerimi 
sunuyorum.

MUHTARLIK DEVLETİMİZİN GÖREN GÖZÜ, 
VATANDAŞA DOKUNAN SICAK ELiDiR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon 

Milletvekili Muhammet Balta, 19 Ekim 
Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.  
Balta, mesajında, "1829 yılından bugüne 
üzerinden 191 yıl geçmiş olmasına rağmen 
idari teşkilatımızın bir parçası demokrasinin 
özü muhtarlık kurumu halen dimdik ayakta, 
hizmetlerini sürdürüyor. Demokrasinin bir 
gereği olarak bizzat vatandaşlar tarafından 
seçilen ve her biri milletin birer ferdi olan 
muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallelerdeki 
sorunu çözümü, vatandaşların talep ve 
beklentilerini yerine getirilmesi yolunda, kamu 
idareleri ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde 
hareket eden önemli birer hizmet odaklarıdır. 
Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan 
muhtarlık, fedakârlık ve sevgi gerektiren zor 
bir görevdir. Yakın mesai arkadaşlarım olarak 
gördüğüm muhtarlarımız da bu zorlu görevi 
büyük bir özveri ve meşakkatle yerine 
getirmektedirler. Dolayısıyla muhtarlarımızla 
karşılıklı istişare ve kir alışverişinde 
bulunarak şehrimizin problemlerine çare 
üretiyoruz. İnşallah el birliğiyle bu güzel şehrin 
bütün sorunlarını en asgari seviyeye 
indireceğiz” dedi. Milletvekili Balta sözlerini 
öyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi "muhtar, 
mahallesinin milletvekilidir, belediye 
başkanıdır, hatta cumhurbaşkanıdır. AK Parti 
olarak muhtarlarımıza hak ettiği değerin 
verilmesi, talep ve ihtiyaçlarının gözetilmesi 
konusunda hassasiyet göstermekteyiz. 
Muhtarlık müessesesi, her dönem için önemli 
bir kurum olmuş ve bu müesseseyi 

vazgeçilmez kılan en önemli 
misyon, devlet ve milletin ortak 
temas noktası olma özelliği, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
yapılan Muhtarlar Buluşmalarıyla 
yeniden ön plana çıkmış ve 
müessese bu buluşmalarla en 
parlak dönemini yaşamaya 
başlamıştır. Son 18 yılda muhtar 
maaşları ve diğer hususlarda 
atılan adımlar bunun 
göstergesidir. Şöyle ki; İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Muhtarlar 
Daire Başkanlığı kurulmuş ve bu 
birimle birlikte gerek başkentte 
gerekse başkentten taşra ile ilgili 
muhtarların ve muhtarlık 

kurumunun iş ve işlemlerini takip edilmesi 
açısından önemli bir yol kat edilmiştir. Bunun 
yanında taşrada da muhtarlar yalnız 
bırakılmayarak Muhtarların taleplerini 
yakından takip etmek amacıyla büyükşehir 
belediyelerinde muhtarlar daire başkanlığı, 
diğer belediyelerde ise muhtarlar müdürlüğü 
kurulmuştur. Bunun yanında Valiliklerde bir 
vali yardımcısı, büyükşehirlerde bir genel 
sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise 
bir başkan yardımcısı muhtarların taleplerinin 
takip edilmesinden sorumlu tutularak 
muhtarlık müessesesinin kamu nezdinde iş ve 
işlemlerinin hızlı, nitelikli ve etkili yürütülmesi 
noktasında önemli bir mesafe alınmıştır. 
Türkiye'nin ekonomisi büyüdükçe, imkânlar 
arttıkça, muhtarlarımıza verilen desteklerde 
daha artacaktır. Ayrıca muhtarlarımız Pandemi 
sürecinde vatandaşların yanında olmaya 
çalıştılar. Pandemi süreci ile birlikte ortaya 
çıkan yeni sosyal düzene hep birlikte adapte 
olmak konusunda önemli bir görevi de icra 
ettiler. Üstün gayretlerinden ötürü tüm 
muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu güne 
sürdürdüğümüz iş birliği ve ortak 
çalışmalarımız her gün daha da ileri giderek 
hep beraber vatandaşlarımızın memnuniyeti 
için çalışmaya devam edeceğiz” Başta 
Trabzon'da görev yapan tüm Türkiye'deki 
Muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü 
kutluyorum. Hayatını kaybeden 
muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. 
Muhtarlarımızla birlikte çalışmaktan büyük 
keyif aldığımızı belirtiyor, Muhtarlarımıza 
çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, muhtarların Türkiye idare sisteminde temel taş 
olduğunu söyledi. Balta Pandemi sürecinde göstermiş oldukları 
üstün gayretlerinden ötürü tüm muhtarlara teşekkür etti. 

BAŞKAN, MUHTAR VE AiLESiNE
GEÇMiŞ OLSUN DiLEKLERiNi iLETTi
Vakfıkebir İlçesine bağlı Karadağ Yaylası Taşboğazı Obasında Kamiloğlu 
ailesine ait 4 evde çıkan yangın sonrası Belediye Başkanı Muhammet Balta olay 
yerine giderek incelemelerde bulunarak aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vakfıkebir İlçesine Bağlı Karadağ Yaylası 
Taşboğazı Obasında 18 Ekim 2020 Pazar 

günü sabah saatlerinde çıkan yangında 
Tarlacık Mahallesi Muhtarı Levent Kamiloğlu, 
babası ve kardeşlerine ait 4 evin yanması 
sonrası Belediye Başkanı Muhammet Balta 
olay yerine giderek aileye geçmiş olsun 
dileklerini ileterek, olay yerinde incelemelerde 
bulundu. Belediye Başkan Muhammet Balta, 
Muhtar Levent Kamiloğlu ve ailesinden olayla 
ilgili bilgi alarak yangın yerinde incelemelerde 
bulundu. Başkan Balta, “Aileye geçmiş olsun 
dileklerini ileterek tek tesellimiz 
can kaybının olmamasıdır dedi. 
Başkan, yangında tek 
tesellimizin evlerde yaşayan 
insanlarımıza bir şey 
olmamasıdır. Hayvanlarımızın 
da kurtarılması tek tesellimizdir. 
Can kaybının olmaması 
sevindiricidir. Fakat maddi 
anlamda büyük bir hasar var. 
Cenabı Allah hiç kimseye böyle 
bir felaket yaşatmasın. 
Muhtarımız Levent Kamiloğlu 

başta olmak üzere İsmet Amcamıza, 
eşine ve kardeşlerini geçmiş olsun 
dileklerimizi ilettik dedi.” Tarlacık 
Mahallesi Muhtarı Levent Kamiloğlu 
ise, “Bana, Babama ve kardeşlerime 
ait 4 ev elektrik direğinden 
kaynaklanan sıkıntısı yüzünden 
yanmıştır. Çok şükür can kaybımız 
yoktur. Maddi hasarla bu yangınları 
atlattık. Olay anından buyana bizleri 
hiç yalnız bırakmayan Sayın 
Belediye Başkanımız Muhammet 
Balta başta olmak üzere arayan 
soran herkese teşekkür ediyorum. 

Acılar paylaşıldıkça haer. İlgi ve alaka 
gösteren herkese teşekkür ediyorum dedi.”

Karadağ Yaylası Taşboğazı Obasında 
Kamiloğlu ailesine ait 4 evde çıkan yangın

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezinde görev yapan/ yapacak olan 
kadrolu usta öğreticiler, görev alacak ücretli uzman ve usta 
öğreticilere yönelik “Usta Öğretici Oryantasyon Kursu” açılmıştır.

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama 
mesajı yayınladı. Yakuta mesajında, “Gerek milleti ve gerekse devleti temsil 
gibi önemli bir görevi yürüten başta ilçemiz muhtarları olmak üzere, tüm 
muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında 
başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
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“FAKÜLTE BEŞİKDÜZÜ 
�LÇEM�Z�N HAKKIDIR”

C
HP Beşikdüzü İlçe 
Başkanı Tamer Aydın 
beraberinde ilçe sekreteri 

emekli öğretmen Ahmet Kıran 
ve sosyal işlerden sorumlu 
başkan yardımcısı Nuran 
Günaçti ile birlikte Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti Hikmet 
Aksoy lokalinde basın 
açıklaması yaptı. Başkan Aydın 
açıklamasında, adı Köy 
Enstitüsü ile anılan eğitim ilçesi 
Beşikdüzü'nün fakülte talepleri 
için bütün koşulların oluşmasına 
rağmen maalesef bu güne 
kadar alınamamıştır dedi.  
Başkan Tamer Aydın, ilçeye 
alınması gereken Trabzon 
Üniversitelerine bağlı fakülte için 
geçmiş yıllarda yapılan 
girişimleri özetleyerek gelinen 
noktada bu gün itibariyle ilçeye 
hala kazandırılamayan bir 
fakülte olduğunu belirtti. İlçe 

Başkanı Aydın, tarih 8 Ağustos 
2014 KTÜ Rektörlüğünden 
yapılan açıklamada Beşikdüzü 
İlçesine fakülte verilmelerinin 
mümkün olmadığını belirterek 
gerekçelerini şöyle ortaya 
koymuşlardı. İlçelere fakülte 
açabilmemiz için Organize 
Sanayi Bölgesine yakın bir yerin 
olması gerekir. Ancak bu tek 
başına KTÜ'nün vereceği bir 
karar değildir. 4691 sayılı 
TEKNOKENT yasası gereği 
yönetim kurulunun da karar 
vermesi gerekir şeklindeki 
ifadelerinde dikkate aldığımızda 
Organize Sanayi Bölgesi olan 
Beşikdüzü'ne fakülte açılması 
olanaklı hale gelmiştir. Adı Köy 
Enstitüsü ile anılan eğitim ilçesi 
Beşikdüzü'nün fakülte talepleri 
bütün koşulların oluşmasına 
rağmen maalesef bu güne 
kadar sonuç alınamamıştır. 

Başkan aydın, açıklamasında 
devlet ve özel üniversite 
yönetimlerine çağrıda 
bulunarak, “bizler ilçemizin 
geçmişinden gelen 
vizyonumuza uygun fakülte ya 
da fakültelere talibiz” dedi. 
Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, 
bizleri burada ağırlayan ve 
sesimizi basın olarak duyuracak 
olan ve değerli basın 
kuruluşlarına teşekkür ederek 
şu ifadelere yer verdi; tabi ki 
bizim için kamu hizmeti veren 
ve yöneticilik yapan insanlar için 
en önemli unsurlardan biridir 
basın.  Sizlerin aslında 
kurumsal hizmeti ifa ediyor 
olmanız özel sektör adına bu 
hizmeti görüyor olmanız, hem 
de kamu kurumlarının yürüttüğü 
hizmetleri duyurma vasıtası-
sınız.  Sizleri önemsiyor ve her 
zaman yanımızda görmek 
istiyoruz. Bizde çalışmalarımız-
da açıklık, şeffaık ve hesap 
verebilirlilik açısından bir 
yaklaşım içerisinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Sizlerde çalışmalarımıza her 
zaman yer vererek yanımızda 
görmek,   birlikte çalışmayı 
birlikte kamuoyunu aydınlatmayı 
ve doğru haberi ulaştırmayı 
prensip olarak kabul ediyoruz. 
Gelinen bu noktada Beşikdüzü 
ilçemizin Fakülte talebini gerekli 
yerlere duyurulması noktasında 
bizlere söz hakkı verdiğiniz için 
sizlere teşekkür ediyor, hayırlı 
çalışmalar diliyoruz dedi.

Başkan Erol Sayın, 
konuşmasında şunları ifade 

etti;  “Bir yanda açlık biryanda 
obezite ile mücadele etmeye 
çalışan çelişki içerisinde bir 
dünya gıda gününü daha 
kutluyoruz. FAO tarafından 
Dünya Gıda Günü için 
belirlenen 2020 yılı teması; 
“Hep birlikte büyütelim, 
besleyelim ve sürdürelim” 
olarak ilan etmiştir. Gıdanın ve 
geleceğinin gerçekçi ve doğru 
analizlere, isabetli gıda 
politikalarına ihtiyacı vardır. Aksi 
takdirde kutlanacak nice gıda 
günleri meseleyi 
çözemeyecektir. Sağlıklı bir 
toplum ancak sağlıklı bir çevre, 
sağlıklı hayvanlar ve güvenilir 
gıdalar ile mümkün 
olabilmektedir. Zoonoz 
hastalıklarla mücadelede ve 
olası pandemilere karşı 
koruyucu hekimlik sağlığın 
korunmasında en etkili ve en 
ekonomik yöntemdir. Bu 
nedenle ülkemizde veteriner 
hekimler ile insan hekimleri ve 
çevre sağlığı konusunda yetkin 
meslek gruplarının iş birliği 
içinde çalışması gerekir dedi.”
“ÇÖPLÜKLERE ATILAN 
YİYECEKLERİN DÜNYADA 
AÇLIKTAN ÖLEN İNSANLA-
RIN 15 KATINI BESLEYECEK 
MİKTARDA OLDUĞU BİLGİSİ 
RAPORLARDA YER 
ALMAKTADIR”
Başkan Sayın, Maalesef, 
günümüzde sağlıklı, güvenilir ve 
yeterli gıdaya ulaşmadaki 
çarpıklıklar, adaletsizce 
paylaşımlar açlık sebebiyle 
yaşanan hastalıklar ve ölümler 
tüm dünyanın problemidir. Bu 
durum sosyal dokuyu 
hırpalayarak değerlerin 
yozlaşmasına ve kaybolmasına 
sebep olmaktadır. Güvenli 
gıdaya ulaşmak için rmaları 

ifşa etmek tek başına yeterli 
olmayıp, denetimlerin çok daha 
sıkı yapılması ve ceazi mü 
edelerin daha yüksek ve 
caydırıcı nitelikte olması 
gerekmektedir. Dünyada aşırı 
beslenme ve obezitenin 
küreselleşmesidir. Obezitenin 
küresel ekonomiye etkisi 
yaklaşık 2 Trilyon Dolar iken, 
dünyada 700 Milyon obez ve 
2,3 Milyar fazla kilolu insan 
olduğu tahmin edilmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi 
en riskli 10 hastalıktan biri 
olarak kabul ederken, yine aynı 
örgüt tarafından yürütülen son 
araştırmalarda obezitenin 
kanserle yakın ilgisi olduğu 
belirlenmiştir. Bir başka gerçek 
ise gıda israfıdır ki, Dünya 
Bankası raporuna göre, 

çöplüklere atılan yiyeceklerin 
dünyada açlıktan ölen insanların 
15 katını besleyecek miktarda 
olduğu bilgisi yer almaktadır. 
Geleceğimizin, teminatı olan 
çocuklarımızın yeterli 
beslenmesi, sağlıklı gençler ve 
yetişkinler olabilmeleri için, ortak 
akıl ile akılcı politikalar 
geliştirilmeli, halkımızın tüm 
kesimleri yeterli hayvansal 
proteini uygun yatlar ile temin 
edebilmelidir. Gelecek 
nesillerimiz adına gıdanın ve 
geleceğinin ön yargılardan 
uzak, gerçekçi ve doğru 
analizlere ihtiyacı vardır. 
İnsanlığın hak temelinde ortak 
ve adil bir paylaşımı olmadan, 
açlık, sefalet ve vahşet devam 
ederken kutlanacak daha nice 
gıda günleri meseleyi 
çözemeyecektir. Global açlığın 
önlenmesi ile güvenli ve 
güvenilir gıda için veteriner 
hekim gerekliliği her zaman göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
Güvenli ve yeterli gıda arzında 
hayvan sağlığı ile hayvansal 
üretimin sağlıklı çevresel 
şartlarda yapılması gerekliliği 
tartışılmaz bir gerçektir. 
Çiftlikten çatala güvenilir ve 
yeterli gıda zincirinin bütün 
halkalarında veteriner hekimler 
en önemli rolleri üstlenmektedir. 
Sağlıklı hayvan, sağlıklı çevre, 
sağlıklı gıda ve bütün bunların 
sonucunda sağlıklı insan ve 
sağlıklı toplum olgusunun sahibi 
veteriner hekimlerdir. Dünya 
Gıda Gününün, gıdanın silah 
olarak kullanılmadığı, açlıktan 
kimsenin ölmediği, tüm 
insanların sağlıklı, güvenilir 
gıdaya ulaşabildiği ve gıda 
güvencesine sahip olduğu bir 
Dünya ve Türkiye özlemiyle 
üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve 
milletimizin 16 Ekim Dünya 
Gıda Gününü kutluyoruz dedi.

Vakfıkebir İlçemizde esnaık 
yapan genç işadamı Anıl 

Sağlam tarafından başlatılan 
ASKIDA KÖMÜR uygulaması 
ilçe halkı tarafından takdir ve 
beğeni ile karşılandı. Genç 
işadamı Anıl Sağlam ise konu 
ile ilgili olarak şu ifadeleri 
kullandı.
“BİRLİKTE ALALIM, 
BİRLİKTE DAĞITALIM”
Anıl Sağlam, Koronavirüs 

nedeni ile geçirmekte 
olduğumuz bu zor günlerde 
birbirimize destek olmak 
gerekir. Yardımsever 
büyüklerimiz, esnafımız, 
işadamlarımız ve hayırsever 
halkımızın verdikleri yakacak 
kömür desteği doğrultusunda 
ASKIDA KÖMÜR 
kampanyasını başlattık. Bu zor 
günlerde hakikatten zor şartlar 
altında geçimlerini sağlamaya 

çalışanlar ve yakacak kömür 
alacak durumu olmayan ihtiyaç 
sahipleri için bu kampanyayı 
başlattık. İhtiyaç sahipleri için 
hep birlikte kömür alıp askıya 
bırakalım, almış olduğumuz bu 
kömürleri yine hep birlikte 
belirlemiş olduğumuz gerçek 
ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. 
O yüzden; Birlikte Alalım, 
Birlikte Dağıtalım. Ben sayın 
mahalle muhtarlarımızdan 
gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit 
edip bizlere ulaştırırsalar, 
bizlerde hayırsever halkımızın 
verdiği kömürleri gerçek 
sahiplerine ulaştırmak için 
çaba harcayacağız. Bu 
kampanyada bizlere destek 
olan hayırseverlere ihtiyaç 
sahipleri adına teşekkür 
ediyorum dedi. İhtiyaç sahibi 
ailelere yakacak kömürü 
yardımında bulunmak amacı ile 
ASKIDA KÖMÜR 
kampanyasını başlatan genç 
işadamımız İnşaat Mühendisi 
Anıl Sağlam'ı bu örnek 
davranışı dolayısı ile 
kutluyoruz. 

Koronavirüs sebebiyle 2020-
2021 eğitim öğretim yılı 9. 

10 ve 11. sınıar için Uzaktan 
Eğitim sistemi ile devam 
ediyor. 12.sınıarın yüz yüze 
eğitime alınmasının ardından 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
diğer sınıarın da alınacağı 
öngörüsüyle bu yıl liseye 
başlayan 9.sınıf öğrencilerine 
yönelik oryantasyon eğitimi 
başlattı. 9.sınıarı sınıf sınıf 
okula çağırarak onlarla 
tanışıyor, okulu tanıtıyor, 
hedeerini öğreniyor. 9/A sınıfı 

ile başlayan Uyum Eğitimi 26 
kişilik sınıfta 24 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Öğrencileri Okul Müdürü ile 
Psikolojik Danışman Rabia Nur 
Koyunoğlu karşıladı. Okul 
Müdürü Kadri Alay öğrencilere 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
"nin tarihini, misyonunu ve 
vizyonunu anlattı. Okulun 
birimlerini gezdirdi. Öğretmen 
ve personellerle tanıştırdı. 
Psikolojik Danışman Rabia Nur 
Koyunoğlu yaptığı konuşmada 
:" 2020-2021 Eğitim Öğretim 
yılı, yıllarca alıştığımız 
düzenden farklı bir şekilde 
başladı. Sizler için LGS'ye 
hazırlık, ortaokuldan mezun 
olma ve ortaöğretime başlama 
gibi önemli dönemlere denk 
gelen pandemi sürecini 
beraber atlatacağız. Alıştığımız 
düzenden farklı olsa da sizler 
yeni okul, yeni arkadaşlar, yeni 
öğretmenler, artık liseli olmak 

heyecanını ve bu durumların 
ortaya çıkardığı kaygıları 
yaşar-ken biz öğretmenleriniz 
olarak sizlerin yanınızdayız. 
Yaşadığı-mız bu geçici olan 
fakat ne kadar süreceğini 
bilemediğimiz dönemi 
ceplerinize yeni kaza-nımlar 
ekleyerek geçirmenizi istiyoruz. 
Bu süreçte uymanızı 
istediğimiz bazı kurallar var. 
Eğitim ortamınızı artık eviniz 
olduğu için evlerinizde 
imkânınız varsa bir çalışma 
odası eğer imkânınız kısıtlıysa 

bir çalışma köşesi 
oluşturmalısı-nız. Bu ortamın 
evde yaşayan diğer 
bireylerden, seslerden, 
televizyondan ve dikkatinizi 
dağıtacak çeşitli uyaranlardan 
uzak olmasına özen gösterin.
* Ders çalışırken mutlaka bir 
masa başında oturuyor 
olmalısınız. Özellikle yatarak 
ders çalışma şekli verimi 
düşürecektir.
*Canlı derslere de aynı şekilde 
bir masa başında, önünüzde 
defter kalem bulundurarak ve 

gerektiğinde not alarak 
katılmalısınız. Yüz yüze 
eğitimdeki ciddiyetle canlı 
derslere katılım 
sağlamalısınız. Dersleriniz 
sonlandığında işlenen 
konuları sıcağı sıcağına tekrar 
edip soru çözmelisiniz.
* Güne erken başlayıp, 
zihinlerinizin en aktif olduğu 
sabah saatlerini ders 
çalışarak, soru çözerek 
değerlendirmeli ve uyku 
saatlerinizi buna göre 
düzenlemelisiniz.

* Bu süreçte sosyal medyada, 
bilgisayar oyunlarında vb. 
sanal ortamlarda geçirdiğiniz 
vakti kısıtlamalısınız. Vaktinizi 
verimli kullanmaya, ders 
çalışmaktan artakalan vaktinizi 
zihninizi dinlendiren faydalı 
aktivitelere yönlendirmeye 
gayret etmelisiniz. Zaten 
uzaktan eğitim sürecinde 
yeterince ekrana maruz 
kaldığınız için, ders çalışma 
dışındaki vaktinizi olabildiğince 
telefon, tablet, televizyon, 
bilgisayar gibi ekranlardan 
uzak geçirmelisiniz.
* Günde 1 saat kitap okuma 
alışkanlığının, kişisel 
gelişiminize olduğu kadar okul 
ve üniversite sınavındaki 
başarılarınıza da katkı 
sağladığı unutulmamalıdır.
* Stres atmanıza yardımcı 
olacak bir hobi edinmek size 
her zaman iyi gelecektir.
*Öğretmenlerinizin sizlere 
zaman zaman vereceği ödevler 
dışında lise öğreniminiz boyun-
ca kalıcı olan bazı ödevleriniz-
sorumluluklarınız var!
* Her gün en az 1 saat kitap 
okumak.
* Her gün işlediğiniz derslerle 
ilgili tekrar yapıp soru çözmek.
* Her haftasonu her dersten 
işlediğiniz yere kadar genel 
tekrar amaçlı sorular çözmek.
* Çözemediğiniz soruların 
çözümünü öğrenmek, 
gerektiğinde ilgili konuya tekrar 
çalışmaktır ." dedi.

GENÇ İŞADAMINDAN ÖRNEK UYGULAMA
Vakfıkebir İlçesinin genç işadamlarından İnşaat Mühendisi Anıl 
Sağlam,  takdir edilecek ve örnek alınacak mükemmel bir çalışma 
örneği sergileyerek “ASKIDA KÖMÜR” uygulamasını başlattı.

9. SINIFLAR OKULLARINA KAVUŞTU
Koronavirüs sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 9. 10 ve 11. sınıflar için 
Uzaktan Eğitim sistemi ile devam ediyor. Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi 9.Sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi başlattı.

Rabia Nur Koyunoğlu
Rehber Öğretmen

Kadri Alay
Okul Müdürü

Beşikdüzü CHP İlçe teşkilatı Büyükliman Gazeteciler cemiyeti Hikmet Aksoy 
Lokalinde bir basın açıklaması yaptı.  İlçe Başkanı Tamer Aydın, ”ilçemizin 
geçmişinden gelen vizyonumuza uygun fakülte ya da fakültelere talibiz” dedi. 

Trabzon Bölgesi (Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon)  Veteriner Hekimler Odası 
Başkanı Erol Sayın 16 Ekim Dünya Gıda Gününü kutlayarak, Tek Sağlık Uygulamasına 
bir an önce geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, güvenilir gıdaya dikkat çekti.

GERÇEKÇİ VE DOĞRU ANALİZLERE, 
iSABETLi GIDA POLiTiKALARINA iHTiYAÇ VARDIR



Büyükliman
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UZUN, “AK PARTİ TÜRKİYE'NİN DEĞİL, DÜNYANIN
EN BÜYÜK SİYASİ ÖRGÜTÜDÜR”

AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Yönetim Kurulu 
öncülüğünde Altın Köşk 

Düğün Salonunda "Birlik 
Beraberlik ve Vefa Programı" 
düzenlendi. Programa AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun ve yönetim kurulu 
üyelerinin yanı sıra Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, İl 
Kadın Kolları Başkanı Meryem 
Sürmen, İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Asiye Kamiloğlu, eski 
ve yeni yöneticiler ayrıca İl 
Başkanı Haydar Revi, TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı ve 
Milletvekili Muhammet Balta, 
Milletvekili Bahar Ayvazoğlu 
telefonla görüntülü programa 
katıldılar. Önceki dönem partide 
görev alıp ayrılan teşkilat 
mensuplarına emeklerinden 
dolayı plaket takdiminde 
bulunularak hizmetlerinden 
dolayı teşekkür edildi. Eski ve 
yeni teşkilat mensuplarının 
tanışıp kaynaşmasına vesile 
olunurken, örnek bir birliktelik 
oluşturulmuştur denildi. 
"KİM EMEĞİNİ 
GÖSTERİYORSA ONA VEFA 
GÖSTERECEKSİNİZ"
Türkiye'de farklı amaçlarla 
siyasette ve partilerde yer 
alındığına dikkati çeken Başkan 
Ahmet Uzun, programda yaptığı 
konuşmada şu 
değerlendirmede bulundu. 
Başkan Uzun, "Kimi insanlar 
siyaset kurumunu çıkar elde 
etmek için bir araç olarak görür. 

Bunlar maalesef var ülkemizde. 
Dün vardı bugün de var. Kimileri 
de siyasi partileri kendi 
statüsünde değişiklik elde 
etmenin vasıtası olarak görür, 
onun için girer. Bu tipler dün 
vardı, bugün de var yarın da 
olacak. Ama kimileri siyaseti, 
siyaset kurumunu, millete, halka 
hizmet etmek, halkın hayat 
standardını yükseltmek, 
önündeki engelleri kaldırmak, 
daha müreffeh bir ülke 
oluşturmak için birlikte yola 
koyulurlar. İşte bunlar AK 
Parti'lilerdir. AK Parti budur. AK 
Parti Türkiye'nin değil dünyanın 
en büyük siyasi örgütüdür, 
siyasi teşkilatıdır. Uzun,  "Bu 
ülke için, bu vatan için, bu şehir 
için, bu insanları için bir haya-
liniz ve bir vizyonunuz olacak. 
Bu varsa siz siyasetçisiniz de-
mektir. İkincisi ise vefanız ola-
cak, eğer siz siyaset yapıyorsa-
nız bu toprak uğruna, bu vatan 
uğruna, bu parti uğruna, fedai 
can eden başta olmak üzere 
kim emeğini gösteriyorsa ona 
vefa göstereceksiniz.  Bu pa-
rtinin en büyük özelliği bu ülkeyi 
büyütme uğruna ortaya koydu-
ğu vizyonudur, gösterdiği vefa-
sıdır. Eğer siyaset yapıyorsanız 
birinci V'niz vizyonuz olacak. 
İkinci V harniz ise vefanız 
olacak ” ifadesini kullandı.
"KORKAKLAR ZAFER ANITI 
DİKEMEZLER"
Başkan Uzun, Recep Tayyip 
Erdoğan siyasetinin temelini 

samimiyet ve cesaret oluşturdu-
ğunu belirtti. Samimi olmanın 
cesur olmayı gerektirdiğine dik-
kat çeken Uzun, şöyle devam 
etti. "O yüzden Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız 
'Korkaklar zafer anıtı dikemez-
ler' der. Samimi olmak korkak 
olmamayı gerektirir. Çünkü 
bizim tanımımızda dürüstlük 
kalbinde ve zihninde olanı 
söyleyebilme cesaretidir. Hesap 
yapma, kitap yapma, tuzak 
kurma AK Parti'de olmaz. AK 
Parti'de hesabilik değil hasbilik 
vardır. Hasbilik olduğu için 
bugün hepimiz bir çatının 
altında, bir masanın etrafında 
kalplerimizi kardeş kılan Allah'a 
hamd ediyoruz. O yüzden biz 
hasbiyiz. O yüzden biz samimi 
ve cesaret sahibiyiz. Ben bu 
aileye mensup olmaktan dolayı 
onur duyuyorum. Gurur 
duyuyorum. Vakfıkebir'li 
olmaktan, Trabzon'da siyaset 
yapmaktan ayrı onur ve gurur 
duyuyorum. Biz gerçekten 
büyük bir aileyiz. Büyük ve 
güçlü bir aileyiz. Ve bizim 
siyasetimizin temelini samimiyet 
ve cesaret oluşturuyor.  Recep 
Tayyip Erdoğan siyasetinin 
temelini samimiyet ve cesaret 
oluşturuyor. Samimiyet ve 
cesaret diyorum çünkü samimi 
olmak cesur olmayı gerektirir. O 
yüzden Cumhurbaşkanımız, 
'Korkaklar zafer anıtı 
dikemezler' der.  Samimi olmak 
korkak olmamayı gerektirir. 
Çünkü bizim tanımımızda 
dürüstlük kalbinde ve zihninde 
olanı söyleyebilme cesaretidir. 
Hesap yapma, kitap yapma, 
tuzak kurma AK Parti'de olmaz.”
"GELECEĞE DAHA GÜÇLÜ 
YÜRÜYEBİLİRİZ"
Başkan Uzun,  "Hayatta en 
büyük zevk aldığınız şey 
nedir?" diye sorsalar bunun 
insanlara vefa göstermek ve 
vefa görmek olacağını belirte-
rek, "En büyük vefa örneği 
Recep Tayyip Erdoğan'dır. 
Vefayı, ilkeli duruşu biz ondan 
gördük. Mütevaziliği ondan gör-
dük, dürüstlüğü ondan gördük 

ve her şeyden önemlisi müteva-
ziliği ondan öğrendik." dedi. 
Davada küskünlük ve kırgınlık 
olamayacağını vurgulayan 
Uzun, şöyle dedi: "Biz en doğ-
ruları, en dürüstleri, en ilkeli ve 
ahlaklı çalışkan olan arkadaşla-
rımız seçip geleceği yürüyece-

ğimiz ki en önemlisi 2023 
seçimlerini, birlikte göğüsleye-
ceğimiz bir birlikteliği sağlama-
ya mecburuz. Ülkemizin 
üzerinde oyunları hepimiz 
biliyoruz. İçerideki ve dışarıdaki 
birtakım iş birlikçilerle ülkemizin 
nasıl işgal edilme planları 
içerisinde planların yapıldığını 
hep birlikte görüyoruz. Hayatta 
en büyük zevk aldığınız nedir 
diye sorsalar, insanlara vefayı 
göstermek ve vefa görmektir. 
Vefa gösterenler her zaman 

vefayı görürler. Ama vefasızlık 
yapanlarda her zaman 
vefasızlıkla yüz yüze kalırlar. En 
büyük vefa örneği Recep Tayyip 
Erdoğan'dır. 19 yıla yakın ikti-
darlarımız döneminde Türki-
ye'de her alanda değişimi dönü-
şümü yaşatmış kadrolarsınız. 

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
ekonomiye, tarımdan milli 
savunmaya, dış politikaya her 
alanda Türkiye'de çığır açmış 
kadrolarsınız. Bundan dolayı 
inanıyorum ki, her bireyiniz Türk 
siyaset tarihine altın harerle 
isimleri yazılacak insanlarsınız. 
Biz birliğimizi ve beraberliğimiz 
koruyabilirsek, geleceğe daha 
güçlü yürüyebiliriz. Aramıza 
tne sokmak isteyenleri, 
dedikodularla bizi bir birimize 
düşürmeye çalışanları yok 

edebilirsek, onlara itibar 
etmeyebilirsek 
başaramayacağımız hiçbir iş 
yoktur. 19 yıla yakın süredir 
kurulmuş olan partimizin elde 
ettiği başarılar birlik beraberlik 
ve kardeşliklerimizle kazanıl-
mıştır. Bunu hiç unutmamamız 

gerekiyor. Küçücük hesapları 
dağ gibi büyük hesapların 
önüne geçirmemek, kendi 
küçük hesaplarımızı millet ve 
ülke hesaplarının önüne 
geçirmemek temel temennimiz 
ve düsturumuz olmalıdır 
diyorum. Hepinize katılımları-
nızdan dolayı teşekkür ediyor 
saygılar sunuyorum diyerek 
sözlerini tamamladı. Program 
eski yöneticilere teşekkür 
plaketi verilmesinin ardından 
son buldu. 

osyal Güvenlik İl Müdürü SErdem Akbay yapmış 
olduğu ziyarette, Beşikdüzü 
OSB yönetim kurulu üyelerine 

yönelik yapmış olduğu 
açıklama da, kayıtlı çalışmanın 
önemi, yeni istihdam ve yatırım 
teşvikleri ile Covid-19 sürecinde 

Sosyal Güvenlik Kurumunca 
sağlanan avantajlar konusunda 
bilgilendirmelerde bulundu. 
Bilgilendirmenin ardından 

Cemsan, Kebir Süt, Ags 
Medikal ve Olgun Klima'nın 
üretim tesislerini ziyaret ederek 
üretim hatlarında incelemelerde 

bulundu. İl Müdürü Akbay 
ilimize ve ülkemize değer katan 
yatırımları görmekten büyük 
mutluluk duyduğunu belirterek 

bu şekilde istihdam yaratan 
üretim tesislerinin artmasının 
ülkemiz ekonomisine çok ciddi 
katkı sağlayacağını ifade etti.

İL MÜDÜRÜ AKBAY, BEŞİKDÜZÜ OSB'Yİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun ve Yönetim Kurulu 

"Birlik Beraberlik ve Vefa Programı" düzenlendi. 

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay, Trabzon ilimizin önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. 

TONYA iLÇESiNE
ENERJi SANTRALi
KURULUYOR

T
onya İlçesi Melikşah 
Mahallesi'nde 16 dönümlük 
bir alanda yapılan Güneş 

Enerji Tarlası için İller Bankası'ndan 
6,5 milyon lira kredi alan Tonya 
Belediyesi, enerji tarlası 
tamamlandığında ayda 70 ile 90 bin 
liralık elektrik üretilecek. 31 Ekim'de 
tamamla-nacak olan enerji santrali 
ile be-lediyenin elektrik giderleri 
mah-sup edilecek, arta kalan 
elektrik ise AKSA'ya satılacak. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Tonya Belediye Başkanı Osman 
Beşel, “Tonya Belediyemizin gelir 
artırıcı projelere ihtiyacı var. 
Belediyemizin elektriğini üreteceğiz. 
Bu sayede elektrik giderimizi 

mahsup edeceğiz. Güneş Enerji 
Tarlası projesi, belediyemiz 
gelirlerini arttıracak ve hizmette elini 
güçlendirecektir. Güneş ışığından 
ziyade gün ışığı ile çalışan bir 
sistem. 31 Ekim'e kadar bu 
çalışmayı tamamlayarak 
Tonya'mıza sunmayı hedeiyoruz. 
Bu projenin hayata geçirilmesinde 
ve özellikle kredi temininde büyük 
desteğini gördüğümüz AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Salih Cora 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum'a ilçem adına şükranlarımı 
sunarım.” dedi. Öte yandan 1030 
tane enerji panelinin bulunacağı 
Güneş Enerji Santrali için geçtiğimiz 
günlerde bekçi alımı gerçekleşmişti.

Tonya İlçe Belediyesinin elektrik 
giderlerini mahsup etmek amacıyla, gün 
ışığından elektrik üretecek olan Tonya 
Belediyesi 'nde enerji  santralinin 
çalışmaları son sürat devam ediyor. 



GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR

GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1991'den günümüze kadar

Trabzon - Giresun - Ordu İl ve İlçeleri arasında satış ve pazarlama 

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

FINDIK
ALIM-SATIMI

Çarşı Mahallesi Sedef Sokak No: 2/A  Vakfıkebir / TRABZON 0462 841 57 46 0462 841 24 42 www.uluduz.com.tr

"HİPERMETROP GÜNEŞ PANELLERİ" 
PROJESİ BÖLGE İKİNCİSİ OLDU

SEVİNÇTE VE HÜZÜNDE HALKININ HER ZAMAN 
YANINDA VE HiZMETiNDEYiZ

> Sadık Aydın 3'de> Vedat Furuncu 4'de

Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu, Tübitak 2204 B ortaokullar arası 
proje yarışmasında "HİPERMETROP GÜNEŞ PANELLERİ 
"projesi yarışmasında bölge ikincisi oldular.

"19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle, Vakfıkebir 
Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.


