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SEViNÇ'DEN iLK HAYIRLI OLSUN ZiYARETi

MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA'YI ZİYARET ETTİ

> Sadık Aydın 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 4'de

OSB YOLUNDA iNCELEMELER YAPTILAR
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesine yeni yapılacak olan yol güzergahında 
incelemeler yapmak üzere ilçeye gelen Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge 
Müdürlüğü Heyeti, yaptıkları incelemelerin ardından Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

Vakfıkebir'li 
hemşehrimiz Dr. Fevzi 

Yavuzyılmaz'ın Bursa İl 
Sağlık Müdürü olarak 

atanmasının ardından ilk 
hayırlı olsun ziyaretçisi 

Vakfıkebir'li İşadamı 
Ahmet Sevinç oldu.

Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü 
Recep Şahan, 
beraberinde 
ilçe vaizi Nuri 
Dural ile birlikte 
Kaymakam 
Mesut Yakuta'yı 
makamında 
ziyaret etti.

BU KATLiAMA
KiM  DiYECEK!DUR

Vakfıkebir İlçesi Terminal çıkışında bulunan sahil yolu üzerindeki kavşakta her geçen 
gün yoğunlaşan trafik nedeni ile ölümle sonuçlanan kazalar yaşanmaya başlaması 
sonrası vatandaşlar "Bu katliama kim dur diyecek!" diyerek tepkilerini dile getiriyorlar.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“GİDİŞAT KÖTÜ”

OSB YOLUNDA iNCELEMELER YAPTILAR

Hiç iyiye doğru gitmiyoruz…
İllet virüs sayesinde yaşantımız kısıtlandı, 
bazen de ne yapacağımızı şaşırır vaziyete 
döndük…
Sosyal mesafe, maske ve gönül selamı…
Tokalaşmak yasak, sarılmak yasak…
Bir de şöyle baktığımızda ise, insanları 
birbirlerinden uzaklaştırdı. Bizler 
tokalaşmayı ve sarılması seven insanlarız. 
Bizler sevgimizi böyle gösteriyorduk ama 
mahrum bırakıldık…
Gerçekten daha da fazla tedbir almamız 
şart…
Kuralları unutmayacağız ve uymayanları 
da uyaracağız…
Artık günlük hasta sayımız 2000'in 
üzerinde, tablo gitgide sorunlu hale 
gelmeye başladı…
2000'li rakamları Mayıs ayından 
hatırlıyoruz. Aylardan beri bu rakamları 
unutmuşken, yine karşımıza çıktı…
1000'in altına düşmüştü ama tekrar 
yükselişe döndü…
İnsanlar da tedirgin, ruhsal bunalıma 
girmemiz an meselesi…
Acaba ben oldum mu?
Acaba bana bir şey olacak mı?
Gibi gibi söylemleri çok duymaya 
başladık…
Bu durum böyle devam ederken, yasaklar 
tekrardan gelmeye başlayacak mı?
Vakfıkebir'de esnafın durumu iyi değil. 
İnsanlar iş yapamıyor. Artık ne 
yapacaklarını düşünüp duruyorlar…
Ertelemeler geldi çattı…
Çekilen kredilerinin ödemeleri geldi ve bu 
üzerine kış ayına da girdik…
İnsanlar hem bu ertelemeleri hemde bu 
kredileri nasıl ödeyecekler…
Belki çok güzel yardımlar yapıldı. Esnafı 
bir müddet ayağa kaldırdı ama şimdi ne 
yapacağımızı düşünüyoruz…
İş yok…
Para yok…
Maaşlar, krediler ve ertelemeler nasıl 
ödenecek?
Ülkede bir şey oluyor, Dolar, Euro ve Altın 
fırlıyor…
Döviz borcu olan yok mu?
Dövizle mal alan yok mu?
Ne yapacak bu insanlar…
Birileri kazanırken, birileri ise ağlıyor…
Ne güzel bir toplumuz değil mi?
Çok ciddi sıkıntılı bir dönem bizleri 
bekliyor…
İnşallah tez zaman da bu durumdan 
herkes kurtarır ve bu illet virüs biter…
****************
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü 
olmasından dolayı, bizlere çiçek gönderen 
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk'e, ayrıca telefon ile bizlere 
ulaşan, mesaj gönderen, sosyal medya 
hesaplarımızdan bizleri unutmayanlara bir 
kez daha teşekkür etmek istiyorum…
İyi ki varsınız…
****************
29 Ekim Cumhuriyet Bayramını, Sivil 
Bando Takımı ile coşkulu bir şekilde 
kutladık. Program kalabalık oldu. Hemen 
hemen herkes Cumhuriyet Bayramına 
uygun şekilde kıyafet giyinip geldi. Ama 
bazılarımız bu bayramın önemini 
bilmedikleri kesin. Hele de bir eğitimci 
bunu yapıyorsa…
Sivil Bando Takımı ile sevindik, özlem 
giderdik. Müthiş bir organizasyon oldu ve 
emeklerinin karşılıklarını da bu tür 
etkinliklerde almış oluyorlar. Herkes 
gururlandı, mutlu oldu. Bizlerde bu 
organizasyonu canlı yayın yaparak 
insanlarımızla paylaştık, bir nebzede olsa 
özlem gidermiş oldular…
Emeği geçen herkese teşekkürler… 

DURMAZ, “EKMEĞİNİ YEDİĞİM
BU ŞEHRi HiÇ UNUTMADIM”

onu ile ilgili bilgi veren Vakfıkebir KBelediye Başkanı Muhammet Balta, “810 
dönümlük arazi üzerine faaliyet gösterecek 
olan Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgemize 
ait hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar 
Planları 05.04.2018 tarihinde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 
Planlama alanında 3 adet 10.001-20.000 m² 
D tipi, 13 adet 7.001-10.000 m² C tipi, 21 adet 
5.001-7.000 m2 B tipi, 28 adet 3.000-5.000 
m2 A tipi olmak üzere toplam 64 adet sanayi 
parseli yer alıyor. Parsel tahsislerimiz 
sürüyor.OSB'ye ulaşımı sağlayacak olan yeni 
yol 4,5 kilometre uzunluğunda, 25 metre 
genişliğinde çift gidiş, çift geliş olarak 
ilçemizin imar planlarına işlemiştik. 

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 
karayolları standartlarına uygun şekilde 
projelendirilen bağlantı yolu ile  daha önce 
karayolları ağına alınarak 08 Ağustos 2019 
tarihinde ihalesi yapılmıştı. Yeni Organize 
Sanayi İl Yolunun ihale değerlendirme süreci 
20 Mayıs 2020 tarihi itibariyle tamamlanarak 
ilgili rma ile sözleşme imzalanmıştı.Yolun 
proje çalışmaları devam ediyor.  Diğer 
yandan OSB alanı içerisindeki yollar, 
içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve Telekom 
altyapı şebekesine ait inşaat işlerinin yapımı 
da sürüyor. İnşallah 3 bin kişiye istihdam 
sağlayacak olan Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemizde 2-3 içerisinde bacalar tütmeye 
başlayacak” dedi. 

M
illiyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Genel Başkan 
Yardımcı Sadir Durmaz 

Trabzon MHP İl Kongresine katılmak 
için geldiği Trabzon'dan karayolu ile 
dönüşünde Vakfıkebir İlçesini de 
ziyaret ederek Somoğlu Köfte-Balık 
ve Çay Bahçesinde bir süre ilçe 
yöneticileri ile sohbet edip çay içtiler. 
Vakfıkebir Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) ilçe Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk yaptığı açıklamada; “Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan 
Yardımcımız Sadir Durmaz bey'i 
ilçemizde ağırlayarak Vakfıkebir 
ekmeği hediye ettik. Yoğun 
programına rağmen bizlere zaman 
ayıran sn Sadir Durmaz başkanıma 
ilçem ve teşkilatımız adına 

şükranlarımı sunuyorum. 
Genel Başkanımız bilge 
lider Doktor Devlet 
Bahçeli beyefendinin 
Vakfıkebir ilçemize karşı 
göstermiş olduğu 
hassasiyetten dolayı 
ayrıca kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum. 
Genel Başkanımız Devlet 
Bey'in İlçemize karşı 
göstermiş olduğu 
hassasiyet nedeni ile Üst 
kurul asıl delegesi olarak 
Murat Aksoy ve 
Gündoğdu Ars'ı listeye 
koymuştur. Bu ilçemiz için 

gurur verici bir gelişmedir. Sayın 
Genel Başkanımız Devlet Bey, 
Vakfıkebir ilçemize karşı her zaman 
önem göstermiş ve her defasında da 
Trabzon'u ziyaret etikleri zaman 
fırsat buldukları an Vakfıkebir ilçemizi 
de ziyaret edeceklerini belirtmiştir. 
Kendilerine Vakfıkebir ilçemizden 
selam ediyor saygılarımızı 
sunuyoruz dedi.”
“EKMEĞİNİ YEDİĞİM BU ŞEHRİ 
HİÇ UNUTMADIM”
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcı Sadir 
Durmaz ise sohbet esnasında 
yaptığı konuşmasında, “Trabzon 
benim için çok önemli bir değer. 
Önem verdiğim şehirlerden bir tanesi 

de Trabzon'dur. Benimde ikinci 
vatanım sayılır. Neden böyle diye 
soracak olursanız, ben bu şehrin 
hırçın dalgalarıyla, insanlarıyla 
büyüdüm. Üniversite eğitimimi 
burada Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü mezunu olarak 
tamamladım. Ekmeğini yediğim bu 
şehri hiç unutmadım. Trabzon'a her 
fırsatta sık sık gittim geldim. 
Karayolu ile seyahat ettiğimiz 
dönemlerde Vakfıkebir ilçemizden 
geçerken fırınlardan çıkan sıcak 
ekmeklerin kokusuna bayılıyorduk. 
Bu sıcak ekmek kokusunu hiç 
unutmuş değilim. Şimdide 
görüyorum ki! Genel Başkanımız 
Devlet Bey'in, Semih Yalçın Bey'in, 
Muhittin Taşdoğan Bey'in ve benim 

adımın yazılı olduğu Ekmekleri 
bizlere hediye ediyorsunuz. İnanın 
ki! o günlerde aldığım sıcak ekmek 
kokusunu şu an bu ekmeklerden 
aldım. Bu ekmekleri nasıl kesip 
yiyeceğiz bilemiyorum. Bizlere karşı 
göstermiş olduğunuz bu nazik 
davranıştan dolayı başta ilçe 
başkanımız sayın Orhan Burhan 
Baltürk olmak üzere tüm yönetici 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum 
dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcı Sadir 
Durmaz'ın Vakfıkebir İlçesini ziyareti 
sırasında MHP İzmir Milletvekili Prof. 
Dr. Hasan Kalyoncu, Şalpazarı 
Belediye Başkanı Rek Kurukız, 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin 
Nuhoğlu ve parti yöneticileri 
kendilerine eşlik ettiler. 

MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA'YI ZİYARET ETTİ
P

eygamber Efendimiz 
(s.a.v)'in velâdeti (dünyayı 
teşrieri) münasebetiyle 

düzenlenen 2020 Yılı 'Mevlîd-i Nebî 
Haftası' dolayısıyla gerçekleştiren 
ziyarette İlçe Müftüsü Recep 
Şahan, ilçe müftülüğünün '2020 Yılı 
Mevlîd-i Nebî Haftası' etkinlikleriyle 
ilgili Kaymakam Yakuta'ya 
bilgilendirmede bulundu. Müftü 

Şahan, Kaymakam Yakuta'ya 
ayrıca haftanın anısına çiçek 
takdiminde bulundu. 'Mevlîd-i Nebî 
Haftası' ve 'Mevlid Kandili'nin 
hayırlara vesile olması 
temennisinde bulunan Kaymakam 
Mesut Yakuta, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek İlçe 
Müftüsü Recep Şahan ve Vaiz Nuri 
Dural'a teşekkür etti.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan, beraberinde ilçe vaizi Nuri 
Dural ile birlikteKaymakam Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret etti.



V
akfıkebir İlçesi Terminal 
çıkışı ile yeni sahil yolu 
bağlantı güzergahı 

üzerindeki kavşakta son 
zamanlarda aşırı bir şekilde 
meydana gelen kazalar sonrası 
ilçe halkı tarafından “BU 
KATLİAMA KİM DUR 
DİYECEK” sorusu 
dillendirilmeye başlandı. 
Burada bulunan kavşak 
Giresun istikametinden gelip 
Vakfıkebir ilçesine sapmadan 
Trabzon istikametine giden 
araçlar için transit geçiş 

yapılabilecek en güzel yol. Aynı 
şekilde Trabzon istikametinden 
gelip Vakfıkebir ilçesine 
sapmadan Giresun istikametine 
giden araçlar içinde aynı şeyler 
geçerli. Fakat ne hikmetse 
zamanında yol yapılırken ilçede 
bulunan yöneticiler buraya 
viyadük (köprülü yol) 
yapılmasının zorunlu olduğunu 
söylemelerine rağmen hiç 
kimse tarafında dikkate 
alınmadı. İlçedeki yönetim 
değişikliğinin ardından ivedi bir 
şekilde yol geçişi sağlanarak 

sadece trak lambaları ile 
geçişler sağlanmaya çalışıldı. 
Viyadük yapılmadı ve bu günkü 
gelinen noktada ölümcül, 
yaralanmalı ve maddi hasarlı 
kazaların yaşanması 
kaçınılmaz hale geldi. 
“BU KAVŞAĞIN GÜNAHI DA 
VEBALİ DE VİYADÜK 
YAPTIRMAYANLARINDIR”
Tabi ki sadece yola kabahat 
bulmak kesinlikle doğru değildir. 
Trak işaretlerine yani 
sinyalizasyon işaretlerine 
uymayarak kural ihlali yapan 

şoförleri de burada unutmamak 
gerekiyor. Kavşak üzerinde 
bulunan trak lambaları aniden 
yeşilden sarıya ve kırmızıya 
geçiyor. Halbuki Yeşil yanarken 
sarıya geçmeden önce birkaç 
defa yanıp sönse ikazda 
bulunsa belki de bu kazaların 

çoğu yaşanmayacak. Araçların 
geçme anında aniden değişen 
lamba işaretleri de bu kazaların 
yaşanmasına sebep oluyor. 
Gelelim asıl önemli noktaya,bir 
zamanlar viyadük yapılsın 
diyenler mi yoksa yapılmasın 
diyenler mi haklı çıktılar? 
Öyle zannediyorum ki bu 
yol geçişi yapılmadan 
önce ilçede yöneticilik 
yapanlar doğru 
kararları aldılar. Fakat 
o günlerde yönetici 
pozisyonunda olan 
kişiler görevlerini 
kaybedince yerlerine 
gelen kişiler bu günleri 
hiç düşünmeyerek 
viyadük yaptırmadan 
yolun geçişine izin verdiler. 
Bu kavşağın günahı da  vebali 
de bu yolun viyadük 
yapılmadan geçmesine 
müsaade edenlerindir. 
“ PEKİ, BU KATLİAMA KİM 
DUR DİYECEK” 
Bu gün itibari ile geldiğimiz bu 
durumda yolun bir an önce 
Karayolları tarafından 
incelenerek, viyadük veya 
alternatif  altgeçit hayata 
geçirilmesi önem arz 

etmektedir. İlçede yaşayan 
vatandaşlar tedirgin 
durumdadır. Vakfıkebir 
ilçesindeki  şehirlerarası otobüs 
terminalinin bulunduğu konum 
itibari ile daha da çok önem arz 

eden kavşakta bir an 
önce düzenleme 

yapılması 
gerekiyor. 
Ayrıca kavşak 
üzerinden 
Vakfıkebir 
ilçe 
merkezine ve 
Tonya 
ilçesine 

buradan geçiş 
yapılıyor. Bu 

kavşak üzerinden 
yayalara geçiş 

sağlanıyor. Karayolları 
Trabzon Bölge Müdürlüğünü 
göreve çağırıyoruz. Artık bu 
kavşakta yaşanan katliamlara 
dur deyin. Bölge halkı sizden 
bunu bekliyor. Ölümler olmasın, 
kazalar yaşanmasın, çocuklar 
annesiz veya babasız 
kalmasınlar. Buradan tüm 
yetkililere sesleniyoruz. Bölge 
halkının sesine kulak verin. Bu 
katliamı durdurun.  

Büyükliman
Postası 3 30.10.2020GÜNDEM - KUTLAMA

BU KATLiAMA KiM DUR DiYECEK!
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EKMEĞİMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ

V
akfıkebir Ekmeğinin 
denetimi Vakfıkebir 
Belediyesi 

koordinatörlüğünde; Vakfıkebir 
Belediyesinden 2 kişi, Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odasından 1 
kişi, Vakfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünden 1 kişi, 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkârlar 
Odasına kayıtlı fırıncılar 
arasından belirlenecek 1 usta 
olmak üzere 5 kişilik denetim 
merci tarafından denetleniyor. 
Denetlemelerin bir kısmına 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'da katıldı. 
Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Vakfıkebir 
Ekmeğimiz yöremiz ile 
özdeşleşen uzun yıllardır bilinen 
ve yörenin kültürel birikimi ile 
günümüze ulaşan bir 
değerimizdir. Göreve geldikten 
sonra bu değerimizi korumak 
amacıyla coğra işaretinin 
alınabilmesi için çalışmalar 
başlatmıştık. Bu konu ile ilgili 
uzun yıllardır girişimler yapıl-
masına rağmen sonuç alınamı-
yordu. Öncelikle ekmeğimizin 
standartlarını belirlemek ama-
cıyla fırıncılarımızın görüşlerini 
aldık. Daha sonra çok kapsamlı 
bir araştırma gerçekleştirdik. 
Osmanlı Arşivlerinde yaptığımız 
araştırmalar sonucunda 
ekmeğimizin tarihi geçmişine ait 

çok önemli belgelere ve bilgilere 
ulaştık. Ekmeğimizin Osmanlı 
Salnamelerine konu olduğunu 
tespit ettik. Bu belgeleri ekmeği-
mizle ilgili yazılan üniversite 
tezleri, önemli yazarların 
kitaplarından alındılar, gazete, 
dergi arşivleri gibi çok sayıda 
materyalle birleştirerek bir 
başvuru dosyası oluşturduk ve 
Türk Patent Kurumuna 
30.11.2017 tarihinde 
başvurumuzu yaptık. Sağlam 
kaynaklara dayanan bilgi ve 
belgelerle dolu olan başvuru 
dosyamız Türk Patent Kurumu 
tarafından değerlendirmeye 
alındı. Yapılan değerlendirmeler 
sonucunda Vakfıkebir 
Ekmeğimizin tescilini yaparak 
03.08.2018 tarihinde Coğra 
İşaretini aldık. Elbette Coğra 
İşareti aldıktan sonra bunun 
sorumluluklarını yerine getirmek 
gerekiyordu. Bunun için 
fırıncılarımızla toplantılar 
yaparak belirlenen 
standartlarda ekmek 
üretimi yapmaları 
yönünde 
bilgilendirmelerde 
bulunduk. Ardından 
denetlemelerimize 
başladık. Denetleme 
erimiz ülke genelini 
kapsamakta olup 
sadece Vakfıkebir 
ilçemiz ile sınırlı 

değildir.  Coğra İşaret tescili 
Vakfıkebir Ekmeğiyle ilgili belirli 
bir standart oluşturmuştur, artık 
ülkemizin neresinden olursa 
olsun Vakfıkebir Ekmeği 
standartlarında ekmek üreten 
her fırın ve satış yapan her bir 
işletme denetlendikten sonra 
Vakfıkebir Ekmeği ibaresini 
kullanmak zorundadır. Bunun 
yanı sıra Vakfıkebir Ekmeği 
ürettiğini söyleyen ama dene-
timler sonrası bu standartlarda 
ekmek üretmediği tespit edilen 
fırınlar ise Vakfıkebir Ekmeği 
ibaresini kesinlikle kullanamaz. 
6769 Sayılı kanun Coğra 
İşaretle ilgili bizlere çeşitli yasal 
haklar sağlamaktadır ve biz bu 
yasal haklar çerçevesinde 
gerekli yaptırımları uygulamakta 
kararlıyız. Amacımız 
ekmeğimizin kalitesini 
korumaktır, bu sebeple öncelikle 
bilgilendirme ve uyarılarla süreci 
yürütmeye gayret ediyoruz. 
Denetimden geçmediği halde 
Vakfıkebir Ekmeği adını 
kullanmamakta ısrar edenler 
veya adı kullandığı halde 
belirtilen standartlarda ekmek 
üretimi yapmayan fırınlarla ilgili 
6769 Sayılı SMK Madde 53 
gereğince yasal işlemleri 
başlatacağımızı altını çizerek 
ifade etmek istiyorum. 
Vakfıkebir Ekmeği bir değerdir 
ve bu değeri koruyup 
çocuklarımıza miras bırakmakta 
kararlıyız” dedi. 

Vakfıkebir'li hemşerimiz Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, Aydın 

İl Sağlık Müdürlüğü görevin-
den sonra Balıkesir İl Sağlık 
Müdürlüğü görevini başarılı bir 
şekilde sürdürü-yordu. Devlet 
Büyükleri ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından başarılı çalışmaları 
takdir ve övgü toplayan Dr. 
Yavuzyıl-maz, yaptığı başarılı 

çalışmalar sonrası Türkiye'nin 
gözbebeği yöneticilerinden biri 
oldu. Başarılı yöneticilik anla-
yışı dikkatleri üzerine çeken 
Dr. Yavuzyılmaz Bursa İl Sağ-
lık Müdürü olarak atanmasının 
ardından ilk hayırlı olsun 
ziyaretçisi Vakfıkebir'li İşadamı 
Feyzoğlu Cam Balkan sahibi 
Ahmet Sevinç oldu. Bursa İl 
Sağlık Müdürlüğüne görevine 
başlayan Dr. Yavuzyımaz'ı 
hayırlı olsun ziyaretine giden 
İşadamı Ahmet Sevinç'e, Kar 
Beton Sahibi Hakkı Üçüncü, 
Harita Mühendisi İlyas Kara, 
Bursa Trabzonlular Dernek 
Başkanı Orhan Aygün'de 
eşlik ettiler. 

“VAKFIKEBİR'Lİ OLARAK 
KENDİSİ İLE GURUR 
DUYUYORUZ”
İşadamı Ahmet Sevinç ziyaret 
sırasında yaptığı açıklamada; 
“Bir Vakfıkebir'li olarak 
hemşerimiz Dr. Fevzi 
Yavuzyılma'ın başarılarından 
gurur duyuyoruz. Trabzon'da, 
Gümüşhane'de, Aydın'da ve 

Balıkesir'de ilklere imza atarak 
rekor sayılacak başarılı çalış-
malara Doktorumuz imza at-
mıştır. Doktorumuzun yaptığı 
bu başarılı çalışmalar Devlet 
Büyüklerimizin gözünden kaç-
mamıştır. Dr. Yavuzyılmaz'a 
Bursa İli gibi önemli ve kadim 
bir büyükşehir'in İl Sağlık 
Müdürlüğü görevini 
vermişlerdir. Burs İli Osmanlı 
tarihine başkentlik yapmış 
sanayisi ile güçlü ve güzel bir 
ilimizdir dedi.” Sevinç, 
Vakfıkebir'li olarak kendisi ile 
ne kadar guru duysak azdır. 
Yeni görevinde hemşerim Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz'a başarılar 
diliyorum. İnşallah burada da 

başarılı çalışmalara imza 
atarak daha önemli görevlerde 
kendisini görmek istiyoruz 
diyerek sözlerini tamamladı.  
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, 
“Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Dr. 
Yavuzyılmaz, bizler Allah için 
adaletli bir şekilde yönetim 

anlayışı ile şeffaf olduğumuz 
sürece başaramayacağımız 
hiçbir şey yoktur. Bizler Hz. 
Peygamber efendimizin 
hoşgörüsünden, Hz. Ömer'in 
adaletinden şaşmadan 
hizmetlerimizi yapmaya 
çalışıyoruz. Bu doğrultuda 
bizleri bu görevlere layık 
gören değerli Devlet Büyükle-
rimize ve Sağlık Bakanımıza 
teşekkür ediyorum. Vakfıke-
bir'li değerli ağabeylerimin 
ziyareti beni onurlandırdı ve 
duygulandırdı. Hepsine 
teşekkür ediyorum. Vakfıkebir 
ve Trabzon'daki hemşerileri-
mize onlar aracılığı ile 
selamlarımı söylüyorum dedi.”

SEViNÇ'DEN 
iLK HAYIRLI OLSUN ZiYARETi
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MUHAMMET BALTA'DAN
MEVL�D KAND�L� MESAJI!

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Mevlid Kandili 
ve Mevlid-i Nebi Haftası 
nedeniyle bir mesaj yayımladı. 
Balta mesajında "İki cihan 
güneşi sevgili Peygamberimiz 
Hz. Muhammed Mustafa 
(s.a.v)'in dünyamızı şereendir-
mesinin yıldönümünde bir 
MevlidKandili'ne daha 
ulaşmanın huzur ve coşkusunu 
yaşıyoruz. Sevgili 
Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v)'in doğumu alemlere 
rahmet, tüm insanlığa huzur ve 
saadet getirmiştir. Onun 
doğumu ile Mekke'nin ufkunda 
parlayan Nübüvvet nuru ile 
kalplerimiz münevver olmuş, 
onun gelişiyle yitirilen insani 
duygular yeniden kazanılmıştır. 
O, tüm insanlık için barış elçisi, 
tüm canlılara karşı rahmet ve 

şefkat Peygamberidir. O, 
Allah'ın insanlık aleminde 
yarattığı en müstesna 
şahsiyettir” dedi.
Milletvekili Balta sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
Binlerce yıllık geçmişe uzanan 
insanlık tarihi boyunca gelen 
rehberler, peygamberler 
silsilesinin sonuncusu, barış dini 
İslam'ı müjdeleyen sevgili 
peygamberimiz hazreti 
Muhammed olmuştur. O, 
insanların en hayırlısı idi, 
herkesin güvendiği Muhammed-
ülEmîn'di; Allah'ın insanlar 
arasından seçtiği doğruluk 
timsaliydi; güzel ahlakıyla, engin 
hoşgörüsüyle, adaletiyle, 
merhametiyle, mütevazılığıyla 
bütün insanlığa kucak açan 
örnek bir şahsiyetti. Onun 
yaşayışı, onun hadis-i şerieri, 
onun sünneti sayesinde 
insanlığın önünde aydınlık bir 
devir başlamıştır. Son 

zamanlarda Avrupa ülkelerinde 
İslam ve Müslüman 
düşmanlığının adeta veba gibi 
toplumlara sirayet ettiğini 
görüyoruz. Bu durum karşısında 
bize düşen, Allah'ın ipine 
sımsıkı sarılarak 
Peygamberimizin rehberliğinden 
asla sapmadan ümmetin birliği, 
beraberliği ve kardeşliği için 
daha çok çalışmak ve mücadele 
etmektir. Aziz İslam'a karşı 
mücadele etmeye çalışanlar, 
dün olduğu gibi bugün de 
kaybedenlerden olacaktır. Bu 
duygu ve düşüncelerle “Mevlid-i 
Nebî”nin kardeşliğimizin 
güçlenmesine ve insanlığın 
huzuruna vesile olması 
dileğiyle, milletimizin ve İslam 
âleminin Mevlit gecesini ve 
"Peygamberimiz ve Çocuk” 
temalı Mevlid-i Nebi Haftasını 
tebrik ediyor, Rabbimizden 
bizleri kulluk ve iyilik üzere daim 
kılmasını niyaz ediyorum.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, "İki cihan güneşi sevgili 
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'in dünyamızı 
şereflendirmesinin yıldönümünde bir MevlidKandili'ne daha 
ulaşmanın huzur ve coşkusunu yaşıyoruz” dedi.

H
afta dolayısıyla Vakfıkebir 
İlçe Müftüsü Recep Şahan 
yaptığı açıklamada, bu 

seneki Mevlid-i Nebi Haftasının 
ana temasının “Hz. Peygamber ve 
Çocuk” olduğunu söyledi.
Şahan şunları belirtti:
“Hz. Peygamber'in doğduğu 
Rebîu'l-Evvel ayının 12. gecesini 
de içine alan hafta Diyanet İşleri 
Başkanlığımız tarafından "Mevlid-i 
Nebi Haftası" olarak çeşitli 
etkinliklerle kutlanmaktadır. Biz de 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü olarak  
bazı etkinlikler yapıyoruz. Salgın 
hastalık dolayısıyla salon 
programları yapamıyoruz. Bu 
sebeple daha çok sosyal medyayı 
kullanarak  programlar yapıyoruz. 
Bu çerçevede haftanın teması 
doğrultusunda kısa videolar 
hazırlayıp sosyal medya 
hesaplarımızdan yayınlıyoruz. 
Hafta boyunca yapılan vaaz ve 
sohbetlerde "Hz. Peygamber ve 
Çocuk"  konusunu ele alıyoruz. 
Yine pandemi kuralları 
çerçevesinde 28 Ekim Çarşamba'yı 
Perşembe'ye bağlayan gece 
Mevlid Kandili programı icra ettik”
Şahan: "Hz. Peygamber çocuk 
ile çocuk olur, onlarla oyun 
oynar, şakalaşırdı"
Hz. Peygamber'in Kur'an 
tarafından insanlığa rol model 
insan olarak gösterildiğini belirten 
İlçe Müftüsü Şahan açıklamasında 
şunlara yer verdi: "Allah Rasûlü'nü 
Kur'an bize rol model olarak tanıtır. 
Ahzâb sûresi 21. âyeti kerimede 
Cenab-ı Hak; 'İçinizden Allah'ın 
lutfuna ve âhiret gününe umut 
bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar 
için hiç şüphe yok ki, Resûlullah'ta 
güzel bir örneklik vardır.' buyurmak 
suretiyle Efendimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v)'in en güzel 
örneğimiz, rol modelimiz, hayat 

rehberimiz olduğunu beyan ediyor. 
İslamî manada nasıl bir hayat 
yaşayacağımızı müşahhas olarak 
ondan öğreniyoruz. Sahâbe 
dediğimiz O'nun arkadaşları hayatı 
O'ndan görerek ve yaşayarak 
öğrendiler. Güzel ahlakı O'ndan 
öğrendiler. Zaten Kur'an O'nun için 
Kalem sûresi 4. âyette; 'Sen 
elbette üstün bir ahlâka sahipsin.' 
diye bahseder. Allah Rasûlü, 
gözümüzün nuru, göz aydınlığımız 
çocuklarla alakalı olarak da model 
insan olarak karşımıza çıkıyor. 
O'nun çocuklara karşı davranışını 
şu şekilde özetlemek mümkün; O 
çocukları çok severdi, onlara değer 
verirdi, güvenirdi, dinlerdi, onlarla 
şakalaşır, oyun oynardı, asla kız-
erkek ayrımı yapmazdı.
Birkaç misal verecek olursak;
- Akra' b. Habis isminde bir adam, 
Allah Rasûlü'nün torunu Hasan'ı 
sevip öptüğünü görünce şaşırır ve 
'Ey Allah'ın Rasûlü siz çocuklarınızı 
öper misiniz?' diye sorunca. Allah 
Rasûlü de; 'Evet biz çocuklarımızı 
öperiz, severiz' diye cevap 
vermiştir. Bunun üzerine Akra' b. 
Habis, 'Benim on çocuğum var ve 
ben hiçbirisini öpmedim' deyince, 
Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle cevap 

verir: 'Şayet senin kalbinden Allah 
merhameti söküp atmışsa ben ne 
yapayım. Merhamet etmeyene 
merhamet edilmez' buyurmuştur. 
(Buharî, Edeb, 18; Müslim, Fedâil, 
65) - Hz. Peygamber zamanında 
mescide/camiye cemaate kadın ve 
çocuklar da gelirlerdi. Bu sebeple 
bazen mescitte çocuk ağlamaları 
da olurdu. Çocukların ağlamasına 
ve annesinin de üzülmesine 
dayanamazdı. Bir sabah 
namazında ilk rekatta her zamanki 
gibi kıraati uzun tutan Allah Rasûlü 
(s.a.v)  ikinci rekatta her 
zamankinden farklı olarak kıraatini 
kısa tuttu. Namazdan sonra bunun 
sebebini soran cemaate; 'Bir 
çocuğun ağladığını duydum, 
annesine sıkıntı vermeyeyim diye 
namazı kısalttım' demiştir.
- On yaşındayken annesi Enes'i 
Allah Rasûlüne getirerek O'nun 
hizmetine verdi. Enes tam on sene 
Efendimizin hizmetinde bulundu. 
Bir keresinde Efendimiz onu bir 
yere gönderdi. Ama Enes bir türlü 
dönmemişti. Efendimiz bir bakıyor 
ki Enes yolda çocuklarla oyuna 
dalmış. Hz. Enes Allah Rasûlü'nün 
birden ensesinden tuttuğunu gördü 
ve ona doğru baktı. Efendimiz 

gülümsüyordu. 'Ey Enesçik! 
Gönderdiğim yere gittin mi?' dedi. 
Küçük Enes , 'Evet şimdi gidiyorum 
Ey Allah'ın Rasûlü' dedi ve gitti. 
Hz. Enes daha sonraları yaşadığı 
bu tatlı hatırayı anlattıktan sonra 
sözlerine şöyle devam etti:  'Allah 
Rasûlü'ne on sene hizmet ettim. 
Her işim O'nun arzu ettiği şekilde 
olmuyordu.  Yaptığım bir şey için 
'Bunu niye böyle yaptın?' 
Yapmadığım bir şey için de 'Niye 
şöyle yapmadın?' demedi. 
Rasûlüllah beni ne dövdü, ne bana 
kötü bir laf söyledi ne de yüz 
ekşitti. Bir kere bile bana öf 
demedi. Beni hiçbir zaman 
ayıplamadı.'
- Bir keresinde Allah Rasûlü (s.a.v) 
torunları Hasan ile Hüseyin'i sırtına 
bindirmiş atçılık oynuyorlardı. İşte 
tam bu sırada Hz Ömer çıkageldi. 
Hz. Ömer; 'Ne güzel bineğiniz var' 
dedi. Bunun üzerine Allah Rasûlü 
de; 'Ne güzel süvarileri var' 
cevabını vererek torunlarına iltifat 
etti." Çocuklara karşı en temel 
sorumluluğun, kız-erkek  ayrımı 
yapmadan onları en iyi şekilde 
yetiştirmek ve onlara güzel bir 
dünya bırakmak olduğunu ifade 
eden Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Recep Şahan; “Çocuklarımızın 
ihtiyaçları, sağlığı, eğitimi, 
himayesi, her türlü ihmal, istismar 
ve tehlikelerden korunması, güvenli 
ve huzurlu bir istikbale 
hazırlanması için hep beraber 
çalışmak zorundayız.  Rol 
modelimiz olan Allah Rasûlü'nün 
ümmeti olarak bizler de 
Peygamber Efendimizin çocuklara 
yaklaşımını, getirdiği değerleri ve 
ölçüleri anlamak; onlarla kurduğu 
iletişimin ilke ve niteliklerini doğru 
bir şekilde tespit etmek ve çocukla-
rımızı bu doğrultuda yetiştirmek 
zorundayız” diye konuştu.

MEVLiD-i NEBi HAFTASI KUTLANIYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in velâdeti (dünyayı teşrifleri) 
münasebetiyle düzenlenen 2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 

Cumhuriyetimizin ilanının 97.yılında 
Büyük Önderimiz 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü,
aziz şehitlerimizi, gazilerimizi  saygı ve 
rahmetle anıyor,  Cumhuriyet Bayramını 

en içten dileklerimle  kutluyorum.

Alpaslan BEŞLİ
İYİ Parti

Vakfıkebir İlçe Başkanı

M
illi Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim 
kurumları yönetici ve öğretmenlerinin 
norm kadrolarına ilişkin yönetmeliğin 26 

nci maddesinin birinci fıkrasında; "Eğitim kurum-
larının norm kadro sayılarının bu yönetmelikte 
belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde 
değişmesi hâlinde, değişikliğe konu olan eğitim 

kurumlarının norm kadro sayıları Ekim ayında 
yeniden belirlenir..." hükmü gereğince İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samim Aksoy başkanlığında okul 
ve kurum müdürleri ile Norm Kadro Güncelleme 
toplantısı yapıldı. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı-
na esas olmak üzere eğitim kurumlarının norm 
kadrolarının güncellenmesi için 21.10.2020- 
04.11.2020 tarihleri arasında  "2020-2021 Eği-
tim Öğretim Yılı Norm Kadro Güncelleme Takvi-
mi" doğrultusunda veri giriş işlemleri yapılacak. 
Söz konusu güncelleme işlemleri için MEBBIS 
veri tabanındaki "Norm Kadro Modülü" il/ilçe 
milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu mü-
dürlüklerince işlem yapılmak üzere 21.10.2020 
tarihinde illerin MEBBİS yönetici-lerine yetki 
verilerek açılacak. Norm kadro güncellemesinde 
veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi için 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy 
başkanlığında okul ve kurum müdürleri ile Norm 
Kadro Güncelleme toplantısı yapıldı, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Osman İskender'in Norm 
Kadro Güncelleme ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi 
yapmasıyla toplantı sona erdi.

OKUL MÜDÜRLERİ
TOPLANTISI YAPILDI
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy başkanlığında Vakfıkebir 
genelindeki okul müdürleri norm kadro 
güncelleme toplantısı yaptı.
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MUHTARLARA 
TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

K
aymakam Yılmaz, 
Muhtarlar Günü 
dolayısıyla Çarşıbaşı 

mahalle muhtarlarını 
Kaymakamlık binasında 
ağırladı. Toplantıya İlçe 
Jandarma Komutanı Teğmen 
Müslüm Ağın, Çarşıbaşı 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
Yavuz Usta ve muhtarlar katıldı. 
İki dönem muhtarlık yapan bir 
babanın oğlu olduğunu belirten 
Kaymakam Yılmaz, “Muhtarlığın 
nasıl bir görev olduğunu çok iyi 
biliyorum. Benim de babam iki 
dönem muhtarlık yaptı. Muhtar, 
vatandaş ile idare arasında 
önemli bir köprüdür. Muhtarlık 
Türk idare yapısının mihenk 
taşıdır.” dedi. Koronavirüs 
sürecini ilçede jandarma, 
emniyet ve muhtarlarla yapılan 
işbirliği ile iyi yönettiklerini 
bunun da vaka sayısına 
yansıdığını belirten Kaymakam 
Yılmaz, “Vakalarda ciddi oranda 
azalma var. İlçemiz adına 
sevindirici bir durum. İnşallah 
böyle devam eder. Ancak 
önümüzdeki dönemde havalar 
soğuyacağından çok daha 
dikkatli davranmak zorundayız. 
Vakaların artmaması için 
mahalle denetimlerine titizlikle 
devam edeceğiz. Vakaları lütfen 
takip edin. Bu konuda kesinlikle 

iyi niyet beslemeyin. İnsanlara 
yaptırım uygulamaktan keyif 
almıyoruz ama her şeyin başı 
sağlık. Bunu unutmayın.” dedi.
“KAYMAKAM YILMAZ ÜÇ 
KONUDA UYARDI”
Kaymakam Yılmaz, muhtarlara 
üç önemli konuda daha uyarıda 
bulunarak, “Türkiye'nin bazı 
noktalarında yine yangınlar 
başladı. Bu üzüncü vericidir. 
Bölgemizde bu tür yangınların 
yaşanmaması için hassasiyet 
gösterin. Bahçelerde ve 
ormanlık alanlarda yakılan 
ateşleri kontrol edelim. 
Muhtarların bu konudaki takibi 
çok önemli. Vatandaşları 

uyaralım. Yayla evlerinden 
dönüşler başladı. Teröre karşı 
hassas bir dönemden 
geçiyoruz. Lütfen yayla 
evlerinde erzak ve odun 
bırakılmasına müsaade 
etmeyelim. Bir diğer konu ise 
okul servisleri. Bunların 
denetimini ve sivil vatandaşların 
okul servisi araçlarına 
binmemesi için gerekli uyarıları 
yapalım.” diye konuştu. 
Kaymakam Yılmaz, 
konuşmasının ardından 
muhtarlara koronavirüs 
sürecindeki çalışmalarından 
dolayı muhtarlara teşekkür 
belgesi verdi.

Başkan Muhammet Balta  
mesajında şunları söyledi; 

“Aziz Milletimizin, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk önderliğinde 
kanını, canını ortaya koyarak 
kazandığı milli mücadelenin 
97. yıldönümünü kutlamanın 
gururunu yaşıyoruz. 
Cumhuriyetimizi korumak, 
ecdadımızın mirasına sahip 
çıkarak onu gelecek nesillere 
aktarmak hepimizin görevidir. 
Milletimiz, hürriyeti, ülkesi ve 
bayrağına asla gölge düşürme-
yeceğini, boyunduruk kabul 
etmeyeceğini, bağımsızlığını 
hiçbir şekilde terk etmeyeceğini 
tüm Dünya'ya ilan etmiştir. 
Anadolu'da bin yıldır birlikte 
yaşadığımız, aynı toprağı 
vatan bildiğimiz, aynı bayrağı 
kutsal saydığımız, vatan 
savunmasında aynı siperde 
şehit olduğumuz ve 
Cumhuriyeti birlikte 
kurduğumuz halkımızla, her 
zaman bir bütün olmaya 
devam edeceğiz.Günümüzde 
çeşitli yollarla ülkemizi bölmek, 
parçalamak, diz çöktürmek 

isteyen iç ve dış güçler, bun-
dan 97 yıl önce dedelerimizden 
vatanımızı, topraklarımızı 
almak isteyenlerin torunlarıdır. 
Unuttukları gerçek şudur ki, 
Türk Milleti var oldukça, eza-
nımızı dindirmeye, bayrağımızı 
indirmeye, bizi bölmeye 
kimsenin gücü yetmeyecektir. 
Bir olacağız, beraber olacağız. 
Vatanımızın düşmanlarına göz 
açtırmayacağız.

Cumhuriyetimizin 97. yıl 
dönümünde başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üzere, aziz 
vatanımızın bütünlüğü ve 
bağımsızlığı için canlarını feda 
eden tüm şehitlerimize Yüce 
Allah'tan rahmet diliyor, 
gazilerimize minnet ve 
saygılarımı sunuyorum. 
Milletimizin Cumhuriyet 
Bayramı kutlu olsun.

BiR OLALIM BERABER OLALIM
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AHMET UZUN'DAN 
29 EKiM CUMHURiYET BAYRAMI MESAJI

æAK Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Ahmet 

Uzun Mevlit 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle bir mesaj 
yayımladı. Uzun 
mesajında; Millet olarak 
bugün Cumhuriyetimizin 
ilan edilişinin 97. 
yıldönümünü büyük bir 
sevinç ve gururla 
kutlamanın heyecanını 
yaşadıklarını belirterek 
şunları kaydetti: “Tarih boyunca 
bağımsızlığından hiçbir zaman 
vazgeçmeyen aziz milletimiz 
bu uğurda nice mücadeleler 
vermiş nice şanlı zaferler 
kazanmıştır. 97 yıl önce 
Kurtuluş Savaşı'nda yedi 
düvele diz çökmeyen bu asil 
millet; kadınıyla, çocuğuyla, 
genciyle, yaşlısıyla, içindeki 
iman ve vatan sevgisiyle 
düşmana geçit vermemiş aziz 
vatanımızı canları pahasına 
savunmuşlardır. Bağımsızlık 
için verdiğimiz kurtuluş savaşı 
sonrasında ise Cumhuriyet ilan 
edilmiştir.Cumhuriyet hepimizin 
ortak değeridir. Cumhuriyet 
bayramlarımızın en büyük 
özelliği ise tüm siyasi 

partilerimizin ve toplumun tüm 
katmanlarının verdiği 
mesajlarda bir olmak, birlik 
olmak, tek yürek Türkiye ve 
birlik ve beraberlik dolu günlere 
şeklinde son derece anlamlı 
ifadelere yer verilmesi, 
ülkemizin geleceği açısından 
son derece anlamlı ve 
önemlidir. En zor şartlara ve 
bütün imkânsızlıklara rağmen 
hiçbir zaman umutsuzluğa 
kapılmayan, bağımsızlığından 
asla taviz vermeyen, inanç ve 
kararlılıkla sürdürdüğü İstiklal 
mücadelesini zaferle 
neticelendiren bir milletin 
torunları olarak bugün bizlerde 
aynı ruh ve aynı azimle 
ülkemizin kalkınması ve 
gelişmesi için çalışmalıyız. 

1923'te nasıl yeni 
devletimizin kuruluşunu 
millet olarak verdiğimiz 
mücadele ile 
taçlandırdıysak, bugün de 
karşılaştığımız sıkıntıları, 
birlik ve berberlik içinde 
ele ele vererek atlat-
malıyız. Cumhuriyetimizin 
100. yılı olan 2023 hedef-
lerimiz doğrultusunda 
ülkemiz çok daha büyük 
mesafeler kat edecek, 

birlik ve beraberlik içerisinde 
çok daha büyük başarılara 
imza atacağız. Her 
zamankinden çok daha fazla 
milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç 
duyduğumuz bu günlerde, 
daha güçlü bir Türkiye için 
mücadelemize devam 
edeceğiz ve vatanımıza olan 
hizmet aşkımız artarak 
sürecektir. Bu duygu ve 
düşüncelerle aziz vatanımızın 
bütünlüğü ve bağımsızlığı için 
canlarını ortaya koyan tüm 
şehitlerimizi rahmetle, 
gazilerimizi minnetle anıyor, 
tüm Vakfıkebirli 
hemşerilerimizin bu büyük 
bayramını can-ı gönülden 
kutluyorum.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun “Millet olarak bugün 
Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 97. yıldönümünü büyük bir sevinç 
ve gururla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz, Koronavirüs pandemisi sürecinde 
çalışmalarından dolayı ilçedeki mahalle muhtarlarına teşekkür belgesi verdi.

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 
Çevre Komisyonu 

Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 
Cumhuriyetin 97. Kuruluş 
Yıldönümü nedeniyle bir 
kutlama mesajı yayınladı. 
Balta mesajında; 
“Kurtuluş Savaşı'nda 
tarihi bir başarı elde 
edilmesi ve ardından 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurulması, Anadolu'daki 
bin yıllık egemenliğimizi 
ebedileştiren ileri görüşlü 
bir adım olmuştur. 
Cumhuriyet, toplumun 
herhangi bir kesimi için 
değil, milletin tamamına ait bir 
yönetim biçimi olarak kabul 
edilmiştir. Cumhuriyet cumhu-
rundur, halkındır, herkesindir. 
Ayrım gözetilmeksizin herkes, 
Cumhuriyetimizin gerçek 
sahibidir” dedi. Millet ve devlet 
olarak, varlığımızı ve 
geleceğimizi korumak amacıyla 
son yıllarda yine tarihi bir 
mücadelenin içinde olduklarını 
ifade efen Milletvekili Balta “ 
Bundan bir asır önce 
başlattığımız ve yeni devletimiz 
Cumhuriyetimizi kurarak 
taçlandırdığımız İstiklal 
Harbimizin bir benzerini, farklı 

görüntüler ve yöntemlerle 
veriyoruz. Terör örgütlerinin 
saldırılarından 15 Temmuz hain 
darbe girişimine kadar 
yaşadığımız tüm hadiseler, bu 
tarihi mücadelenin 
tezahürleridir. Suriye'de 
yürütülen Fırat Kalkanı, Zeytin 
Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları 
da, yine bu mücadelenin birer 
parçasıdır. Sınırlarımızın 
güvenliğinden ekonomimize 
kadar egemenliğimizi hedef alan 
çok yönlü saldırılar kesintisiz 
sürüyor.Ülkemizin her 
köşesinde refah ve huzur 
ikliminin hâkim olması için 
milletçe birbirimize kenetleniyor; 

istiklalimizi, 
cumhuriyetimizi, 
demokrasimizi ve 
ekonomimizi tehdit eden 
bütün şer odakları 
karşısında azim ve 
kararlılıkla mücadele 
ediyoruz. Türkiye'nin 
aydınlık bir geleceğe 
adım adım yürüdüğü bir 
dönemde, bir olarak, birlik 
olarak, milletimiz için bu 
toprakları vatan kılan 
değerlere sonuna kadar 
sahip çıkarak yolumuza 
devam edeceğiz. 
Ülkemizi 2023 hedeerine 
ulaştırarak, bizden 
sonraki nesillere 2053 ve 
2071 vizyonlarını hayata 

geçirebilme fırsatı vereceğiz. 
Hiçbir gücün, hiçbir kötü niyetin, 
hiçbir kirli emelin bizi 
yolumuzdan döndürmesine izin 
vermeyeceğiz.  Cumhuriyeti-
mizin kazanımlarının her geçen 
gün daha da arttığı, demokra-
simizin daha da güçlendiği bir 
dönemde, hemşerilerimin ve 
bütün milletimizin Cumhuriyet 
Bayramını tebrik ediyor, 
cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 
cumhuriyetimizi yaşatmak için 
canını feda eden tüm 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum" dedi.

MUHAMMET BALTA'DAN 29 EKiM MESAJI
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta "Büyük fedakârlıklarla kazandığımız bağımsızlık 
mücadelesi sonucunda kurulan, millet iradesinin hâkim kılındığı 
Cumhuriyetimizin 97. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz' dedi. 

B
aşkan Çiçek 
şöyle devam 
etti; 1000 

yıllık devlet geleneği 
ve millet olma şuu-
ruyla Cumhuriyet'in 
97. Yılını hep birlikte 
idrak ediyoruz.Bu 
aziz millet,kendi-
sinden imkan ve 
silah bakımından 
çok daha güçlü 
ordular karşısın-
da,günü geldiğin-
de,göğsünü siper 
etmekten hiçbir 
zaman geri durma-
mıştır. Bu aziz millet daima 
zulmün karşısında,mazlumun 
yanında olmuş,bağımsızlığına 
pranga kalkacak dahili ve 
harici her türlü oluşumun-

girişimin her daim karşısında 
durmuş,tarih boyunca bu 
uğurda sayısız destanlar 
yazmıştır.Bu aziz millet, 7'den 
70'e ülkemizin selameti için 
malıyla ve canıyla  her türlü 

fedakarlığı yapmak-
ta asla geri durma-
mıştır. Bu aziz millet, 
Kurtuluş Savaşı ile 
karşısında birleşen 
emperyalist güçlerin 
karanlık emellerine 
fırsat vermemiştir, 
bundan sonrada 
ermeyecektir. 
Cumhuriyetimizin 
96. Yılı vesilesi ile 
milletimizin bu aziz 
duruşunu saygıyla 
selamlıyor,Kurtuluş 
Savaş'ımızda katkı 
sağlayan tüm vatan 

evlatlarını ve bu vatan için 
gözünü kırpmadan canını feda 
eden şehitlerimizi rahmetle 
anıyor,Cumhuriyet 
Bayram'ımızı tebrik ediyoruz.  

BAŞKAN ÇiÇEK'TEN, 
29 EKiM CUMHURiYET BAYRAMI MESAJI
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek, 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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Şalpazarı Akçiriş 
Mahallesi sakini 
Mustafa Özcan 

Koronavirüsü yendikten 
sonra plazma bağışında 
bulundu. Şalpazarı Ses 
Gazete imtiyaz sahibi 
Mustafa Özcan 27 Eylül 
2020 itibariyle ailesinde 
pozitif vakaların 
bulunması sonucu 
Şalpazarı İlçe Toplum 
Sağlığı merkezi 
tarafından yapılan test 
sonucu Pozitif çkımıştı. 
Kendi ifadesiyle ''Yaşam 
ve Ölüm Arasındaki 10 
Günlük karantina süreci 
başladı ve bu zaman diliminde 
Şalpazarı Toplum Sağlığı 
Merkezi Personelleri tarafından 
kontrol altında tutuldu. Yapılan 
tedaviler sonrasında yapılan 
test sonucunda Özcan Ailesinin 

sonuçları negatif çıktı. Mustafa 
Özcan hastalığı süresinde 
ilgilenen tüm paydaşlara 
teşekkür ettikten sonra İmmün 
Plazma bağışlamaya karar 
verdiğini belirtti. Özcan, Dünya 
çapında hızla yayılan ve 

Ülkemizi de etkisi 
altına alan Coron-
avirüs salgını 
bütün Dünyayı 
çaresiz bırakmış-
tır. Bu zorlu müca-
dele döneminde 
hastalıkla karşı-
laşmış ve başarılı 
bir tedavi sonra-
sında eski sağlı-
ğına kavuşarak bu 
zorlu süreci 
atlatmasının 
ardından ''İmmün 
Plazma 
Bağışında'' 
bulunarak başka 

çaresiz hastalarımızın da 
hayatlarını kurtarılmasına 
bağışta bulunduk. Ağış 
gerçekleştikten sonra Kızılay 
tarafından Mustafa Özcan'a 
plaketi takdim edildi.

COVİD-19'U YENDİ PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNDU

æİlgili rma ile 1 Ekim 
tarihi itibariyle 

sözleşmesinin fesih edildiğini 
ifade eden Başkan 
Uzun,“Fesih işleminin 
ardından İlgili rma 
mahkemeye giderek tedbir 
kararı aldılar. Bizde karşı 
dava açtık. Süreç devam 
ediyor. Yargı kararına göre 
gereği yapılacaktır. Biz bu 
tesisin kapatılmasını veya atıl 
kalmasını asla istemiyoruz” 
dedi. Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, 
“Teleferik konusu ilçemiz için 
olduğu kadar Trabzon'umuz 
için ve bölgemiz içinde önemli 
bir projedir. Ancak bir ilçe 
belediyesinin imkan ve 
kapasitesinin çok üstesinde 
bir yatırımdır. 5 yıl boyunca 
Beşikdüzü Belediyesinin 
bütün imkanları teleferik ve 
onun altyapısı için seferber 
edilmiş. Büyükşehir 

Belediyemiz devri ile ilgili bir 
girişimimiz oldu. Ancak şuana 
kadar bu konuyla ilgili bir 
gelişme olmadı. Ciddi bir 
yatırım var ortada bu yatırımı 
yüzüstü bırakamazdık. Biz bu 
yatırımın daha iyi yerlere 
gelmesi için var gücümüzle 
uğraştık. İlgili rmaya elimiz-
den geldiği kadar destek ol-
maya çalıştık. Sonuçta yatı-
rım Beşikdüzü'nde bölgemiz 
için önemli bir yatırımdır.  

Projenin tamamlanması ve 
bölge turizmine kazandırılma-
sı yönünde büyük gayretler 
içerisinde olduk. Ancak 
geldiğimiz noktada altı ay ek 
süre verilmesine rağmen 
maalesef ilgili yüklenici rma 
sözleşmedeki hükümleri  30 
Eylül 2020 itibariyle yerine 
getiremedi. 1 Ekim tarihi 
itibariyle sözleşme fesih 
edildi. İlgili rma mahkemeye 
giderek tedbir kararı aldılar. 
Bizde karşı dava açtık. Süreç 
devam ediyor. Yargı kararına 
göre gereği yapılacaktır. Biz 
bu tesisin kapatılmasını veya 
atıl kalmasını asla istemiyo-
ruz. Orada çalışan 18 perso-
nel var, onların da durumlarını 
görerek bu tesisin işletilme-
sinden yanayız. İşletilmesi 
içinde uğraş vereceğiz. Ama 
mahkeme neye karar verirse 
ona uymak zorundayız. Belli 
bir dönem neyin ne olduğunu 
görmemiz lazım. Kendi 
imkânlarımızla çalıştırır veya 
başka bir rmaya bu tesisin 
devri yönünde girişimlerimiz 
olacaktır. 

TELEFERiGiN 
ATIL KALMASINI iSTEMiYORUZ
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun ilçede uzun süredir gündemi 
meşgul eden teleferik konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Şalpazarı İlçesi Akçiriş Mahallesi sakini Şalpazarı Ses Haber Gazetesi Sahibi ve İHA Şalpazarı 
Temsilcisi araştırmacı Gazeteci Mustafa Özcan COVİT-19'u yendi, Plazma bağışında bulundu.

akfıkebir İlçesinin sevilen Vve sayılan şoför 
esnaarından Birol Aydın ve 
Emine Aydın'ın kızları Arzu ile 
Vakfıkebir İlçesi eşraarından 
Seylan Kaba ve Harun Kaba'nın 
oğlu Ünal dünya evine girdiler. 

Vakfıkebir Altın Köşk Düğün 
Salonunda yapılan düğün 
töreninde genç çiftlerin 
mutluluklarına düğün törenine 
katılanlar tanık oldular. Arzu ile 
Ünal'ın nikâhlarını Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta kıyarken şahitliklerini ise 
Tonya Belediye Başkanı Osman 
Beşel yaptı. Genç çiftlerin 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin ailelerine ve 
kendilerine sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

ARZU İLE ÜNAL DÜNYA EVİNE GİRDİLER



Büyükliman
Postası 8 30.10.2020 HABER

CUMHURiYETiMiZ 97 YAŞINDA
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vakfıkebir Hükümet 
Konağı önünde sivil bando takımı eşliğinde müthiş bir kutlama programı organize edildi.

V
akfıkebir Hükümet 
Konağı önündeki kutlama 
programına İlçe 

Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Cumhuriyet Savcısı Kadir 
Enes Atilla, Garnizon Komutanı 
Teğmen Oğuzkaan 
Fahrioğulları, İlçe Emniyet 
Müdürü Erdal Ergüven, İlçe 
Jandarma Komutanı Mert 

Oğuztarhan, Daire Amirleri, Okul 
Müdürleri, STK temsilcileri ve 
vatandaşlar katıldı. Tören 
öncesi sivil bando takımının 
gösterisi heyecanla izlendi. 
Kaymakam ve Belediye Başkanı 
Halkın bayramını kutladılar. 

Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının ardından 
günün anlam ve önemini belir-
ten konuşmayı İlçe Kaymamamı 
Mesut Yakuta yaptı. 
“MİLLETİMİZİN BU ONUR 
GÜNÜNDE SİZLERLE 
BİRLİKTE OLMAKTAN 
GURUR DUYUYORUZ”
Kaymakam Yakuta 
konuşmasında; Bugün, tarihi 
şan ve şeree dolu olan aziz 
milletimizin gazi Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde yedi düvele 
karşı göğsünü siper ederek 
kurduğu gözümüzün nuru 
cumhuriyetimizin 97'nci kuruluş 
yıldönümü. Bu anlamlı gün 
vesilesi ile öncelikle; binlerce 
yıllık şanlı tarihimiz boyunca her 

dem yeniden doğuşlara ve şanlı 
yürüyüşlere imza atmış olan 
cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
kahraman silah arkadaşları 
başta olmak üzere kanlarıyla, 
canlarıyla bu toprakları bize 
vatan yapan aziz şehitlerimizi ve 
kahraman gazilerimizi, rahmet, 
minnet ve şükran duygularımla 
yâd ediyorum. Yüce milletimizin 
bu haklı onur gününde sizlerle 
birlikte olmaktan, bu günü sizler-
le birlikte kutlamaktan duydu-
ğum gurur ve memnuniyetimi 
ifade ediyor, sizleri en kalbi 
duygularımla saygıyla, 
muhabbetle selamlıyorum. 
“HER DAİM BİRLİK VE 
BERABERLİKTEN YANA 
KALPLERİMİZ ATMAKTADIR”
Kaymakam Yakuta, Türk insanı, 
cumhuriyet sayesinde devletin 
tek ve gerçek sahibi olduğunun, 
hâkimiyetin kayıtsız şartsız 

milletin olduğunun bilincindedir. 
Elbette ki devlet olarak, millet 
olarak ulaşmamız gereken daha 
nice hedeer, yapmamız 
gereken daha nice büyük işler 
var. sahip olduğumuz misyon ve 
üzerinde yaşadığımız 

coğrafyanın politik ve stratejik 
önemi, karşımıza sürekli iç ve 
dış düşmanları çıkarmıştır, öyle 
görünüyor ki çıkarmaya da 
devam edecektir. Lakin attığı 
adımlardan ve mücadelesinden 
geri durmak, bu asil milletin bir 
vasfı değildir. Kirli oyunları boşa 
çıkaran feraset ve cesarete 
sahip bu asil millet, birlik ve 
beraberlik ruhu içerisinde, 
düşmanın hain girişimlerini 
daima bertaraf etmiş ve etmeye 
de devam edecektir. Bugüne 
kadar olduğu gibi bugünden 
sonra da hainlerin üzerimizdeki 
planları bozulmaya mahkûmdur. 
Çünkü bu milletin yüreği, Akif'in 
“toplu vurdukça sineler, onu top 
sindiremez” dediği gibi, her daim 

birlik ve beraberlikten yana 
atmaktadır. 
“FETÖ TARAFINDAN ÜLKEMİ-
Zİ YOK ETME AMACIYLA 15 
TEMMUZ HAİN DARBE 
GİRİŞİMİ YAPILMIŞTIR”
Yakuta, Bilindiği üzere ülkemiz, 
yıllarca belimizi büken terör 
belasının yanında son yıllarda 
siyasi ve ekonomik saldırılara 
da maruz kalmış ve bu 

saldırılara karşı mücadele 
vermektedir. Emperyalist 
güçlerin maşası olan FETÖ 
tarafından ülkemizi yok etme 
amacıyla gerçekleştirilen 15 
Temmuz hain darbe girişimi, 
akabinde yaşadığımız siyasi ve 

ekonomik saldırılar ve güney 
sınırlarımızda yaşanan 

gelişmeler, bize bundan 100 yıl 
önce yedi düvele karşı 
verdiğimiz gibi bir varoluş 
mücadelesini anımsatmaktadır. 
100 yıl önce istiklalinden ve 
istikbalinden ödün 
vermeyeceğini tüm cihana en 
güçlü şekilde haykıran bu aziz 
millet, son günlerde yaşadığı bu 
olayları yine aziz milletimizin 
devletine ve iradesine sahip 

çıkma kararlılığı sonucu geri 
püskürterek bütün dünyaya çok 
önemli ve net mesajlar 
verilmiştir.  Birçok alanda dışa 
bağımlı olmaktan kurtularak 
kendi ürettiği yerli ve milli 
silahlarla gerçekleştirdiği 

operasyonlar ile emperyalist 
güçlerin bu coğrafya üzerindeki 

yüzyıllık kanlı oyunlarını boşa 
çıkartan devletimiz, bu 
coğrafyada olup bitenlere hiçbir 
zaman sessiz kalmamış her 
zaman mazlumun ve mağdurun 
yanında yer almıştır. 1923 ile 
2023 arasında kurulan köprüde 
yine milletimizin azim ve 
kararlılığıyla yeni destanlar 
yazılmaktadır. Cumhuriyetimiz, 
demokrasimiz, güçlü 

ekonomimiz, yaptıklarımız ve 
yapabileceklerimiz dostlarımıza 
güven ve övünç kaynağı olarak 
örnek teşkil etmekte,  milletimize 
düşmanlık hisleri besleyen 
karanlık güçleri ve vatan 
hainlerini ise korku ve telaşa 

düşürmektedir. Yaşadığımız bu 
kritik coğrafyadaki mevcut tüm 
olumsuzluklara rağmen;  ortak 
tarih, ortak kader ve amaç birliği 
ile vatandaşlık kimliği ilkelerine 
dayanan temeller üzerinde 
yükselen cumhuriyetimiz 
sayesinde bu topraklar üzerinde 
yaşayan tüm vatandaşlarımız, 
tasada ve kıvançta bir ve bütün 
olmada, ocağını ve aşını 
paylaşmada ne kadar kardeş 
olduğunu ortaya koymuştur. 
Dahası, büyük bir millet ve 
devlet olmanın gereği olarak 
ecdadı gibi milyonları aşan 
vatansız insanlara kucağını 
açmış, dünyanın neresinde 
olursa olsun mazlumlara sahip 
çıkmış, zalimin karşısında 

olmuş, yakın bölgesine ve 
ötesine barış, adalet ve refahı 
yaymaya çalışmıştır. Bugün 
geldiğimiz noktadan daha 
aydınlık yarınlara ancak 
cumhuriyetle varabileceğinin 
bilincinde olan aziz milletimiz, 
cumhuriyet rejimiyle kıvançlıdır. 
Cumhuriyetimizin bizleri 
ulaştırdığı nokta, hepimize 
heyecan ve ümit vermekte, birlik 

ve beraberliğimizi pekiştirmekte, 
milletçe daha iri ve diri olma 
azmimizi yenilemektedir. Her 
yerde ve her ferdimizle milletçe 
devletimizin bekası, milletimizin 
refahı için çalışmaya, dünyanın 
gelişmiş ülkeleri ile her alanda 

yarışmaya ve evrensel insani 
değerlerinin savunulmasına 
öncülük etmeye,  mazlumların 
yanında, zalimlerin ve vatan 
hainlerinin ise karşısında 
olmaya, her zamankinden daha 
fazla azimli ve kararlıyız. Ne 
mutlu ki, bunun için gerekli olan 
güce, akla, birikime ve 
tecrübeye sahibiz. Bu inançla, 
milli ve manevi değerlerimize 
sahip çıkmaya devam edeceğiz.
 Tören, Cumhuriyet Bayramı 
etkinlikleri kapsamında yapılan 
çeşitli yarışmalar da dereceye 
gire öğrencilere ödüllerinin 
verilmesinin ardından son buldu. 
Tören bitiminden sonra protokol 
sivil bando takımı eşliğinde şehir 
duru attılar.
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SALPAZARI'NA HAYRAN KALDI

æİlk olarak Cumhur 
İttifakı MHP'li Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı 

Mümin Nuhoğlu ve 

beraberindeki protokolü ziyaret 
ederek buradan ayrılan MHP 
Genel Başkan yardımcısı Sadir 
Durmaz İkinci Cumhur İttifakı 
MHP'li Belediye Başkanı olan 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Rek Kurukız'ı ziyaret etmek 
için geldiği Şalpazarı'nda sevgi 
seliyle karşılandı. Genel Başkan 
Yardımcısı Sadir Durmaz'a 
Trabzon MHP İl Başkanı Beki 
Sıtkı Tarım ve partililer de eşlik 
ettiler. Şalpazarı MHP yeni 
yönetimi tam kadro olarak 
karşılamada hazır bulundu. 
Şalpazarı AK Parti teşkilatını 
temsilen Gazi Cevat Özdemir 

ve Şalpazarı Belediye Meclis 
üyeleri hazır bulundular. 
Şalpazarı Belediyesi Hizmet 
Binası bünyesinde bulunan 

Devlet Bahçeli Kültür 
Merkezinde toplantı düzenlendi.
“ŞALPAZARINA HAYRAN 
KALDIM”
MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Sadir Durmaz, “İlk Kez Geldiği 
Şalpazarı'nda konuşurken 
öncelikle şunu belirtmek isterim 
Trabzon benim için çok önemli 
bir değer verdiğim şehirlerden-
dir. Benimde ikinci vatanım 
sayılır. Neden diye soracak 
olursanız, ben bu şehrin hırçın 
dalgalarıyla insanlarıyla 
büyüdüm. Üniversite Eğitimim 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İktisadi ve idari Bilimler 

Fakültesi İktisat Bölümü 
mezunuyum. Ekmeğini yedim 
ve bu şehri hiç unutmadım. 
Trabzon'a sık sık gittim geldim 
ancak Şalpazarı'na ilk defa 
geldim ve bu coğrafyada hizmet 
yapan Rek Kurukız kardeşimin 
yapmış olduğu çalışmaları 
görünce bir kez daha Trabzon 
insanın ne kadar başarılı oldu-
ğunu gözlemledim. Ben Şalpa-
zarı'nın bu anlamda çok şanslı 
olduğunu düşünüyorum. Tıpkı 
buraya gelirken uğradığımız 
Çarşıbaşı Belediyesi gibi diye 
sözlerine devam etti. Tabiri caiz 
ise tuttuğunu koparan bir 
belediye Başkanımız sayın 
Rek Kurukız ile bu pandemi 
süreci olmasaydı burada 
bulunduğumuz bu mekan ve 
yapmış olduğu çalışmaların 

açılışını gerçekleştirecektik. 
Ancak süreç uygun olmadı. 
Umarım ilerleyen zamanlarda 
açılış için tekrar geleceğiz. 
Sayın Genel Başkanımız Devlet 
Bahçeli'nin size selamlarını 
getirdim dedi.”
ŞALPAZARI BELEDİYESİ 
OLARAK MUHTARLARIMIZA 
MAHCUBUZ
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Rek Kurukız, Yapmış olduğu 
çalışmalarından bahsetti ve biz 
biliyoruz ki Başkanımız ne 
kadar Kırşehir ya da 
Yozgatlıyım dese de biz onu 
Trabzon da okuduğu için onu 

Trabzonlu olarak görüyoruz. 
İlçemize ayak basan Genel 
Başkanımla İlçemizde yürüye-
rek geçtik. Yapmış olduğumuz 
çalışmalarımızın bazılarını 
anlattık. Yapılan çalışmaları 
gösterdik. Bazı biten hizmet 
binaları hakkında bilgiler verdik. 
Bizler Şalpazarı için Ankara'ya 
gittiğimizde yanlarına uğruyoruz 
ve neye ihtiyacımız varsa almak 
için gayret gösteriyoruz. Başka-
nımızsa bu konuda elinden 
geldiği kadarı ile bizlere yardım-
cı oluyor. Sayın Genel Başka-
nım, Ülkemizde bazı krizlerimiz 
oldu halkımıza verdiğimiz 
sözleri yerine getiremedik. Bir 
de üstüne üstlük bu virüs belası 
başımıza musallat oldu. Şu an 
burada bizlerin ağzımızdan 
çıkacak kelimeleri can kulağı ile 

dinleyen Mahalle muhtarlarımız 
sizlerden gelebilecek bir müjdeli 

haber almak istiyorlar. Başkan 
Kurukız konuşmasına şöyle 
devam etti. Şalpazarı İlçe Bele-
diyesine kayıtlı 1510 km yol ağı 
var. Ancak bunlar bu bölgede 
kış şartların sert geçmesinden 
dolayı yeterli olarak betonlama 
yapamadığımızdan seçim 

çalışmalarında verdiğimiz sözle-
ri de yerine getiremediğimizden 

kendimizi onlara karşı mahcup 
hissediyoruz. Bizim İlçe 
Belediyesi olarak bu yol ağının 
ancak %10 bir betonlama 
çalışmamız var. Bu da yeterli 
olmadığı kanısındayım dedi.
DURMAZ'A KURUKIZ'DAN 
YÖRESEL HEDİYELER
MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Sadir Durmaz ilk defa geldiği 
Şalpazarı'nın doğasına hayran 
kaldı. Akabinde de İlçeye 
gelenlere Şalpazarı'nı 
simgeleyen yöresel ürünler 
veren Başkan Kurukız ardından 
Ağasar yöresine özgü 
çiçeklerden elde edilen damak 
tadı Ağasar Balı hediye etti ve 
son olarak da SMS Hastası 
Demir Ali için başlatılan yardım 
kampanyasına destek olmasını 
istedi. Başkan Kurukuz Genel 
Başkan yardımcısı Sadir 
Durmaz'ın Şalpazarı ziyareti 
sonunda toplu fotoğraf 
çekimiyle program son buldu.

Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim 

yılı okul aile birliği toplantısını okulun 
çok amaçlı konferans salonunda 
gerçekleştirdi. Saygı Duruşu ve 
İstiklal marşının okunmasının 
ardından divan kurulu oluşturuldu. 
Toplantıda 2019-2020 yılı faaliyet 
raporları okunup ibra edildi. Okulun 
çok amaçlı salonunda yapılan okul- 
aile birliği toplantısının açılış 
konuşmasını yapan Okul Müdürü 
Hayrettin Deniz, geleceğimiz olan 
gençlerimiz, evlatlarımız ve 

çocuklarımız için bir 
araya geldiklerine 
dikkat çekti. Deniz 
yaşanan pandemi 
dolayısı ile okullara 
ara verilmesi eğitim-
öğretim açısından 
eksik bir dönemden 
geçtiklerini belirtti.
“ÇOCUKLARIMIZIN 
GELECE-ĞİNİ 
ŞEKİLLENDİREN 
İNSANLARIZ”
Okul Müdürü Deniz 

konuşmasında özetle şu konulara yer 
verdi: “Sizlerle birlikte öğrencilerimizi 
İnşallah en iyi şekilde yetiştirmek için 
ekibimizle birlikte elimizden gelen 
gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bu 
çocuklar bizim geleceğimiz. Bu 
geleceği bizler, bu günden okul 
olarak, öğretmenler olarak, veliler 
olarak şekillendiren insanlarız. 
Çocuklarımızı yetiştirirken iki ana 
hedemiz var: Burası Anadolu İmam- 
Hatip Lisesi. Anadolu İmam- Hatip 
Lisesi öğrencilerinin her birinin, 

gerçekten vatanını, milletini seven; 
inançlı, ahlaklı, düzgün, dürüst 
öğrenciler olmasını istiyoruz. Çünkü 
biz ancak öğrencilerimizi bu şekilde 
yetiştirebilirsek kendimiz için, 
çocuklarımız için, ülkemiz için, 
geleceğimiz için bir şeyler yapmış 
oluruz. Sevgili Peygamberimiz (sav) 

bir hadis-i şerinde, 'Hiçbir anne ve 
baba evladına güzel ahlak ve 
terbiyeden daha büyük bir miras 
bırakmamıştır' diye buyuruyor. 
Öyleyse evlatlarımıza bırakacağımız 
en büyük miras ne evdir, ne arabadır, 
ne ticari bir mekândır; güzel ahlak ve 
terbiyedir. Bizim birinci hedemiz bu. 
Biz, bunu gerçekleştirmek için çaba 
sarf etmek durumundayız. Okulların 
açılıp öğrencilerimizin tamamıyla 
kucaklaşmak hepimizin önceliğidir. 
Okullar öğrencilerle daha 
güzelleşiyor” şeklinde konuştu.
“UYUM İÇERİSİNDE OKULUMUZA 
EN İYİ HİZMETİ VERMEYE 
ÇALIŞTIK”
Okul Aile Birliği Başkanı Yasin Yıldız, 
“Bütün çalışmalarımızı kurum 
müdürümüz, öğretmenler ve okul aile 

birliği yönetim kurulundaki üye 
arkadaşlarımızla birlikte yürüttük. 
Yönetim kurulu olarak çalışma 
programında belirlediğimiz tarihlerde 
toplanarak kurum müdürlüğünce bize 
iletilen ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. 
Bu ihtiyaçların bir kısmını siz değerli 
velilerimizin katkılarıyla giderdik. Bu 

nedenle hepinize teşekkür ederiz.  
Bütün bu yaptığımız çalışmalar 
okulumuzun ve dolayısıyla 
öğrencilerimizin daha huzurlu bir 
ortamda daha kaliteli eğitim öğretim 
yapmaları içindir. Değerli misarler, 
görev yaptığımız süre içerisinde 
gerek okul idaresi gerekse sizlerle 
uyum içersinde çalışarak okulumuzda 
hizmet vermeye çalıştık. Bu 
çalışmalarımızda bizlere yardımcı 
olan yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarıma, okul idaresine ve tüm 
öğretmenlerimize huzurunuzda tekrar 
teşekkür ediyorum.” Dedi. Yapılan 
okul aile birliği seçimlerinde Yasin 
Yıldız yeniden başkanlığa seçildi. 
Yönetim kurulu üyeliklerine ise 
Yılmaz Atik, Yusuf Akagündüz, Erdal 
Karaca, ve Ali Erkan seçildiler.

VAİHL'DE YILDIZ GÜVEN TAZELEDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP İl Kongresi için geldiği Trabzon da ayağının tozuyla Cumhur İttifakı MHP'li Belediyeleri ziyaret etti. 

Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı okul aile birliği toplantısını 
yaptı. Mevcut Başkan Yasin Yıldız'ın aday olduğu toplantıda Yıldız tekrar seçilerek güven tazeledi.

Görele Belediye Başkanı Tolga 
Erener, uzun bir aradan sonra yüz 

yüze eğitime başlayan anaokulu ve 
ilkokul öğrencilerimizi ziyaret ederek, 
onlara kolonya dağıtımında bulundu.  
Öğrencilerimizle birlikte kısa bir sohbet 

eden Erener, yeni eğitim öğretim 
döneminde öğrencilerimize başarılar 
diledi.  Öğrencilere yeni eğitim öğretim 
dönemince dikkatli olmaları çağrısında 
bulunan Erener, “Koronavirüs salgını 
süresince sosyal mesafe ve maskenin 
yanı sıra kişisel temizlikte çok önemlidir. 
Ellerimizi sık sık yıkamaya özen 
göstereceğiz. Sosyal mesafe kuralına 
uyup, maskelerimizi takmayı ihmal 
etmeyeceğiz. Belediye olarak her daim 
yanınızda olacağız” dedi.  

ÖĞRENCİLERE
KOLONYA DAĞITTILAR
Görele Belediyesi, Koronavirüs sal-
gınından dolayı uzun süre okulların-dan 
uzak kalan öğrencileri, yüz yüze eğitime 
geçtikleri günden beri yalnız bırakmıyor. 
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Vakfıkebir Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe 
Başkanı Orhan Burhan Baltürk,  MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Sadir Durmaz'ı Vakfıkebir de misafir 
ederek kendi isminin yazılı olduğu ekmeği hediye etti.

03.08.2018 tarihinde Vakfıkebir Belediyesi tarafından Türk Patent ve 
Marka Kurumuna tescili yaptırılarak Coğrafi İşareti alınan Vakfıkebir 
Ekmeğinin standartlarıyla ilgili denetimler gerçekleştiriliyor. 


