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KUTOĞLU, ÇAVUŞLU HADDİNİ AŞMA,
KENDiNE GEL

SEViNÇ; VERGi YAPILANDIRMASI
60 AY VADEYE YAYILMALI

> Sadık Aydın 7'de

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZ
ETRAFINDA KENETLENiP ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

5 ULUSAL VE 3 AVRUPA KALiTE ETiKETi
ALMAYI BAŞARDILAR

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

> Vedat Furuncu 4'de

> Sadık Aydın 3'de

Vakfıkebir Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Eski Başkanı ve 
İşadamı Ahmet Sevinç, 
gazetemize yapmış olduğu 
açıklamada; "Esnafımızın 
borçları faizsiz olarak 60 ay 
süreyle taksitlendirilmeli. 
Esnafımızın borcu faizle daha 
da artırılmamalı" dedi.

Vakfıkebir İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü müna-
sebetiyle Hükümet Konağı önünde program düzenlendi. 

Vakfıkebir 
Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu 
proje çalışma-
larında başarısını 
eTwinning 
platformunda da 
sürdürmeye 
devam ediyor.  

Vakfıkebir Fırıncılar Derneği Başkanı Davut Kutoğlu, birkaç gün önce 
Çavuşlu Belde Belediyesinin resmi internet sitesinden yapmış olduğu 
açıklamaya duyarsız kalmayarak tepkisini ortaya koydu. Kutoğlu, Çavuşlu 
haddini aşma kendine gel diyerek bazı önemli tarihi açıklamalarda bulundu. 

“EKMEK” VAKFIKEBİR'İN
TESCİLLİ MARKASIDIR
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Ahmet KAMBUROĞLU

“DURUM 
ÇOK DAHA KÖTÜ”

SEViNÇ; VERGi YAPILANDIRMASI 60 AY VADEYE YAYILMALI

Günlük tablo git gide daha kötü bir hal 
alıyor…
Hasta sayımız günlük 7500 civarı, günlük 
vefat eden sayımızsa 150'nin üzerinde…
Durum çok kötü…
Maske, mesafe ve temizlik…
Uyulması gereken en önemli kurallar bu, 
uyulmadığı takdirde sayı her geçen gün 
yukarı doğru çıkmaya devam edecek…
İlk hastalığın başladığı tarihten sonra ve bu 
tarih arasında günlük vaka anlamında çok 
büyük fark var. Hiçbir gün 7000'in üzerine 
günlük hasta sayımız ulaşmamıştı…
Durumumuzun çok kötü olduğunu buradan 
da anlayabiliyoruz…
Kuralları unutmayalım…
Tokalaşmak, sarılmak yok…
Selamlaşmayı gönül selamı ile yapmak, 
maske, mesafe ve temizlik kurallarına da 
sürekli riayet etmek…
Çoğu yer akşam 20.00'dan sonra kapalı. 
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 
20.00'dan sonra devam ediyor…
Hastalık var ama esnaf çok zor durumda…
Esnaf kredilerini ödeyemeyecek duruma 
geldi ve de diğer ödemelerini…
İş yok, virüs var…
Bu esnaf ne yapacak?
Bu esnaf ödemelerini nasıl ödeyecek?
Kısaca ne olacağız?
Hiç kimse bilmiyor…
Hazırda olan para bitti. Hazırda olan parayı 
da kredi çekilerek alındı. Kredi ödeme 
zamanları geldi şimdi ise para yok…
Acaba bu virüsü atlatıp, normale 
dönebilecek miyiz?
***********************
Aile büyüğümüz dedem Av. Mustafa 
Kamburoğlu'na geçen hafta pazartesi günü 
Covit-19 tanısı konulmuştu. Ardından 
rahatsızlanarak Trabzon Kaşüstü Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi yoğun bakım 
ünitesinde tedavi altına alındı. Rahatsızlığı 
halen devam ediyor. Durumu hakkındaki 
bilgi entübe olduğu ve solunum cihazına 
bağlandığı söyleniyor, tedavisine aynı 
hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam 
ediliyor…
Bizleri arayarak, mesaj göndererek geçmiş 
olsun dileklerini ileten herkese ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum…
***********************
“VAKFIKEBİR EKMEĞİ”
Vakfıkebir dendiğinde bir dünya klasiği 
olan ekmeğimiz akıllara gelir, tereyağımız, 
külek peynirimiz ve diğer ürünlerimiz…
İlk olarak ekmeğimiz…
Geçenler de bir haber okudum. Giresun'un 
Çavuşlu Beldesi var. Bu belde Vakfıkebir 
Ekmeği ile ün yapmış durumda. O haber 
de bizim daha önce almış olduğumuz 
Vakfıkebir Ekmeği Coğra işaretimizi, 
bizde aldık diye haber yapmışlar…
O belde herhangi bir işaret mişaret 
almamış, onların bir başvurusu var ama 
Vakfıkebir olarak ta bizimde itirazımız 
mevcut…
Onlar kendilerince hiçbir belge olmadan, 
biz coğra işaretimizi aldık diye algı 
yapmaya çalışıyor…
Yakın zamanda bir dava konusu olacağı 
bekleniyor.
Bu belde, daha çok ekmek satmak için 
yaptıkları onlara yakışmadı…
Herkesin şunu bilmesini isterim. Coğra 
işaret sadece Vakfıkebir Ekmeğinde var. 
Başka da hiçbir yerde yok…
Türk Patent ve Marka Kurumuna, 
30.11.2017 tarihinde başvuru yapılmış, 
başvuruyu yapan Vakfıkebir Belediyesi 
olarak kayıtlara geçmiştir…

V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Eski 
Başkanı ve İşadamı Ahmet 

Sevinç, vergi yapılandırmasına 
ilişkin haberlerin esnaf için umut 
ışığı olduğunu belirterek, "Borçlar 
faizsiz olarak 60 ay süreyle 
taksitlendirilmeli. Esnafımızın borcu 
faizle daha da artırılmamalı." 
ifadelerini kullandı. İşadamı Sevinç, 
yaptığı açıklamada, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle aylardır kazancı düşen 
esnafın, vergi ve SGK borçlarını 
ödeyebilmek için kredi çekmek 
istediğini ancak e-haciz yüzünden 
mağduriyet yaşadığını bildirdi. 
Birkaçı haricinde bankaların 
genelde bu esnafa kredi 
vermediğine işaret eden Sevinç, 

binlerce esnafın banka hesaplarına 
el konulduğunu ve bu durumdan en 
çok servisçi, kantinci, berber ve 

kahvehaneci esnafının etkilendiğini 
aktardı. Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Eski Başkanı ve 

İşadamı Ahmet Sevinç, uzun 
zamandır bekledikleri vergi 
yapılandırması için çalışmalara 
başlandığına ilişkin haberlerin 
esnaf için umut ışığı olduğunu 
vurgulayarak, şunları kaydetti: 
"Vergi borçları yüzünden kara 
kara düşünen esnafımız şimdi 
çıkacak yapılandırmayı bekliyor 
fakat bu yapılandırmada borçlar 
faizsiz olarak 60 ay süreyle 
taksitlendirilmeli. Esnafımızın 
borcu faizle daha da artırılmamalı. 
Aylardır kazancının çok altında iş 
yapan esnafımız için 60 ay gibi bir 
süre çok rahatlatıcı olacaktır. 
Esnaf borçlarını rahatlıkla 
ödedikçe, devletimiz de vergi 

gelirlerini düzenli olarak tahsil 
edebilecektir dedi."

æ24 Kasım Öğretmenler Günü 
nedeniyle İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Samim Aksoy, beraberinde 
Şube Müdürleri Osman İskender ve 
Şeref İçoğlu ile birlikte Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta ve 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamlarında ziyaret ettiler. 

24 Kasım 1928 Atatürk'ün Millet 
Mekteplerine Başöğretmenlik 
unvanını kabul ettiği gündür. Bu özel 
gün 1981 yılında Atatürk'ün 
doğumunun 100. yılında 24 Kasım 

Öğretmenler Günü olarak kabul 
edilmiş olup bu gün ülkemizde çeşitli 
etkinliklerle kutlanmaktadır.
KAYMAKAM YAKUTA'YA ZİYARET
24 Kasım Öğretmenler Günü ziya-
retleri kapsamında İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, Şube Müdü-
rü Osman İskender, Şube Müdürü 

Şeref İçoğlu Kaymakam Mesut 
Yakuta'yı makamında ziyaret ettiler. 
Günün anısına hazırlanan çiçeği 
Kaymakam Yakuta'ya takdim ettiler. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü ve berabe-

rindekilere ziyaretleri nedeniyle 
teşekkür eden Kaymakam Mesut 
Yakuta, onların nezlinde tüm öğret-
menlerin Öğretmenler Gününü kutla-
yarak öğretmenlere başarılar diledi.
BAŞKAN BALTA'YA ZİYARET
24 Kasım Öğretmenler Günü 
nedeniyle yapılan makam ziyaretleri 

kapsamında Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ettiler. Ziyaret 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, Şube Müdürü Osman 

İskender, Şube Müdürü Şeref 
İçoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. 
Başkan Balta'ya günün anısına çiçek 
takdim ettiler. Belediye Başkanı 
Muhammet Balta da ziyaretleri 
nedeniyle Aksoy ve beraberinde-
kilere teşekkür ederek öğretmenler 
gününü kutladı. Başkan Balta onların 

nezlinde bütün öğretmenlerin 
Öğretmenler Gününü kutlayarak, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. Ziyaret günün anısına 
çekilen fotoğraa sona erdi.

KAYMAKAM YAKUTA VE BAŞKAN BALTA'YA ZiYARET

akfıkebir İlçesi Yalıköy İlk ve VOrtaokulu Okul Müdürü Yavuz 
Selim Badur, Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Çetin Hacıfettahoğlu ve 
Okul Aile Birliği Başkanı Nesime 
Bilgin öğretmenler günü için örnek 
alınacak çok güzel bir etkinliğe 
imza attılar. Pandemi nedeni ile 
uzaktan eğitimin devam ettiği şu 
günlerde 24 Kasım öğretmenler 
günü dolayısı ile Okulda görev 
yapan bütün öğretmenleri evlerinde 
ziyaret ederek kutlama belgesi, 

çiçek ve hediye takdim ettiler. Bu 
sürpriz ziyaret karşısında 
öğretmenler duygu dolu anlar 
yaşadılar. Öğretmenler, Müdür ve 
beraberindekilere 24 Kasım 
öğretmenler gününde unutulmamak 
çok güzel bir duygu. Bu nazik 
davranışları için teşekkür ettiler.  
Vakfıkebir İlçesi Yalıköy İlk ve 
Ortaokulu Okul Müdürü Yavuz 
Selim Badur ise yaptığı 
açıklamada; “Yalıköy İlk ve 
Ortaokulu ailesi olarak Pandemi 

sürecinde Öğretmenler gününü 
unutmadık. Maske ve mesafe 
kurallarına uyularak tüm okul 
öğretmenlerimizi evlerinde ziyaret 
ettik. Okul Aile Birliği Başkanımız 
Nesime Bilgin ve Görsel Sanatlar 
Öğretmenimiz Çetin Hacıfettahoğlu 
ile birlikte kutlama belgesi, çiçek ve 
hediye alarak öğretmenlerimizin 
öğretmenler gününü kutladık. Çok 
zor olmasına karşın bu etkinliğin 
böyle bir dönemde yapılması bazı 
öğretmenlerimizin sevinç 

gözyaşlarına neden oldu. 25 yıl 
öğretmenlik yaptığını söyleyen bir 
öğretmenimiz ise meslek hayatında 
bu kadar mutlu olduğunu 
hatırlamadığını söyledi. Bu vesile 
ile bütün Öğretmenlerimizin günü 
kutlu olsun dedi.” Ayrı bir kutlamada 
bu ziyaretlerin sonunda canlı müzik 
ile pekiştirildi. Okul Müdürü Yavuz 
Selim Badur bağlamasıyla Çetin 
Hacıfettahoğlu Türküleri ile 
öğretmenlerine duydukları sevgiyi 
ifade ettiler. 

YALIKÖY İLK-ORTAOKULU'NDAN ÖRNEK KUTLAMA



Bilindiği üzere Görele 
ilçesine bağlı Çavuşlu 

Belde Belediyesi tarafından 
resmi internet sitesinden 
Ekmek tescili ile ilgili olarak 
yapılan talihsiz açıklamalara 
Vakfıkebir Belediyesi başta 
olmak üzere İlçe halkı, ilçe 
esnaarı ve Fırıncılar Derneği 
Başkanı Davut Kutoğlu sessiz 
kalmayarak tepkilerini dile ge-
tirdiler. Başkan Kutoğlu yaptığı 
açıklamada şunları söyledi.
“TÜRKİYE'DE TEK TESCİLLİ 
EKMEK VAKFIKEBİR 
EKMEĞİDİR”
Kutoğlu;” Çavuşlu Belde 
Belediyesi Çavuşlu Ekmeği 
diye bir kavram ortaya koyuyor. 
Fakat böyle bir kavram yoktur. 
Tamamen algı operasyonu 
yapmak istiyorlar. Çünkü tek 
tescilli ekmek “Vakfıkebir 
Ekmeğidir.” Çavuşlu ancak 
başka bir şekil ekmek için belge 
isteyebilir. Coğra işaret 
tescilini Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet 

Balta'nın 2017 yılında yaptığı 
müracaat ve girişimler sonrası 
büyük bir çalışma ve başarı 
örneği göstererek 2018 yılında 
tescil belgesi alınarak tüm 
dünyaya Vakfıkebir ekmeğinin 
tescillendiğini kanıtladık. 
Coğra işaret kriterleri nelerdir, 
Tarzında, Sitilinde, Tipinde,  
Şeklinde ve İsminde, harnde 
değişiklik yaparak bu ürünü 
üretmek suçtur. Çavuşlu 
Vakfıkebir ekmeğini yaptığını 
iddia ediyor. Beki Vakfıkebir 
Ekmeğinin coğra işareti 
alınmışken, çavuşlu belde 
belediyesi neyin iddiasını ve 
müracaatını yapıyor. Ne 
yaparsa yapsınlar Vakfıkebir 
ekmeğinin kriterlerini taşıyan 
ekmek için coğra işaret tescil 
belgesi alamazlar. Ancak 
kendilerini ve belde halkını 
kandırırlar. Vakfıkebir 
Ekmeğinin en önemli kriterimiz 
nedir? Ekşi maya ve uzun süreli 
bayatlamamasıdır. Çavuşlu 
Belde Belediyesi belde halkını 

yanılgı içerisine sokmaktadır. 
Vakfıkebir ilçemizdeki fırıncı 
esnaarının herhangi birinden 
bir ekmek alın, bir de 
çavuşludaki en iyi fırından bir 
ekmek alın. Bakın görün onlar 
bizim fırıncı kardeşlerimizin 
yaptığı ekmek kalitesinin 
yanından bile geçemezler. 
Dünyaca ünlü Vakfıkebir 
Ekmeğimizin kalitesi 
tartışılmazdır. 
ÇAVUŞLU HADDİNİ AŞMA, 
KENDİNE GEL
Başkan Kutoğlu, “Çavuşlu 
Belde Belediyesi nerden 
almışsa bir yanlış tarih bilgisi ile 
hareket etmektedir. Onların 
iddiasına göre Vakfıkebir 
İlçemizin yetiştirdiği önemli 
gazeteci ve yazarlardan 
merhum Hikmet Aksoy'un 
babası ilk fırını Çavuşluda 
açmış ve daha sonra 
Vakfıkebir'e gelmiş iddiasında 
bulunuyorlar. Bu tamamen 
yanlıştır. Rahmetli amcamız 
Çavuşluda ilk fırını açarken 
ustalığı uzayda mı? öğrendi. 
Ben rahmetli Hikmet Aksoy 
abimizden bu konu ile ilgili 
birçok defa sohbet etme fırsatı 
yakalayanlardanım. Bana 
şunları özellikle anlattı. 1914 
yılında Vakfıkebir ilçesi Rus 
işgaline uğramadan önce 
Baba'mın fırını tam olarak eski 
Tonya yolu üzeri yani çarşının 
baş tarafı dediğimiz yerdeydi. 
Bu fırında yapmış olduğu 
ekmeklerden eşeklere ve 
katırlara yükleyerek Karadağ 
Yaylasında bulunan Türk 
cephesine gönderirdi demiştir. 
Hatta anlattığına göre Karadağ 
cephesinin komutanı da İlçemiz 
Esnaf Odası Başkanı Kadem 
Sağlam'ın büyük dedesi Kadem 

ağadır demiştir. Asıl önemli bilgi 
ise Çavuşlu Beldesinde 
merhum hacıahmetoğlu 
amcamız 1932 yılında yani 
yıllar sonra şube olarak bir fırın 
açmıştır. Bizzat kendisinden 
dinlediğim önemli bir tarihi 
bilgidir bunlar. Sizlere bir örnek 
daha vermek istiyorum. 
İlçemizde fırıncı esnafımız olan 
Hasan Yayla kardeşimizin 
büyük dedesi rahmetli Halim 
amca da fırıncılık yapmıştır. 
Beki hale merhum Halim 
amcamızın ölüm tarihi kaç dır 
biliyor musunuz? Mezar taşına 
1839 yazıyor. Yine çok eski 
değil. 1986 yılında Çavuşludan 
Ali Göral adlı bir fırıncı esnafı 
amcamız bu ekmeği nasıl 
yapıyorsunuz diyerek bizlerden 
bilgi almak için Vakfıkebir'deki 
fırınımıza gelerek bilgi almıştır. 
Ayrıca Osmanlı ve vergi 
kayıtları da Vakfıkebir ilçesinde 
1800'lü yıllarda fırıncı esnafının 
ilçede var olduğunu bu tarihi 
bilgiler doğrulamaktadır.  Bu 
yüzden Çavuşlu Belde Beledi-
yesi haddini aşmıştır. Kendine 
gelmesi gerekiyor dedi.”
TÜRKİYE'NİN NERESİNE 
GİDERSENİZ GİDİN 
MUTLAKA “VAKFIKEBİR 
EKMEĞİ” TABELASINA 
RASTLARSINIZ.
Kutoğlu, Çavuşlu ekmeği 
sadece ticaret amaçlı yapıldığı 
için kalitesi de yoktur. Bizlerde 
ticaret yapıyoruz. Fakat biz 
ilçemizde yaşayan 
vatandaşlarımıza asla kalitesiz 
ekmek satmıyoruz. Çavuşlu 
sadece otobüslere satış yaptığı 
için ekmeğinde kalitesi düşük 
oluyor. Zaten Çavuşlunun 
nüfusu 2 bin 500 çıvarında. 
Burada yanlış olan Vakfıkebir 

de yapılan kaliteli ekmeklerin 
Çavuşlu ekmeği diye 
söylenmesidir. Sizlere önemli 
bir tarihi bilgi daha vermek 
istiyorum. 1874 yılında ilçe olan 
Vakfıkebir mi! eski bir ilçe yoksa 
1758- 1792 yıllarında Trabzon 
sancağına bağlı kaza olan 
Görele'ye ve Trabzon 
sancağına bağlı Voyvadalık 
olan ve 1874'de kurulan Görele 
Belediyesine teşkil eden 
senelerde bağlanan Çavuşlu, 
1923 de İl olan Giresun'a, 
Görele ile birlikte bağlanmıştır. 

Köy olarak devam eden belde, 
1962 senesine gelindiğinde 
belde statüsüne çıkan çavuşlu 
halen belde belediyesi olarak 
faaliyet göstermektedir.  Nasıl 
oluyor da 200 yılık tarihimiz var 
diyebiliyorlar. Bu tarihi bilgiler 
her şeyi ortaya koymaktadır. 
Çavuşluda satış yapan fırıncılar 
Otobüs rmalarına yüz binlerce 
lira para verdikleri ortadadır. 
Neden veriyorlar? Vakfıkebir de 
durmayın, Çavuşluya gelin 
buradan ekmek alın diye. Rant 
için Otobüs rmalarında 
seyahat eden yolculara kalitesiz 
ekmek satıyorlar. Türkiye'nin 
neresine giderseniz gidin 

mutlaka “Vakfıkebir Ekmeği” 
satılır tabelasına rastlarsınız. 
Fakat ne hikmetse hiçbir yerde 
çavuşlu ekmeği tabelasına 
rastlamıyoruz. Aklı olan tarih 
kitaplarını alır bir bakar ve okur.  
Yaşadığı bölgenin tarihini, 
kültürünü bilmeyen, geçmişini 
araştırmayan bir takım 
kişiler/kurumlar İlçemizde üretip 
tüm Dünya'ya duyurduğumuz 
ekmeğimizi taklit ederek 
yapmaya başladılar. Türk 
Patent Kurumu tarafından 
gerekli cevap yüzlerine vurulur 
diye düşünüyoruz. 
“EKMEK” VAKFIKEBİR'İN 
TESCİLLİ MARKASIDIR
Aldığım bilgiye göre sayın 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta bu konuda 
gerekli yerlere itiraz ederek 
müracaatlarda bulunmuş. 
Kanuni prosedür işlemektedir. 
Önümüzdeki günlerde hem 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta hem de
Esnaf Odası Başkanımız 
Kadem Sağlam ve diğer sivil 
toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ile bir araya gelerek 
açıklanan kararı 
değerlendirmeye alacağımızı 
düşünüyorum. Bu sorun 
hepimizin sorunudur. Bizim 
zaten dışarıya karşı ayrımız 
kayrımız olamaz. Bu birlikteliği 
dışarıya karşı tek yumruk 
olarak göstermek zorundayız. 
Tepkiyi hep birlikte vermeliyiz. 
Vakfıkebir, Ekmeği ile 
tanınmıştır. “EKMEK” 
Vakfıkebir'in tescilli markasıdır. 
Şimdi bize düşen görev bir 
Vakfıkebirli olarak Belediye-
mizin almış olduğu bu Coğra 
işarete, tarihimize, Ekmeğimize 
sahip çıkmaktır dedi.

Büyükliman
Postası 3 27.11.2020GÜNDEM  - KUTLAMA

ÇAVUŞLU HADDİNİ AŞMA, KENDİNE GEL
FIRINCILAR DERNEĞİ BAŞKANI DAVUT KUTOĞLU, 



Büyükliman
Postası YORUM - İLAN4 27.11.2020

Osman KOYUNCU

uhakeme, konular ve olaylar Marasında mantıksal ve bilimsel 

bağlantı kurarak hüküm yürütmek, 

meseleleri mantık kuralları ile test etmek 

demektir.  Muhakeme yapmadan, Kuran ve 

Hadisleri mantık ölçüleri içinde anlamak, 

yorumlamak ve doğru sonuca ulaşmak 

mümkün değildir.  Bir şeyin iç ve dış 

yapısına hakikat denir. Maddenin hakikati 

denince, fiziksel ve kimyasal (iç ve 

diş)özelliklerinin toplamıdır. Dinde ise bir 

şeyin hüviyetine ve mahiyetine hakikat 

denir. Tanımadığımız kişiye hüviyetini 

göster, bildiğimiz kişiyi tam tanımak için 

onun mahiyetini yani özelliklerini 

öğreniriz.  Buna göre İslam'da hakikat 

denince, zahiri yani İslam'ın dış görünüşü, 

şekil, psikolojik ve sosyolojik özellikleri ve 

batını yani vicdani, imanı ve mantıki 

özelliklerinin toplamıdır. Veya İslam'ın ve 

imanın şartlarının toplamına da hakikat 

denebilir. Kısaca hakikat soyut(akıl, ruh ve 

iman gibi) ve somutu(madde gibi) yani 

görünenle görünmeyeni birlikte görüp 

kavramak demektir. Demek ki önce 

İslam'ın hakikatini bilmek ve hakikatler 

arasındaki bağı kavramak için derin bir 

gramer yapısı ve belagat ile bu hakikatin 

inceliklerini çözmek lazımdır.  Tam 

hakikate ulaşmak için belagat şarttır. 

Belagatsiz ilim de olmaz kâmil manada 

iman da olmaz. Allah'ı, Allah'ın gerçek 

isimleri olan fen ilimleri ve mantık ile 

tanımalı ve Allah'ın sonsuzluğunun 

insanda ki yansıması olan özgür düşünce 

ile dini metinlere yaklaşmalı. Belagat, 

Kuran'a şüphe ile bakanlara şöyle der, 

Kuran büyük bir hazinedir bu hazineyi 

keşfetmeniz için küçük canlıların 

mikroskopla incelenmesi gibi bu 

hakikatlerde ancak belagat mikroskobu ile 

incelenebilir. Belagatsiz ne Kuranın derin 

manaları ne anlaşılabilir ne de derin 

manalı sözler söylenebilir, ilimde kâmil 

manada yükselmek için belagat şarttır. 

İman çok büyük bir hazinedir, ilimler, 

bilhassa belagat ve fenni delillerle 

anlaşılabilir.  Bütün insanlık için imanın 

müşterek ortak paydasının Allah'a ve ahret 

gününe iman ile birlikte insanlık için iyi ve 

yararlı işler yapmaktır. İman ilim işidir, 

cahiller ancak mucizeler gibi olağan üstü 

olaylarla iman edebilirler, cahillere ilmi 

deliller sunulmaz. Genelde, ilim adamları 

cahillerden daha kolay inanırlar. İslamiyet 

ilim ve medeniyet dinidir, ahir zamanda 

ilim ve medeniyette ileri gidenler, Japonlar 

gibi milletlerden, Kuranı anlayarak imana 

gelmek isteyenler için belagat ve 

muhakeme ölçüleri çok önemlidir. 

Peygamberlik, vahiy ve ahretle ilgili çok 

derin mana içeren delilleri nazara vermek 

ilim ehlinin imanını takviye eder. Akıl ile 

nakil zahiren çelişir görünürse sen aklı 

esas alınır, nakil fen, belagat ve 

muhakeme kuralları ile tevil edilir. Eskiden 

nasihatçilerin çoğu, başkalarını kâfir veya 

yanlış yolda göstererek, hisli, süslü ve 

heyecanlı kelimelerle konuşarak, sesini 

yükselterek kürsüyü yumruklayarak din 

anlatılıyordu. Bugün bunlar geçerli 

değildir.  İlmin ilerlemesi ile insanlık 

şiddetli bir şekilde tapacağı gerçek bir 

mabut arayacaktır. Bu devirde tarikatlar 

gibi menkıbelerle veya delilsiz nakillerle 

iktifa edilmeyecek, imanı bütün ilimlerden 

istifade ile en ince delillerle izah eden 

kitaplara ihtiyaç duyacaktır.  Muhakeme 

ve belagat ölçüleri, ifrat ve tefritten 

kaçınıp orta yolu bulmak ve dinsiz veya 

inançsızların imanlarını kurtarmak için 

mükemmel bir rehberlerdir.  

DİNDE MUHAKEME KURALLARI

5 ULUSAL VE 3 AVRUPA KALiTE ETiKETi
ALMAYI BAŞARDILAR

Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından 
2019/2020 yılında yürütülen projeler 

değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda 
okulda yürütülen 5 proje   ''Ulusal Kalite 
Etiketi'' ile Avrupa'dan ortaklarla yürüttükleri 3 
eTwinning projesinde yaptıkları göz doldurucu 
çalışmalar ise bir üst kategori olan Avrupa 
Kalite Etiketi ile ödüllendirildi. Avrupa ve 
Türkiye'deki okulların birbiriyle bağlantı 
kurabilmesi ve proje ortaklıkları yapabilmeleri 
amacıyla oluşturulan eTwinning Portalına, ilk 
kez bu yıl katılan Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu bu başarısının gururunu yaşıyor.
“ÖĞRETMENLERİMİ VE 
ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM”
Müdürü Rahmi Durmuş; “ Okulumuzda bu yıl 
müdür yardımcımız başkanlığında bir proje 
ekibi oluşturduk. Yıl boyunca proje tabanlı 
öğrenme modelini benimseyerek HOPO, 
Hayata Değer Kat, Beslenme Dostu Okul ve 
eTwinning projeleri yürütüldü. Hayata Değer 
Kat Projesinde öğrencimiz Eylül Alp il 
birincisi oldu. Okulumuzda Uluslararası 
eTwinning projesini gerçekleştiren ve 
mükemmelliğe ulaşarak ödüle layık görülen 
“En Güzeli Benim Şehrim” projesi ile müdür 
yardımcımız Selçuk Kahyaoğlu Ulusal Kalite 
Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi, “T-Games” ve 
“eTwinning Chefs” projeleriyle öğretmenimiz 

Zerrin Barutçu Ulusal Kalite 
Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi 
yine “Ekranı Bırak Bana Bak” 
projesiyle öğretmenimiz Melike 
Bahadır ile “Çocuğumla 
Öğreniyorum” projesiyle Mürüvet 
Albayrak öğretmenimiz Ulusal 
Kalite Etiketi almaya hak 
kazanarak bizleri gururlandırdı. 
HOPO projeleriyle öğretmen ve 
öğrencilerimiz özveriyle çalıştılar 
pandemi nedeniyle proje 
sonuçlanamadı. Eğitim öğretim 
çalışmalarının yanı sıra 
gönüllülük esasıyla proje 
çalışmalarını yürüten 
öğretmenlerimi ve projelerde yer 
alan öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının artarak devamını 

diliyorum”dedi. Avrupa ve Türkiye'deki 
okulların birbiriyle bağlantı kurabilmesi ve 
proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla 
oluşturulan "eTwinning Projesi"  kapsamında, 
yürütülen yüksek standarda erişmiş projeler 
Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından 
değerlendirilerek Kalite Etiketi ile 
ödüllendirilmektedir. eTwinning kapsamında 
gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta Ulusal 
Kalite Etiketi, Avrupa çapında ise Avrupa 
Kalite Etiketi ile ödüllendirilmektedir.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN01264291

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2020/641911
1-İdarenin
a) Adresi: Çarşı Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 156 61400 VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası: 4628415628 - 4628415102
c) Elektronik Posta Adresi: info@vakkebir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 180000 Litre Motorin, 25000 Litre Motorin Diğer, 6000 Litre 95 Oktan 
Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Vakfıkebir İlçe sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonu
c) Teslim tarihi: 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında alım yapılacaktır. İdarece ihtiyaç sahibi araç 
adına düzenlenen sipariş şinin yükleniciye verilmesi karşılığında pompa istasyonunda teslimat 
yapılacaktır. Fişi olmayan hiçbir araca teslimat yapılmayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Çarşı Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi No:154 - 61400 Vakfıkebir7TRABZON
b) Tarihi ve saati: 18.12.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Bayilik Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü akaryakıt ürünleri satışı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklier, ihale tarih ve saatine kadar Vakfıkebir Belediye Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklierini, mal kalem-kalemleri için teklif birim yatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim yat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN
VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN01264726

ESAS NO : 2020/43 Esas KARAR NO : 2020/207
Davacının mahkememizde açtığı Nüfus (Ad Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması 
sonunda;
HÜKÜM :
Davanın KABÜLÜ ile, Trabzon ili Vakfıkebir ilçesi Rıdvanlı mahallesi Cilt no 18, Hane no 35, BSN 60'da 
nüfusa kayıtlı Vakfıkebir 20/08/1968 doğumlu, 13097967934 T.C. kimlik numaralı, Şevket ve Katibe 
oğlu, HAMZA SAĞLAM'ın Hamza isminin yanına "İsmail" isminin eklenerek "İSMAİL HAMZA 
SAĞLAM" olarak TASHİHİNE ve nüfusa TESCİLİNE, karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere 
ilanen tebliğ olunur.
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ÖĞRETMENLER; TÜRK MİLLETİ'NİN
SEVG� ELÇ�LER�D�R
Kaymakam Yakuta 

mesajında: Atatürk'ün  
"Milletleri kurtaranlar yalnız ve 
ancak öğretmenlerdir." 
söylemiyle öğretmenlerin 
önemine vurgu yaptı. 
Öğretmenler gençliğin, 
geleceğin ve Türkiye'nin 
umutları ile ideallerinin tam 
ortasında yer aldığını belirten 
Yakuta mesajında,  aileden 
sonra çocukların hayata 
hazırlanmasında büyük rol alan 
öğretmenler her alanda 
yenileşmeyi öğreten.  Kişilik 
hamurumuza biçim vererek 
dünyayı kavramamızı sağlayan 
bağımsızlığı, Ulusal 
Egemenliğimizi, Cumhuriyeti ve 
Demokrasiyi koruyan ve 
yücelten nesiller yetiştirip 
Türkiye'nin, muasır 
medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkma hedenin 
anahtarıdır. Başöğretmen 
Atatürk, "Öğretmenler; yeni 

nesil sizin eseriniz olacaktır" 
söylemiyle gençleri de 
öğretmenlere emanet eden 
Atatürk; "Milletleri kurtaranlar 
yalnız ve ancak öğretmenlerdir." 
söylemiyle öğretmenin önemini 
vurgulamıştır. Tarih boyunca 
bilginin, çağdaşlığın, sevginin, 
barışın ve aydınlanmanın 
öncüleri, toplumun bütün 
kesimlerine yol gösteren önder 
ve örnek insanlar olmuşlardır. 

Bu sorumlulukla çağdaş 
uygarlığa ulaşmada kendilerine 
büyük görevler düşen 
öğretmenlerimiz, Türkiye 
Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin 
bağımsızlığını sonsuza kadar 
savunacak ve yaşatacak 
nesilleri yetiştirmek için, her 
türlü fedakârlıkta bulunmaya 
devam edeceklerdir. Bu duygu 
ve düşüncelerle; Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik 
unvanının verildiği bu anlamlı 
günde, kutsal görevlerini 
layıkıyla yerine getiren 
ülkemizin her köşesine ulaşarak 
ışık olan, eğitmeyi ve öğretmeyi 
ideal olarak benimseyen cefakâr 
ve vefakâr değerli 
öğretmenlerimizi saygıyla 
selamlıyor, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü'nü en kalbi 
duygularımla kutluyorum. 
Ebediyete irtihal etmiş tüm 
öğretmenlerimizi de rahmet ve 
minnetle anıyorum dedi.

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta mesajında, öğretmenlik 
mesleğinin önemine dikkati 
çekerek, "Öğretmenlerimiz, 
insanı en ideal şekilde eğitmek, 
dolayısıyla geleceği inşa etmek 
gibi son derece kutsal bir 
görevi yerine getirmektedirler. 
Milletimizin her bir ferdinin, 
kendisi ve çocukları için 
öğretmenlerimize şükran borcu 
vardır. İlk emri 'oku' olan bir 
medeniyetin mensupları olarak 
bizim için, öğrenmenin ve 
dolayısıyla öğretmenlerin ayrı 
bir yeri, ayrı bir önemi 
bulunmaktadır. Bizler “beşikten 
mezara kadar ilim tahsil 
etmeyi” emreden, kalemin 
kılıçtan üstün olduğu bir 
medeniyetin mensupları olarak, 
tarih boyunca olduğu gibi 
bugün de öğretmenlerimize 
büyük değer veriyoruz" 
ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 
2023 hedeerine ulaşmasında, 
2053 ve 2071 vizyonlarını 
hayata geçirmesinde 
öğretmenlerin emeklerinin çok 
önemli payı olacağını dile 
getiren Balta, şunları kaydetti: 
"Donanımlı nesillerin ilk 
mimarı, ilk şekli vereni değerli 
öğretmenlerimiz saygı ve 
sevginin en büyüğünü hak 
etmektedirler. Öğretmenlerimiz, 

hepimizin gönlünde müstesna 
bir yer tutmaktadır. Milletçe 
öğretmenlerimize şükran ve 
minnet borçluyuz. Bu anlayışla 
son 18 yıldır bir taraftan 
eğitimde yılların ihmallerini 
tela etmeye, eğitimi 
yaygınlaştırmaya, kalitesini 
arttırmaya çaba harcarken, 
öğretmenlerimizin çalışma 
şartlarını iyileştirmeye de 
gayret ettik. Öğretmenlik 
mesleğinin itibarını yükseltme, 
öğretmenlerimizi maddi ve 
manevi olarak toplumumuzda 
hak ettikleri saygın konuma 
taşıma noktasında da büyük 
gayret sarf ediyoruz. Ülkemizin 
en ücra yerlerinde türlü 
zorluklara rağmen fedakârca 
görev yapan öğretmenlerimizi 
desteklemeye, onların çalışma 

şartlarını daha da iyileştirmeye 
devam edeceğiz. Herkesin 
malumu Pandemisürecinden 
geçmekteyiz. Öğrencilerimiz 
yüz yüze eğitimle 
öğretmenlerine kavuşmuşlardı. 
Ancak artık vaka sayılıları 
nedeniyle dönem sonuna 
kadar uzaktan eğitime geçildi. 
Bu süreçte öğretmenlerimiz 
büyük özveriyle çalışmaktadır. 
Milli Eğitim Bakanlığımızın 
uzaktan eğitim programları 
eşliğinde öğretmenlerimiz 
öğrencileriyle buluşarak eğitim 
vermeye devam ediyorlar. Bu 
şartlarda eğitim ve öğretim 
süreçlerinde daha fazla efor ve 
çaba sarfeden, derslerde 
interaktif bir ortam yaratmaya 
çalışarak çocuklarımızın ilgisini 
yüksek tutmaya çalışan 
öğretmenlerimize ayrıca 
teşekkürlerimi iletiyorum.  Bu 
düşüncelerle, Millet 
Mekteplerinin açıldığı ve Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'e 
Başöğretmenlik unvanının 
verildiği bu anlamlı günde, yurt 
içinde ve yurt dışında görev 
yapan öğretmenlerimize 
veemekli öğretmenlerimize 
saygılarımı ifade ediyor, şehit 
öğretmenleri de rahmetle 
anıyorum. Tüm eğitim 
camiamızın 24 Kasım 
Öğretmenler Gününü tebrik 
ediyorum.”

MUHAMMET BALTA'DAN
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI!

E
mekli Milli Eğitim 
Müdürü ve 
Büyükşehir Belediye 

Meclisi Üyesi Ahmet Salih 
Birincioğlu sosyal medya 
hesabı üzerinde yaptığı 
paylaşımda,  “Her ne kadar, 
eğitim camiasından 
ayrıldıktan sonra başka 
alanlarda hizmet veriyor 
olsam da ben öğretmenim” 
diyerek yaptığı paylaşımda 
şu ifadelere yer verdi: 24 
Kasım, öğretmenler günü. 
Emekliliğimin 21. yılında da 
meslekle ilgili heyecanım ve 
duygularım değişmedi. Her 
ne kadar, ayrıldıktan sonra 

başka alanlarda hizmet 
veriyor olsam da ben 
öğretmenim. Öğretmenlik 
mesleğim önde gelir, ağırlık 
taşır. Bu duygular içinde, 
halen görevlerine devam 
eden meslektaşlarımın 
görev sürelerini büyük bir 
şeree tamamlayıp emekli 
olan meslektaşlarımın,24 
Kasım Öğretmenler Gün-
lerini tebrik ediyor, sağlıklı 
ömürler diliyorum. Ebedi-
yete irdihal etmiş meslek-
taşlarımı da rahmetle yâd 
ediyor, Rabbimden mekân-
larının cennet olmasını 
niyaz ediyorum dedi.

ÖĞRETMENLER ÇOK ÇALIŞAN,
DÜŞÜK MAAŞ ALAN KİŞİLERDİR

CHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet 

Keskin 24 Kasım 
Öğretmenler günü do-
layısı ile yaptığı açık-
lamada; Büyük Önde-
rimiz Mustafa Kemal 
Atatürk'ün, 24 Kasım 
1928 tarihinde Millet 
Mektepleri'nin kendi-
sine verdiği “Başöğ-
retmen” unvanını kabul 
etmesinin de yıldönümü 
olan 24 Kasım tarihi, 
1981 yılından itibaren 
Öğretmenler Günü olarak 
kutlanmaktadır. Bu vesileyle 
Başöğretmenimiz Atatürk'ü 
saygıyla anıyor, tüm öğretmen-
lerimizin Öğretmenler Günü'nü 
kutluyoruz. Atatürk, Türkiye'nin 
çağdaşlaşmasında en önemli 
görevi öğretmenlere vermiştir. 
O'nun; “Ulusları kurtaranlar, 
yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 
Öğretmenden, eğitimciden 
yoksun bir ulus, henüz ulus 
adını alma yeteneğini 
kazanmamıştır” sözleri bunun 
en güzel örneğidir.
BAKANLIK HER FIRSATTA 
ÖĞRETMENLERİ 
KÜÇÜMSEMİŞTİR
Cumhuriyetin ilk yıllarında 
ekonomik ve sosyal statüsü en 
üst sıralarda olan öğretmenler, 
AKP iktidarı döneminde açlık 
sınırına yakın bir ücrete 
mahkum edilerek 
itibarsızlaştırılmaya 
çalışılmıştır. Dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, dengeli ve 
yeterli beslenebilmesi için 
yapması gereken gıda 
harcaması tutarı (açlık sınırı) 
1827 TL'dir. Gıda harcaması ile 
birlikte giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapılması zorunlu 
diğer harcamaların toplam 
tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7056 
TL'dir. Bugün 15 yıl deneyimli 
bir öğretmenin aldığı net maaş 
3040,23 TL iken AKP iktidarı 
dönemindeki her Milli Eğitim 

Bakanı her fırsatta 
öğretmenleri aşağılamış, 
yaptıkları işi küçümsemiş, 
öğretmenlerin aldığı ücretin 
fazlalığından, çalışma 
saatlerinin de azlığından 
şikayet etmişlerdir. Oysa ki 
Türkiye'de çalışan öğretmenler, 
OECD ülkeleri içinde en çok 
çalışan, en düşük maaş alan 
öğretmenler arasındadır. 
“Eğitime Bir Bakış 2017' 
raporuna göre öğretmenlerin 
yıllık kazançları açısından 
Türkiye OECD ülkeleri 
arasında ilk ve ortaokulda 21; 
lisedeyse 23'üncü sırada 
bulunmaktadır.
GERİCİ EĞİTİM YASASIYLA 
ÖĞRETİME DARBE 
VURULMUŞTUR
Öte yandan eğitim sisteminde 
yaşanan köklü değişiklikler, 
4+4+4 gerici eğitim yasasıyla 
Öğretim Birliği'ne vurulan 
darbe, okul dönüşümleri, siyasi 
kadrolaşma, yandaş yönetici 
atama gayreti, eğitimin dini 
referanslara göre 
şekillendirilmek istenmesi, 
ihraçlar ve açığa almalar, 
sürgünler, sözleşmeli ve 
güvencesiz istihdam 
uygulamalarıyla öğretmenlerin 
yaşadığı sorunlar daha da 
derinleştirmiştir. Tamamen 
yandaşlarını kayırma amacını 
taşıyan, değerlendirme ölçütleri 
belli olmayan bir mülakat 
yöntemiyle yöneticiler kıyıma 
uğratılmıştır. Çağdaş, ilerici, 
devrimci, Atatürkçü yöneticiler 

tasye edilerek AKP'nin 
kapıkulu zihniyetine 
uygun yöneticiler 
atanmıştır. İktidar, 15 
Temmuz'da 
gerçekleşen FETÖ 
darbe girişimini fırsat 
görerek bir tasye 
süreci başlatmıştır. 
FETÖ'cü öğretmenleri 
temizleme gerekçesiyle 
uygulanan ihraç ve 
açığa almalar, 
muhalieri yok etme 

girişimlerine dönüşmüş, 
böylece var olan öğretmen 
açığı daha da artmıştır. 
Öğretmen açığına rağmen 
kadrolu öğretmen atamasından 
vazgeçerek “doğrudan torpil” 
anlamına gelen mülakata 
dayalı sözleşmeli öğretmen 
sistemini getiren Bakanlık, 
yaklaşık 450 bin ataması 
yapılmayan öğretmen varken 
bu eğitim-öğretim yılında 
öğretmen açığını ücretli 
öğretmenlik ile kapatmaya 
çalışmıştır. Bu durum eğitimin 
niteliğini de olumsuz yönde 
etkilemiştir.
EĞİTİMDEKİ SORUNLARA 
KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ
Yine MEB tarafından devreye 
sokulan ve Eğitim-İş olarak 
dava konusu da yaptığımız, 
performans değerlendirme 
sistemi, öğretmenlik mesleğini 
değersizleştirmenin geldiği 
noktayı göstermektedir.  
MEB'in amacının eğitimde 
ücretli, sözleşmeli ve 
güvencesiz istihdamı 
yaygınlaştırmak olduğu 
herkesin malumu olmuştur. 
CHP olarak, Bakanlığın 
eğitimde yaşanan sorunlara 
kalıcı çözümler üretmek ve 
okullarda bilimsel, laik, ulusal, 
demokratik ve nitelikli bir eğitim 
anlayışını yerleştirmek yerine, 
öğretmeni itibarsızlaştıracak, iş 
güvencesini ortadan kaldıracak 
bir eğitim anlayışını yerleştir-
mesine izin vermeyeceğiz 
açıklamasında bulundu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin; Öğretmenler, 
AKP iktidarı döneminde açlık sınırına yakın bir ücrete 
mahkum edilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştırlar dedi.

EMEKLİ MÜDÜR BİRİNCİOĞLU, “BEN ÖĞRETMENİM”
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Emekli Müdürlerinden Ahmet Salih Birincioğlu, öğretmenler günü 
dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak “Öğretmenlik mesleğim önde gelir, ağırlık taşır” dedi.

ÖMÜR AİLESİ ADINA
Kardeşi Turan Ömür ve Oğlu Hasan Ömür (Körez Mah. Muhtarı)

Ailece geçirmiş olduğumuz COVİD-19 hastalığı 

sırasında, aile büyüğümüz canımız-ciğerimiz 

olan babamız merhum İsmet Ömür'ün yoğun 

bakım süreci ve cenazesinde ayrıca aynı 

dönemde annemizin beyin kanaması geçirerek 

hastanedeki tedavisi süreci içerisinde bizleri 

yalnız bırakmakmayan, her türlü riski göze alarak 

yanımızda olan, telefonla arayan, mesaj atan, 

sosyal medya hesabından acımızı paylaşan ve 

bizlerin acısına ortak olmak için çaba gösteren 

bütün eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza 

teşekkür ediyor saygılar sunuyoruz.

VEFAT ve

TEŞEKKÜR 



Büyükliman
Postası HABER6 27.11.2020

Açıklamada şöyle denildi; 
“Vakfıkebir Ekmeğimiz, 

30.11.2017 tarihinde 
korunmak üzere 
Belediyemizin başvurusu ile 
03.08.2018 tarihinde Türk 
Patent ve Marka Kurumu 

tarafından tescil edilerek 
Coğra İşaretini almıştır.  Türk 
Patent ve Marka Kurumunun 
resmi internet sitesinden 
(https://www.turkpatent.gov.tr/
TURKPATENT/ veya 
https://www.ci.gov.tr/) 

.Rahatlıkla takip edebilece-
ğiniz gibi 26 Kasım 2020 tarihi 
itibariyle Vakfıkebir Ekmeğinin 
taklidi olan başka hiç bir 
ekmeğin coğra işareti yoktur. 
Yapılan başvuru bulunmakla 
beraber onaylanması halinde 
yasal yollara başvurularak 
Vakfıkebir Ekmeğimizin 
taklitleri ile sonuna kadar 
mücadele edeceğimizin 
bilinmesini isteriz. Konu ile 
ilgili olarak önümüzdeki 
günlerde Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta 
tarafından geniş bir 
bilgilendirme açıklaması 
yapılacaktır.  Albert Einstein'ın 
söylediği gibi “Takdir 
ediliyorsan değil, taklit 
ediliyorsan başarmışsın 
demektir.” Unutmayın ki; 
kendisi olamayan başkasını 
taklit eder ve taklitler sadece 
aslını yaşatır.

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 KAMUOYUNA DUYURU

æAK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun 

mesajında;  "Başımızın tacı 
olan öğretmenlerimiz, vatanın 
her karış toprağında hiçbir 
koşul ve zorluk tanımaksızın 
ifa ettikleri kutsal görevleriyle, 
kıymetlerini her zaman en 
müstesna yerde korumak-
tadırlar. Şüphesiz öğretmen-
lerimizin hatırlanması, 
anılması için bir gün, bir hafta 
veya bir ay yeterli değildir. 
Yetiştirdikleri öğrencilerin 
başarılarıyla mutlu olan, onları 
çok güzel mevkilerde 
görmenin haklı gururunu 
yaşayan öğretmenlerimize 
milletçe duyduğumuz saygıyı, 
sadece 24 Kasım günü değil, 
her zaman göstermek zorun-
dayız.Hayatımızın her alanın-
da öğretmenlere ihtiyacımız 
vardır. Muasır medeniyetler 

seviyesine ulaşabilmek için 
çok çalışmak gerekeceği gibi 
öğrencilerimize ve öğretmenle-
rimize de çok işler düşmekte-
dir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür nesilleri yetiştirmekte böyle 
büyük bir sorumlulukta yine 
öğretmenlerimize düşmektedir. 

Bu sebeple öğretmenlerimize 
düşen bu ulvi görev onların 
kutsalı olmuştur. Dünyamızın 
ve ülkemizin tehlikeli bir salgın 
hastalık ile mücadele ettiği şu 
süreçte, her türlü fedakârlığı 
yaparak, bilgisini, sevgisini, 
şefkatini, insani değerlerini, 
öğrencisine aktaran 
öğretmenlerimize ne kadar 
teşekkür etsek azdır.  Bu 
duygu ve düşünceler ile başta 
başöğretmen Gazi Mustafa 
Atatürk ve şimdiye kadar 
Türkiye Cumhuriyetinin 
kalkınmasında milyonlarca 
öğrencinin yetişmesinde katkı 
sağlayan ve hayatını kaybeden 
tüm öğretmenlerimizi rahmetle 
anıyor, hayatta olan 
öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenleri gününü kutluyor, 
hepsine saygılar sunuyorum" 
ifadelerine yer verdi.

AK PARTi iLÇE BAŞKANI 
AHMET UZUN'DAN 24 KASIM MESAJI!

Vakfıkebir Belediyesi'nden Vakfıkebir Ekmeğinin taklidi yapılarak üretilen ve 
coğrafi işaret başvurusu yapılan ekmeklerle ilgili bir açıklama yapıldı. 

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 24 Kasım 
Öğretmenler günü nedeni ile bir mesaj yayımladı. 

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye 
Mahallesi Hacı Ziya 

Habiboğlu Caddesi üzerinde 
esnaık yapan Neşat İskender, 
farkındalık oluşturmak adına 
atık pil toplama kutusu yaparak 
örnek bir davranışa imza attı. 
Esnaf Neşat İskender İşyerinin 
önündeki elektrik direğine su 
bidonundan yaptığı pil kutusu-
nu asarak atık pillerin toplan-
ması için farkındalık oluşturdu.
“ÇEVREYE EN BÜYÜK 
ZARARI VEREN 
ATIKLARDAN BİRİ DE 
PİLLERDİR”
Çevreye en büyük zararı veren 
atıklardan biri de pillerdir. 
Çevreye attığımız birçok atıkta 
zehir bulunuyor. Günlük haya-
tımızda, evlerde, işyerlerinde, 
sanayide önemli miktarda pil 
kullanılmaktadır. Piller, elekt-
ronik cihazlarda, saatlerde, 
kameralarda, hesap makinele-
rinde, işitme aletlerinde, kablo-
suz telefonlarda, oyuncaklarda 
v.b. yerlerde geniş bir kullanım 
alanı bulmakta. Bu da sağlı-
ğımızda geri dönüşü olmayan 
izler bırakıyor. Ayrıca pillerden 
çıkan zararlı maddeler, çocuk-
ların duygusal zekalarının 
gerilemesine ya da sinir 
sistemlerinin zayıamasına da 
neden oluyor. Bir küçük kalem 

pil 4 metrekare toprağı 
kirletiyor, 800 bin litre suyu 
içilemez hale getiriyor. Bu 
kadar suyu kullanılmaz hale 
getirdiğini ve bu kadar toprağı 
üretim yapılamaz hâle 
dönüştürdüğünü düşünecek 
olursak, tehlikenin boyutunu 
daha da iyi gözümüzün 
önünde canlandırabiliyoruz. 
Piller içerdikleri maddeler ve 
metaller doğaya 
bırakıldıklarında uzun süre yok 
olmadan kalırlar ve zarar verici 
etkilerini doğa üzerinde 
göstermeye başlarlar. Toprakta 
yer altı sularına ve 
yetiştirdiğimiz bitkilere karışan 
zararlı maddelerle sağlığımızı 
tehdit ederler. Bu şekilde 
kirlenmiş toprak da su da 
kullanılmamalıdır. Ayrıca kirli 

sular havaya karışarak ve 
sonra tekrar yağmura 
dönüşerek ekosisteme zarar 
verirler. Gelişigüzel bir şekilde 
doğaya atılan piller sadece 
doğayı değil insanları da 
tehlike altına sokmaktadır. 
Zararlı maddeler nörolojik bazı 
hastalıklara yol açabilir, sinir 
sistemine zarar verebilir, 
kanser oluşturabilir, böbrek, 
karaciğer gibi organları 
olumsuz yönde etkileyebilir. Bu 
yüzden Lütfen pilleri çevreye 
atmayalım. Gelecek nesillere 
temiz bir ülke bırakmak için 
duyarlı olalım. Çevremizi 
koruyalım.” İlçe Esnafımız 
Neşat İskender'in atık pillerin 
toplanması konusunda 
göstermiş olduğu duyarlılığa 
teşekkür ediyoruz.

İLÇE ESNAFINDAN ÖRNEK UYGULAMA
Vakfıkebir İlçesinde esnaflık yapan Neşat İskender farkındalık oluşturmak 
adına atık pil toplama kutusu yaparak örnek bir davranışa imza attı.

ÖĞRETMENLER KABİRLERİ BAŞINDA ANILDI
Vakfıkebir İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görevleri 
başında hayatlarını kaybeden öğretmenler mezarları başında anıldı.

Vakfıkebir ilçesinde 24 
Kasım Öğretmenler Günü 

dolayısıyla görevleri başında 
hayatlarını kaybeden 
öğretmenler mezarları başında 
anıldı. Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samim Aksoy, 
görevleri başında hayatlarını 
kaybeden meslektaşlarını 

Öğretmenler Günü'nde 
unutmadı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy yaptığı 
açıklamada, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü'nde eğitim 
camiasında görev almış ve 
görevleri başında ebediyete 

irtihal etmiş meslektaşlarını 
kabirlerinin başında anarak 
dua ettiklerini belirtti. Aksoy, 
Onların şahsında ahirete göç 
eden şehit olan başta şehit 
öğretmenlerimizin hepsine ve 
bütün ahirete göç etmiş 
öğretmenlerimize, bizleri 
yetiştiren hocalarımıza, 

bugünlere gelmemize vesile 
olanların ayrıca göç edenlerin 
hepsine Allah'tan rahmet 
diliyoruz. Hayatta olanlara 
sağlık ve ayet diliyoruz. Bütün 
öğretmenlerimizin başta 
ilçemizde görev yapan 

öğretmenlerimizin, bununla 
birlikte ülkemizin her safında 
köyünden, kasabasına, şehir 
merkezine en ücra noktasına 
kadar görevini en layığı ile bu 
vatana bir hizmet aşkı ile 
vatana bir vefa borcu duygusu 
ile hareket eden ve orada 
insan yetiştirmeye gayret eden 

bütün öğretmenlerimize 
görevlerinde başarılar 
diliyorum. Hepsinin 
öğretmenler gününü tebrik 
ediyorum. Aileleri ile sevdikleri 
ile huzurlu mutlu ve başarılı 
yıllar diliyorum. “dedi.

Türkiye'nin en büyük 
sanayi kuruluşları 

arasında ikinci 500 en 
büyük sanayi kuruluşu 
arasına girmeyi 
başarabilen Trabzon'un 
Vakfıkebir ilçesinde 
“KEBİR SÜT” markası ile 
süt ürünleri sektöründe 
faaliyet gösteren 
KARADENİZ 
KARDEŞLER GIDA SAN. 
VE TİC. A.Ş. rmasının 
ortaklarından Mehmet 
Karadeniz, AK Parti Genel 
Merkeziyle yapılan 
istişareler neticesi ile 
Genel Başkan ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın onayının ardından, 
Maltepe İlçesinde yapılacak 
olan 7. Olağan kongrede İlçe 
Başkan Adayı olarak Mehmet 
Karadeniz belirlenmiştir 
açıklamasında bulunuldu. AK 
Parti Maltepe İlçe Başkan 
Adayı olan ve Genel Merkez ile 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın desteğini 
arkasına alan KEBİR SÜT 
ailesinin ortaklarından Mehmet 
Karadeniz, halen Maltepe 
Belediye Meclis üyeliği görevini 

başarılı bir şekilde sürdür-
mekteydi. Karadeniz'e ilçe 
başkanlığı görevinde yapacağı 
çalışmalarda başarılar 
diliyoruz. Hayırlı olsun. 
MEHMET KARADENİZ 
KİMDİR?
İş insanı olan Mehmet 
Karadeniz, Türkiye'nin en 
büyük süt ürünleri markası 
"Kebir Süt"ün yönetim kurulu 
üyeliğini yürütüyor. Memleketi 
Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi 
olan Karadeniz, aynı zamanda 
Maltepe'de pek çok sivil toplum 
kuruluşunun yönetiminde de 

yer alıyor. Maltepe 
Belediyesi'nde AK Parti 
grubunda meclis üyesi 
olan Mehmet Karadeniz 
evli ve 5 çocuk babasıdır.
MALTEPELİ'YİM VE 
MALTEPE'DE 
YAŞIYORUM
Başkan Adayı Mehmet 
Karadeniz yaptığı 
açıklamada; "Ben 30 
senedir gıda sektöründe 
faaliyet gösteren Kebir Süt 
rmamızda yöneticilik 
yapıyorum. Binlerce 
çalışanımız var ve bu ülke 
için istihdam sağlıyoruz. 

Maltepe'liyim ve Maltepe'de 
yaşıyorum. Maltepe'nin 
sorunlarını biliyorum. Çözüm 
için projelerimiz de hazır. İş 
hayatında kazandığımız 
deneyimleri, Maltepe için 
kullanacağım. Daha önce 
Maltepe Belediyesi Ak 
Parti'deydi ve ben de 1 
dönemdir Meclis üyesiyim. 
Mecliste olduğum dönemde 
çok fazla tecrübem oldu. 
İlçeme, İstanbul'a, millete 
hizmet etme inanç ve hevesini 
kendimde gördüğüm için 
adayım.” Dedi.

MEHMET KARADENiZ,
iLÇE BAŞKAN ADAYI
“KEBİR SÜT” firmasının ortaklarından İstanbul Bölge Sorumlusu Mehmet 
Karadeniz, İstanbul'un Maltepe İlçesi AK Parti İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

B
üyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı ekipleri, “Beni 

Unutma Projesi” kapsamında 
65 yaş üstü vatandaşları, 
doğum günlerinde yalnız 
bırakmıyor. Bu kapsamda 
Akçaabat ilçesine bağlı 
Yıldızlı Mahallesi'nde 
ikamet eden 75 yaşındaki 
Emine Şişman isimli 
vatandaşa, doğum günü 
kutlaması yapıldı. 
Ekiplerin sürprizi, Emine 
teyzeyi bir hayli mutlu etti.
“BAŞKAN 
ZORLUOĞLU'NUN 
SELAMINI İLETTİLER”

Büyükşehir Belediyesinden 
yapılan açıklamada, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak 
sosyal belediyeciliğe verdiğimiz 
önem doğrultusunda 

vatandaşlarımızın mutlu ve acı 
günlerinde yanlarında olmaya 
özen gösteriyoruz. Bu 
kapsamda Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, 

sosyal destek kartı ve 
evde temizlik hizmeti 
sağladığımız Emine 
teyzemize doğum 
günü sürprizi gerçek-
leştirdi. Başkanımız 
Murat Zorluoğlu da 
ekiplerimiz vasıtasıyla 
Emine Şişman'a 
selamlarını ve sağlıklı 
uzun ömür dileklerini 
iletti” ifadeleri 
kullanıldı.

EMİNE TEYZEYE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğe verdiği önem 
doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir 
ekipleri, 75 yaşındaki Emine teyzeye doğum günü sürprizi yaptı.
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MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZ ETRAFINDA 
KENETLENiP ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

æ92 yıl önce Ulu Önder 
Atatürk'ün Millet 

Mektepleri Başöğretmenliğini 
kabul ettiği gün olan 24 
Kasım,1928 yılından bu yana 
öğretmenler günü olarak 

kutlanırken bu yıl törenler tüm 
yurtta olduğu gibi pandemi 
sebebiyle kısa bir şekilde 
gerçekleştirildi. Vakfıkebir İlçesi 
Hükümet Konağı önündeki 

tören Atatürk anıtına İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samim Aksoy 
tarafından çelenk sunulmasının 
ardından saygı duruşu ve 
istiklal marşının okunması ile 
başladı. Törene İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Garnizon Komutanı 
Asteğmen Oğuzkaan 
Fahrioğulları, İlçe Jandarma 
Komutanı Teğmen Mert 
Oğuztarhan, İlçe Emniyet 
Müdür vekili, Daire Amirleri, 
Okul Müdürleri, öğretmenler, 
Siyasi parti temsilcileri ve STK 
temsilcileri katıldı. Programda 
günün anlam ve önemini belir-
ten konuşmayı İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy yaptı. 

MİLLİ VE MANEVİ 
DEĞERLERİMİZ ETRAFINDA 
YUMRUK GİBİ KENETLENİP 
ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
Milli Eğitim Müdürü Samim 

Aksoy; “Pandemi nedeniyle 
dünyayı ve ülkemizi saran 
büyük tehditler ve belirsizlikler 
varken bir insana emek 
vermenin, ruhuna dokunmanın 
ne muhteşem bir duygu 
olduğunu bizlere yaşatan, bu 
onurlu mesleğe dört elle 
sarılan, öğrenme ve öğretme 
azmini, hayat enerjisini hiç 
kaybetmeyen, uzaktan eğitim 
nedeniyle yapılan canlı 
derslerde öğrencilere daha 
verimli ders anlatabilmek için 
evinin her köşesini sınıf gibi 
düzenleyen, evdeki 
malzemeleri türlü türlü eğitim 
aracına dönüştüren, 
geleceğimiz olan 
öğrencilerimizin hayatında 

bazen anne ve babadan dahi 
önemli bir yer tutan her şeyin 
en güzeline layık olan kıymetli 
meslektaşlarım; öğrencilerimize 
sahip çıktığınız ve eğitimin 

itibarını koruduğunuz için 
sizlere gönülden teşekkür 
ederim.  Değerli 
meslektaşlarım, Geleceğin 
güvencesi sağlam temellere 
oturtulmuş bir eğitime, eğitim 
ise öğretmene dayalıdır. Baş 
döndürücü bir hızla değişen 
dünyamızda değişime ayak 
uyduramayan milletlerin, 
gelişen, sanayileşen devletlerin 
sömürgesi ve kölesi olacaklarını 
geleceğimiz olan 
öğrencilerimize öğretmek 
zorundayız. Çünkü güçlü 
olanların hürriyet dağıtıcısı, 
güçsüz olup ülkesini 
savunanların ise haksız 
sayıldığı bir dünyadayız!   Bu 
şartlar karşısında bize düşen; 

bizi biz yapan milli ahlak ve milli 
kültürümüzün bozulup, 
yozlaşmadan kendimize has 
şekli ile evrensel kültür içinde 
korunup geliştirilmesine ve bilgi 

çağına uygun nitelikli insan 
gücü yetiştirilmesine önem 
vermeliyiz. Türkiye 
Cumhuriyeti'ni ilelebet 
yaşatmak için; milli-
manevi değerlerimiz 
etrafında sıkılmış bir 
yumruk gibi kenetlenip 
çok çalışmalıyız. Bu 
duygu ve düşüncelerle 
" Bir millet, irfan 
ordusuna sahip 
olmadıkça savaş 
meydanlarında ne kadar parlak 
zaferler elde ederse etsin, o 
zaferin köklü sonuçlar vermesi 
ancak irfan ordusuyla 
mümkündür.  " diyerek, aydınlık 
gelecek için göreve koşan 
başta Başöğretmenimiz 

Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 
ebediyete intikal eden tüm 
öğretmenlerimizi rahmet ve 
minnetle anarken, hayatta olan 
istikbalimizin mimarı, 

fedakarlığın ve sevginin timsali 
öğretmenlerimize sağlıklı ve 
mutlu bir ömür diler, sevgi ve 
saygılarımı sunarım dedi.” 
Program 24 Kasım Öğretmenler 
günü dolayısı ile Şiir, Resim ve 
Kompozisyon dallarında 

dereceye giren öğrencilere 
hediyeleri verildi. Ardından 
emekli olan personele hizmet 
şeref belgeleri verilmesinin 
ardından program son buldu.

Samim Aksoy
İlçe Milli Eğitim MüdürüTemel Ayvaz 

Edebiyat Öğretmeni

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI

Toplantının açılış 
konuşmasında konuşan 
İlçe Kaymakamı Mesut 

Yakuta, tün dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de önemli bir 
insan hakkı ihlali olan kadına 

yönelik şiddet; Kadınların eko-
nomik, sosyal ve siyasal ya-
şamda yerlerini alama hakla-
rında çeşitli biçimlerde yoksun 
kalmalarına, sakat kalmalarına 
ve hatta yaşamlarını yitirmeleri-

ne neden olmakladır.  Kadına 
yönelik şiddetle mücadele 
toplumun tüm kesimlerinin ortak 
ve kararlı mücadelesi ile yapıl-
malıdır.  Vakfıkebir Sosyal Hiz-
met Merkezi Müdürü Yaşar 

Saral ise ilçemizde kadına yö-
nelik danışmanlık ve rehberlik 
hizmetleri merkezimiz 
tarafından yürütülmekte,
ALO 183 Sosyal Destek Hattı
Salgın sürecinde, alo 183 
Sosyal Destek Hattını arayan 
şiddet mağdurları için 
önceliklendirilme süreci 
başlamış olup, “0” duşuna 
basarak her hangi bir sıra 
beklemeden ilgili destek 

personeline ulaşılabilmektedir 
dedi.  “0 501 183 0 183 “ 
iletişim numarasından 7 gün 24 
saat WhatsApp uygulaması 
aracılığıyla vatandaşlara hizmet 

sunulmaya başlanmıştır. Müdür 
Saral Koronavirüs (COVİD-19) 
salgınının toplum sağlığı ve 
kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetme, 
sosyal izalasyonu temin, ziki 
mesafeyi koruma ve hastalığın 
yayılım hızını kontrol altında 
tutma amacıyla Sağlık 
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 
Kurulunun önerileri, doğrultu-
sunda çalışmalar yapılmaya 
devam etmektedir dedi.  
Şiddetle Mücadele toplantısı 
Hizmet Merkezi personeli 
Sosyal Çalışmacı Seda Serim 
'in sunumuyla sona erdi. 

Vakfıkebir İlçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme 
toplantısı Kaymakam Mesut Yakuta başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

V
akfıkebir İlçemizin sevilen, 
sayılan değerli simalarından 
Vakfıkebir Anadolu İmam 

Hatip Lisesi Meslek Dersleri 
Öğretmeni Ali Bulut ve Vergi 
Dairesi personellerinden Havva 
Bulut'un Erzincan İli Otlukbeli Fatih 
Ortaokulunda Müdür Yardımcısı 
olarak görev yapan oğulları 
Mustafa Edip ile Trabzon 
eşraarından Trabzon Türk Sağlık 
Sen Sendikası İl Başkanı Mustafa 
Serdar ve Esra Serdar'ın Bayburt 
İli Taht İlkokulunda sınıf öğretmeni 

olarak görev yapan kızları Elanur, 
evlilik yolunda ilk adımı atarak 
nişanlandılar. Pandemi nedeni ile 
iki aile arasında kız evinde gerçek-
leştirilen nişan töreninde eğitimci 
olan genç çiftlerin birbirlerine 
yakıştıkları ve mutlulukları her iki 
aileyi de mutlu etti. Evlilik yolunda 
ilk adımlarını atarak nişanlanan 
genç çiftlerimiz Elanur ile Mustafa 
Edip'e bizlerde bu mutlu 
beraberliklerinin hem kendilerine 
hemde ailelerine sağlık, mutluluk 
ve başarı getirmesini diliyoruz. 

ELANUR iLE MUSTAFA EDiP
NiŞANLANDILAR
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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 
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Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon
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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

KAYMAKAM YAKUTA VE 
BASKAN BALTA'YA ZiYARET

YALIKÖY İLK-ORTAOKULU'NDAN 
ÖRNEK KUTLAMA

> Sadık Aydın 2'de> Abdulkadir Aynacı 2'de

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, beraberinde Şube Müdürleri Osman İskender ve Şeref İçoğlu ile 
birlikte Kaymakam Yakuta ve Başkan Balta'yı makamlarında ziyaret ettiler.

Vakfıkebir İlçesi Yalıköy İlk ve Ortaokulu Okul Müdürü Yavuz Selim Badur, 
Görsel Sanatlar Öğretmeni Çetin Hacıfettahoğlu ve Okul Aile Birliği Başkanı 
Nesime Bilgin öğretmenler günü için örnek bir etkinlik düzenlediler. 


