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VALİ USTAOĞLU VE BAŞSAVCI TÜNCEL'DEN
TGC'YE ZiYARET! 

TÜRKİYE'DEKİ 
MiLLET BAHÇELERiNDEN ÇOK FARKLI

MUHAMMET BALTA: “SÖZDE GENEL BAŞKANI OLMUŞ”

>Vedat Furuncu 3'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

ZENGiNLERiN ÇOCUKLARI KURSA GiDERKEN

GiTMESiN Mi?> Sadık AYDIN 2'de

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel,
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ettiler. 

Vakfıkebir İlçesi Yalıköy Mahallesi'nde yapılan Millet 
Bahçesi Şubat ayı itibariyle hizmete açılacağı belirtiliyor.

TBMM Çevre 
Komisyon 
Başkanı ve AK 
Parti Trabzon 
Milletvekili 
Muhammet 
Balta AK Parti 
Trabzon Kadın 
kolları il kongre-
sine katıldı. 

Kamu kurumlarında üniversiteye hazırlanan 
öğrenci adayları, adaletsiz uygulama için ayağa 
kalkarken, öğrenci velileri ise eğitimdeki 
adaletsizlik ortadan kaldırılsın dediler.

FAKiRLERiN ÇOCUKLARI

> Sadık AYDIN 2'de ÜVEY EVLAT MIYIZ?  
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Ahmet KAMBUROĞLU

“10 OCAK”

ZENGiNLERiN ÇOCUKLARI KURSA GiDERKEN
FAKiRLERiN ÇOCUKLARI GiTMESiN Mi?

Her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 

olarak kutlanıyor…

Evet, çalışan gazeteciler günü…

Çalışan gazeteciler demek, sürekli veya 

süresiz basın kartı, sigorta kolu basın 

kodundan gösteriliyorsa o çalışan bir 

gazeteci oluyor. Bunlara sahip 

olmayanlara gazeteci kimliği olmuş 

olmuyor. Her önüne gelen gazeteciyim 

dediğin de, hakkıyla çalışanların hakları 

yenmiş sayılıyor…

Gazetecilik, dürüst, tarafsız, yalansız bir 

meslektir…

Bir nevi Kamu görevi üstlenmiş 

oluyoruz…

Haber yapıldığında ilgili kurumdan bilgi 

alınamadığı takdirde, insanlara doğru bilgi 

akışına da engellenmiş oluyor…

Habercilik, insanlar en doğruyu sunmaktır.

Kaynak bu durum için çok önem taşıyor…

Mesela, bir habere gidiyoruz.

O an haberi oluşturmak için bazı bilgilere 

ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama bilgiler bize 

aktarılmadığı taktirdi haber yarım kalmış 

oluyor…

İnsanlara en doğru bilgiyi aktarmak bizim 

görevlerimiz arasındadır…

Geçen hafta Pazar günü 10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler Günü idi.

Bizlere çiçek gönderen, telefon ve mesaj 

yolunda ulaşan, sosyal medya 

hesaplarımızdan bizlere iyi dileklerini 

sunan herkese teşekkür ediyorum…

Bu günler de hatırlanmak güzel…

Sizler var oldukça, bizler de var 

olacağız…

Bazıları ise, gazeteci arkadaşlarını 

aramak yerine, kendi sosyal sayfasından 

bir yazı paylaşıyor. Gazeteci 

arkadaşlarının günlerini öyle kutlamış 

sayılıyor…

Yarın, bir açıklama yapmak istediğin de, o 

arayamadığın gazeteci arkadaşının 

yanına gidip açıklama vereceksin veya 

gitmeyeceksin açıklamanı sosyal 

sayfandan vereceksin…

Herkes bir gün birilerine ihtiyaç duyar…

Diyorum…

***************************

İnsanlar artık bunalıma girmek üzere…

Bu virüs illeti hem ticari hemde ruhsal 

sıkıntıya yol açıyor. İnsanların sosyal 

olarak kullandıkları yerlerin kapalı olması 

daha çok bunalıma sevk ediyor…

Virüs her yerde olduğu gibi azalmaya 

devam ediyor…

Aşılanma süreci yavaş yavaş başlamak 

üzere…

Kapalı olan işyerleri, kira, maaş, kredi 

ödemeleri, evine erzak gibi birçok şekilde 

mağdur oldular...

Açık olan işyerlerinde de iş yok sıkıntıları 

var olmaya devam ediyor…

Her ayın 15 inden sonra ödemeler 

başlıyor. Esnaf kara kara düşünüyor. Bu 

ödemeler nasıl yapılacak. Esnafta iş yok, 

esnaf borçlu, esnaf sıkıntı da, esnafın 

sesini duyan var mı?

Esnafın bağlı olduğu kuruluşlar, esnaf için 

ne yapıyor?

Esnafın aldığı krediler yine ertelenecek 

mi?

Esnaf bekliyor…

Esnafta gider çok, gelir yok…

Pandemi nedeniyle yüz yüze 
eğitim yapan öğretim kurumları 

kapalı olması gerekirken bazı “Özel 
Eğitim Merkezleri”nin kurumlarını 
öğrencilere açmaları devlet 
kurumlarında üniversite hazırlığı 
gören öğrenci adaylarını ve ailelerini 
isyan ettirdi. 
“HER ŞEY YALAN, SINAV 
GERÇEK”
MEB, yayımladığı talimatlarda 
zorunlu bazı kursların belirli 

kurallarda 
açılabileceğini (sürücü 
kursu gibi)  duyurunca 
buradan yaptıkları 
çıkarımla “Özel Eğitim 
Merkezleri” 
üniversiteye 
hazırlanan öğrencileri 
merkezlerine almaya 
başladı. Devlet 
kurumlarında 
üniversiteye 
hazırlanan öğrenciler 
de kurs merkezlerine 
baskı yapmaya 
başladı.  Gazetemize 
gelen öğrenci velileri 

“Eğitimdeki adaletsizlik ortadan 
kaldırılsın. Fırsat eşitsizliği 
anayasaya aykırıdır. Çıkarılan 
yasanın bir açığını bularak yasayı 
pay bas ederek özel dershaneleri 
açtılar. Dershanelerin kurslarını 
açmalarına karşı değiliz. Burada 
kursa giden öğrenciler ile okullarda 
kurs gören öğrenciler arasında bir 
uçurum oluşacak. Buda eğitimdeki 
adaletsizliği ortaya çıkarıyor. 

Zenginlerin çocukları kursa giderken 
fakirlerin çocukları gitmesin mi? 
Kurslara gidemeyen bu 
öğrencilerimize yazık değil mi? Ya 
hiçbiri açılmasın ya da hepsi 15 
Şubat'ta açılsın. Yasal boşluktan 
faydalanarak özel eğitim 
merkezlerini açtılar. Okul kursları 
maalesef kapalı. Bizim asıl isteğimiz 
açılacaksa hepsinin açılması. Çünkü 

bizim öğrencilerimiz evde 
hazırlanırken aynı sınava girecek bir 
başka öğrencinin kurs merkezinde 
hazırlanması eşitsizliktir. Her şey 
yalan sınav gerçek. Eğitim uzaktan 
yapılıyorsa herkese uzaktan olsun. 
Eğer yüz yüze yapılıyorsa diğer kurs 
merkezlerini de açsınlar. Pandemi ve 
salgın için de yetkilileri göreve 
çağırıyoruz.” dediler.

Ziyarette Vali Ustaoğlu ve 
Başsavcı Tuncel'i Trabzon 

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen 
Küçük, Başkan Yardımcısı Ahmet 
Kamburoğlu ve gazeteciler ağırladı. 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 
Ocak'ın aynı zamanda İdareciler 

Günü olduğuna da dikkat çekerek, 
“İkisini de aynı gün olması daha da 
anlamlı. Bu vesileyle yönetim anlayı-
şımızın en önemli parçası olan bu 
anlamlı günümüzü tebrik ediyoruz.  
Sizler de aynı bizler gibi 24 esasına 
dayalı, mesai menfu gözetmeksizin 

çalışıyorsunuz. Derler ya gazetecile-
rin emekliliği olmaz. Son nefesine 
kadar bu millete hizmet etme gayreti 
oluyor. Meşaggatli iş yapıyorsunuz. 
Yıpranma payı olan zor bir meslek. 
Toplumumuzun ka-rarlara katılımı 
noktasında medya-mızın bizlere çok 
faydası oluyor. Bunu yaklaşık 2 yılı 
aşkın görev yaptığım ilimizde 
ziyadesiyle hissediyorum” dedi.  Ko-
ronavirüs süreci ile ilgili de konuşan 
Vali Ustaoğlu, “Koronavirüs ile ilgili, 
endişe verici rakamlara ulaşmıştık, 
Sağlık Bakanımız sağ olsun her gün 
aradı, takip ettik ve şu anda yükselişi 
durdurduk.  Yatay bir seviyede bunu 

daha da aşağılara düşürmek için hep 
birlikte kurallara uymalıyız. Maske, 
mesafe, temizlik kurallarına özen 
gösterirsek biraz daha dişimizi sıkar-
sak 1 aya aşılama da başlar. Aşı 
miktarında bir sıkıntı olacağını 
tahmin etmiyoruz. Hep birlikte bu 
hastalıktan kurtulacağız. Bizler gece 
gündüz demeden çalışıyoruz, halkı-
mıza da duyarlılıklarından ötürü 
teşekkür ederim” diye konuştu. Tadi-
latı çok beğenen Vali Ustaoğlu ve 
Başsavcı Tüncel, 'Trabzon'un nabzı 
burada atıyor, güzel tarihi bir binanız 
var şehrimiz adına güzel haberler 
yapmanızı ümit ediyoruz' dediler.

VALİ USTAOĞLU VE BAŞSAVCI TUNCEL'DEN

ÜVEY EVLAT MIYIZ?  
EĞİTİMDEKİ ADALETSİZLİK

ORTADAN KALDIRILSIN

TGC'YE ZiYARET! 

MUHAMMET BALTA: 

“SÖZDE GENEL BAŞKANI OLMUŞ”

Milletvekili Muhammet Balta 
kongrede yaptığı konuşmada 

şu ifadelere yer verdi; "Türkiye'de 
kadınlarımız vesayetçi anlayışa dur 
dediler. Vesayetçilere karşı yiğitlik-
leri, mertlikleri ile hep önde oldular. 
Bunları en son 15 Temmuz'da 

yaşadık Türkiye'de, hem içerde ki 
düşmanlar, hem de dışarıdaki 
düşmanlara karşı her zaman Recep 
Tayyip Erdoğan'ın arkasında dim dik 
durarak cesaret verdiniz, moral 
verdiniz. Ben tekrar bütün 
kadınlarımızın huzurunda saygıyla 
eğiliyorum. Bizlerde İl Başkanı 
olduğumuz dönemden itibaren, şu 
anda milletvekilliğimizde 
koordinatör olduğumuz bölgelerde 
bu teşkilatlarda kadınlarımızın 
olması gerektiğini her zaman 
söyledik. Yüzde 52'nin üzerinde 
milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı 
olmuş olan Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'a, kasetle, kumpasla 
sözde Genel Başkanı olmuş 
insanlara, sözde o insanlara 
Trabzon'dan bu salondan AK 
kadınların verdiği cevabı görüyoruz. 
Onlar her zaman vesayetten, 
darbelerden beslendiler. Ama 
milletin oylarıyla seçilmiş olan 
Cumhurbaşkanımıza dil uzatmaya 

çalıştılar. Vız gelir, tırıs gider.  
İnşallah birlik içinde beraberlik içinde 
kardeşlik içinde kenetlenerek, daha 
da yelpazeyi açık tutarak, bu davada 
olmak isteyen insanlara, yerimiz var. 

Onları da davet ederek, daha güçlü 
şekilde Cumhur ittifakı olarak 2023'te 
tekrar Recep Tayyip Erdoğan'ı 
Cumhurbaşkanı yapacağız. Hizmet-
lerimize devam edeceğiz dedi."
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Çok güzel bir alan üzerine 
inşa edilen Millet 
Bahçesinin maliyeti yaklaşık 

15 milyon gibi bir meblağı 
bulacak. Vakfıkebir İlçemizde 
yapılan Millet Bahçesi, 
Türkiye'deki Millet 
Bahçelerinden çok farklı. Deniz 
kenarında olması ise bir 
ayrıcalık. Çevre şehircilik 
bakanlığı Toplu konut idaresi 
tarafından 21.10.2019 tarihinde 
ihale edilen 30.10.2019 
tarihinde yapımına başlanan 
11.777.000 bin ihale bedelli 
Vakfıkebir Millet Bahçesi toplam 
32.721 metrekare alanda 
yapıldı. Vakfıkebir Ekmeğinin 
ana tema oluşturduğu millet 
bahçesin de; 1 adet 637.31 m2 
ekmek müzemiz, 1adet 500m2, 
millet kıraathanesi, bay bayan 
148.50 m2 mescid, yürüyüş 
yolları, 2.200 m2 bisiklet yolu, 
632m2 çocuk oyun alanı, 3 adet 
pergole,  9 adet kamelya, 1adet 

serender , 15.626 m2 yeşil 
alanlar, 85 araçlık otopark 
bulunmaktadır. Millet Bahçesine 
ilk kez kapalı bir müze alanı 
yapıldı. Mescidi ve yeme içme 
yerleri ile mükemmel bir yaşam 
alanı oluştu. Ticari alanlarla 
birlikte daha yaşanabilir bir alan 
olması, müzenin yanında mini 
bir fırında inşa edildi. Mini 
görünüşlü tam bir fırın olarak 
işletilebilecek bir potansiyelde 
müze ile birlikte hayata 
geçecek. Önündeki oturma 
alanıyla birlikte ahşap 
görünümlü bir yer olan 
kıraathanede mevcut alan 
içerisinde halkımızla buluşacak. 
“TÜRKİYE'DEKİ MİLLET 
BAHÇELERİNDEN ÇOK 
FARKLI”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Millet 
Bahçesindeki kapalı alanlardan 
restourant bölümünün ihalesinin 
yapılacağını belirtti. Başkan 

Balta, “Büyükşehir Belediye 
Başkanımızda buranın 
işletilmesi konusunda 
düşüncemizi sordu. Ben de 
birlikte oturup nasıl işletileceği 
konusunda bir simülasyon 
çalışması yapmamızı ve ilçe 
belediyesi üzerinden yapılması 
ki şu anda tahsisi bize ait 
Büyükşehir Belediyesinin onayı 
ile birlikte, işletme konusunda 
biz mi devralacağız yoksa 
Büyükşehir mi devralıp 
yürütelim bunları birlikte 
çalışacağız. Oranın etkin ve 
verimli çalışacağı 
vatandaşımızın koruyacağı ve 

kullanacağı, oranın yaşaması 
için de ciddi masraf gerektiren 
bir yer. Ticari alanlarla birlikte 
burayı ayakta tutmayı amaç-
lıyoruz dedi. Başkan Balta, 
Millet bahçemiz Türkiye'deki 
millet bahçelerinden çok farklı. 
Özellikle görmeyen herkese 
tavsiye diyorum gidip görsün-
ler. Oranın değerini kullanmaya 
başlayınca anlayacağız. 
Oranın değeri ilerdeki sahil 
dolgu alanı ile bittiğinde 
Vakfıkebir'den çıkıp millet 
bahçesine kadar yürüyüş ve 
bisiklet yolu ile ulaştığımızda 
anlayacağız. Bu bizim için 

MEGA bir proje. Çamlık Sahil 
bandını biz belediyenin kendi 
imkânlarıyla yaptık. Yürüyüş 
yolu- bisiklet yolu ve plaj 
düzenlemesi ki bunun Fol 
Deresi'ne de bağlantısı var. 
Onların da projeleri hazırlandı. 
Büyükşehir Belediyemizin eliyle 
onandı inşallah hayata 
geçireceğiz. Biz Beşikdüzü 
sınırından Çarşıbaşı sınırına 

kadar olan sahilimizi yürüyerek 
ve bisiklet yolu ile kat edilecek 
pozisyona sahilimizi 
getireceğiz. Çok ciddi alanlar 
oluşacak. Bunlar elbette zaman 
gerektirecek şeyler. Bunun alt 
yapısını imarını her şeyini 
bitirdik. Bundan sonra kaynak 
üretip programa aldırıp 
yapımları kaldı. Süreç içerisinde 
takipçisi olacağız” dedi.

TÜRKİYE'DEKİ 
MiLLET BAHÇELERiNDEN
ÇOK FARKLI

Millet Bahçesi 
Şubat ayı 
itibariyle 
hizmete 
açılacağı 
belirtiliyor.
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Osman KOYUNCU

indarlar, dini ve Kuran'ı tam Dbilmediklerinden zahiri olarak din ve 

bilim arasında çatışma var gibi görünüyor. 

Kuran hakkında söz söylemek isteyen veya 

kendini din adamı olduğunu iddia eden 

kişi1) kitap yazacak kadar Arapça 

bilmeli.2) Pozitif ilimleri(fizik, kimya 

biyoloji vb) temel seviyede anlamalı. 3) 

Allah'ın sonsuzluğu insanda hürriyet 

olarak yansır, o insan hür olmalı, hür 

düşünmeli ve hürriyetlere çok saygı 

duymalıdır, yoksa dini tam anlayamaz.  

     Bilim ile felsefe 1700lı yıllarda 

birbirinden ayrıldığından, din ile bilimin 

çatışır gibi görünmesi bu yıldan sonra 

başladı. Orta çağda kilise felsefeyi dışladı 

ve Gazali'den sonrada bazı ilim adamları 

din ile bilimde çelişkilerin olduğunu ileri 

sürdüler. 

     Bilim, gözlem ve sorgulamayı 

savunurken, Kuran, insanların ortak aklı 

ile kâinatın aklı yani sünnetullah(pozitif 

bilimlere) işi havale eder. Kâinat kitabı ve 

bunun Arapça yazılımı olan Kuran,  

birbiriye asla çelişmez, aksine birbirlerini 

açıklarlar. Pek çok müteşabih ayetler 

fensiz anlaşılamaz aksi halde hurafe gibi 

görünür.  Kuran şu şeylere kuvvetli vurgu 

yapar. Bütün varlığın Ruhu, ilmi ve bilinci 

olan Allah'a inanmak. Haşır ve  sonsuzluğa 

inanmak. İnsanlara, tüm canlılara ve 

çevreye faydalı olmaktır. Kuran bunlara 

vurgu yaparken yine kâinatın aklı olan 

pozitif bilimlerin verilerini kullanır. Tarih 

boyunca bilim ve dinin zahiri çatışmasında 

bu asırda bilim galip çıkmış gibi görünür 

fakat aslında bu galibiyet sünnetullah(fen 

bilimleri) olan Kuran'ın galibiyetidir. 

Dinden kopuk bilim olmaz, bugün bilim, 

merkeze maddeyi, koyarken din veya 

Kuran, merkeze manevi ve soyut(maddi 

olmayan) değerlere dayanan sosyal hayat 

ve medeniyetleri koyar. İnsanın kâinatın 

özü, çekirdeği ve misali olduğunu vurgular.  

Bilimi bilim yapıp dini hurafelerden 

kurtarmak için şu beş prensip önemlidir. 

1) Varlık, soyut(enerji gibi maddi 

olmayan) ve somuttur(maddidir). Bu ikili 

yapı varlığın iki temelidir, celal cemal, 

cennet cehennem, dünya ahret, hayır şer 

vs gibi görünür, aslında varlık birdir.

2) Holografi, Ehadiyet tecellisi denen 

en küçük parçanın bütüne eşit olması yani 

güneşin bütün özelliklerinin(ısı, ışık ve 

renk gibi) cam parçasında veya su 

damlasında aynen yansıması gibi. 

Kâinattaki her şey ehadiyet tecellisi ile 

Allah'ın vahdaniyetini gösterir. 

3) Sibernetik, kâinatın işletim 

merkezidir. Kader, yazılım denge ve adalet 

gibi konuları anlatır. Yani canlıların 

hücrelerinin DNA'larında bütün hayat ve 

özellikleri yazılıdır, bir hücre binlerce 

kitaplar kadar bilgi içerir.  

4) İzafiyet teorisi, zaman ve mekânın 

aynı şeyler ve izafi olduğunu anlatır. 

Arapçada da zaman ve mekân ayni kelime 

ile ifade edilir. Ruhun varlığı ve kâinatın 

ruhu, ilmi ve şuuru olan Allah'ın sonsuz 

olarak bilmeli.  

5) Kuantum dünyası, maddenin 

zamansız gibi aynı anda hem madde ve 

hem de enerji olarak görünmesi, 

mucizelerin ve kerametlerin gerçek 

olduğunu anlatır. 

 Aslında bir insan besmeledeki sonsuz 

soyut(maddi olmayan) olan Allah ve O 

sonsuz soyutun sonsuz somut(maddi) 

tecellisi olan Rahmanı tam tanımak ve 

ikisinin arasındaki ekstra güzellikler 

vermeye kadir olan Rahim'i anlarsa din ve 

bilim arasında problem kalmaz. 

DİN VE BİLİM ÜZERİNE YENİ BİR YORUM

Kaymakam Yakuta 
sözlerine şöyle devam 

etti; Değerli basın 
mensuplarımız:
İlkeli, doğru ve tarafsız bir 
şekilde çalışarak, 
vatandaşlarımızın haber alma 
hakkını sağlayan ve toplumun 
genel talep ve görüşlerini 
kamuoyuna yansıtma görevini 
üslenen gazeteci, toplumun 
gözü, kulağı ve sesidir. 
Vatandaş ile yönetim arasında 
köprü vazifesi gören basın 
mensuplarımız bu yönüyle de 
milletin duygularına tercüman 
olmaktadır.Bilginin her geçen 
gün katlanarak çoğaldığı ve 
teknolojinin takip edilmesi zor 
bir hızda geliştiği günümüzde, 
gazeteci, haber ve bilgi 
kaynağına hızlı ulaşma ve bu 
kaynaklardan edindiği bilgi ve 
haberleri okurlarına sunma 
işini üstlenmiştir. Görsel ve 
yazılı basının yanında sosyal 
medya olarak nitelenen anlık 
haberleşme ve bilgi paylaşım 
ağlarının etkinliğinin de 
günden güne arttığı 
günümüzde, gazetecilerin 
üzerine düşen sorumluluk 
daha da çoğalmaktadır. Halkın 
düşüncesi, hissiyatı,  sevinci 
ve coşkusu basın aracılığıyla 
gün yüzüne çıkar. Çünkü 
gazetecilik bilgi, birikim, 

araştırma, titizlik ve hassasiyet 
işidir. Basın ilkeleri, basın 
ahlakı gibi kavramlar gazeteci 
sorumluluğunu anlatır. Bireyin 
haber alma hakkını sağlayan, 
doğru, ilkeli ve tarafsız görev 
anlayışıyla kamuoyunu 
bilgilendiren basın, toplumu 
düşünmeye, araştırmaya ve 
doğru sonuçlara ulaşmaya 
yönlendiren en etkili 
araçlardan biridir. Bu noktada; 
tüm olaylara tarafsız bir 
şekilde bakabilen, gerçek 
haberin peşinde olan basın 
mensuplarımızın, demok-

rasimizin güçlenmesinde, birlik 
ve beraberliğimizin 
korunmasında, huzur ve güven 
ortamının güçlenmesinde 
önemli bir payı bulunmaktadır. 
Gazeteci, haberi doğru 
kaynaktan almakla 
yükümlüdür. Gazetecilik 
kulaktan dolma bilgilerle 
yapılmamalı, yalan haber, 
yıpratma gibi unsurlar 
içermemelidir.Basın 
mensuplarımızın en önemli 
vasıarı, gücünü vatandaştan 
alarak, tarafsız ve bağımsız bir 
şekilde haber ve yayın yapma, 
toplumu doğru bilgilendirme, 
elde ettiği haber ve bilgileri 
kamuoyuna objektif, ahlaki ve 
ilkeli bir biçimde 
yansıtmalarıdır. İnanıyorum ki, 
gazetecilerimiz sahip oldukları 
bu sorumluluk ile ilçemiz, 
ilimizin ve ülkemizin, 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişimine katkı sağlamak için, 
olumlu rol üstlenmeye devam 
edeceklerdir. Bu duygu ve 
düşüncelerle; bu önemli işe 
emek ve gönül veren tüm 
basın mensuplarımıza sağlık, 
mutluluk ve başarılarla dolu 
uzun bir meslek yaşamı diliyor, 
ebediyete irtihal eden basın 
mensuplarını rahmetle anıyor, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü'nü kutluyorum.”

KAYMAKAM YAKUTA; 
GAZETECİ, TOPLUMUN GÖZÜ, 
KULAĞI VE SESİDİR

ZAYİ İLANI
Beko marka AS0000008494 nolu yazar kasamızın ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Vehbi oğlu Orhan SAĞLAM 1972 d.lu

Vakfıkebir Tarım ve Orman 
ilçe Müdürü Remziye 

Kuleyin, yangınların bağ ve 
bahçe temizlikleri sırasında 
ihmal ve tedbirsizlikten kaynak-
landığını belirterek, uyarılarda 
bulundu. Kuleyin, Pandemi 
sürecinde evde kalan vatandaş-
larımızın fındıklık, bağ ve bahçe 
temizleyerek zaman geçirmeye 
çalıştıklarını hatırlatarak, 
yapılan temizlikler sonrası 
yakılan ateşlerin sonucu 
felaketle sonuçlanabiliyor dedi.
ANIZ ATEŞLERİ BÜYÜK YAN-
GINLARA NEDEN OLUYOR
Müdürü Remziye Kuleyin, 
“Karadeniz Bölgesi'nde son 
aylarda azalan yağışlar, 
kuraklık tehlikesini de 
beraberinde getirdi. Bölgedeki 

baraj ve göllerde su seviyeleri 
düştü, içme suyu kaynakları 
azaldı. Bu yıl yarı oranında 
yağış alan bölgemizde 
kuraklıkla birlikte yakılan anızın 
ateşleri, lodosla yayılarak, 
orman yangınları riskini artırdı. 
Kuleyin, bölgede yangın riskinin 
yüksek olduğunu belirterek, 
anız yakılmaması yönünde 
uyarılarda bulundu.”

“İHMAL VE TEDBİRSİZLİK 
YANGINLARA SEBEB 
OLUYOR”
Vakfıkebir Tarım ve Orman ilçe 
Müdürü Remziye Kuleyin, 
"Yöremizdeki yangınlar ekim 
ayı sonunda başlayıp, kasım ve 
aralık aylarında yoğunlaşıyor. 
Nisan ve mayıs ayında 
yangınlar yoğunlaştıktan sonra 
sona eriyor. Vatandaşlarımızın 
da bu konuda dikkatli olmalarını 
istiyoruz. Yangınların çok büyük 
kısmı insan kaynaklı çıkıyor. 

İnsan kaynaklı orman 
yangınlarının da yaklaşık yüzde 
60'ını ihmal ve tedbirsizlik 
oluşturuyor. Bölgemizdeki 
yangınların çoğu özellikle bağ 
ve bahçe temizliklerinden 
kaynaklanmaktadır" dedi. 
Orman yangınlarının ağaçlara, 
bitki örtüsüne ve ormanda 
yaşayan birçok canlıya ciddi 
zarar verdiğini söyleyen Müdür 

Kuleyin, vatandaşların bu 
konuda duyarlı olmasını istedi. 
Orman yangınları konusunda 
hassas döneme girildiğini 
bildiren Kuleyin, Çamlık 
Mahallemizde hafta sonu 
meydana gelen orman 
yangınının büyük bir mücadele 
sonucunda söndürüldüğünü 
söyledi. Rüzgarın da etkisiyle 
yangının büyüdüğünü ifade 
eden Kuleyin, "Orman 
yangınları konusunda hassas 
döneme giriyoruz. Kuraklıkların 
devam etmesi ile birlikte ağaç 
yaprakları ve doğadaki bütün 
bitkiler kurudu. Az bir kıvılcımda 
sonu hüsranla bitecek sonuç-
larla karşılaşabiliriz. Çok dikkatli 
olmak zorundayız. Vatandaşla-
rımızdan ormanlarımız konu-
sunda daha duyarlı olmalarını 
istiyorum. Ormanlar bir ülkenin 
can damarıdır, milli servettir. 
Ormanları korumak hepimizin 
birinci vazifesidir. Hayatımız ve 
sağlığımız açısından çok büyük 
öneme sahip olan ormanlarımı-
za sahip çıkmalıyız dedi.”

MÜDÜR KULEYİN; 
ANIZ ATEŞLERi FELAKETiMiZ OLABiLiR!

Türkiye genelinde tüm 
okullarda, yöneticiler ve 

hâlihazırda görevli personelin 
de katılımıyla okul bahçesinde; 
öğrenciler, öğretmenler ve 
ailelere bulundukları yerden 
(balkonlardan) eşlik etmeleri ile 
İstiklal Marşımızı 11 Ocak 2021 
Pazartesi günü saat 10.00'da 
coşkuyla okundu. Vakfıkebir 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulundaki bayrak 
törenine katıldı. Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın okullarda bayrak 
töreni yapılması kararının 
ardından Vakfıkebir İlçemizde 1 
Anaokulu, 7 ilkokul, 9 Ortaokul, 
7 Lise ve Halk Eğitimi Merkezi 
olmak üzere 25 eğitim 
kurumunda yöneticiler ve 
hâlihazırda görevli personelin 
de katılımıyla sabah saat 
10.00'da İstiklal Marşı okundu.
YENİ HAFTAYA BAŞLARKEN 
ÇOCUKLARIMIZIN 
COŞKUSUNA ORTAK 
OLALIM İSTETİK
Vakfıkebir Milli Eğitim Müdürü 

Samim Aksoy yaptığı 
açıklamada; "Milli Eğitim 
Bakanlığımızın yaptığı 
açıklama ile Türkiye geneli tüm 
okullarda olduğu gibi ilçemizde 
de bütün okullarımızda bayrak 
töreni eşliğinde İstiklal Marşı 
okundu.Her pazartesi sabahı ve 
her cuma akşamı Türkiye'nin 
dört bir yanında olduğu gibi 
Vakfıkebir ilçemizdeki okul 
bahçelerinden gür bir sesle 
yükselen İstiklal Marş'ımızı, 
salgın koşulları nedeniyle bir 
süredir yan yana 

okuyamıyoruz. Uzaktan eğitim 
sürecinde her pazartesi TRT 
EBA Televizyonu yayınlarına 
İstiklal Marş'ımızla başlıyor. 
Çocuklarımız ve 
öğretmenlerimiz, canlı 
derslerimiz öncesinde ekran 
başında millî marşımızı 
söylüyor. Millî Eğitim Bakanlığı 
olarak istedik ki yeni haftaya 
başlarken çocuklarımızın 
coşkusuna ortak olalım, İstiklal 
Marş'ımızı 7'den 77'ye hep 
birlikte söylerken buluşalım. 11 
Ocak Pazartesi günü saat 
10.00'da tüm ilçe okullarımızın 
ve Halk Eğitimi Merkezimizin 
bahçesinde bayrak töreni yaptık 
ve İstiklal Marş'ımızı okuduk. 
Eş zamanlı olarak TRT EBA 
İlkokul, Ortaokul, Lise kanalla-
rımızda saat 10.00'da İstiklal 
Marş'ımız yayımlandı dedi."
OKULLAR NE ZAMAN 
AÇILACAK?
Müdür Aksoy; “Milli Eğitim 
Bakanlığınca, yapılan 
açıklamada İlkokul, ortaokul ve 
liselerde uzaktan eğitim, 2020-

2021 eğitim öğretim yılının 
ilk döneminin 
tamamlanacağı 22 Ocak 
2021 Cuma gününe kadar 
devam edeceği açıklandı. 
Yapılan açıklamaya göre 
okullar 22 Ocak Cuma 
gününe kadar yüz yüze 
eğitime geçmeyecek. 25 
Ocak Pazartesi günü 
başlayacak yarıyıl tatil 
süresine ikinci dönemdeki 
bir haftalık ara tatil süresinin 
de eklendiği belirtti. 2020-
2021 eğitim öğretim yılının 
ikinci dönemi 15 Şubat 
2021 Pazartesi günü 
başlayacak dedi.”

VAKFIKEBİR'DE 25 EĞİTİM KURUMUNDA
iSTiKLAL MARŞI OKUNDU

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı.
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GAZETECiLiK ZOR AMA
ONURLU BiR MESLEKTiR 
Başkan Muhammet 

Balta mesajında 
şunları söyledi; “Basın, 
kamuoyunun gören gözü, 
işiten kulağı, söyleyen dili, 
demokrasilerin en temel 
unsurlarındandır. 
Gazetecilik mesleği; 
sorumluluk, fedakarlık ve 
vicdan gerektiren zor fakat 
onurlu meslektir. Basın 
mensuplarımız; 
vatandaşlarımızı gelişen 
olaylarla ilgili bilgilendirmek için 
büyük bir özveri ile çalışarak 
mesai mefhumu gözetmeden 

önemli bir kamu görevini icra 
etmektedirler. Toplumumuzun 
bilinçlendirilmesinde, etik 

değerleri kaybetmeden, 
tarafsız, şeffaf habercilik 
anlayışı içinde görevlerini 
yerine getiren basın 
mensuplarımızın 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 
Günü'nü kutluyor, mesleki 
yaşamlarında başarılar 
diliyorum. Ebediyete irtihal 
eden Hikmet Aksoy 
abimize, Ekrem 
Kamburoğlu abimize, 
Muhammet Taş 

kardeşimize ve tüm basın 
çalışanlarına Yüce Allah'tan 
rahmet diliyorum.” 

iLÇE BAŞKANI AHMET UZUN'DAN
GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI!

AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, 

mesajında gece-gündüz 
demeden, her iklim şartında 
halkı bilgilendirmek adına 
haber peşinde olan gazeteciler, 
son derece zor ve meşakkatli 
bir görevi icra etmektedirler. 
Türk basını da teknolojik 
değişimlere bağlı olarak gelişen 
ve dönüşen dünya koşullarında 
önemli ilerlemeler göstermekte, 
kendini yenilemekte ve çağa 
uygun bir yayıncılık anlayışını 
benimsemektedir. Aydınlatıcı ve 
yol gösterici işleviyle, sivil 
toplumun dinamizmini 
beslemekte, demokrasinin 
sağlıklı şekilde işlemesinde ve 
güçlenmesinde önemli rol 
üstlenmektedir” dedi. Uzun 
sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Kamuoyunu bilgilendirmek 
adına doğru haber verme, 

tarafsızlık, objektiik, özel 
hayata ve kişilik haklarına 
saygı gibi değerleri içerisinde 
bulunduran, uzun çalışma 
saatlerini ve mesleğin yıpratıcı 
ve zorlu çalışma koşullarını 
önemsemeden fedakarca 
çalışan, basın mensuplarımız, 
ilçemiz, şehrimiz ve ülkemizin 

sorunlarına ışık tutmaktadır. 
Trabzon basını ülkemizde çok 
önemli bir yere sahiptir. 
Trabzon'da da Vakfıkebir'imiz 
bölgemize hitap eden bir 
durumda yer alıp, güçlü bir 
konuma sahiptir. Bunun en bü-
yük örneği Büyükliman Gazete-
ciler Cemiyeti'dir. Hemşehrileri-
mizin en doğal hakkı olan 
doğru bilgi, ilkeli haber, görüntü 
ve gelişmeleri zamanında 
almalarını sağlayarak milletin 
vicdanına ses olan, siz çok 
değerli basın mensuplarını, 
haber alma özgürlüğüne 
sunduğu katkı ve Vakfıkebir ve 
Trabzon'umuzun sorunlarına 
ışık tutmadaki gayretli 
çalışmalarınızdan dolayı tebrik 
ediyor, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü vesilesi ile bir 
kez daha kutluyor, selamlarımı 
iletiyorum”.

Başkan Çiçek 
mesajında, 

“Basın, demokratik 
ve şeffaf toplumun 
olmazsa olmaz 
koşuludur. 
Kamuoyunun 
bağımsız temsilcileri 
olan gazetecilerimi-
zin, halkımı-zın 
doğru ve tarafsız 
haber alma 
özgürlüğünü sağlar-
ken demokratik toplum 

düzenine hizmet etmeleri,  
toplumsal birlik ve beraberlik 

ruhuna katkı sunmaları 
oldukça önemlidir. 
Haktan ve haklıdan 
yana olan, adil, araş-
tıran ve sorgulayan;  
adaletin, barışın ve 
huzurun teminatı olan 
kar-kış demeden 
görevini yapan, milli ve 
manevi değerlerimize 
sahip çıkan tüm gaze-
tecilerimizin 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 

Gününü tebrik ederim” dedi.

EMNiYETTEN KALAŞNiKOF 
OPERASYONU

akfıkebir İlçe Emniyet 

VMüdürlüğünden edindiğimiz 
bilgilere göre; Vakfıkebir ve 

Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü 
asayiş ekipleri tarafından yapılan 
yoğun takipler sonrası Beşikdüzü 
İlçesi Vardallı Mahallesinde M.K. ve 
A.K. adlı şahısların evlerine yapılan 
operasyonda 1 adet AK47 Kalaşnikof, 
20 adet şek ve 1 adet şarjör ele 
geçirildi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatılırken, gözaltına alınan şahıslar 
savcılığa sevk etildiler. 

GAZETECiLER TOPLUMUMUZUN
HÜR VE GÜR SESİDİR!

CORA, mesajında 
kamuoyunun tarafsız ve 

şeffaf bir şekilde hadiselerden 
haberdar olmasının özgür ve 
bağımsız gazeteciler sayesinde 
gerçekleştiğini belirtti. 
Gazetecilerin, tolumun hür ve 
gür sesi olduğunu ifade eden 
CORA, önemli bir görevi de ifa 
ettiklerini vurguladı.
Milletvekili CORA, 
şunları söyledi:
"İletişim imkanlarının hızla ge-
liştiği günümüzde haberleşme 
araçlarının doğru ve etkili kul-
lanmanın önemi her geçen gün 
artmaktadır. Basın mensupları-
mız ve medya kuruluşları 
küresel şer odakları ile terör 
örgütlerinin karşısında durup, 
milli ve manevi değerlerimize 

sahip çıkmaları milletimizle bir 
ve beraber olduğunun açık bir 
kanıtıdır. Bilhassa tarihte eşi 
görülmemiş 15 Temmuz kanlı 
darbe girişiminde milletinin 
yanında duran, gerçekleri 

tarafsız bir şekilde paylaşan, 
inisiyatif alan gazetecilerimizi 
aziz milletimiz asla unutmaya-
caktır. Günün fotoğrafını çeken, 
dünü ve günü yarınlara doğru 
bir şekilde aktaran, kılıçla kal-
kanla fethedilen topraklarımızı 
kalemle kelamla savunan say-
gın gazetecilerimizin günü kutlu 
olsun." AK Parti olarak her za-
man basının sorunlarında ya-
pıcı bir politika izlediklerini 
belirten CORA, "AK Parti olarak 
özgür ve bağımsız bir basının 
her zaman yanındayız, yanında 
olmaya da devam edeceğiz. Bu 
vesileyle 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü'nü tebrik ediyor 
ve tüm gazetecilere çalışmala-
rında başarılar diliyorum." 
ifadesini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) İzmir Milletvekili 

Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, 18 
maddede iklim değişikliğinin 
getireceği su sorununa karşı 
alınacak önlemleri açıkladı. 
MHP'li Prof. Dr. Kalyoncu, 
yağmurların yağmamasının ve 
kar yağışının olmamasının su 
sorununun yaşanacağının açık 
işareti olduğuna dikkat çekerek 
"Önerdiğimiz önlemlerin 2021 
yılından itibaren acil alınması 
gerekmektedir" dedi. MHP İzmir 
Milletvekili Prof. Dr. Hasan 
Kalyoncu'ya göre iklim 
değişikliğinin getireceği su 
sorununa karşı alınacak 
önlemler şöyle: 
YERALTI BARAJLARI
"1. Yeraltı barajlarının ve 
havzalarının oluşturulması, 
2. Kaçak su kuyularının bir an 
önce kontrol altına alınması, 
3. Sulama sistemlerinin kapalı 
hale dönüştürülmesi,
4. Toprağın değil bitkinin 
sulanmasına yönelik sulama 
sisteminin oluşturulması, 
ŞEHİRLERDE YAĞMUR SUYU 
DEPOLAMA
5. Şehirlerde, sitelerde ve 
yerleşim birimlerinde yağmur 
suyu depo alanlarının 
oluşturulması, 
6. Park bahçelerde 
kullanılan su bitkilerinin 
suyu az isteyen bitkilerden 
tercih edilmesi,
7. Kayıp kaçak oranlarının 
bir an önce en alt düzeye 
çekilmesi, 
ŞEHİR İÇİNDE ARAÇ 
YIKAMA VE SU 
HAVUZLARININ 
DENETİMİ
8. Şehir içi alanlarda (araç 
yıkama, süs havuzları, 
havuzlu konutlar vb) 

kullanımın tam denetim altına 
alınması, bu alanlarda yağmur 
suyu biriktiren depoların 
kullanılması,
9.Tarımda buharlaşmayı 
önleyecek kapalı sistemler 
kullanılması, 
10.Tarım alanlarında sulu tarım 
ve kuru tarım yapılan alanların 
yeniden planlanması, ürün 
desen değişiminin hayata 
geçirilmesi,
11. Atık su arıtma tesislerinden 
çıkan suyun tekrardan sisteme 
entegresinin sağlanması, 

TUVALETLERDEKİ SU 
HAZNESİNİN YENİDEN 
AYARLANMASI
12. Tuvaletlerdeki su haznele-
rinin yeniden düzenlenmesi ve 
miktarın yeniden ayarlanması, 
13. Musluklarda süresi 
ayarlanmış sensörlü 
muslukların kullanımının 
sağlanması,
14.Su tasarrufu İçin 
bilgilendirme ve kamu spotları 
yapılması, 
SU TASARRUFU VE ÇEVRE 
EĞİTİM DERSİ
15.Eğitim müfredatlarında su 
tasarrufu ve çevre eğitimine 
ağırlık verilmesi, 
16. Yağış rejimi değişimi selleri 
artıracaktır. Oluşabilecek 
sellere acil önlem alınması 
gereklidir,
17. Dirençli Tarım Kentleri 
oluşturulmalı, 
18. Dirençli şehirler için 
planlama yapılması 
gerekmektedir.
Yağmurların yağmaması, kar 
yağışının olmaması su 
sorununun yaşanacağının açık 
işaretidir. Önerdiğimiz 
önlemlerin 2021 yılından 
itibaren acil alınması 
gerekmektedir."

MHP'Li KALYONCU'DAN 18 MADDELiK
SU SORUNU ÇÖZÜMÜ

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

BAŞKAN ÇiÇEK'TEN 10 OCAK MESAJI!
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir tebrik mesajı yayımladı. 

Vakfıkebir'de 1968-1994 
yılları arasında 26 yıl 

aralıksız Belediye Başkanlığı 
görevinde bulunan, 08.01.2005 
tarihinde ahirete irtihal eden 

efsane Belediye 
Başkanımız Sabri 
Bahadır'ın kabrini 
ziyaret ederek dua 
ettiler. Merhum Sabri 

Bahadır'ın kabri başında 
yapılan anma törenine 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Koop. Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Muhasebeci 
Zülküf Çavdar, İlçe Esnaa-
rından Erol Hürkir, Cengiz 

Bahadır, Çarşı Mahallesi Muh-
tarı Gökhan Bahadır ve aile 
mensupları, 1968-1994 yılları 
arasında Vakfıkebir ilçemize 
belediye başkanı olarak hiz-
met eden merhum Sabri Baha-
dır'ı ölümünün 16. yılında rah-
met ve minnetle andılar. Vakfı-
kebir Ensar Camii İmam Hatip-i 
Metin Ergin tarafından Kuranı 
Kerim tilavet edilerek dua 
yapıldı. Mekanı cennet olsun.

EFSANE BAŞKAN UNUTULMADI
Aralıksız 26 yıl boyunca Vakfıkebir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren efsane 
belediye başkanı merhum Sabri Bahadır kabri başında dualarla anıldı.

Vakfıkebir ve Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri 
tarafından yürütülen operasyon sonucu kalaşnikof tüfek yakalandı. 

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih CORA, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, 18 maddede iklim deği-
şikliğinin getireceği su sorununa karşı alınacak önlemleri açıkladı.
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RAHMET VE MiNNETLE ANIYORUZ 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, Doğu 
Karadeniz Belediyeler Birliği 
Genel Sekreteri Mehmet 
Şentürk, Vakfıkebir Belediyesi 
Fen İşleri Müdürü Mustafa 
Kemal Bulut, bir önceki dönem 
Belediye Meclisi Üyesi Cahit 
Kurt ve Belediye çalışanların-
dan Hüseyin Bahadır ile 
birlikte, Vakfıkebir'de 26 yıl 
aralıksız Belediye Başkanlığı 
görevinde bulunan, 08.01.2005 
tarihinde ahirete irtihal eden 
eski Belediye Başkanı Sabri 
Bahadır'ın kabrini ziyaret 
ederek dua ettiler. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “1968 – 1994 yılları 

arasında ilçemize belediye 
başkanı olarak hizmet eden 
merhum Sabri Bahadır abimizi 

ölümünün 16. yılında rahmet ve 
minnetle anıyorum. Mekanı 
cennet olsun” dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu 
mesajında şu ifadelere yer 

verdi. Vali Ustaoğlu; "Toplumun 
haber alma ihtiyacını, 
olabildiğince hızlı şekilde ve en 
doğru bilgileri aktararak 
gidermeyi amaçlayan 
gazeteciler, zor bir mesleğin 
gereklerini yerine getirmek için, 
özellikle sahada, yoğun 
gayretlerle ve büyük 
fedakârlıklarla görev ifa 
etmektedir. Kendi meslek 
ilkelerini belirlemiş olan basın 
mensupları; hukuk kurallarına 
bağlı, tarafsız, kişilerin temel 
hak ve hürriyetlerine saygılı 
şekilde görev yaptıkları sürece, 
toplum nezdinde saygınlıklarını 
korumakta, kamuoyu oluşturma 
ve geniş kitleleri etkileme 

güçlerini ellerinde bulundur-
maktadır. Bu potansiyelin, 
devlet ve millet menfaatlerine 

kullanılması, ülke çıkarlarını 
her türlü kazancın üzerinde 
gören, güvenilir ve saygın 
gazetecilerin meslekte hak 
ettikleri yerlerde bulunması ise 
toplumumuzun haklı ve ortak 
beklentisidir.   Bu duygu ve 
düşüncelerle, haber yapma 
işinin vazgeçilmez unsurları 
olan muhabir, kameraman, foto 
muhabiri unvanlı 
gazetecilerimizin, maddî-
manevî çok daha iyi koşullara 
kavuşmasını temenni ediyor, 
topluma ve millete hizmet 
etmeyi vazife sayan tüm basın 
mensuplarımızın, “10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü”nü 
kutluyor, meslek hayatlarında 
kolaylıklar ve başarılar 
diliyorum."

B
üyükşehir Belediyesi 
Park ve Bahçeler Dairesi 
Başkanlığı, Trabzon 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu riyasetinde 
anlamlı bir projeyi hayata 
geçiriyor. Büyükşehir ekipleri 
tarafından 2020 yılı içerisinde 
doğan her bebek adına ağaç 
dikimi uygulaması yapılıyor. 15 
farklı türe ait yetişkin ağaçlar, 
şehrin çeşitli noktalarında 
bulunan park ve bahçelere, 
yeşil alanlara ve kara yolu 
üzerindeki refüjlere dikiliyor. 
AĞAÇLARIYLA BİRLİKTE 
BÜYÜYECEKLER 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu 
tarafından konu ile ilgili yapılan 
açıklamada, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak sosyal 
projelere verdiğimiz önem 

doğrultusunda, anlamlı ve 
örnek olacak bir projeye imza 
atmak istedik. Doğasıyla ve 
yeşiliyle ünlü Trabzon'umuzu 
her geçen gün daha da 
yeşillendirmek için 2020 yılı 
içerisinde doğan her 

bebeğimizin adına ağaç dikme 
kararı aldık. Bu doğrultuda Park 
ve Bahçeler Daire Başkanlığı 
ekiplerimiz, 2020 yılında doğan 
bebeklerimizin her biri adına 
Trabzon'un çeşitli noktalarında 
bulunan park, bahçe, refüj ve 
yeşil alanlarda ağaç dikme 
işlemine başladılar. Trabzon'da 
bebeklerimiz artık ağaçlarıyla 
birlikte büyüyecekler. Gelecek 
yıllarda adlarına dikilen ağaçları 
gördüklerinde yaşayacakları 
mutluluğun bir parçası olmak-
tan memnuniyet duyuyoruz. 
Uygulamamız, bu yıl içerisinde 
doğacak olan bebeklerimiz için 
de geçerli olacak. Daha yeşil bir 
Trabzon için çalışmalarımız 
aralıksız olarak devam edecek” 
ifadelerini kullandı.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, eski belediye başkanı merhum 
Sabri Bahadır'ı ölüm yıl döneminde kabri başında dua ederek andı. 

VALİ USTAOĞLU, YOĞUN GAYRETLERLE VE 
BÜYÜK FEDAKÂRLIKLARLA GÖREV İFA ETMEKTESİNİZ
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Kongreye AK Parti Genel 
Merkez Kadın Kolları 

Genel Başkanı Lütye Selva 
Çam, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, AK Parti 
Karadeniz Bölgesi İl 
Koordinatörü Haydar Revi, AK 
Parti Trabzon İl Başkan Vekili 
Hasan Dilekoğlu, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, AK Parti 
Trabzon Milletvekili Bahar 
Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Adnan Günnar, AK 
Parti Trabzon Milletvekili Salih 
Cora, İlçe Belediye Başkanları, 
İlçe Başkanı ve çok sayıda 
teşkilat mensubu katıldı. Genel 
Merkez Teşkilat Başkanlığı 
Karadeniz Bölge İl 
koordinatörü Haydar Revi 
yaptığı konuşmada 6 yıllık İl 
Başkanlığı süresi içerisinde 
birlikte görev yaptığı herkese 
teşekkür ederek 
"Kuruluşundan bu güne kadar, 
büyük ve bağımsız Türkiye 
idealini, tarihimizin altın 
sayfalarına eklemleyebilmek, 
medeniyetimizin kodlarını 21. 
Yüzyıla taşıyarak, sadece 
Türkiye davasının değil, bütün 
bir ümmet davasının yeniden 
bayraktarlığını yapmak ve bu 
iddiayı ısrarla aralıksız  18 
yıldır iktidarda tutarak, 

başarısını sürdüren ve her 
alanda destanlar yazan AK 
Partimizin kıymetli neferleri, 
değerli dava arkadaşlarım 
hepinizi hürmetle 
selamlıyorum. Bu gün 
gerçekleştirdiğimiz Kadın 
kolları 6. Olağan il 
kongremizin hem kadın 
kollarına, hem partimize, 
hem şehrimize hem de 
ülkemize hayırlar 
getirmesini diliyorum."dedi. 

Revi, kongrede göreve devam 
edecek olan Kadın Kolları İl 
Başkanı Meryem Sürmen ve 
yönetimini tebrik ederek 

çalışmalarında başarılar diledi. 
Kongrede açılış konuşması 
yapan AK Parti Trabzon İl 
Kadın Kolları Başkanı Meryem 
Sürmen ''Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın 
siyasetin öznesi dediğinde 
yüreğimiz büyüdü. Işıl ışıl oldu 
gözlerimiz. İşte o azimle 
büyüdü sevgimiz. Trabzon'un 
her taşını tanımaya gayret 
ediyoruz. Kapı kapı koşarken 
anlımızada ter tanelerine 

ferahlık adı veriyoruz. 
Anlatacağımız tüm 
anılar AK Kadın 
teşkilatı için olacak. 
Bugün aramız 
katılacak yeni yönetici 
arkadaşlarıma 
Cumhurbaşkanımızın 
merhametini ve devlet 
adamlığını dikkate 
alarak çalışmalarımız-
da dik durarak ulaşaca-
ğız. 22 yaşından bu 
yana hizmet ettiğim bu 

AK davada görevim boyunca 
bilmeden anlamadan kırdığım 
herkesten haklarını bana helal 
etmelerini isterim'' dedi.

AK PARTi TRABZON iL KADIN KOLLARI
OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI
AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları 6. olağan Kongresi Hayri Gür 
Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kadın Kolları İl Başkanı 
Meryem Sürmen yeni dönemde de görevinin başında olacak.

BÜYÜKŞEHİR DOĞAN HER BEBEK İÇİN

BİR AĞAÇ DİKİYOR 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, örnek bir uygulamaya daha imza 
atarak, doğan her bebek adına ağaç dikimi gerçekleştiriyor.

B
üyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler Günü öncesi TSYD 
Trabzon Şubesi'ne ziyarette 
bulundu. Başkan Zorluoğlu'na 
ziyareti sırasında Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük, 
Büyükşehir Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 
Başkanı Selahattin Aydınlı ile 
Başkan Danışmanı Emre 
Gülsever de eşlik etti.
KILIÇ'TAN ZORLUOĞLU'NA 
TEŞEKKÜR
Türkiye Spor Yazarları Derneği 
Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk 
Kılıç, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu'na teşekkürle-
rini iletti. Yürüttükleri çalışma-
larla ilgili de Başkan Zorluoğlu-
'nu bilgilendiren Kılıç, “Trabzon 
spor yazarları olarak 70 üyemiz 
var. Türkiye'de de derneğimizin 
11 şubesi ve 1800 üyesi bulun-
maktadır. Çalışan Gazeteciler 
günü vesilesi ile yaptığınız 
ziyaret bizleri fazlasıyla 
memnun etti. Meşakkatli bir iş 
yapıyoruz. Mesuliyetimiz var ve 
bu mesuliyet çerçevesinde 
elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz” dedi.
TRABZON'DA GAZETELER 
TERSTEN OKUNUR
Trabzon denilince akla ilk gelen 
kavramlardan birinin spor 
olduğunu belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 

Zorluoğlu ise, “Futbol ve 
özellikle Trabzonspor şehrimiz 
için çok önemli. O bakımdan 
basın da yıllardan beri Trabzon-
spor ve spora göre şekillenmiş 
durumda. Trabzon'da gazeteler 
tersten okunmaya başlanır. Biz 
de gençken öyle okuyorduk. 
Türkiye Spor Yazarları Derneği 
ulusal düzeyde bilinen ve 
tanınan bir dernek. Yaptığınız 
etkin çalışmalar nedeniyle şube 
başkanımızı ve yönetim kurulu 
üyelerini tebrik ederim” 
ifadelerini kullandı.
İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE 
ÇALIŞIYORUZ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
olarak spora ayrı bir önem 
verdiklerini de dile getiren 
Başkan Zorluoğlu, “Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığımız vardı, onu biraz 
daha etkin hale getirdik. Ayrı bir 
yere taşıdık. Ekip olarak 
güçlendirdik. Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğümüzle ve Trabzon 
Üniversitemizin ilgili spor 
bilimleri fakültemizle güzel bir iş 
birliği içerisinde çalışıyoruz. 
Trabzon'da spor adına 
yapılması gerekenler 

noktasında projeler üretiyoruz” 
şeklinde konuştu.
AMACIMIZ 2021 YILI 
SONUNDA HİZMETE AÇMAK
Çok önem verdikleri projeler 
arasında yer alan Sporcu 
Performans ve Yetenek 
Merkezi'nin inşaat 
çalışmalarının devam ettiğini 
ifade eden Başkan Zorluoğlu, 
“Güzel bir tesis ortaya çıkıyor. 
Merkezimiz, Türkiye'de 2'nci 
olma özelliği taşıyacak. Burada 
sporcuların çocukluktan itibaren 
performanslarının ölçülüp, 
verilerinin depolanması ve 
bunların analiz edilmesi 
suretiyle hangi alanlarda daha 
başarılı olacaklarına dönük 
değerlendirmeler yapılacak. 
Milli sporcular ile yine profes-
yonel ve amatör futbol kulüple-
rinin sporcularının da analizleri 
yapılabilecek. Trabzonspor'a 
dahi hizmet verebilecek 
düzeyde ekip ve ekipman 
oluşturmaya çalışıyoruz. 2021 
yılının sonuna kadar merkezi-
mizi hizmete açmayı amaçlıyo-
ruz. Şu anda bazı personelleri-
mizi belirledik ve Ankara'daki 
merkeze eğitim almaları için 
gönderdik” diye konuştu.

BAŞKAN ZORLUOĞLU TSYD'Yİ ZİYARET ETTİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 
Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek Başkan Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
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VAKFIKEBİR'DE ÖĞRENCİLERE TABLET DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından 

Vakfıkebir'e gönderilen 
tabletlerin dağıtımı gerçekleşti. 

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta konu ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada; “Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından 
gönderilen tabletlerin dağıtımını 
gerçekleştirdik dedi.”
“ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ 
"EĞİTİMDE FIRSAT ADALETİ" 
OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ”
Kaymakam Mesut Yakuta; 
Öncelikli hedeerinin "Eğitimde 
Fırsat Adaleti" olduğunun altını 
çizdi. Dağıtım stratejisi 
çerçevesinde öncelikli 
gereksinimi olan öğrencilere, 
resmi veriler üzerinden 
ulaşıldığını hatırlatan Yakuta, 
şunları kaydetti: "İlçe 

müdürlerimizin teslim edeceği 
bu tablet bilgisayarlarda 
öğrencilerin canlı ders ve EBA 
platformundan faydalanmaları 
için ihtiyaç duyacakları aylık 25 
GB kotalı GSM internet hizmeti 
de var. Müdürlerimiz tablet 
bilgisayarları öğrencilere 4.5G 
GSM sim kartlı olarak teslim 
edecek. Her hafta yeni 
cihazlarıyla ders başı yapan 
öğrencilerimizin sayısı artıyor. 
Vakfıkebir İlçemizde 401 tablet 
bilgisayarın dağıtımını 
gerçekleştirdik. 394 adet tablet 
bakanlık tarafından gönderildi. 
7 adet ise Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odasından gönderildi. 

Çocuklarımızın eğitime erişimi 
konusunda bizlere destek veren 
herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum. Erişim problemi 
yaşayan çocuğumuz 
kalmayana kadar bu konuda 
hep birlikte kararlı adımlar 
atmaya devam edeceğiz." 
Kaymakam Yakuta, ailelerin ya 
da öğrencilerin tablet bilgisayar 
için herhangi başvuruda 
bulunmasının gerekmediğini, 
ailenin gelir durumu, okul 
çağındaki kardeş sayısı, özel 
eğitim gereksinimi, öğrencinin 
akademik başarısı gibi kriterler 
doğrultusunda hazırlanan 
dağıtım stratejisi çerçevesinde 

"fırsat adaleti" 
hassasiyetiyle tabletlerin 
öğrencilere ulaştırıldığını 
hatırlattı. İlçe genelindeki 
Lise ve Ortaokul öğrenci-
lerine bakanlığın belirlediği 
kriterlere uyan her 
öğrenciye tablet verilecek 
dedi.  Öğrenci-*lerden 
derslerine çok çalışmalarını 
isteyen Yakuta, "Siz değerli 
öğren-cilerimizin her birinin 
gelecekte Türkiye de önemli 
görevlerde olmanızı, eğitim 
gördüğünüz alanlarda 
mo-dern projeler 
gerçekleştirmenizi umut 
ediyoruz.” dedi.

Açılış ve yoklamanın 
ardından gündem 

maddelerine geçildi. Gündemde 
olan plan ve bütçe 
komisyonundan gelen, 2021 yılı 
gelir/gider tarifesi, 2021 yılı 
meclis tatil ayı, denetim 
komisyonunun oluşturulması, 
Avam- kentsel tasarım projesi 

ve sözleşmeli personel konuları 
görüşülerek karara bağlandı. 
Yapılan oylama sonucu 
denetleme komisyonuna Erol 
Bahadır, Ali Bayram Tanrıverdi, 
Enver İskenderoğlu, Okan 
Bilgin, Ahmet Baştan seçildiler. 
Komisyon 45 gün içerisinde 
çalışmalarını tamamlayacak. 

Ayrıca Meclis üyelerini çeşitli 
konularda bilgilendiren Başkan 
Balta, 2021 yılı çalışmalarımız 
hakkında hayırlı olmasını 
Canab-ı Allah'tan niyaz 
ediyorum. 2020 yılı içerisinde 
malum bir Pandemi süreci 
yaşadık. Mücadele noktasında 
ciddi sıkıntılarımız oldu. Yazın 
biraz rahatlamıştık fakat 
sonbahar ile tekrar bölgemizde 
hastalığın yoğunlaşmasıyla 
birlikte sıkıntılı günler geçirdik. 
Sevdiklerimizi, yakınlarımızı, 
dostlarımızı kaybettik. Yakın 
arkadaşlarımız hastalığı ağır bir 
şekilde geçirdi.  Tedbirler 
sayesinde vatandaşlarında 

uyum sağlamasıyla son 
günlerde Vakfıkebir'de ellilerde 
olan vakaların onun altına 
düşmesinden dolayı mutlu 
olduğumu ifade etmek 
istiyorum. Tedbirlerin ne 
kadar etkili olduğunu ve 
vatandaşlarında tedbirlere 
ne kadar uyduğunu göste-
riyor. Mesafe, maske ve 
hijyene uyarsak bu salgını 
Sayın Bakanımızın da 
dediği gibi kısa zamanda 
yenebileceğimize ben canı 
gönülden inanıyorum. Aşı 
çalışmaları başladı ben 
şahsen 3. Faz çalışmaları-
na gönüllü oldum ve ikinci 

toz aşıyı da yaptırdım. Buna 
bizim de bir katkımız olsun 
isterken aynı zamanda da 

vatandaşlarımıza teşvik olası 
için bu çalışmanın içerisinde 
olmak istediklerini belirtti.

MUHAMMET BALTA'DAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen tabletlerin dağıtımı devam ediyor. 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta ilçede dağıtılan tabletlerle ilgili açıklamada bulundu. 

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, 
demokrasinin vazgeçilmez 

unsurları ve temel taşlarından 
olan basının, her zaman ve her 
yerde doğru, tarafsız, ilkeli 
haber vererek, objektif 
davranarak haber alma 
özgürlüğünü sağlayan en etkili 
araç olduğunu ifade ederek “ 
Çok sesli, etkin, herhangi bir 
kısıtlamaya maruz kalmadan 
kamuoyunu bilgilendirme 
görevini yerine getirebilen 
medyanın varlığı, demokratik ve 
şeffaf toplumun olmazsa olmaz 
koşuludur. Ülkemiz, iletişim 
teknolojilerindeki hızlı 
gelişmeye uyum sağlayan yazılı 
ve görsel basın, sosyal medya 

ve internet gazeteciliği 
alanlarında dünyanın sayılı 
ülkeleri arasında yer almaktadır. 
Keza Trabzon basını da 
ülkemizde çok önemli bir yere 
sahiptir” dedi. Sürekli kendini 
yenileyerek daha kaliteli hizmet 
anlayışı doğrultusunda çalışan, 
kamuoyu ve kamu arasında 
köprü kuran, kamuoyunun 
nabzını tutan, ülkenin gelişen 
ve güçlenen demokrasisine 
önemli katkıları olan basının, 
görevini büyük gayretler sarf 
ederek yerine getirdiğine dikkati 
çeken Balta, şunları kaydetti: 
"Gazeteciler, ülkemizin, 
şehirlerimizin ve ilçelerimizin 
sorunlarını gündeme taşıyarak 

idarecilerin çalışmalarına da 
yardımcı olmaktadır. Bu yönde 

Trabzon basınımız görevini 
layığı ile yerine getirmektedir. 

Bu anlamda kendilerinden 
büyük güç almaktayız. 
Gazetecilik faaliyetinin en 
önemli misyonu da haberin 
doğrusunun insanlara 
ulaştırılmasını sağlamaktır. 
Medya bağımsız olmalıdır, 
basında çalışanlar, gazeteciler, 
haberciler ne derece özgür 
olursa başta ülkemiz ve 
şehrimiz de demokrasisi de o 
denli güçlü olur. Sosyal 
medyanın en etkin olduğu son 
yıllarda doğru ve tarafsız 
habercilik anlayışı her 
zamankinden daha önemli hale 
gelmiştir. Aslolan halkın tarafsız 
ve doğru biçimde haber 
alabilmesinin sağlanmasıdır. 

Bunun yanında basın 
mensuplarının meslek ahlakına 
ve tarafsızlık ilkesine uymaları 
da önem taşımaktadır. 
Medyamızın, meslek ilkelerini 
ve milletimizin hassasiyetlerini 
dikkate alarak, doğru 
bilgilendirme görevini en güzel 
şekilde yapacağına ve 
yapmaya devam edeceğine 
yürekten inanıyorum. Bu 
düşüncelerle tüm medya 
mensuplarımızın bu özel 
gününde yanında olduğumuzu 
belirtmek isterim. Zorlu ve 
meşakkatli görevlerinde tüm 
gazetecilere başarılar dileyerek, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü'nü kutlarım. 

YILIN iLK MECLiS TOPLANTISINI YAPTILAR
Vakfıkebir Belediye Meclis toplantısının ilki olan Ocak ayı oturumu Başkan Muhammet Balta başkanlığında yapıldı.

HAMSİ AVCILIĞI KISMİ OLARAK DURDURULDU
Tarım ve Orman 

Bakanlığından yapılan 
yazılı açıklamada, “Yapılan 
gözlem ve denetimler ile 
araştırma kuruluşları tarafından 
yapılan izleme çalışmaları 
sonucunda, İstanbul Boğazı'nda 
ve Karadeniz'de hamsi 
balıklarında yasal avlanabilir 
boy uzunluğunun altındaki 
bireylerin oranında artış olduğu 
ve et verimlerinin ise oldukça 
düşük olduğu tespit edilmiştir. 
Özellikle bu yıl yaşanan 
çevresel ve iklimsel faktörlerin 
etkisine bağlı olarak 
gerçekleşen bu durum 
nedeniyle, gerek balığın 
avlanabilir yasal boy 
uzunluğuna, gerekse de balığın 
biyolojik yapısına uygun 
olmayan avcılık giderek artış 

göstermiştir. Sonuç olarak da 
mevcut avlanılan balıkların 
avlanma miktarlarında, değer-
lendirilmeyen ve pazara sunul-
mayan balık miktarlarındaki 
oran artışı devam etmektedir. 
Yaşanan bu durumun, gelecek 

yılların hamsi stoklarına ve 
anaçlarına olumsuz etki 
edeceğinden, balıkçılık yönetimi 
açısından acil bir önlem 
alınması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Sektör paydaşlarımız, 
bilim insanları ve çok sayıda 

balıkçı ve balıkçılık örgütleri 
temsilcileriyle yapılan istişareler 
sonucunda, 'Hamsi Avcılığının' 
kısmi olarak durdurulması 
kararı alınmıştır” denildi.
10 GÜN SÜREYLE 
DURDURULDU
Açıklamada, “İstanbul 
Boğazı'nın tamamında ve 
Karadeniz'de İstanbul ili Sarıyer 
ilçesi Kumköy Aslan 
Burnu'ndan, Gürcistan sınırına 
kadar olan karasularımızda 8 
Ocak 2021 saat 00.01'den 
itibaren 18 Ocak 2021 saat 
00.00'a kadar 10 gün süreyle 
her türlü av aracıyla ticari 
amaçlı Hamsi Avcılığı'na izin 
verilmeyecektir. Bu süre 
içerisinde Bakanlığımızca 
yapılacak gözlem ve 
incelemeler neticesinde hamsi 

balıklarının biyolojisinde bir 
düzelme olmaması halinde, 10 
ar günlük periyodlarla 20 gün 
daha hamsi avcılığı 
durdurulabilecektir. Marmara 
Denizinde ve İstanbul 
Boğazının Karadeniz girişinin 
batısındaki hamsi stoklarında 
balığın biyolojisi açısından bir 
olumsuzluk tespit edilmediği 
için buralarda bir durdurma söz 
konusu olmayacaktır. Halkı-
mızın hamsi ihtiyacı, hamsi 
avcılığının serbest olduğu 
alanlardan yakalanan ve soğuk 
hava depolarında muhafaza 
edilen ürünlerle karşılanmaya 
devam edilecektir. Diğer 
taraftan istavrit, lüfer, mezgit, 
çaça gibi diğer türlerin 
avcılığında herhangi bir 
kısıtlamaya gidilmemiştir. 

Getirilen düzenlemelere uygun 
avlanmanın temini için, 
Bakanlık olarak denetimlere 
geçmişte olduğu gibi tüm 
imkânlar seferber edilerek 
devam edilecektir. Bunun için 
her türlü teknik ve altyapı 
önlemleri alınmıştır. 
Balıkçılarımızın yavru ve yeterli 
et verimliliğine sahip olmayan 
hamsileri avlamamaları, 
halkımızın da bu konuda gerekli 
duyarlılığı göstererek, 9 cm'den 
küçük hamsileri almamaları ve 
bu tür balık satışı yapanları, 
Tarım Orman İl/İlçe Müdürlük-
lerine veya Alo 174 Gıda 
Hattı'na bildirmeleri, su ürünleri 
stoklarının korunması ve 
sürdürülebilir işletilmesi 
bakımından önem taşımaktadır” 
ifadeler yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hamsi avcılığının 8-18 Ocak tarihleri arasında kısmi olarak durdurulduğu açıklandı.
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MÜDÜR KULEYİN; ANIZ ATEŞLERİ
FELAKETiMiZ OLABiLiR!

VAKFIKEBİR'DE 25 EĞİTİM KURUMUNDA 
iSTiKLAL MARŞI OKUNDU

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

> Sadık AYDIN 4'de

Vakfıkebir Tarım ve Orman ilçe Müdürü Remziye Kuleyin, orman 
yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

> Abdulkadir Aynacı 4'de

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelinde 
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına uyarak 11 
Ocak 2021 Pazartesi sabah saat 10.00'da okullarda ve 
Halk Eğitimi Merkezi'nde İstiklal Marşımızı okudular.


