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BiZiMDE YAYLALARIMIZIN
BETON, ASFALT YOL OLMASI HAKKIMIZ DEĞİL Mİ?

BU KATLiAMA ENGEL OLUN

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

> Sadık AYDIN 2'de

TÜRK GENÇLİĞİ ATASININ EMANETİNE,
CUMHURiYET'E SAHiP ÇIKACAKTIR

>Vedat Furuncu 7'de

VAKFIKEBİR'E 2. COĞRAFİ İŞARET

Vakfıkebir İlçemizde balık tutmak isteyen bilinçsiz avcıların dereye 
döktükleri kireç, toplu balık ölümlerine ve tabiat katliamına neden oluyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramının 102. Yıl dönümünü 

Vakfıkebir ilçesi Hükümet Konağı 
önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçelerinden yaylalara 
ulaşım yollarının içler acısı hali, vatandaşları 
isyan ettirirken; birçok vatandaş yollardaki 
delikler yüzünden ulaşımın neredeyse 
imkansız hale geldiğini söyleyerek isyan etti. > Sadık AYDIN 3'de

“Turizme hizmet
böyle mi oluyor?   
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“KARADAĞ
YAYLASI”

BU KATLiAMA ENGEL OLUN

Yıllardır Karadağ Yaylamızın yolunun 
yapılması ile ilgili birçok söylem çıkmıştı.
Ama bir türlü son noktaya gelinemedi…
İnsanlarımızın yüzünü güldüremedik…
Vakfıkebir'in yaylası olan Karadağ, 
insanların hafta sonu stres attıkları bir yer 
olarak biliniyor.
Haftanın sıkıntısı, stresini, temiz ve açık 
havası ile buluşmaya gidilen yer olarak 
kaldı…
Gelin görün ki, yollarımız içler acısı…
Karadağ Yaylamızın yolları patates tarlası 
gibi…
Araçlar yollarda delikler ve stabilize 
olduğundan ilerleyemiyor, iki araç arka 
arkaya gittiğinde tozu dumana karıştırıp 
gidebiliyor. Arkadan giden araç ne camını 
açabiliyor nede motor nefes alabiliyor…  
Bu hafta yeni bir haber çıktı…
Yapay göl yapılacak diye…
Tamam, ne güzel yapay göl yapacağız, 
yollarımızda güzelleşsin…
Deregözü Mahallesinin sonuna kadar 
beton yol devam ediyor.
Karadağ Yaylamızın Vakfıkebir şehir 
merkezinden uzaklığı yaklaşık 30 
kilometre, Deregözü mahallemizden beton 
yol olarak dökülmeye başlandığı zaman, 
yaklaşık olarak 15 kilometre beton yol 
gerekiyor.
Yarısı dökülmüş, diğer yarısı da dökülmeyi 
bekliyor…
30 kilometre dökmek yerine, 15 kilometre 
yolla halledilmiş olacaktır…
Şöyle bir baktığımızda diğer ilçelerimize ait 
yayla yollarının hepsi dökülmüş…
Bizim ki halen daha dökülmemiş…
Burada yaşayan herkesin 4*4 aracı yok, bu 
aracı olan herkes yolları düşünmez.
Ama otomobili olan herkes, yaylaya 
çıkmadan önce iki kez düşünüp öyle 
çıkıyor…
Bizler insanlarımıza bu yol yüzünden 
ıstırap çektirmememiz gerektiğini 
düşünüyorum…
Bu hafta, orada yaşayan ve oraya giden 
insanlar, sosyal sayfalarından yollarla 
alakalı paylaşım yapmaya başladılar ve 
bütün yetkililerden destek bekliyorlar…
İnsanlardan sürekli şunu soruyor;
Neden yapılmıyor?
Ne için yapılmıyor?
Yapılacak ta birileri mi engelliyor?
İnsanlar artık bu soruları sormasın ve bir 
an önce yolların yapılması sağlamalıyız…
Valimizin, Milletvekillerimizin, 
Kaymakamımızın, Büyükşehir, İlçe 
Belediye Başkanımızın ve İlçe 
Başkanlarımızın öncülüğünde yollarımızın 
bir an önce yapılması dileğiyle diyoruz…
***********************
17 günlük tam kapanmanın ve Ramazan 
Bayramının ardından tam açıldık…
Öyle bir açıldık ki, insanlar araçları ile akın 
akın geldiler…
17 günlük kapandık…
Belli başlı yerler açıktı ama kapalı olan 
esnaarımız vardı. Kapalı olan esnaar 
açıldı ama onlar da iş yapamamalarından 
dolayı sıkıntı çektiklerini dile getirmeye 
devam ediyorlar…
17 günlük kapanmanın ardından ay sonu 
da geldi çattı.
Ay sonu demek, esnafın ödemelerinin 
başladığı demek…

Para yok…

İş yok…

Esnaf ödemeleri nasıl ödeyecek…

Bu illet virüs, bir an önce hayatımızdan 

çıkıp gider de, insanlar ve esnaf rahat bir 

nefes alır…

Esnaf iş yapmaya başladığında döngü 

devam eder ve herkesin kasasına para 

girmeye başlar…

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 896
: 21.05.2021

Vakfıkebir İlçesinde bulunan 
derelerde balık tutmak isteyen 

bilinçsiz avcıların suya döktükleri 
kirecin neden olduğu balık ölümleri, 
balık yuvalarının yıkılması ve yaban 
hayvanlarının da bu derelerden 
içtikleri su ile tabiat katliamına 
neden oluyorlar.  Yapılan bu 
bilinçsiz avcılık ile ilgili olarak 
aldığımız telefon ihbarlarını 
araştırdık. Çevre bilinci içerisinde 
duyarlı olan vatandaşlarımızın 
bizlere attıkları fotoğraar ile olay 
yerinde yaptığımız incelemelerde 
tüm derenin beyaza büründüğünü 
gözlemledik. Kireç dökülen derenin 
halen daha kireçli olması ve hiç bir 
yaşam belirtisinin olmadığını 
gözlemledik. Gördüğümüz görüntü 
karşısında şaşkınlığımızı 
gizleyemedik. Derenin üst kısmında 
inşaat çalışması yapıldığını 
düşünerek böyle bir renk aldığını 
sandık.  Akşam saatlerinde 
arkadaşlarla birlikte dere boyunca 

araştırma yaptık. Belli bir mesafe 
sonra boş kireç torbalarını gördük. 
Suda hiçbir canlı olmaması 
düşündürücüdür. Bir de ekolojik 
tabiat dengesini bozarak yaban 
hayvanlarının hayatını da tehlikeye 
sokuyorlar. Yaban hayvanlarının bu 
derelerden su içmek için geldiğini 
düşünürsek, içtikleri bu zehirli su ile 
onlarında yaşamları tehlike altına 

girmiş olacak. Düşünün ki! yaban 
hayvanları bile derelerden su 
içmeyecekler. Kireçle avlananlar 
buralarda katliam yapmış. Bu 
insanlık değil. Kireçle dereyi 
yakmışlar, zehirlemişler. Ne için! iki 
balık tutmak için. Yetkililer artık buna 
bir çözüm bulsun, gerekli önlemleri 
alsın. Bu kişilere ağır cezalar 
verilsin."

Vakfıkebir İlçesi Hükümet binası 
önünde yapılan tören İlçe 

Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Ali 
Civil'in Atatürk Anıtına Çelenk 
sunmasıyla başladı. Programın 
sunuculuğunu Vakfıkebir Anadolu 
Lisesi Türk Dili ve Edebiyat 
Öğretmeni Kader Koltuk yaptı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla devam eden törende 
günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Tarih Öğretmeni Harun İçpınar 
yaparken,  Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencisi Rabia Saral da bir 
şiir okundu. Törene Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta, Cumhuriyet 
Savcısı Kadir Enes Atilla, Emniyet 
Müdürü Erdal Ergüven, siyasi parti 
ilçe başkanları, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, 
okul müdürleri, öğretmen ve 
öğrenciler katıldılar.
TÜRK GENÇLİĞİ ATASININ 
EMANETİNE, CUMHURİYET'E 
SAHİP ÇIKACAKTIR
Günün anlam ve önemini belirten 
Konuşmasında Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Harun 
İçpınar şu ifadelere yer verdi. 
İçpınar, Mustafa Kemal ve silah 
arkadaşları 16 Mayıs 1919'da 

Galata rıhtımından “Bandırma 
Vapuru” ile hareket ederek 19 Mayıs 
1919'da Samsun'a ayakbastılar. Türk 
Kurtuluş mücadelesini başlattılar.19 
Mayıs 1919 tarihi devletimizin 
tarihinde önemli bir yer tutar. 
Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında 
manzara pek de parlak değildi. 
Karadeniz bölgesinde İtilaf  
Devletleri ajanları her taraftaydı. 
İşgaller başlamış, ülkedeki azınlıklar 
devlet kurmak düşüncesiyle 
ayaklanmışlardı. Padişah ve İstanbul 
Hükümetinin duruma kayıtsız 
kalması Anadolu insanını kendi 
kaderine terk etmişti. Mustafa Kemal 
ve arkadaşlarındaki bu azim oldukça 
hiçbir engel aşılmaz değildi. Mustafa 

Kemal tarihe “Samsun Raporu” 
olarak geçen belgede Karadeniz 
bölgesindeki olayların sorumlularının 
Türkler değil Rumlar olduğunu, 
bölgede Türklerin Rumları değil, 
Rumların Türkleri katlettiğini, İtilaf 
Devletlerinin bölgedeki olayların 
sorumlusu olduğunu belirterek 
İstanbul Hükümeti ile ilk defa ters 
düştü. Atatürk,  “Gençler! Benim 
gelecekteki emellerimi 
gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! 
Bir gün bu memleketi sizin gibi beni 
anlamış bir gençliğe bırakacağımdan 
dolayı çok memnun ve mesudum.” 
derken gençliğe olan güvenini de 
anlatmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihi, 
1926 yılında “Gazi Günü” olarak 

kutlanmaya başlanmıştır. 24 Mayıs 
1935'te “Atatürk  Günü “ olarak 
resmiyet kazanmış, 1938'de Mustafa 
Kemal'in isteği ile “Gençlik ve Spor 
Bayramı” olarak değiştirilmiştir. 
1981'de  ise “Atatürk'ü Anma ve 
Gençlik ve Spor Bayramı” adını 
almıştır. Atatürk, en büyük eserim 
dediği Cumhuriyet'i demokratik, laik, 
sosyal hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine 
emanet etmiştir. Türk gençliği bu 
güne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da Atasının emanetine, 
Cumhuriyet'e sahip çıkacak, O'nun 
gösterdiği hedef olan çağdaş 
uygarlık düzeyinin üzerine 
çıkarılması için üstüne düşen görevi 
yerine getirecektir. Buna yürekten 
inanıyoruz. Birlik, beraberlik içinde 
birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim 
almış, teknolojik kabiliyetlerle 
donatılmış Türk Genci ülkemizi en iyi 
şekilde geleceğe taşıyacaktır. 
Gençler, vatan size emanet edil-
miştir. Onu en iyi şekilde yüceltecek 
ve koruyacak sizlersiniz. Bayrağımız 
hür olarak vatan toprakları üzerinde 
dalgalanıyorsa, bunu borçlu oldu-
ğumuz Mustafa Kemal  Atatürk başta 
olmak üzere bütün şehitlerimizi rah-
met ve minnetle anıyor, hayatta olan 
gazilerimize sağlık diliyorum. Tüm 
gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 
sevgi, saygıyla kutluyorum.

TÜRK GENÇLİĞİ ATASININ EMANETİNE,
CUMHURiYET'E SAHiP ÇIKACAKTIR

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramının 102. Yıl 
dönümünü Vakfıkebir ilçesi 

Hükümet Konağı önünde 
düzenlenen törenle kutlandı.

Kader Koltuk
Edebiyat Öğretmeni

Harun İçpınar
Tarih Öğretmeni

Rabia Saral
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OKYA TARIM
SANAYi TiCARET LiMiTED ŞiRKETi

Organik ve Organomineral Kullanan Çiftçilerimize
Gübre Desteğine İlave Olarak

Tarım Alet 
Makineleri

Haşere
İlaçları

Tarım
İlaçları

Gübre
Çeşitleri

TRADITE
Organomineral Gübre

Dönümüne
Devlet Desteği...

20

Tohum
Çeşitleri

0542 257 47 38
0546 520 61 11

Y
az aylarının gelmesi ile birlikte 
Büyükliman Bölgesindeki 
yaylacıların yayla göçleri 

başladı. Fakat yayla yollarının hali 
içler acısı. Yaylada yaşayan 
vatandaşlar sosyal sayfalarından yol 
sorunu ile ilgili tepkilerini dile 
getirdiler. Vakfıkebir ve Çarşıbaşı 
ilçelerine bağlı 10 tane yaylanın 
yolları içler açısı. Karadağ, Hırsafa, 
Taşlıyatak, Taşboğazı, Nepzolos, 
Bozönü, Kaldırım, Abeke, Kayaüstü 
ve Şahinli yaylalarına giden yolların 
bozuk olması, vatandaşların 
tepkisine yol açtı. Yayla yollarının 
delik deşik olması ve yağmur 
sularının dolmasıyla yollarda ulaşım 
daha da zorlaşırken, vatandaşlar bu 
duruma isyan etti. Vatandaşlar, 
yaylalarda gölet yapıyorlar bu 
göletlere gidecek yolumuz yok. 
Turizme hizmet böyle mi oluyor?   
Göletlere helikopterle mi çıkacağız 
diyerek isyan ettiler. 
“KARADAĞ YAYLA YOLU 
PATATES TARLASINA DÖNÜŞ-
TÜ”ONLARCA KAZA YAŞANDI.
Büyükliman Bölgesinin kullandığı ve 
10 yaylanın 26 km. lik grup yolu olan 
Vakfıkebir-Çarşıbaşı ilçelerini 
birbirine bağlayan Karadağ Yolu'nun 
patates tarlasına dönüştüğünü dile 
getiren yaylacılar, Karadeniz 
Bölgesi'nin en önemli grup 
yollarından birisi olan Vakfıkebir 
Karadağ Yaylasının Deregözü 
Mahallesinin sınırlarının bitimine 
kadar yolun beton asfalt olduğunu 
dile getirerek, Deregözü 
Mahallesinin bitiminden sonra geriye 
kalan Karadağ Yaylası'na kadar olan 
bölümü çok bozuk. Kış şartlarında 

staplize olan yol bozuldu. Yağmur 
suları yolları kullanılmaz hale getirdi. 
Yayla zamanı geldi. Herkes 
yaylasına çıkacak ama yollarımız 
perişan. Yetkililerden ilgi bekliyoruz. 
Bu yol güzergahı beton veya 
asfaltlanmadıktan sonra her yıl aynı 
sıkıntıları yaşayacağız.  Karadeniz 
Bölgesinde Yayla Turizminin önemli 
olduğunu vurgulayan vatandaşlar, 
Trabzon'un bütün yaylalarının beton 
asfalt yol olarak döküldüğünü dile 

getirerek, Karadağ başta olmak 
üzere diğer 10 yaylada yaşayan 
vatandaşlar üvey evlat mı? diye 
sordular. Bizim yayla yollarımız 
neden asfalt, beton dökülmüyor. 
Bölgemizde Turizmi canlandırmak 
için yaylalara gölet yapılıyor, fakat 
bu kadar turisti yaylalara 
çıkaracağımız yolumuz yok. 
“BU YOLDA ONLARCA KAZA 
YAŞANDI”
Karadağ ayla yolu tehlikeli virajları, 

darlığı, eğimi nedeniyle her yıl 
yaylacılara ecel terleri 
döktürüyor.Ölümlü kazaların 
meydana geldiği bu yolda geçen 
hafta  bir yaylacı  30 m uçuruma 
yuvarlandı.İkisi ağır yedi kişi 
yaralandı.Daha önce bu yolda 
ölümlü kazalar yaşandı.Bu yol için 
yapılan sadece greyderle tarama ve 
mucur dökmeden ileri gitmiyor.Ve 
her yıl “Karadağ'ın Yollaraı Yapıldı” 
deniyor.Yapılan sadece kışın 
tahribatını biraz 
düzeltmek.Yaylacılar “Yeter 
artık!Kimi kandırıyorsunuz?” diyorlar.   
BİZLERE ÜVEY EVLAT 
MUAMELESİ NEDEN 
YAPIYORSUNUZ?
Trabzon İlimizi Mecliste temsil eden 
6 siyasi Milletvekilimize, Sayın 
Valimize ve Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza sizlerin aracılığı ile 
sesleniyoruz, bizlere üvey evlat 
muamelesi mi yapıyorsunuz?Bizler 
de bu ülkenin ve ilin vatandaşları 
değil miyiz? Bizimde yaylalarımızın 
beton, asfalt yol olması hakkımız 
değil mi?  şeklinde konuştular.

BiZiMDE YAYLALARIMIZIN
BETON, ASFALT YOL OLMASI HAKKIMIZ DEĞİL Mİ?

Vatandaş yollardaki delikler yüzünden ulaşımın neredeyse 
imkansız hale geldiğini söyleyerek isyan etti.
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Osman KOYUNCU

slamiyet, Mekke'de yayılmaya İbaşladığında inanan ve inanmayan aynı 

sofrada otururlardı. Daire bir noktadan 

başlar, döner aynı noktaya gelir, insanlık 

ve İslam dairesi tamamlanmak üzeredir. 

İnsanlığın medenileşmeye başladığı 6 bin 

yıllık süreç belki ileride yüz yıl içinde 

tamamlanacaktır. İslam'ın son dönemi de 

ilk dönemi gibi olacak, inanan inanmayan 

aynı sofrada oturacak, iman ve küfür 

birbirine karışacaktır. Geçmiş 

peygamberler döneminde işlenen bütün 

rezillikler kat be kat bu dönemde 

işlenecektir. Mekke'de bir İslam devleti 

olmadığı gibi dünyanın sonunda da İslam 

devleti olmayacaktır. Bazıları halifelik 

gelecek, genç Osmanlılar dirilecek gibi boş 

hayaller kuruyorlar, ölü dirilir mi? Allah, 

akıl ve kitap verip peygamber gönderdi 

insanı yeryüzünün halifesi yaptı, bazı 

insanlar akıllarını kullanmayıp kula kul 

oluyorlar. Son dönemde, belki 

devletlerarası sınırlar kalkacak, küçük 

devletler dağılıp birkaç tane büyük dünya 

devletleri kurulacaktır. İnsanlar, 

ortaçağda olduğu gibi fıkıh kurallarını, 

devlet eli ile insanlara dayatamayacak, 

insanlar özgürce iradesi ile dinini 

yaşayacaktır. Bazı İslam devletlerinin 

insanlığın etrafına ördüğü ve çoğu 

Kuran'dan olmayan fıkıh kuralları 

duvarları yıkılacaktır.  Fıkıh kurallarının 

bir kısmı farzdır illa da uyulmalıdır, bir 

kısmı orta çağda kiliselerin kadını şeytan 

kabul ettiği dönemde, bazı fıkıh âlimleri 

de ipe sapa gelmez kurallarıdır ki bunlar 

İslam'dan değildir. Bazıları bu kuralları 

İslam'dan sanarak dinden soğuyorlar. 

Mezhep kuran Ebu Hanife, 35 sayfalık 

fıkıh kitabı yazmıştır. Mecelle, zamanın 

değişmesi ile kuralların değişmesi(ahkâm 

hariç)  kaçınılmazdır der. Genelde orta 

çağda, yeni düşünce ve fikirler 

üretemeyen din adamları, fıkıh kuralları 

ile insanları dindarlaştırmak istediler. 

AKP de bu şekilde dindar nesiller 

yetiştirmek istedi. Her yer imam hatip, 

kuran kursu, cami, iman vs fakat gençler 

ok yaydan çıkması gibi dinden çıkıyor. 

Gençlerin %80e yakın kısmı, hürriyetleri 

tercih ederek, demokratik ülkelerde 

yaşamak istiyor, beyinler kaçıyor.  

Peygamberimiz “ben güzel ahlakı 

tamamlamak için geldim  “diyor. Güzel 

ahlak hür zeminde hür eğitimin olduğu 

yerlerde olur. Hukuk, adalet ve 

hürriyetlerin olmadığı yerlerde gerçek 

manada din de olmaz ahlakta, perde 

altından bütün rezillikler işlenir. AKP, 

2002 yılında adalet ve kalkınma dedi üç 

y(yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar)  ile 

mücadele etmek için geldi, tarihte 

görülmemiş bir şekilde dediklerinin aksini 

yaptı. Adam kayırma, hukuksuzluk ve 

yolsuzluklar zirve yaptı. 2002 de merkez 

bankasında yaklaşık 30 milyar dolar 

rezerv ve 112 milyar dolar dış borç vardı. 

AKP iktidara gelinde özelleştirmelerden 

yani fabrikaları satarak 63 milyar dolar 

elde etti. Bugün merkez bankasının 

yaklaşık eksi 70 milyar dolar açığı ve 420 

milyar dış borcu var, özel sektör hariç. 

İktidara gelirken, komşularla sıfır 

sonundan bütün komşularla problemliyiz, 

nereden nereye. İsmin değişmesi ile mana 

değişmez bugün demokratik ülkelerde 

uygulanan sistem, düşünce ve ifade 

özgürlüğü olarak asrısaadette uygulandı. 

Hz. Ömer, ben yanlış yaparsam siz ne 

yaparsınız dediğinde, sahabeler bu kılıçla 

seni düzeltiriz dediler. 1400 yıl sonra bu 

şekilde dersen, terörist derler yıllarca 

zindanlardan çıkamazsın. Siyasetle dine 

hizmet edilemez, din siyasete alet edilirse 

yüz kişiden 20sine geçici fayda sağlarsın 

80kişiyi dinden uzaklaştırır ve dinden 

soğutursun, din umumum malıdır, kalpler 

okşanarak anlatılmalıdır.  

SİYASET, DİN VE AHLAK V
akfıkebir Atatürk 
Ortaokulu Okul 
Müdürü Çetin Zaim, 

yapılan çalışmalar 
hakkında değerlendirmede 
bulundu. Müdür Zaim, 
okulumuzda geçen yıllarda 
yürütülen ve bu yıl 6 
öğretmenimiz tarafından 
yürütülen 7 aktif eTwinning 
projesi vardır. Öğret-
menlerimiz pandemiye 
rağmen proje çalışmalarını 
aktif bir şekilde yürütmeye 
devam etmektedirler. Bu 
süreçte okulumuz ilk olarak 
Europen Schoolnet'in 
değerlendirme kriterleri 
doğrultusunda, güvenli internet 
kullanımında farkındalık yaratan 
eSafety Bronz etiketini almaya 
hak kazandı. Yapılan 
çalışmalarla okulumuzda bir 
eTwinning kültürü oluşmuş ve 
başvuru sürecini başarılı bir 
şekilde tamamlayarak Atatürk 
Ortaokulu Trabzon'da 25 okul 
arasına girerek eTwinning okulu 
olmaya hak kazanmıştır. 
Vakfıkebir'i bu başarı tablosun-
da temsil eden tek okul olmak-
tan gururluyuz.  Okulumuz 
İngilizce öğretmeni Yetkin Dere 
tarafından yürütülen 4in1 isimli 
eTwinning projesi ikisi Türkiye-
'den yedisi Avrupa'dan okulların 
dahil olduğu uluslararası bir 
projedir. Projemizin dili 
İngilizcedir. Projenizim temel 
amacı, öğrencilerimizin daha 
fazla yabancı dil (İngilizce) 
kullanmalarını sağlayacak 
sosyal enteraktif bir ortam 
sağlamak ve öğrencilerimizi bu 
ortamda aktif tutmaktır. Proje, 
müfredat çalışmalarına entegre 
edeceğimiz çalışmalar 
sayesinde öğrencilerimizin 
akademik başarılarını artırmayı 
ve yabancı dillere yönelik 
tutumlarını geliştirmeyi 
hedeemektedir.    Oku-Yorum 
Projesi, okulumuz Türkçe 
Öğretmeni Erşan Kalafatoğlu 
rehberliğinde yürütülmektedir. 
Etwinning portalı üzerinden 
Türkiye'nin yedi farklı şehrinden 
bir araya gelen öğretmenler, 
öğrencilerin okuma ve 
yorumlama yeteneğini 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Projede öğrenciler her ay 
belirlenen bir yazarın kitabını 
okuyor. Daha sonra kitapla ilgili 
eleştiri yazısı yazıp yazara 
gönderiyor. Son olarak 
öğrenciler okudukları kitapların 
yazarları ile söyleşi gerçekleş-
tiriyor. Bu projeyle öğrencileri-
miz pandemi döneminde za-
manı daha iyi ve etkili değerlen-
direbilmek aynı zamanda 

eleştirel düşünebilme 
yeteneklerini de geliştirmeyi 
amaç edinecekler. Bu doğrultu-
da sadece kitabı okumakla 
kalmayıp okudukları kitapları 
çok yönlü değerlendireceklerdir.  
Okulumuz Matematik öğretmeni 
Güldan YILDIRIM tarafından 
yürütülen “7 DEN YETMİŞE 
AKIL VE ZEKA OYUNLARI” 
projesi Şubat ayında 10 Türk 8 
yabancı ortakla başlamış ve 
Mayıs ayında tamamlanmıştır. 
Akıl ve zekâ oyunlarının 
özellikle çocuklarda IQ 
seviyesini artırdığı kanıtlanmış 
bir gerçektir. Öğrencilerin, zeka 
ve akıl oyunlarıyla eğlenerek 
öğrenme süreci, akademik 
açıdan onların başarılarına da 
katkı sağlamaktadır. Akıl 
oyunlarının öğrencilerde yaratıcı 
ve eleştirel düşünmenin yanı 
sıra problem çözme becerilerini 
de geliştirdiği görülmüştür. 
Günümüzde kullanılan 
teknolojinin artması ve teknoloji 
kullanım yaşının düşmesi 
sağlık, toplum ve eğitim 
açısından birçok problemi 
beraberinde getirmiştir. 
Projemizle, çocuklarda sosyal 
gelişim, düşünme, problem 
çözme, analiz, yorumlama, 
sentezleme ve iletişim becerileri 
gibi özelliklerin geliştirilmesi 
hedeenmiştir. Projemizde her 
ay iki tane akıl oyununu öğren-
ciler aileleriyle, arkadaşlarıyla 
öğrenip oynamıştır. Bunun 
yanında ortaklarla pek çok ortak 
çalışmayla işbirliği içerisinde 
etkinlikler yapılmıştır. Pek çok 
web2.0 aracı ile tanışan 
öğrencilerimiz teknolojiyi etkin 
ve verimli kullanma şansına 
sahip olmuştur. Okulumuz 
İngilizce öğretmenlerinden 
Kübra ODABAŞ KOLTUK 
tarafından Enjoy Distance 
Learning adlı e-Twinning projesi 
yürütülmektedir. İki Türkiye iki 
de Portekiz ortağı bulunan proje 
uluslar arası bir projedir. Temel 

amacı uzaktan eğitimi 
eğlenceli hale getirmek 
olan proje aynı zamanda 
içinde bulunduğumuz 
pandemi sürecine vurgu 
yapmayı da hedeer. 
Ayrıca öğrenci-lerimizin 
proje esnasında Web 2 
araçlarının nasıl 
kullanılacağını öğrenme-
lerini de amaçlar. Proje 
planında yer alan etkinlikler 
öğrencilerimizin;  yeni 
arkadaşlar edinme fırsatı 
bulmasını ve sosyalleş-
mesini, İngilizceyi etkin bir 
şekilde kullanmasını ve 
farklı kültürleri öğrenmesini 

amaçlar. En önemlisi de 
İngilizcenin yalnızca sınıfta 
anlatılan bir ders olmadığını ve 
iletişim kurmak için nasıl 
kullanılacağını göstermeye 
çalışır. Okulumuz fen bilimleri 
öğretmeni Adem Albayrak'ın 
içinde bulunduğu Türkiye'nin 
değişik illerindeki toplam on 
öğretmen seksen öğrenci ile 
beraber Master of Science 
Experiment projesi tüm hızıyla 
devam ediyor. Projede 
öğrenciler her ay farklı bir tema 
üzerine deney videoları çekiyor. 
Farklı web2.0 araçları 
kullanılarak hazırlanan videolar 
Youtube kanalı üzerinden 
yayınlanırken ayrıca her ay bir 
e-book hazırlanarak tüm öğren-
cilerin kullanımına sunuluyor. 
Her ay düzenlenen canlı 
yayınlar ile o ay hazırlanacak 
deneyler tanıtılırken projeye 
katılan tüm öğrencilere sürpriz 
hediyeler veriliyor. Proje saye-
sinde öğrencilerin fen okurya-
zarlığına katkı sağlanırken 
kendine ifade etme,web2.0 
araçlarını kullanma gibi 
yetenekleri de gelişiyor. Ayrıca 
ülkemizin her kesimindeki fen 
deneylerine meraklı her ferdi 
için eşsiz bir kaynak niteliğinde 
videolar ortaya çıkıyor. Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğret-
meni Sunay UÇAR rehberli-
ğinde yürütülen 'Our Past And 
Present Table Rules'  eTwinning 
projesi, 64 öğretmen tarafından 
yürütülen uluslararası bir 
projedir. Amacımız; uluslararası 
kültürel aktarımı sağlamak için 
geçmiş-ten günümüze her yö-
nüyle sofra adabını araştırarak 
öğrenmek, kültürel değerlerimizi 
anlamak ve sürekliliğini sağla-
mak, komşuluk ilişkilerini sür-
dürmek, geçmişten günümüze 
yemeklerimizi tanımak, diğer 
ülkelerin kültürlerini tanımak, 
proje ortaklarımızla işbirlikçi 
çalışmak, yardımlaşmak, bilgi 
ve tecrübelerimizi paylaşmak…

ATATÜRK ORTAOKULU 
eTWINNING PROJELERİ İLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

VAKFIKEBiR'Li GAZiYE BAYRAM ZiYARETi
Vakfıkebir ilçesinde yaşamını 

ailesi ile birlikte sürdüren 
Gazimiz Emre Çalık'ı Trabzon 
Valimiz İsmail 
Ustaoğlu ile birlikte 
Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta,  Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, İlçe Emniyet 
Müdürü Erdal 
Ergüven, İlçe 
Jandarma Komutanı 
Mert Oğuztarhan ve 
Vakfıkebir Aile ve 
Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü 
Yaşar Saral ile 
birlikte ziyaret ettiler. 
Hatay Dörtyol 
Jandarma Komando 
Tugayı'nda görev yaban 
Vakfıkebir'li Gazimiz Astsubay 
Çavuş Emre Çalık, 06 Aralık 
2019 tarihinde Hatay'ın Amanos 
Dağları'nda yürütülen arazi 
arama-tarama faaliyetleri 
sırasında, PKK terör örgütü 
mensuplarınca önceden 
tuzaklandığı belirlenen EYP türü 

patlayıcının inlak etmesi 
sonucu yaralanmış ve önce 
İskenderun Devlet Hastanesi'ne 

oradan da Ankara Gülhane 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştı. Hain patlamada 
iki ayağını kaybeden Astsubay 
Çavuş Emre Çalık, GATA'da 
gördüğü tedavinin ardından iki 
ayağına da protez takılarak, 
memleketi Vakfıkebir'e gelmişti. 
Gazimiz yaşamını Vakfıkebir 

ilçesinde ailesi ile birlikte 
sürdürüyor. Ziyaretler esnasında 
gazim ve ailesi ile bir süre 

hasbihal ederek 
yakından ilgilenen 
Vali İsmail Ustaoğlu, 
“Vatan, bayrak ve 
millet uğruna bir an 
bile düşünmeden 
canını ortaya koyarak 
mücadele eden 
yiğitlerimiz ve onların 
kıymetli aileleri için ne 
yapsak azdır. Sizler 
bize devletimizin birer 
emanetisiniz. Bu 
vesileyle, aziz 
vatanımızın bekası 
için canlarını hiçe 
sayarak şahadet 
şerbetini içen tüm 

şehitlerimize rahmet gazilerimiz 
ve ailelerine ise sağlık ve ayet 
diliyor, bayra-mınızı tebrik 
ediyorum” dedi.  Gazimiz Emre 
Çalık ve gazimizin ailesi de ziya-
retten duydukları memnuniyeti 
ifade ederek, Vali Ustaoğlu'na 
ve eşine nazik ziyaretleri 
dolayısıyla teşekkür ettiler.

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

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı nedeniyle bir 
kutlama mesajı yayınladı. 
Balta mesajında “19 Mayıs, 
esareti kabul etmeyen, 
hürriyetinden vazgeçmeyen, 
zulme ve zalime asla boyun 
eğmeyen Aziz Milletimizin 
varlık-yokluk mücadelesinin 
ilk adımıdır. 19 Mayıs 1919 
tarihinde Samsun'da 
başlayan ve milletimizin azim 
ve kararlılığı sayesinde 
zaferle taçlanan Milli 
Mücadele, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ilanıyla 
hedene ulaşmıştır” dedi. 
Milletvekili Balta sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
“Bağımsızlığını koruma 
konusundaki azim ve 
kararlılığı sayesinde tüm 
zorlukların üstesinden gelen, 
her yaştan vatandaşıyla bir 
kahramanlık destanı yazan 
Milletimiz, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 
ardından muasır 
medeniyetler seviyesine 
ulaşmak için aynı şuurla 
mücadelesini sürdürmektedir. 
19 Mayıs, milletimiz için iftihar 
kaynağı, gençlerimiz için ise 
ibret vesilesidir. Tarihimizin 
önemli dönüm noktalarından 
biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik 
ve Spor Bayramı olarak 

kutlanması bu açıdan son 
derece anlamlıdır. Bilgi çağı 
olarak nitelendirilen 
çağımızda, ülke kalkınmasını 
sağlayacak olan 
gençlerimizin, modern çağın 
gereklerine uygun olarak 
yetiştirilmesi için, bugünün 
yetişkinlerine düşen görev ve 
sorumlulukların bilincindeyiz. 
Devlet olarak, tüm 
imkânlarımızla gençlerimizin 
yanında olacağız ve bu zorlu 
yolculuklarında kendilerine 
her türlü desteği 
vereceğimizden hiç kimsenin 
şüphesi olmasın.  
Gençlerimizin de Milli 
değerlerine bağlı, evrensel 
değerlerle barışık olarak ve 
geleceğe güvenle bakarak 
yetişmesi 19 Mayıs ruhunu 
anlaması, benimsemesi ve 
sorumluluğunu üstlenmesi 

geleceğimiz için büyük önem 
taşımaktadır. Gençlerimizin 
bu aziz vatanın 
ecdadımızdan bizlere emanet 
olduğunun idraki içinde, 
tarihimize ve değerlerimize 
sadakatle sahip çıkarak, 
ülkemizi hep birlikte daha 
huzurlu günlere taşımanın 
gayreti içinde olacağınıza 
inanıyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle, 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
olan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve kurtuluş 
savaşımızın tüm 
kahramanlarını rahmet, saygı 
ve şükranla anıyor, başta 
gençlerimiz olmak üzere 
değerli Trabzonlu 
hemşerilerimizin ve Aziz 
Milletimizin 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı'nı kutluyorum. 

MUHAMMET BALTA'DAN 19 MAYIS MESAJI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk 
adımı oluşturan ve Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919'un, 102. yıl 
dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz.
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VAKFIKEBiR BELEDiYESiNDEN

iSRAiL'E KINAMA
Vakfıkebir Belediyesinin Mayıs ayı Meclis toplantısı Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın başkanlığında yapıldı. Tüm meclis üyelerinin 
onayı ile İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü kınayan bir bildiri yayınlandı. 

T
oplantıda gündemdeki 
konular görüşülerek 
karara bağlandı. Ayrıca 

tüm meclis üyelerinin onayı 
ile İsrail'in Filistin'de yaptığı 
zulmü kınayan bir bildiri 
yayınlandı. 
İSRAİL'İ KINAYAN 
BİLDİRİDE ŞÖYLE DENİLDİ
“İsrail'in, Kudüs'te sivil ve 
savunmasız Filistin halkına 
yönelik uyguladığı şiddet, 
baskıcı politikaları ve ibadet 
özgürlüğünü engellemeye 
yönelik girişimleri, Ramazan 
Bayramı'nın hemen 
arifesinde, Ramazan 
Bayramında da devam etmiş 
ve vahim bir boyut 
kazanmıştır. Mukaddes 
mekân Mescid-i Aksa ve 
çevresinde, İsrail güvenlik 
güçleri tarafından gaz, plastik 
mermi ve ses bombalarıyla 

gerçekleştirilen menfur 
saldırılar, bebek ve çocuklar 
dâhil çok sayıda masum 
Filistinlinin yaralanmasına ve 
şehit olmasına sebep 
olmuştur. Vakfıkebir Belediye 
Meclisi olarak bu zulmü ve 
hukuk tanımazlığı şiddetle 
kınıyoruz. İsrail'in, yasadışı 
yerleşimciler lehine Kudüs'ün 
Şeyh Cerrah ve Silvan 
mahallelerindeki Filistinlilerin 
nesillerdir yaşadıkları evlerine 
el koyularak, zorla tahliye 
edilmelerine yönelik 
operasyonlarının hukuk dışı 
ve gayri insani olduğunun bir 
kere daha altını çiziyoruz. 
Birleşmiş Milletler'in (BM) 
uluslararası insancıl hukuk ve 
insan hakları hukuku 
çerçevesinde yıkım ve 
tahliyelerin durdurulması; 
mukaddes mekânların 

statükosunun korunması için 
İsrail'e yönelik çağrısına tam 
destek verdiğimizi ve bu 
çağrının arkasında bütün BM 
üyesi ülkelerin kararlılıkla 
durması gerektiğini 
belirtiyoruz. Ayrıca, 
Uluslararası Ceza 
Mahkemesi'nin (UCM), 
1967'den bu yana İsrail'in 
işgali altındaki Doğu Kudüs 
dâhil Filistin topraklarında 
yargı yetkisine sahip 
bulunduğuna dair kararı, 
İsrail'in Filistin topraklarında 
işlemekte olduğu suçlardan 
dolayı hesap vermesinin ve 
söz konusu suçların 
sorumlularının tespit 
edilmesinin önünü açmıştır. 
Bu çerçevede, UCM'nin 
yaşanan olaylar ve insanlık 
suçları bakımından İsrail'e 
karşı net bir tavır alarak, 
görevini yerine getirmesini 
talep ediyor ve destekliyoruz. 
İsrail'in, Kudüs'e ilişkin BM 
Güvenlik Konseyi, BM Genel 
Kurulu kararları dâhil olmak 
üzere uluslararası hukuka 
aykırı uygulamalarına karşı 
uluslararası toplumun daha 
fazla vakit kaybetmeden etkili 
ve sonuç verici bir şekilde 
harekete geçmesi için bütün 
dünyaya çağrıda 
bulunuyoruz. Vakfıkebir 
Belediye Meclisi olarak 
Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in 
statüsünü aşındırmaya 
yönelik İsrail'in mütecaviz 
eylemlerine ve Filistin 
halkının meşru haklarını gasp 
etme girişimlerine karşı her 
zaman gerekli tepkiyi 
vermeye; Filistin davasını ve 
kardeş Filistin halkının özgür-
lük, adalet ve bağımsızlık 
mücadelesini savunmaya de-
vam edeceğimizi en kuvvetli 
şekilde beyan ediyoruz."

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta mesajında; 

Türk Milletinin bağımsızlık ve 
özgürlük umutlarının inanca 
dönüştüğü, kurtuluş ateşinin 
yakıldığı günün 102'nci 
yıldönümünde, bir Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik ve Spor 
Bayramını daha karşılamanın 
engin mutluluk, gurur ve 
coşkusu içindeyiz. 19 Mayıs, 
büyük sıkıntı ve 
yoksunluklara rağmen 
bağımsızlığından asla 
vazgeçmeyen, azimle direnen 
bir milletin topyekûn bir ordu 
haline gelerek başlattığı 
Kurtuluş Savaşı'nın ilk 
adımıdır. Milletin istiklâlini 

yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır. Türkiye 
Cumhuriyeti'ni çağdaş 
medeniyetler seviyesine 
çıkarmak ve bizden sonraki 
nesillere teslim etmenin en 
büyük görevimiz olduğunun 
bilincindeyiz.
Sevgili Gençler;
Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
“Ey yükselen yeni nesil, 
gelecek sizindir. Cumhuriyeti 
biz kurduk; onu yükseltecek 
ve sürdürecek olan sizsiniz” 
diyerek gençliğe ne kadar 
güvendiğini göstermektedir. 
O'nun yolunda, gösterdiği 
hedeer doğrultusunda 
yürüyerek cesaretimizi 

güçlendiren ve sürdüren siz 
olacaksınız. 19 Mayıs güven, 
sevinç, hareket günüdür. Siz, 
almakta olduğunuz terbiye ve 
kültür ile insanlık değerinin, 
vatan sevgisinin en değerli 
örneği olacaksınız. Sizler 
Samsun'dan başlayan ve tüm 
yurda yayılarak kurtuluş 
vesilesi olan millî birlik ve 
beraberlik ruhuyla, geleceğin 
sorumluluğunu yüklenebile-
cek nitelikte ilim ve irfanla 
donanmış bireyler olarak 
yetişecek ve yeryüzünü imar 
etme şuuruyla daha güzel bir 
dünya kuracaksınız. Dünyayı 
anlamak için, gelişmeleri 
doğru yorumlayabilmek için 
daha çok okumalı, 
araştırmalı, sahip olduğumuz 
bilgiyi sürekli güncellemeli, 
yeteneklerinizi 
geliştirmelisiniz. Bu duygu ve 
düşüncelerle başta Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK 
olmak üzere bağımsızlık ve 
özgürlüğümüzü borçlu 
olduğumuz bütün şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyor, 
hayatta olan kahraman 
gazilerimize sağlıklı, güzel bir 
yaşam diliyor, yarınlarımızın 
güvencesi tüm gençlerimizin 
ve halkımızın 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve 
Spor Bayramını kutluyor, 
saygılar sunuyorum.

19 MAYIS GÜVEN, SEVİNÇ,
HAREKET GÜNÜDÜR
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramını nedeniyle mesaj yayınladı.

DÜZLÜK MAHALLESİ'NDEN
ÖRNEK KAMPANYA 

Düzlük Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Kızılay arasında 
yapılan işbirliği sonucunda Düzlük Mahallesinde kan verme 
kampanyası düzenlendi. Kampanyaya mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi.

Y
eni tip koronavirüs salgını 
dönemindeki sosyal 
izolasyon nedeniyle 

ülkemizde ana kan toplama 
yetkisi bulunan Kızılay'ın kan 
ürünü stoklarında ciddi oranda 
azalma olduğu belirten yetkililer 
Düzlük Mahallesi'nde yapılan 
kampanyanın çok önemli ve 
değerli olduğunu ifade 
ettiler. Uygun şartları 
taşıyan ve sağlığı elveren 
vatandaşları kan bağışı 
yapmaya davet eden 
yetkililer;  “Kan bağışı 
güvenli bir süreçtir. 
Bağışçılar tam kan yanı sıra, 
aferez cihazı aracılığı ile 
trombosit veya granülosit de 
bağışlayabilirler. Bağışlanan 
tam kan, bileşenlerine ayrılarak 
eritrosit, trombosit ve plazma 
ürünleri elde edilmektedir. Bu 
kan bileşenlerinden özellikle son 
kullanım süresi en kısa (5 gün) 
olan trombositler; kanser, 
kanama ve kemik iliği nakli 
hastalarında hayati önem 
taşımaktadır.  Bireyler kan ve 
trombosit bağışında 
bulunmaktan çekinmemelidir. 
Bununla birlikte, her kan bağışı 

biriminde kapsamlı güvenlik 
prosedürleri uygulanmaktadır. 
Kan bağışı sırasında kendisini 
sağlıklı, iyi hisseden ve kan 

bağışına ait uygunluk şartlarını 
karşılayan kişilerden kan bağışı 
kabul edilmektedir. 18-65 yaş 
arası, vücut ağırlığı 50 kg 
üzerindeki herkes kan 
bağışlayabilir. Damar yapısı 
uygun olan ve son 5 gün içinde 
aspirin veya türevi bir ilacı 
kullanmayan kan verebilecek 
herkes aferez trombosit 
bağışçısı olabilir.Kan bağışının 

olmadığı bir toplumda, her gün 
binlerce kişi hayatını 
kaybedebilir. Bu nedenle, 
düzenli kan bağışında bulunmak 
insanların hayatını kurtarır. Kan 
bağışı, bir sosyal sorumluluk 
olup, bir gün herkesin kana 
ihtiyaç duyacağı da bir 

gerçektir. Kan bağışının 
ücretsiz gönüllülük esasında 
yapıldığının da 
unutulmaması ve bu bilinç 
ile yapılması gereklidir. Bu 
salgın döneminde 
evinizden maskenizle çıkıp 

hijyen şartlarına uyarak 1 
saatinizi ayırdığınızda, kan 

bağışçısı olmanız birçok kişinin 
hayatını kurtaracaktır.“COVİD-
19 virüsü, kan bağışı işlemi ile 
size bulaşmaz. Türk Kızılay, 
diğer viral enfeksiyonlar da dahil 
olmak üzere bağışçılara hastalık 
bulaşına karşı tüm önlemlerini 
almıştır. Kan bağışı toplama 
faaliyetlerinde kullanılan 
malzemeler tek kullanımlıktır. 
Yanı sıra, çalışanlarımız da 
genel hijyen kurallarının 
yanında gözlük, maske, eldiven 
gibi kişisel koruyucu donanım-
larla çalışmaktadır” dediler. 

A
nma programına Erbakan 
Vakfı Vakfıkebir İlçe 
Temsilcisi Ömer Faruk 

Bulut, Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin 
Çiçek ve yönetim kurulu katıldı. 
Erbakan Vakfı Vakfıkebir İlçe 
Temsilcisi Ömer Faruk Bulut 
şöyle devam etti; “Dünyanın 
yaratılışından beri süregelen 
gündüzle gecenin savaşı gibi 
Hz. Adem'in yaratılışıyla 
başlayan Hak-Batıl savaşının 
Hak dava tarafının yılmaz, 
yorulmaz müdalerinden, Milli 
Gençlik Vakfı Şehit Genel 
Başkanı, Dava Adamı, Güle 
sevdalı Başkan, Saatleri zafere 
ayarlayan adam Adnan 
Demirtürk ağabeyimizi mezarı 
başında Erbakan Vakfı 
Vakfıkebir İlçe Teşkilatı olarak 
düzenlediğimiz anma 
programını Kuran-I Kerim ve 
Kelime-i Tevhid eşliğinde 
gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 
Vakfıkebir İlçe Temsilcisi 
Bulut; Yaşadığımız şu 
günlerde onun değerini ve 
yokluğunu daha iyi idrak 
ediyoruz. Doğu 
Türkistan'da, Filistin'de,  
Myanmar'da ve nice 
yerlerde Müslüman ve 
mazlumlara yapılan 
zulümleri gördükçe Adnan 

Demirtürk ve onun gibi nice 
dava adamının şehit oluşu 
bizleri hüzünlendiriyor. Şehit 
olmaları onlar açısından çok 
güzel, peygamberlerden sonraki 
en büyük makam. Ama geride 
kalan ümmet için çok büyük 
değer kaybı. Rabbim en kısa 
zamanda Müslümanların 
birlikteliğini ve bu birliktelikle 
beraber dünyada süregelen 
zulüm düzenin bittiğini bize 
göstersin” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.
“ADNAN AĞABEY SEVDASI 
TÜRKİYE VE GENÇLİK OLAN 
BİR DAVA ADAMIYDI”
Teşkilatçılık modelini adeta 
yeniden yazmış ve teşkilatlara 
ekip çalışmasının önemini 
anlatıyor, tek kişilik ordu 
döneminin sona erdiğini 
belirtiyordu. Slogan insanı değil, 
üslup insanı, vizyon insanı 
olmalıyız diyordu.  Çalışma 
arkadaşları vazife adamı 

olmaya davet ediyor ve bir 
konuşmasında şöyle diyordu;  
“Kıymetli taşlar az olduğu için 
kıymetlidir, karataşlar çok 
olduğu için kıymetsizdir. Dava 
adamları azdır ve dava adamlığı 
en büyük vasıftır. Vazife adamı 
denildiği zaman, görev 
verildiğinde gözümüzün arkada 
kalmayacağı insan anlaşılır. 
İnsanlar yalnız inandık demekle 
kurtulacak ve hesaba 
çekilmeyeceklerini mi 
sanıyorlar? 50-60 yıllık 
ömrümüzde çetin imtihanlardan 
geçeceğiz. Ömrü yaşamaya 
değer kılan şey dava adamı 
olmaktır. Biz insanları yalnızca 
Allah'a kul olmaları için 
mücadele etmeye çalışacağız. 
Allah'a kavuşmayı her şeyden 
fazla isteyeceğiz. Çalışma ve 
ibadet hazzını duymaya 
başlamalıyız. Yunus'u Yunus 
yapan, bizim kapımızdan 
odunun bile eğrisi giremez 
sadakatidir. Unutmayınız ki sel 
gider kumu kalır, gönüllerinizi 
açın be yürüyün, toplumsal 
değişimin bir tek yolu var 
kendimizi değiştirmek. 
Birbirimizi seversek Allah'ta bizi 
sever ve önümüzü açar.” 
Teşkilat çalışmaları ve İlk 
adımın 80. Yıl münasebetiyle bir 
dizi programa katılmak üzere 
Samsun'a gitmiş ve 15 Mayıs 
1999 günü 3 kader arkadaşıyla 
beraber dönüş yolunda, Havza 

civarında Musa 
Sertkaya'nın ağır yaralı 
olarak kurtulduğu bir kaza 
sonucu Adnan Demirtürk, 
Talha Özcan Eyüboğlu ve 
Ahmet Zahit Turan Hakka 
yürüyorlardı. Rahmet 
olsun Şehit Başkana ve 
yol arkadaşlarına. Allah 
Şahadetlerini kabul etsin.

ADNAN DEMİRTÜRK MEZARI BAŞINDA ANILDI
Erbakan Vakfı Vakfıkebir İlçe Temsilcisi Ömer Faruk Bulut, Adnan 
Demirtürk ağabeyimizi mezarı başında düzenlediğimiz anma 
programını Kuran-I Kerim ve Kelime-i Tevhid eşliğinde gerçekleştirdiler. 
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B
aşkan Muhammet Balta 
mesajında şunları 
söyledi;  19 Mayıs, bizler 

için bağımsızlığın, zaferin ve 
kurtuluşun simgesidir.  
Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde bundan 
102 yıl önce başlattığı 
bağımsızlık mücadelesiyle hür 
yaşama kararlılığını tüm 
dünyaya ilan etmiştir.Samsun'da 
başlayan bağımsızlık 
mücadelesi dalga dalga 
yurdumuza yayılmış, bu kutlu 
mücadelenin sonunda Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur 
Bu önemli günü Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı olarak 
kutluyor olmamız, gençlerimize 
verdiğimiz değeri 
göstermektedir. Ülkemizin 
istikbali, milletimizin umudu ve 
göz bebeği olan gençlerimizin 
omuzları üzerindedir. Sevgili 

Gençler; aziz şehitlerimizin 
canları pahasına savundukları 
bu vatan üzerinde kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
geleceği, istiklal şuuruyla 
yetişen sizlere emanet edildi. 
Bu değerli emaneti yaşatmak, 

korumak ve gelecek kuşaklara 
aktarmak, en büyük görev ve 
sorumluluğunuzdur.Sizlere 
güveniyor, ülkemizin geleceğe 
taşınması için azimle, gayretle 
ve özveriyle çalışacağınıza 
gönülden inanıyorum.
Değerli Hemşehrilerim; 
Normalleşme sürecinin 
başladığı bugünler de mesafe, 
maske ve hijyen kurallarını 
haryen uygulayalım. Hep 
birlikte verdiğimiz emeklerin 
boşa gitmemesi için lütfen 
tedbiri elden bırakmayalım. Bu 
vesileyle, 19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve Spor 
Bayramını tebrik ediyor, başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere, 
aziz vatanımızın bütünlüğü ve 
bağımsızlığı için canlarını feda 
eden tüm şehitlerimize Yüce 
Allah'tan rahmet diliyorum.

BAĞIMSIZLIĞIN ZAFERİN VE
KURTULUŞUN SiMGESiDiR
Vakfıkebir Belediye Başkan Muhammet Balta, 19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

VAKFIKEBiR'DE KAZA 
Vakfıkebir İlçesi Deregözü Mahallesi yol güzergahında yayladan gelmekte olan araç takla attı.

Edinilen bilgilere göre, 
Vakfıkebir İlçesi Deregözü 

Mahallesi yol güzergahında 
yayladan gelmekte olan M. A. 
Çalışkan yönetimindeki 61 HG 
100 Plakalı araç, şoförün 
direksiyon hakimiyetini kaybe-
derek gittiği yol güzergahından 
bir alt yola yuvarlandı. Kazada 
araç içerisinde bulunan 7 kişi 
yaralandı. Olay yerine 

Ambulans ve İtfaiye sevk edildi. 
Yaralılar M. Çalışkan, M. 
Gözsu, Z. Yılmaz, C. Yılmaz, 
M. A. Çalışkan, M. Sargın, E.A. 
Yılmaz, Ambulanslarla 
Vakfıkebir Devlet Hastanesine 
sevk edildiler. Yaralıların 
herhangi bir hayatı tehlikesi 
olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili 
Jandarma ekipleri soruşturma 
başlattı.

Türkiye'de koronavirüs ile 
mücadele sürerken, aşılama 

da tüm hızıyla devam ediyor. 
Sağlık ocakları ve hastanelerde 
aşı sırası gelen vatandaşlar 
randevu sistemine göre aşılarını 
oluyorlar. İsteyen vatandaşlar 
Sinovac aşısı olurken bazı 
vatandaşlar da Biontech aşısını 
tercih ediyorlar. Önceden 
Biontech aşısı saklama koşulları 
nedeniyle Trabzon'da sadece 
Kanuni Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ile Fatih Devlet 
Hastanesi'nde yapılabiliyordu 
akabinde Büyükliman 
Bölgesinde bulunan Vakfıkebir 
Devlet Hastanesinde 20 Nisan 
2021 tarihinde uygulanmaya 
başlanan '' Biontech Aşı'' 
uygulaması Şalpazarı Toplum 

Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. 
Mustafa Çölkuşu tarafından 20 
Mayıs 2021 tarihinden itibaren 
aşı uygulamaya başlanacağını 
duyurdu.
BİONTECH AŞI RANDEVUSU-
NA MUTLAKA GELMELİSİNİZ
Şalpazarı Toplum Sağlığı 
Merkezi Müdürü Dr. Mustafa 
Çölkuşu 20.05.2021 tarihi 
itibariyle hastanemizde 
BioNTech aşısı uygulamaya 

başlanacaktır. Bu hafta 
perşembe ve cuma günü, 
önümüzdeki haftalarda ise salı-
çarşamba ve perşembe 
günlerinde BioNTech aşısı 
uygulanacaktır. Aşı 6lı akon 
olarak geldiği için alınan 
randevuya gelinmesi önemlidir. 
Randevu alındığı gün 6 kişilik 
sayıya ulaşılamaması 
durumunda bir sonraki güne aşı 
randevusu ertelenebilecektir. Bu 
yüzden randevuya gelmeden 
önce 0462 891 3006 numarası 
üzerinden aşı birimiyle irtibata 
geçilmesi önem arz etmektedir. 
Aşı hakkı geldiği halde aşısını 
henüz yaptırmayan 
vatandaşlarımızı Aşısını 
yaptırmaya davet ediyorum.
DR. ÇÖLKUŞU, AŞI OLACAK-
LARA BİR ÇAĞRI YAPTI
Şalpazarı Toplum Sağlığı 
Merkezi Dr. Mustafa Çölkuşu, 
Aşı hakkı tanımlanmasına 
rağmen henüz aşısını yaptır-
mayan bütün vatandaşlarımızı 
aşı olmaya davet ediyorum 
dedi. Dr. Çölkuşu, MHRS ve 
ALO 182 üzerinden 
randevularınızı alabilirsiniz. 
Randevularınıza zamanında 
gelmeniz önem arz etmektedir. 
Randevunuza zamanında 
gelemeyecekseniz 0462 891 
3006 numaralı telefon üzerin-
den aşı birimimizin bilgilendiril-
mesi önem arz etmektedir. 
Sağlıklı günler dilerim dedi.

BiONTECH AŞI UYGULAMASI ŞALPAZARI'NDA
20 MAYIS 2021'DE BAŞLIYOR
Şalpazarı Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Çölkuşu, 20 Mayıs 2021 
tarihi itibariyle '' Biontech Aşı'' uygulanmasına başlanacağını duyurdu.

ŞEHİTLERİMİZİ VE YAKINLARINI UNUTMAMIZ

SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar Saral ve 
beraberinde Askerlik Şubesinde görevli Kd. Bçvş. Orhan Kaya ile 
birlikte şehit mezarlarını ziyaret ederek bakımlarını yaptılar. 

V
akfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral ve beraberinde 

Vakfıkebir Askerlik Şubesinde 
görevli Asb. Kd. Bçvş. Orhan 
Kaya ile birlikte bayramda şehit 
mezarlarını ziyaret ederek ba-
kım ve temizliğini yaptılar. Sal-
gın kurallarına uygun gerçek-
leştirilen şehit mezarları ziyaret-
lerinde, önce şehitler için dualar 
edilirken, ardından eskiyen 
bayraklar değiştirilip mezarlıkla-
rın temizlik ve bakımı özenle 
yapılarak mezarlıklar sulandı. 
“ŞEHİTLERİMİZİ VE 
YAKINLARINI UNUTMAMIZ 
SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”
Şehitlerin kabir ziyaretinde 
yaptığı açıklamada, şehit ve 
şehit yakınlarını unutmalarının 
asla söz konusu olmadığını 

vurgulayan Vakfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral, “Bizim olmazsa 
olmazımız olan bizim 
şehitlerimizi ve onların 
yakınlarını unutmamız asla söz 
konusu olamaz. O açıdan 
bugün burada pandemi süreci 
içerisinde ki anlayış içerisinde 
şehitlerimizi andık. İnşallah 
Cenan-ı Allah hepimizi 
cennetinde buluştursun diye 
dua ve temennide bulunuyoruz. 
Tabi biz burada bunları 
söylerken nöbetlerinin başında 
olan askerlerimize sağlıklı 
hayırlı uzun ömürler, emniyet 
mensuplarımıza sağlıklı hayırlı 
uzun ömürler, pandemi 
sürecindeki görev yapan sağlık 
çalışanlarımıza da ayrıca hem 
teşekkür ediyor, hem onlara 
sağlıklı hayırlı uzun ömürler 
diliyorum” diye konuştu.
“KUDÜS SALDIRISINI 
KINIYORUM”
Açıklamasında Kudüs'te 
yaşanan zulme de değinen 
Müdür Saral, saldırıları 
kınadığını ifade ederek şunlara 
değindi: “Tabi ki Kudüs'ü de 
unutamayız. Kudüs'te şehit 
edilen kardeşlerimize de 
Allah'tan rahmet dilerken 
Yahudi'nin bu zulmünü de 
kınıyor, ümmetin birlik 
beraberlik anlayışı içerisinde 
dayanıştığında kimsenin 
gücünün yetmeyeceğini, tefrika 
girince de paramparça 

olacağımızın da şuuru içerisin-
de olduğumuzu anlatarak 'tef-
rika girmeden bir millete düş-
man giremez, toplu vurdukça 
yürekler onu top sindiremez' 
diyen şairimizin dediği gibi 
bayrağımıza, vatanımıza, mille-
timize, devletimize ve inancımı-
za inşallah sarılanlardan eyle-
sin. Vatan için,  millet için, barış 
için,  dinimiz için, mukaddesat 
için, hürriyetimiz için ve gelece-
ğimiz için can veren bütün 
şehitlerimizi rahmetinle kucakla 
Allah'ım. Allah birliğimizi, bera-
berliğimizi bozmasın, bayrak-
larımızı göklerden indirmesin, 
ezanlarımızı da semalardan 
dindirmesin diyor şehitlerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum.”

T
rabzon'un yaylalarında 
yapay göllerin yer alacağı 
8 yeni turizm merkezi 

oluşturulacak. Bunlardan ilki 
Düzköy ilçesi Hırsafa 
Yaylası'nda yapıldı. Hayvan 
içme suyu ve rekreasyon 
amaçlı kullanılacak. 108 metre 
uzunluğundaki göl, 30 bin 
metreküp su tutacak. 
Büyükliman Bölgesi 
yaylalarından “Mavi Yıldız” 
çiçekleriyle ünlenen Kadıralak 
Yaylası'nda,  kinci yapay göl  
yapılacak. Devlet Su İşleri 
22'nci Bölge Müdürlüğü'nce 
diğer yapay göller ise Akçaabat 
Hıdırnebi, Uçarsu, Düzköy 
Beypınarı, Köprübaşı Barma, 
Şalpazarı Gökçeköy ve 

Sandıklı yaylalarında 
oluşturulacak. Yeni alanlarda 
kaçak ve gelişigüzel 
yapılaşmanın önlenmesi için 
Koruma İmar Planları da 
hazırlanıyor.
BÖLGENİN TURİZM 
POTANSİYELİ ARTACAK
Doğu Karadeniz Bölgesi'ne son 

yıllarda başta Ortadoğu olmak 
üzere, birçok ülkeden çok 
sayıda turist geliyor. Bölge, 
özellikle yaz aylarında 
yoğunlaşan ilgiyi karşılayamaz 
hale geldi. Trabzon 

Havalimanı'nın yanı sıra Ordu-
Giresun Havalimanı'nın 
hizmete girmesi, Rize-Artvin 
Havalimanı inşaatının yıl sonu 
tamamlanacak olması ve Yeşil 
Yol'un ulaşıma açılması ile 
bölgeye yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisinin daha da 
artacağı öngörülüyor.

BÜYÜKLİMAN BÖLGESİ'NDE YAPAY GÖL YAPILACAK
Uzungöl Turizm Merkezi'ne alternatif yapay 8 göl oluşturulurken, 
Büyükliman Bölgesinin yaylalarında ise 4 yapay göl yapılacak.

İ
l Emniyet Müdürü Metin Alper 
şu ifadeleri kullandı; “Deprem 
tatbikatı, yangın tatbikatı, 

arama kurtarma tatbikatı gibi 
tatbikatlar yapılıyor. Biz de 
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü 
olarak kendi sorumluluk 
alanımızda kendi işlerimizle 
ilgili olan bir banka, döviz 

bürosu soygunu, kuyumcu 
soygunu, PTT soygunu gibi 
durumlarda personellerimizin 
bir an önce panter planını 
uyguladık. Bu bizim için fırsattı. 
PTT'den soygun yapan iki 
suçluyu arkadaşlarımız 
bulunduğumuz noktaya kadar 
takip ettiler ve nihayetinde 
araçlarının önüne lastikleri 
delme özelliği bulunan kapan 
atarak durdurdular.”
YAPILANLARI ANLATTI
İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 
“2020 yılının ilk 4 ayı ile 2021 
yılının ilk 4 ayı arasında olan 
bazı faaliyetleri paylaşmak 
istiyorum. Geçtiğimiz yıl sadece 
asayiş tarafından uyuşturucu 

satıcılarına yönelik 62 
operasyon yapılmıştı. Bu yıl bu 
sayının 148 olduğunu 
görüyoruz. İki katından fazla bir 
operasyon gerçekleştirildi. Faili 
meçhul olaylarında geçtiğimiz 
yılın ilk 4 Ayında 62 olay vardı 
bu yılın ilk 4 ayında bu sayı 
34'e indi. Trabzon Emniyet 
Müdürlüğü olarak 
çalışmalarımızı aralıksız 
sürdüreceğiz” dedi.

NEFES KESEN SOYGUN OPERASYONU
Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon'da nefes kesen soygun operasyonu yapıldı.
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V
akfıkebir'e her alanda çok 
önemli proje ve hizmetler 
kazandıran Belediye 

Başkanı Muhammet Balta, 
ilçenin tanıtımına ve istihdamına 
büyük katkılar sağlayacak olan 
bir çalışmayı daha 
sonuçlandırdı. Vakfıkebir 
Ekmeğinin ardından Vakfıkebir 
Külek Peyniri 'de coğra işaret 
aldı.  Coğra İşaretli Vakfıkebir 
Külek Peynirinin üretimi ilçede 
yeni istihdam olanakları 
sağlayacak. Konu ile ilgili olarak 
Türk Patent ve Marka Kuru-
mundan Vakfıkebir Belediye-
si'ne gönderilen bildirim yazı-
sında Vakfıkebir Külek Peyniri-
nin tescile hak kazandığı müjde-
si verilerek kurum tarafından 
düzenlenecek olan Coğra İşa-
ret Belgesinin önümüzdeki gün-
lerde Vakfıkebir Belediyesi'ne 
teslim edileceği ifade edildi. 
GELECEK NESİLLERİMİZE 
MİRAS BIRAKIYORUZ 
Vakfıkebir'e ikinci coğra işaretli 
ürünü kazandırmanın 
mutluluğunu ve heyecanını 

yaşadıklarını ifade eden 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Görev 
süremiz içerisinde ilçemize ziki 
olarak kazandırdığımız onlarca 
proje ve hizmetlerin yanı sıra 

marka değerini artıracak, 
gelecek nesillerimize 
miras olarak 
bırakabileceğimiz 
çalışmalara da 
büyük önem verdik. 
Bu anlamda 
Osmanlı kayıtla-
rından yaptırdı-
ğımız araştırmalar 
sonucunda 
ilçemizle alakalı 

bulunan belgelerin yer aldığı 
'Osman Belgeleri'nde Vakfıkebir' 
ve İsmail Hacıfettaoğlu abimizin 
yazdığı 'Hicranlı Yıllarında 
Büyükliman' isimli kitaplarımızın 
basımını gerçekleştirdik. 
3 YILLIK SÜREÇ MUTLU BİTTİ 
03.08.2018 yılında Vakfıkebir 
Ekmeğimizi tescil ettirerek 
coğra işaretini aldık. Ardından 
ilçe kültürümüzün önemli 
miraslarından birisi olan 
Vakfıkebir Külek Peynirimizin 
coğra işaretini alabilmek için 
25.06.2018 tarihinde Türk 
Patent ve Marka Kurumuna 
başvurumuzu yapmıştık. Yak-
laşık olarak 3 yıllık bir sürecin 
ardından bu tescili de gerçek-
leştirerek Vakfıkebir'imizin ikinci 
ürününün coğra işaretini aldık. 
İlçemize hayırlı olsun. 
YENİ İSİHDAM KAPILARI 
AÇACAK 
Külek Peyniri bizlere 
ecdadımızdan kalan çok önemli 
ve değerli bir mirastır. Coğra 
İşaretler geleneksel ve kültürel 

bilgilerin nesilden nesile 
aktarılması, korunması 
açısından önemlidir.Ayrıca 
büyük marketlerin coğra işaretli 
ürünlere yoğun ilgi göstermeleri 
dolayısıyla oluşan talepler yeni 
istihdam olanakları sağlıyor. Bu 
bakımdan ilçemizde üretilecek 
olan coğra işaretli Vakfıkebir 
Külek Peynirlerinin yurdumuzun 
dört bir tarafına pazarlaması 
yapılacak böylelikle yeni 
istihdam kapıları açılacaktır. 
Bundan sonrada ilçemizin 
değerine değer katacak 
çalışmalar gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz. Bu vesileyle 
Vakfıkebir Külek Peynirimizin 
tescil aşamasında bizlere 
destek veren ve büyük emeği 
olan Karadeniz Teknik 

Üniversitesinde görev yapan 
Prof. Dr. Oktay Yıldız hocamıza 
da ilçem ve şahsım adına çok 
teşekkür ediyorum” dedi. 
VAKFIKEBİR KÜLEK PEYNİRİ 
Vakfıkebir Külek Peyniri, uzun 
yıllardır geleneksel olarak 
üretilen ve coğra sınır ile ün 
bağı bulunan, külek adı verilen 
ahşap kaplar içinde toprak 
altında veya fındık kabuklarında 
3-6 ay olgunlaştırılıp muhafaza 
edilen peynirdir. İnek veya 
koyun sütünden üretilen 
Vakfıkebir Külek Peyniri;  peynir 
mayası (rennet) veya doğal 
kursak mayası (şırdan) 
kullanılarak üretilen peynir ile 
çökelek karışımından oluşur. 
Peynir ve çökelek küleklere,  
katmanlar halinde basılır. 

Böylelikle katmanlı bir 
görünüme sahip olan Vakfıkebir 
Külek Peyniri, toprak altında 
veya fındık kabukları içinde 
suyunu kaybederek 
olgunlaşırken,  tipik bir eskitme 
peynir tadına sahip olur. Yörede 
kursak mayası adı verilen süt 
buzağılarının midesinin 

kurutulması ile elde edilen 
şırdan mayası, geleneksel 
peynir üretiminde kullanılır. 
Vakfıkebir Külek Peynirinin 
üretiminde kullanılan külekler,  
peynire koku ve tat geçişine 
neden olmayan ladin ağaçların-
dan yapılır.  Ladin ağaçları 
kesilip birkaç hafta kurumaya 
bırakıldıktan sonra, el aletleri ile 
küleği oluşturan parçalar 
hazırlanır. Henüz taze sürgün 
olan fındık ağaçları kesilip yaş 
iken ortadan ikiye bölünür ve bir 
araya getirilen külek parçaları-
nın etrafını sıkıca saracak şekil-
de bağlanır. Vakfıkebir Külek 
Peynirinin tat ve aroması, 3-6 ay 
olgunlaştık-tan sonra gelişir. 
Ürünün bu ayırt edici özelliği pH 
ve asitlik takibi ile bulunur. Bir 

diğer ayırt edici özelliği rengidir. 
Renk ölçümü peynirin çökelek 
olmayan kısmının kesiti alınarak 
tespit edilir. Vakfıkebir Külek 
Peyniri yağlı, yarım yağlı ve az 
yağlı olmak üzere üç şekilde 
üretile-bilir. Üretimi ustalık 
becerisi gerektiren Vakfıkebir 
Külek Peyniri üretiminde 

kullanılan çökelek ise, klasik 
yöntemlerin herhangi biri ile 
yapılabilir. Çökelek de bir bez 
torba içerisinde ağırlık etkisi ile 
suyundan uzak-laştırılıp tuzlanır. 
Hazırlanan peynirler, yuvarlak 
veya oval şeklindeki küleklerin 
içine, önce peynir, bütün ya da 
tel tel parçalanarak basılır. 
Üzerine peynirin yarısı kadar 
çökelek basılır. Bu işlem külek 
dolun-caya kadar devam eder. 
Küleğin ağız kısmına temiz bir 
bez geçirilir ve külek sert, kumlu 
olmayan bir toprağa ya da fındık 
kabuklarının içerisine gömülür. 
Burada 3 ile 6 ay arası 
olgunlaştırılır. Olgunlaşma 
süresinin sonunda çıkarılır, bez 
ayrılır, yüzeyi kazınır ve satışa 
hazır hale getirilir. 

VAKFIKEBİR'E 2. COĞRAFİ İŞARET

C
umhuriyet Halk Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanlığı 
Hükümet Binası 

önündeki Atatürk büstüne 
çelenk sunarak basın 
açıklamasında bulundu. Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından CHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin günün anlamına ilişkin 

yaptığı basın açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi.
EMPERYALİZME KARŞI “TAM 
BAĞIMSIZLIK”, SARAYA/ 
SULTANA KARŞI “MİLLİ 
EGEMENLİK” MÜCADELESİ 
O İLK ADIMLA BAŞLADI
Başkan Mehmet Keskin, Bu 
topraklarda bu güne kadar 
atılan hiçbir adım, Atatürk'ün 19 

Mayıs 1919'da Samsun'a ayak 
basarken attığı o adım kadar 
”kurtarıcı” olmadı. Emperyaliz-
me karşı “tam bağımsızlık”, 
saraya/sultana karşı “milli 
egemenlik” mücadelesi o ilk 
adımla başladı. Sürekli “yerli ve 
milli” olmaktan söz edip de bü-
yük bir tutarsızlıkla milli bay-
ramların coşkusunu azaltmak 
isteyenlere inat biz buradayız. 
19 Mayıs 1919'da Samsun'a 
çıkan Atatürk, 7 yıl aralıksız sa-
vaşmak zorunda kalmış, varını 
yoğunu kaybetmiş, dahası 
elinde kalan toprakları işgal 
edilmiş yorgun, yoksul bir halkı 
“Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla 
ayağa kaldırmayı başardı. 
Atatürk, Nutuk'un daha ilk 
sayfalarında, 19 Mayıs 1919'da 
Samsun'a çıkarken gördüğü o 
korkunç manzarayı “Genel 
Durum ve Görünüş” başlığı 
altında şöyle anlatıyor: “Osmanlı 
Devleti'nin içinde bulunduğu 
topluluk genel savaşta yenilmiş, 
koşulları ağır bir ateşkes 
antlaşması imzalanmış, büyük 
savaşın uzun yılları boyunca 
millet yorgun ve yoksul bir 
durumda. Milleti ve ülkeyi genel 
savaşa sürükleyenler kendi 
yaşamlarının kaygısına düşerek 
yurttan kaçmışlar. Vahdettin 
soysuzlaşmış, kendini ve yalnız 
tahtını koruyabileceğini umduğu 
alçakça önlemler araştırmakta. 
Damat Ferit Paşa'nın başkanlı-
ğındaki hükümet güçsüz, onur-
suz, korkak; yalnız padişahın 
isteklerine uymuş, onunla 
birlikte kendini koruyabilecek 
herhangi bir duruma boyun 
eğmiş. Orduların elinden 
silahları ve cephanesi alınmış 
ve alınmakta. İtilaf devletleri, 
ateşkes antlaşması hükümlerine 
uymayı gerekli görmüyorlar.”
“BU GÜNE NE KADAR DA 
BENZİYOR”
Osmanlı Devleti'nin kalan 
topraklarının her taraftan 
çepeçevre kuşatıldığı, işgal 
edildiği, bölünüp parçalanmaya 

çalışıldığı o günlerde yurtsever 
zihinler bu büyük felakete bir 
“kurtuluş yolu” arıyordu.
Atatürk'e göre kurtuluşun 
çaresi millet egemenliğine 
dayanan tam bağımsız yeni bir 
Türk devleti kurmak.” 
İstanbul'dan çıkmadan önce 
düşündüğü ve Samsun'da 
Anadolu topraklarına ayak 
basar basmaz uygulamaya 
başladığı karar bu karar 
olmuştur.” Atatürk'ün bu kararı, 
akılcıydı, gerçekçiydi, onur-
luydu. O, ne yıkılmış bir impa-
ratorluğu, ne o imparatorluğun 
başındaki kukla sultan/halifeyi 
kurtarma hayali kuruyor, ne de 
İngiliz veya Amerikan bayrağı 
altında onursuzca yaşamayı 
kabul ediyordu. O, saraya/sulta-
na veya eli kanlı emperyalizme 
değil, bağrından çıktığı Türk 
Milleti'ne güveniyordu. Atatürk, 
Türk Milleti'ni çok iyi tanıyordu. 
Bu milletin esir yaşamaktansa 
onurluca ölmeyi tercih edeceğini 
biliyordu.
“ÖYLEYSE YA İSTİKLAL
YA ÖLÜM”
Atatürk, o yokluk, yoksulluk, 
perişanlık ve umutsuzluk içinde 
gücünü “davasının 
haklılığından” alıyordu.  Milli 
Mücadele'yi “hak ve hakikat 
mücadelesi” olarak 
tanımlıyordu. 1919'da 
Erzurum'da şöyle demişti: “Bu 
millet hiçbir zaman, bir hain 

padişahın, bir Rahip Frew'un, bir 
Sait Molla'nın esiri, eğlencesi 
olamaz. Cihanı toplasınlar da 
gelsinler: İş kalabalıkta değil 
hak ve hakikattedir. Hak ve 
hakikat ve millet rehberimizdir. 
Mutlaka biz başaracağız.” Yine 
1919'da “Herhalde âlemde hak 
vardır ve hak kuvvetin üstün-
dedir” demişti. Milli Mücadele'yi 
başından sonuna kadar meşru 
bir hak mücadelesi olarak 
yürüttü. İşgallere karşı başlayan 
hak ve hukuk direnişine 
Müdafaa-i Hukuk adının 
verilmesi boşuna değildi.
Atatürk, gerçek bir hak 
savaşçısıydı:
1- Emperyalizme karşı tam 
bağımsızlık hakkı,
2- Saraya/sultana karşı milli 
egemenlik hakkı,
3- Cehalete, bağnazlığa karşı 

uygarlık/çağdaşlık hakkı için 
mücadele etti.
Bu güne ne kadar da benziyor…
Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da 
Samsun'a çıkmasıyla aslında bu 
toprakların en büyük hak ve 
hukuk mücadelesi başladı.
Şimdi meşale Türk gençliğinin 
ellerindedir.
Saray/tek adam rejiminden 
kurtulmak, hak, hukuk ve adaleti 
sağlamak, demokrasiyi yeniden 
kurmak görevimizdir.
Mücadelemizden asla ve asla 
bir adım geri atmayacağız.
Dostlarımızla birlikte 
başaracağız!
Zafer çok yakındır!
Yaşasın CHP, Yaşasın Millet 
İttifakı, Yaşasın tam bağımsızlık, 
Yaşasın milli egemenlik, 
Yaşasın 19 Mayıs ruhu diyerek 
basın açıklamasını tamamladı.

ATATÜRK, GERÇEK BİR HAK SAVAŞÇISIYDI

Atatürk  Bu milletin esir 
yaşamaktansa onurluca
ölmeyi tercih edeceğini 

biliyordu.
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Bölgenin lider eğitim kurumu Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu eTWINNING 
projeleri ile bölgede göz kamaştırmaya devam ediyor.  

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay 
Ustaoğlu, Vakfıkebir'de ikamet eden Gazimiz 
Emre Çalık'ı ve ailesini Ramazan Bayramı dolayı-
sıyla ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanlığı 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramın-
da Yönetim Kurulu ve Parti üyeleri ile birlikte Atatürk 
Anıtına çelenk sunumunda bulunup, günün anlam 
ve önemini belirten basın açıklamasında bulundu.


