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“HEM” ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIKDA LİDER

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün
ortaklaşa düzenledikleri mezun ve örgün öğretim çağı dışında kalan
gençlere yönelik (YKS) üniversiteye hazırlık kursları başladı.

YIL : 17

SAYI: 862

Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.
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EYLÜL
2020 CUMA

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14
BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

YAKUTA; “BAÞARILARIMIZ ARTTIKÇA

SORUMLULUKLARIMIZ DA ARTIYOR”
> Vedat Furuncu 2'de

“ARTIK BiNA ALTINDA OTO GALERi AÇILAMAYACAK”

Vakfıkebir İlçesinde ikinci el oto galericilik yaparak geçimlerini sağlayan 16
esnaf yeni çıkan düzenleme sonrası Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı
ziyaret ederek, sorunlarının çözümü noktasında ﬁkir alışverişinde bulundular.

> Abdulkadir Aynaci 3'de

KANDEMİR, “İLÇE BAŞKANLIĞI İÇİN

BEN DE VARIM” DEDi
Vakfıkebir İlçesinde Esnaﬂık
yapan ve ülkücü camianın
önde gelen isimlerinden
olan Zekeriya Kandemir,
19 Eylül 2020 tarihinde
yapılacak olan Vakfıkebir
MHP İlçe kongresinde MHP
İlçe Başkanlığı'na aday
olduğunu açıkladı. > Sadık Aydın 3'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 2020 yılında
yapılan (YKS) üniversiteye giriş sınavında Vakfıkebir
ilçesinin genel başarı durumu ile ilgili açıklamada bulundu.
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HABER

“HEM” ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIKDA LİDER
Ahmet KAMBUROĞLU

“ÜZÜLDÜK”
Geçen hafta cumartesi akşamı Vakfıkebir
Sahil yolunda bir kaza meydana geldi…
Kaza sonucu bir kızımız Ayça Al hayata
gözlerini yumdu. Vakfıkebir Plajı karşısında
bulunan İslamoğlu ve Kutoğlu'na ait
işyerleri mevcut. Ayça Al ve yanındaki
arkadaşı Kutoğlu'ndan bir şeyler almak için
yolun karşısına geçtiler ve geri dönerken
kaza oluyor…
Buradaki yol, vatandaşların geçişine
kapalı, tel örgülerle kapatılmış insanlar
geçmesin diye…
Sosyal medya sayfalarında, bazı kişiler
tarafından buradaki işyerlerine atıfta
bulunuyorlar…
Buradaki işyerlerinin bir kabahati yok…
Aslında buradaki hata yasak olan yerden
geçilmesi ve sonucunda kaza meydana
geliyor…
Evet, üzgünüz gencecik kızımız hayata
gözlerini yumdu…
İhmal var mı? Var…
Hata, Karayolları'nın mı? Evet…
Burada bir alt geçit mevcut, o alt geçit
kullanılamıyor…
Karanlık ve pislik dolu…
Bu yüzden karayollarının bu hata…
Gelecekler temizlikleri yapacak ve kullanılır
hale getirecekler…
İnsanlarda yasak olan yerleri
kullanmayacak…
Tel örgüler kapalı, bugün kapatıyorlar,
bakıyorsun ki yarın açılmış…
Oranın karşısında liman'da var. Burayı
kullanan balıkçılar, daha kolay yerlerine
erişebilmek için sürekli o gibi yerleri açıp,
kırıp kolay yerlerden geçmelerini
sağlıyorlar…
Hata var mı var. Buradaki hata ne
kızımızın nede oradaki işyerlerinin,
buradaki hata kızımızı oraya teşvik
edenlerin…
Tel örgüyü kırıp, oradan geçmesini
sağlayanların…
Genç kızımız Ayça Al'a, Allah'tan rahmet,
kederli ailesine başsağlığı diliyorum…
*********************
Esnafın gözü, kulağı, dili olan Esnaf Odası
Başkanı Kadem Sağlam…
Başkan Sağlam, esnafını her daim
düşünüyor, belli başlı açıklamalarda
yayınlıyor ara sıra…
Belediye Başkanı ve Esnaf odası başkanı
hiçbir zaman market açılışına engel
olabildiler mi?
Hayır…
Sürekli ilçede farklı marketler açılıyor. Bir
marketten birkaç tane bile var…
Küçük esnaf bitme noktasına kadar geldi…
Bunlara bir nebzede rakip olarak cross
marketlerde açılıyor. Bir yenisi Eyüp Yavuz
tarafından Vakfıkebir'de açıldı, şimdide
Şener Kara tarafından Beşikdüzü'nde
açılacak…
Küçük esnafa destek insanlardan da
gelmesi gerekiyor. Düğün, cenaze gibi
topluluk gerektiren yerlerde küçük esnaf
katılır. Burada olan büyük market
yöneticileri katılmaz. Onlar para peşinde,
ne kadar kazanırsam kar olarak bakarlar…
Başkan Kadem Sağlam ile devam edelim;
Bir şey oluyor kadem başkan, bir açıklama
yapılacak kadem başkan, Vakfıkebir'de
kadem başkan ismini herkes ezberledi
artık…
Birkaç yıl önce bizler bir araştırma
yaparak, belediye başkan adaylığı ile ilgili
bir haber yapmıştık. Bu haberde kadem
başkan'da var idi…
Bu kadar gündemde olması, bir belediye
başkanlığı adaylığı gibi bir şey mi olacak…
Merak konusu haline geldi…
*********************
“BAY GÖZLÜK MERHABA”
Bu yazımız haftaya kalsın…

Kuruluşu: 5 Mart 2004
Tarih : 11.09.2020
Sayı : 862

V

akfıkebir Halk Eğitimi
Merkezinin destekleri ile her yıl
açılan üniversiteye hazırlık kurslarına bu yılda yoğun bir ilgi var.
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemile
Kahyaoğlu, Halk Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı Mustafa Daloğlu
ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(Uygulama Oteli) Müdürü Mehmet

Anadolu Lisesi (Uygulama Oteli)
binasında eğitime başlayan kursiyerler maske ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen sınıarda
eğitim almaya başladılar. Vakfıkebir

Kahveci tarafından kurslar ziyaret
edilerek (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilere ve eğitim veren öğretmenlere
başarı dileklerinde bulundular.

olmazlardan biri haline gelen
üniversite eğitimi için hazırlık yapan
öğrenciler, HEM' in açtığı kurslarla
geleceklerine yön verecek dedi.”
Müdür Kahyaoğlu, “Vakfıkebir Milli
Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi
Merkezi, Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi işbirliğinde açılan üniversite
hazırlık kursumuzda üç sayısal
sınıfı, iki eşit ağırlık sınıfı, iki sözel
sınıfı olarak planlanan kurs 100
öğrenciyle Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi binasında 03 Eylül 2020
tarihinde başlamıştır. İlçemizin en
önemli ihtiyacını karşılamaya
yönelik hizmetin sunumunda kurum
olarak 6 yıldır hizmet vermekte olup
öğrencilerimizin hayal ettiği üniversiteleri kazanmalarında öncülük
yapılmıştır. Deneyimli kadro güçlü
irade ile öğrencilerimizin hizmetinde
olmaya devam edeceğiz dedi.”

KESKİN, “CHP'NİN 97. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDEYİZ”

æ

CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı
Mehmet Keskin yayımladığı
kuruluş mesajında şu ifadelere yere
yer verdi. Başkan Keskin, Atatürk,
daha Samsun'a çıktığı anda
Cumhuriyeti kurma krindeydi.
Kurtuluş Savaşı'nın her
aşamasında bu adımları attı.
Savaşı kazandıktan sonra da,
Cumhuriyetin siyasal temel taşlarını
döşemeye devam etti. Bu temel
taşların başında, Cumhuriyet krini
savunacak, halka, seçmene
aktaracak bir siyasal partinin
kurulması vardı. Cumhuriyet Halk
Partisi'nin temelleri, Meclis'te
kurduğu “Anadolu ve Rumeli
Müdafaai Hukuk Grubu” ile atılmıştı
zaten. Gazi Paşa, Nutkunda
kuracağı partinin esaslarını ve
bunları halka danışarak nasıl
saptadığını anlatıyor ve program
hakkında yapılan eleştirilere şöyle
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İMTİYAZ SAHİBİ

“ÖĞRENCİLER, HEM'İN AÇTIĞI
KURSLARLA GELECEKLERİNE
YÖN VERİYOR”
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Cemile Kahyaoğlu ziyaret
sonrası yaptığı açıklamada; “Hayat
Boyu öğrenme prensiplerine bağlı
eğitim anlayışıyla Vakfıkebir Halk
Eğitimi Merkezimiz '7'den 70'e tüm
insanların hayatlarına dokunmaya
devam ediyor. Destek kurslarını
başarıyla sürdüren Halk Eğitimi
Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yılda
üniversite sınavlarına hazırlanan
gençler için üniversite Hazırlık kursu
açtı. Her yıl ortalama 2 milyon
öğrencinin ter döktüğü üniversitelere
giriş sınavı, geleceğin teminatı olan
gençlerin hayatlarında bir dönüm
noktası haline gelmiş durumda.
Prestijli bir iş, güvenilir gelecek ve
seçkin sosyal çevre için olmazsa

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR

Melahat KAMBUROĞLU

Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

SAYFA EDİTÖRÜ

e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

Vedat FURUNCU
e-mail: vedfux@gmail.com

yanıt veriyor...“Muhterem efendiler,
her yerde kuracağım siyasi parti
hakkında halk ile uzun konuşmalar
yaptım. 7 Aralık 1922 tarihinde,
Ankara basını aracılığıyla, halkçılık
esasına dayalı ve 'Halk Partisi'
adında siyasi bir parti kurmak
niyetinde olduğumu açıklayarak bu
partinin nasıl bir program izlemesi
gerekeceği hakkında bütün
vatanperverlerin, bilim ve teknoloji
insanlarının yardım ve katılımlarına
başvurmuştum.
“DOKUZ İLKE, PARTİMİZİN İLK
PROGRAMI”
Keskin, Gerek bazı kişilerden
aldığım yazılı görüşlerden ve gerek
halk ile kir alışverişinden çok
yararlandım. Sonunda 8 Nisan
1923 tarihinde, görüşlerimi dokuz
ilke olarak saptadım. İkinci Büyük
Millet Meclisi'nin seçimi sırasında
yayınlayıp ilan ettiğim bu program,
partimizin kuruluşuna esas
olmuştur. Bu program, bugüne
kadar uyguladığımız ve
sonuçlandırdığımız esaslı bütün
konuları kapsıyordu. Bununla
birlikte, programa alınmamış,
önemli ve esaslı bazı sorunlar da
vardı. Örneğin, Cumhuriyet'in ilanı,
Hilafet'in kaldırılması, Şer'iye
Vekâleti'nin kaldırılması,
medreseler ve tekkelerin
kaldırılması, şapka giydirilmesi
gibi... Bu sorunları programa
alarak, zamanından önce, cahil ve
mürtecilerin bütün milleti
zehirlemeye fırsat bulmalarını
uygun görmedim. Çünkü bu
sorunların, uygun bir zamanda
çözülebileceğine ve milletin
sonuçtan memnun kalacağına
kesin olarak güveniyordum.
Yayınladığım programı, bir siyasi
parti için yetersiz, kısa bulanlar
oldu. Halk Partisi'nin programı
yoktur dediler. Gerçekten de,
ilkeler adı altında bilinen
programımız, itiraz edenlerin
gördükleri ve bildikleri biçimde bir

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
kamburogluahmet@hotmail.com
0533 495 07 20

kitap değildi. Fakat, esaslı ve
pratikti. Biz de uygulanamayacak
düşünceleri, teorik birtakım
ayrıntıları yaldızlayarak bir kitap
yazabilirdik. Öyle yapmadık.
Milletin, maddi ve manevi
yenilenmesi ve gelişmesi yolundaki
işler ve uygulamalarla, sözlerin ve
teorilerin önüne geçmeyi tercih
ettik. Bununla birlikte, 'hâkimiyet
milletindir', 'Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin dışında hiçbir makam,
milletin yazgısına hâkim olamaz',
'Bütün yasaların yapılmasında, her
nevi örgütlenmede, yönetimin her
türlü ayrıntısında, genel eğitimde,
iktisatta, milli hâkimiyet esasları
içinde hareket edilecektir',
'Saltanatın kaldırılması hakkındaki
karar değişmez ilkedir' gibi
bilinmesi gereken önemli noktalar
ve mahkemelerin düzeltileceği ve
bütün yasalarımızın hukuk biliminin
gereklerine göre yeni baştan
yazılacağı ve tamamlanacağı,
ondalık ürün vergisinin
değiştirileceği, milli bankaların
sermayesinin artırılacağı, ihtiyaç
duyduğumuz demiryollarının inşa
edileceği, öğretimin birleştirilmesine
derhal başlanacağı ve ili askeri
hizmet süresinin azaltılacağı,

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mah. Gülbaharhatun Cad. Deniz Sokak
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON

ülkenin imarına çalışılacağı vb...
gibi önemli ve ivedi gereksinmeler,
ilan edilen ilkelerin dışında kalmamıştı. Barış hakkındaki görüşümüzün de, 'mali, iktisadi, idari
bağımsızlığımızı mutlaka sağlamak
koşuluyla, barış sağlamaya
çalışmak olduğunu' söyledik. Hilafet
makamının, bütün İslama ait bir
makam olabileceğini de işaret ettik.
“İLKELER, 'HALK PARTİSİ'NİN
KURULUŞUNA VE ÇALIŞMASINA
YETERLİYDİ”
Başkan Keskin, Partinin adına daha
sonra 'Cumhuriyet' kelimesi de
eklenerek -bilindiği gibi'Cumhuriyet Halk Partisi' adı
verildi.”Bunu içindir ki "CHP dilekçe
ile kurulmuş bir parti değildir. Savaş
meydanlarında kurulmuştur.
Kurtuluşun ve kuruluşun partisidir.
Kuruluştan Cumhuriyete,
Cumhuriyetten demokrasiye giden
onurlu bir yolculuğun partisidir"
diyoruz. Cumhuriyetten,
demokrasiden uzaklaştığımız, "Tek
Adam/SARAY REJİMİ" ile içeride
ve dışarıda büyük sorunlar
yaşadığımız bu karanlık günlerden
de çıkışın reçetesi ve güvencesidir,
CHP. CHP Varsa Herkes İçin Var!
Kuruluşunun 97.yılı kutlu olsun!

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................2.000 TL
Yarım Sayfa Reklam................750 TL
1/4 Reklam................................350 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............2.500 TL
Kongre.......................................250 TL
Zayi.............................................50 TL

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Telefonlar : 841 56 00 - Fax : 841 43 23 - Cep:0533 495 07 20 VAKFIKEBİR
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GÜNDEM

YAKUTA; “BAŞARILARIMIZ ARTTIKÇA

SORUMLULUKLARIMIZ DA ARTIYOR”

V

akfıkebir İlçesinde 2020
(LYS) liselere geçiş
sınavında büyük bir
başarıya imza atılmasının
ardından merakla beklenen
(YKS) yükseköğretim kurumları
sınavı sonuçları belli oldu.
Vakfıkebir İlçesi eğitim alanında
başarı çıtasını her geçen yıl üst
sıralara doğru çıkartmaya
devam ediyor. İlçe genelindeki
liselerden bu yıl mezun olan 84
öğrenci üniversiteli oldu.
“BAŞARI SIRALAMAMIZ
ARTTIKCA BİZDE MUTLU
OLUYORUZ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı
Mesut Yakuta, "2020 yılı
Vakfıkebir'in eğitim başarı
sıralamasında üst noktalara
geldiği bir yıl olması bizi mutlu

ediyor. Öğrencilerimiz hem
bireysel olarak hem de genele
baktığımızda Vakfıkebir'in
başarı sırasını yukarılara
çıkması için büyük rol oynadı.
Sınava giren öğrencilerimizden
Vakfıkebir Fen Lisesi Öğrencimiz Enes Talha Uçar Türkiye
sıralamasında (EA) alanında
830.cu olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Öğrencimizi,
ailesini ve başarıyı elde etmesinde emeği geçen öğretmenlerini tebrik ediyorum. Diğer
başarılı olan çocuklarımızın
kendilerini öncelikle tebrik
ediyorum. Çocuklarımızla
sohbet ettiğimizde her zaman
başarının düzenli çalışmaktan
geldiğini görüyoruz. Düzenli
çalışmanın yanı sıra bol bol

kitap okuyarak ta sınavlarda ve
hayatta başarımızı artırdığımızı
görmek güzel. Başarılarımız
artıkça sorumluluklarımızda
artıyor. Gelecek yıllarda bu
başarı çıtasını daha da yukarı
çekmek için çalışacağız dedi.”
“ÜLKEMİZİN HEDEFLERİ
BÜYÜK, BU HEDEFLERE
ULAŞMAMIZIN TEMEL
KOŞULU ÇALIŞMAKTIR”
Kaymakam Yakuta; “Değerli
Gençler, Bu ülkenin zeki bireyleri olarak muasır medeniyetler
seviyesine sizin gibi kıymetli
gençlerin sayesinde ulaşılacağız. Başarılı çalışmalarınız
diğer öğrencilerimize örnek
olacaktır. Ülkemizin hedeeri
büyük, bu büyük hedeere
ulaşmamızın temel koşulu
çalışmaktır. Sizi başarılı çalışmalarınızdan ve almış olduğunuz puanlardan ötürü tebrik
ediyorum. Size emek vererek
bu günlere getiren başta aileleriniz olmak üzere, öğretmenlerinizi ve okul idarecilerinizi
tebrik ediyorum. Sevgili Genç

Kardeşlerim! Yeni bir hayata
yelken açtığınız bu süreçte daha nice başarılara imza atacağınızdan hiç şüphemiz yok.
İlçemiz ve genç öğrenci kardeşlerimize iyi bir örnek olacaksınız. İnşallah eğitim süreniz tamamlandıktan sonra Ülkemize
hizmet etmenin haklı gururunu
yaşayacaksınız. Milli Eğitim
Müdürlüğümüz nezdinde Tüm
öğrencilerimizi başarılarından,
öğretmenle-rimizi gayretli çalışmalarından, velilerimizi de desteklerinden dolayı tebrik ediyor,
bu çocuklarımızın başarısında
onlarında yönlendiriciliği çok
önemli oldu. Bu vesile ile kazanan öğrencilerimize üniversite
hayatlarında başarılar dilerken,
mezun olan bütün öğrencilerimize yeni hayatlarının başarı ve
mutluluk getirmesini temenni
ediyorum" dedi.
2020 YILI YKS SINAVINDA
İLÇEDEKİ LİSELERİN
DURUMU
-Vakfıkebir Fen Lisesi : 126
öğrenci sınava girdi. 48 öğrenci

4 yıllık, 1 öğrenci 2 yıllık bölüm
kazandı.
-Vakfıkebir Gülbahar hatun
Anadolu Lisesi : 68 öğrenci
sınava girdi. 5 öğrenci 4 yıllık,
11 öğrenci 2 yıllık bölüm
kazandı.
-Vakfıkebir Ömer Nakkaş
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi : 46 öğrenci sınava girdi.
1 öğrenci 4 yıllık, 6 öğrenci
2 yıllık bölüm kazandı.
-Vakfıkebir Anadolu İmam
Hatip Lisesi : 69 öğrenci sınava
girdi. 5 öğrenci 4 yıllık, 5
öğrenci 2 yıllık bölüm kazandı.

-Vakfıkebir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi: 12 öğrenci
sınava girdi. 4 yıllık kazanan
yok. 2 öğrenci 2 yıllık bölüm
kazandı.
-Vakfıkebir İMKB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi: 22
öğrenci sınava girdi. 1 öğrenci
4 yıllık, 1 öğrenci 2 yıllık bölüm
kazandı. İlçe genelinde toplam
60 öğrenci 4 yıllık, 24 öğrenci
2 yıllık üniversiteye kayıt hakkı
kazandı. Toplamda liselerde
eğitimlerine devam eden 84
öğrencimiz çeşitli üniversitelere
yerleşmiştir.

“ARTIK B NA ALTINDA

V

akfıkebir İlçesinde ikinci
el oto alım satımı yapan
esnaarımız Belediye
Başkanımız Muhammet Balta'yı
makamında ziyaret ederek,
yeni çıkan kanun değişikliği
sonrası yaşadıkları sorunlarla
ilgili görüş alış verişinde
bulundular.
“ARTIK BİNA ALTINDA OTO
GALERİ AÇILMAYACAK”
Uzun zamandır gündemde olan
apartman altı oto galerilerin
taşınmasına yönelik düzenleme
yürürlüğe girdi. Söz konusu
uygulama kapsamında artık
konut ruhsatlı yapıların altında
oto galeri açılamayacak.
Açılmış olanlar ise yönetmelikle
gösterilen yerlere taşınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

OTO GALER AÇILAMAYACAK”
Erdoğan tarafından onaylanan
ve 9 Haziran'da Resmi
Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren yönetmelik ile
apartman altında galeri
açılmasının önü tamamen
kapandı.''İş yeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik''
ile kesinlik kazanan düzenleme
LPG'li araçların patlama ve
yangın riski ile satışa çıkarılan
araçların kaldırım ve yol işgali
sonrasında gündeme gelmişti.
Yürürlüğe giren düzenleme
sonrası artık bina altlarında
yeni oto galeri açılışına izin
verilmeyecek.
“GALERİCİLER SİTESİ
KURULMALI”

Belediye Başkanı Muhammet
Balya'yı makamında ziyaret
eden ikinci el oto galericiler,
”Yetki belgesi alımında
yaşadıkları sorunlara çözüm
bulunmasını istediler. Bina
altlarından kurtarılmalarını ve
Belediyeden şehir içinde ya da
şehir dışında bir yer
gösterilmesini ve bu
mağduriyetin ortadan
kaldırılmasını talep ettiler.”
Belediye Başkanı Muhammet
Balta ise yaptığı açıklamada
ise, “Yapılan yasa değişikliği
sonrası yeni düzenleme ile
birlikte bina altı oto galericiliğin
tarihe karıştığını belirtti. Oto
galericilik işi ile uğraşan
kıymetli esnaarımızın bir
araya gelerek galericiler sitesi

oluşturmaları gerektiğini
belirten Başkan Balta,
İlçemizde bu işle uğraşan
kıymetli esnaf arkadaşlarımızın
bir araya gelerek galericiler
sitesi yapmaları gerekiyor. Artık
bina altlarından kalkacak olan

oto galerilerin boş bir arazi
üzerinde güzel bir site
oluşturmaları gerekli. Bizler
belediye olarak ziki ve alt yapı
anlamında kendilerine yardımcı
oluruz. Esnaf arkadaşlarımız bir
arazi bulsunlar biz belediye

olarak imar düzenlemesi ve
diğer her hususta yasaların
gerektirdiği şekilde
esnaarımıza yardımcı oluruz.
Başkan Balta, sorunları not
alarak çözüm için gayret
göstereceğim dedi.

“OTO GALERİCİLER BAŞKAN'I
ZİYARET ETTİ”

KANDEMİR, “İLÇE BAŞKANLIĞI
iÇiN BEN DE VARIM” DEDi
19 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan Vakfıkebir MHP İlçe kongresinde MHP İlçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

V

akfıkebir İlçesinde
MHP'nin ve Ülkücü
camianın önde gelen
güçlü isimlerinden olan
Zekeriya Kandemir, 19 Eylül
2020 tarihinde yapılacak olan
İlçe kongresinde Vakfıkebir İlçe
Başkanlığı'na aday olduğunu
açıkladı. Kandemir, kongre çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Adaylığına ilişkin açıklama
yapan Kandemir, şunları kaydetti; Vakfıkebir'i seven,
Vakfıkebir de yaşayan, burada
doğmuş ve büyümüş bir kardeşinizim. İlk, orta ve lise öğrenimimi Vakfıkebir de tamamladım. 40 yıldır Vakfıkebir'imize,
memleketimize esnaf olarak
hizmet etmekteyim. Vatanımıza, milletimize, devletimize olan
sevdamın bir yansıması olarak
gördüğüm Milliyetçi Hareket

Partisi'nde, Ülkü Ocakları'nda;
ortaöğretim ve lise yıllarımda
aktif görevlerde bulundum.
Halen Milliyetçi Hareket
Partisinin kayıtlı bir üyesiyim.”
“VAKFIKEBİR İÇİN
ÇALIŞMAYA HAZIRIM”
İlk günkü heyecan ve azimle
MHP İlçe Başkanlığına aday
olduğunu vurgulayan Kandemir,
“Bizden önce bu görevlerde
bulunan herkesten Allah razı
olsun. Yedişmiş olduğum
Milliyetçi ve ülkücü camianın
heyecanı, inancı ve azmiyle
Milliyetçi Hareket Partisi
Vakfıkebir İlçe Başkanlığı'na
adayım. Vakfıkebir Milliyetçi
Hareket Partisi, mevcut siyasi
partiler içinde tüm
teşkilatlarında gençlerin yoğun
olarak görev yaptığı tek partidir.
Dolayısıyla heyecan, coşku ve

enerji her zaman yükselerek
devam etmektedir. Genç ve
dinamik teşkilatlarımız bitmek
bilmeyen enerjileriyle gece
gündüz Vakfıkebir için
çalışmaya hazırdır. Nesiller

arası köprü vazifesi görmek,
yeni nesli anlamak, onların
isteklerine ve beklentilerine
önem vermek, saygı, sevgi ve
hoşgörü çerçevesinde
samimiyetle birlik ve beraberliğimizi daha da sağlamlaştırarak görev yapmak
istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ
DE HERKESE AÇIK”
“Benim ve ülkücü
arkadaşlarımın tek gayesi
toplumun her kesimine
ulaşmak, dertleriyle
dertlenmek, sevinçleriyle
sevinmektir. Kapımız da
gönlümüz de herkese açıktır”
diyen Kandemir, şöyle devam
etti; “Türk Siyasi Tarihinin
vazgeçilmezi olan Milliyetçi
Hareket Partisi daima tavrını ve
tarafını Türk Milleti'nden, Türk

Devleti'nden yana belirlemiştir.
Lafta değil özde, icraatta
milletinden ve devletinden yana
olduğunu yakın zamanda bir
kez daha kanıtlamıştır. Akılların
karıştığı zorlu günlerde Türk
Milleti'ne, teşkilatlarına daima
yol gösteren Liderimiz Sayın Dr.
Devlet Bahçeli önderliğinde her
durum ve şartta göreve hazırız.
Ülkü Ocaklı olmamızın haklı
gururuyla, genç ve dinamik
yapımızla, teşkilatlarımızın her
kademesinde bizi tanıyan, bize
inanan, ülkücülerin desteğiyle
Vakfıkebir ilçe başkanlığı
görevine adayım. Allah çıkmış
olduğumuz bu kutlu yolda
bizleri utandırmasın.”
Ömrümü adadığım Türk İslam
Ülküsünün yegane siyasi
temsilcisi Milliyetçi Hareket
Partisi'nin Vakfıkebir İlçe

Başkan adayı olarak Bilge
Liderimiz sayın Devlet Bahçeli"
beyin önderliğinde 2023
hedeerine Ülkemizi ulaştırmak
için Vakfıkebir İlçemizde tüm
gayretimizle çalışmak için
adayım. Cumhur İttifakının
şerei bir paydaşı olan Milliyetçi
Hareket Partisi olarak gönülleri
fethetmek tüm Ülküdaşlarımızı
kucaklamak en önemli
uğraşımız olacaktır. Vakfıkebir
ilçe teşkilatını ortak akılla
yöneteceğiz. Birleştirici ve her
zaman Vakfıkebir için hizmet
için var olacağım. Allah çıkmış
olduğumuz bu kutlu yolda
bizleri utandırmasın. Aday
olacak bütün ülkücü dava
arkadaşlarıma başarılar
diliyorum. Hepimiz hizmet için
varız. Hepimiz MHP için varız”
diye konuştu.
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AKSOY, “OKUMA YAZMA HAYATIN
EN ÖNEMLİ OLGULARINDAN BİRİSİDİR”

Osman KOYUNCU

K

SÜNNETLER ÜZERİNE BİR YORUM

âinatta iki çeşit sünnet vardır birisi
küçük sünnet yani sünneti
Muhammed'iye (Peygamberimizin kudsi
hadisleri, sözleri, fiilleri ve yazıları), diğeri
ise büyük sünnettir ki buna sünnetullah
diyoruz. Kâinattaki fen bilimlerinin tespit
ettiği ve etmeye devam ettiği canlı ve
cansız varlıkları içine alan fizik, kimya,
biyoloji, jeoloji ve astronomi gibi ilimlerin
gösterdiği değişmez ve değişmesi ancak
mucize ile olan kanunların tümü büyük
sünnettir. Küçük sünnet büyük sünnetin
keşfedicisidir. Kur'an, sünnetullahın
örneği ve büyük insan olan kâinat için bir
mantık kitabıdır. Bu kâinatın düşünce
gücü ise küçük âlem olan nevi
beşerdir(Kızıl İcaz 98 özet).
Varlık tektir ve bütündür, bu görünen ve
bizlerin varlık dediklerimize Kura'an'ın
varlık demeyip şey diye ifade ediyor. Bu
şeyler, O birliğin yansıması, gölgesi belki
gölgelerinin gölgeleridir. İsra 110 da O tek
varlığın iki farklı büyük boyutundan
bahseder. Sonsuz soyut(maddi olmayan)
boyuta Allah, O sonsuz soyutun
somut(maddi) boyutuna Rahman diyoruz,
bu sonsuz soyut ve somutun bileşkesine
vahdaniyet, vahdaniyetin bütün
özelliklerini gösteren en küçük çaptaki
yansımasına ehediyed denir. Güneş
vahdaniyetse su damlasındaki yansıması
ehadiyettir. Ehadiyetin en mükemmel ve
en büyüğü Hz. Muhammed'dir. Bütün
peygamberler ve kitaplar O birliğini ve
vahdaniyetini göstermek için gelmiştir.
Parmağımla bir kuşu göstersem, akıllı
adam kuşa, ahmak adam ise parmağa
bakar. İşte bütün kutsal kitaplar ve
peygamberler O varlığı anlatıyor. O'nu
anlatan kitaplarda cam gibi şeffaf olup

altında Kuran'ı göstermeli, Kuran'a gölge
olmamalı.
İnsan, peygamber bile olsa sonsuzluğu
kavrayamaz, o sonsuzluk ancak onun
isimleri ile öğrenilir. İşte kâinattaki fenler
Allah'ın isimleri ve kâinatın aklıdır. O
varlık ancak sünnetullah denen fenlerle
bilinebilir. Peygamberlerin sünnetleri,
kâinattaki sünnetullah dediğimiz fen
ilimlerini anlamak için basamaktır. İslam
âlemi, kâinatın aklı ve Allah'ın isimleri
mevkisinde olan fenleri dışladığından
küçük sünneti de elde edemediler.
Her zamanın bir hükmü vardır,
Mecelle'de zamanın değişmesi ile
hükümlerin değişmesi(kesin ahkâm hariç)
kaçınılmazdır der. Bu zamanın bütün
ilimleri birlikte tefrika yapmadan
öğretilmeli. O, tektir ve bütün ilimlerde
o'nundur. İlmi, dini ve fenni diye ayırmak
tefrikadır, birliği bozmaktır. Kâinatın
aklını ve Allah'ın isimlerini bilmeden O,
gerçek manada bilinemez. O'nu çok
uzaklarda, somut bir varlık olarak
algılanırsa, gerçek manada iman
sayılmaz, kırk vefiyattan ancak birkaç
tanesinin imanının kurtarmasının sırrı
budur.
İnsanlık, O varlığa, hayatın devamlı
olduğuna(cismani haşre) inanır ve O'na
güvenir, O'na sığınır, diğer insanlarla,
amel i salih noktasındaki hükümlülüğünü
yerine getirir, iyi işler yaparsa, insanlık
için en küçük müşterek ortak nokta
yakalanır. En büyük müşterek ortak nokta
ise, kâinatın aklı ve Allah'ın isimleri olan
fen bilimleri(sünnetullah) ile kâinat kitabi
ve Kur'an' ı, Hz. Muhammed ile birlikte
okuyarak, O varlığın mazhariyetine
ulaşmak, O'na cami bir ayine olmaktır.

M

üdür Aksoy mesajında;”
Okuma yazmanın hayatın
en önemli olgularından birisi
olduğunu belirtti. Okur
yazarlığın artırılması gerektiğini
vurgulayan Aksoy, "Okumak
insan kişiliğini, karakterini ve
doğrularını insana tanıtarak
geleceğe yeni ufukların
açılmasını sağlamaktadır.
Okumak bir alışkanlıktır ve

alışkanlıklar ise çevreyle edinilir.
Toplumumuz da okumayı seven
ve çocukları ile kütüphanelere
giden anne babalar, çocuklarında da kitap okuma sevgisi
uyandırırlar" dedi. Müdür Aksoy;
“Araştırmanın, sorgulamanın,
yazmanın, analitik düşünmenin
anahtarı olan okumanın
karanlıkları aydınlığa çevirdiğini
belirterek; “Bir toplumda

okuryazar oranı ne kadar fazla
ise o toplum o ölçüde gelişir ve
ilerler. Okumaktır bir milleti
uygar yapan. İnsanı insan
yapan, bizleri diğer varlıklardan
ayıran özelliklerimizden biri de
okuryazar olmamızdır. Herkes
için daha sürdürülebilir bir
gelecek inşa etmek için
okuryazarlık temel aşamadır.
Geleceği yazmak ve okumak ya
da gelecekte söz sahibi
olabilmek için okuma yazma
bilmek şarttır. Ülkemizdeki
okuma yazma bilmeme
sorununun giderilmesi için
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep
Tayyip Erdoğan ve kıymetli
eşleri Sn. Emine Erdoğan
hanımefendinin himayelerinde
yeni bir seferberlik başlatılarak
bu noktada ilçemizde olduğu
gibi ülke genelinde de önemli
başarılar elde edildi. Okur-yazar
olmak hiçbir vatandaşımızın için
geç değil. Devletimizin kapılarını
herkese açıktır dedi.” Müdür
Samim Aksoy, "Okumayı yaşam
biçimine dönüştürebilmemiz ve
bunu gelecek nesillere
aktarabilmemiz temennisiyle
Dünya Okuma Günümüz kutlu
olsun" ifadelerine yer verdi.

VAKFIKEBİR KEMAL'E AĞLADI

Vakfıkebir ilçesinin sevilen simalarından Kemal Taşkın yakalandığı
amansız hastalığa yenik düşerek 45 yaşında yaşamını kaybetti.

U

etti. Cenazesi Vakfıkebir
Karatepe Mahallesi'ndeki
evinin yanında kılınan cenaze
namazının ardından aynı
yerdeki aile kabristanlığında
toprağa verildi. Efendiliği ve
dürüstlüğü ile tanınan, ilçede
çok sevilen Kemal Taşkın'ın
ölümü Vakfıkebir'de derin
üzüntü ile karşılandı.

zun yıllardır pazarcılık
yaparak geçimini
sağlayan Kemal Taşkın'ın
Beşikdüzü'nde de bir işyeri
buluyordu. Üç çocuk babası
olan Kemal Taşkın bir süredir
mücadele ettiği amansız
hastalığın ilerlemesi
sonucunda KTÜ Farabi
Hastanesi'nde hayata veda

BAŞKAN KÖROĞLU'NA TAM DESTEK

26 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan AK Parti Tonya İlçe
Kongresi öncesi, İlçe Başkanı Cafer Köroğlu'na hem belediye meclisi
hem kadın kollarından hem de yönetim kurulundan tam destek geldi.

HASRET iLE MESUT NiŞANLANDILAR

Vakfıkebir İlçesi Kıranköy Mahallesinden Ayşe ile Mehmet Fukul'un 112 acil
hemşiresi olarak görev yapan kızları Hasret ile Büyükliman Mahallesi sakinlerinden
Fatma ile Hikmet Erkan'ın Eczacı Kalfası olarak çalışan oğulları Mesut nişanlandılar.

V

akfıkebir
ilçesi
Büyükliman
Mahallesi
sakinlerinden
REGA GENÇLİK
gurubunun kaptanı
ve Büyükliman
Mahallesi ağazası
olan ayrıca Zeynep
Eczanesi
personellerinden
eski futbolcu Mesut
Erkan ile Giresun ili
112 Acil
personellerinden
Hemşire Hasret
Fukul evlilik
yolunda önemli bir
adım atarak
nişanlandılar. Genç
çiftlerin evlilik

yolunda attıkları bu
ilk adımlarının
ailelerine ve
kendilerine sağlık,
mutluluk ve başarı
getirmesini
diliyoruz. İki aile
arasında sosyal
mesafe ve maske
kurallarına uygun
olarak sade bir
nişan töreni
yapıldı. Genç
çiftlerin nişan
yüzüklerini
Vakfıkebir İlçesinin
önemli iş
adamlarından
Garipler Boya A.Ş.
sahibi Ahmet Garip
ile İsmet Fukul
birlikte taktılar.

S

eçime tek liste ile girmesi
beklenen İlçe Başkanı
Cafer Köroğlu önceki gün parti
binasında, Belediye Başkanı
Osman Beşel'in de katıldığı
toplantıda belediye meclis
üyelerinin, ardından Kadın
Kolları ve son olarak da
yönetim kurulu ile gerçekleştirilen toplantılarda adaylık
konusunda herkesin desteğini
aldı.Toplantılar sonrası AK Parti
İlçe Başkanı Cafer Köroğlu
yaptığı açıklamada, “Genel
Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın riyasetinde Tonya
için inandığın yolda yürü
sloganı ile 26 Eylül tarihinde

gerçekleştireceğimiz AK Parti 7.
Tonya İlçe Kongresini inşallah
gerçekleştireceğiz. Kongre
öncesi bizlere büyük destek
veren başta ilçemizin evladı AK
Parti Trabzon Milletvekilimiz
Sayın Salih Cora olmak üzere,
Belediye Başkanımız Sayın
Osman Beşel'e, belediye meclis
üyelerimize, Kadın Kollarımıza,
yönetim kurulu üyelerimize,
mahalle başkanlarımıza,
partimizin kuruluşundan bu
zaman kadar hizmet etmiş ilçe
başkanlarımıza, partililerimize,
delegelerimize ve tüm
üyelerimize teşekkür ediyor,
ebediyete intikal edenlere
Allah'tan rahmet diliyorum”

dedi.İlçe Başkanı Köroğlu
yaptığı açıklamada, ''Bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra
da kıymetli Milletvekilimiz Sayın
Salih Cora önderliğinde, ilçemize güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Özellikle
turizm alanında ilçemizin önünü
açacak projeleri hayata geçirme
noktasında hem vekilimiz hem
belediye başkanımız hem
yönetimimizle birlikte var
gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz. Her şey Tonya için,
her şey Tonyalılar için” diye
konuştu. AK Parti Tonya İlçe
Kongresi 26 Eylül tarihinde saat
11.00'de kapalı spor salonunda
gerçekleştirilecek.
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OKUL SERViSi ESNAFI

OĞUZTARHAN'DAN
BAŞKAN
BALTA'YA
ZiYARET
SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR
Vakfıkebir Şoförler Odası Başkanı İsmail Çobanoğlu, okul servisi
esnafının sorunlar yumağı içinde yaşam savaşı verdiğini
belirterek, 7 maddede sıraladığı sorunlara çözüm istedi.

î

Çobanoğlu, yazılı açıklamasında şu
ifadeleri kullandı:
“Okul servisleri esnaarı olarak ülkemizin
geçtiği zorlu dönemde yaşadığımız sıkıntılara
çözüm üretilmesini ve sorunun bir an önce
çözüme kavuşması gerekliliği inancındayız.
13 Mart 2020 tarihinde pandemi nedeniyle
okulların kapatılmasından dolayı servisçi
esnafı olarak zorlu bir sürece girmiş
bulunmaktayız. Servisçi esnafı 6 aydır
çalışmadan ,2020 Eylül ayına okulların
açılmasını beklemekteydik. Nitekim okulların
uzaktan, kademeli ve seyreltilmiş eğitim
modeline geçmesi nedeniyle tam olarak
açılmaması gündeme gelmiştir. Genelge ile
kapatılmayan ama dolaylı yoldan okulların
kapatılması ile beraber servis sektörü de
çalışamamış duruma gelmiştir. Devlet
yetkilileri olarak servisçi esnafımıza bir an

önce yardım elini uzatılması ve bu zorlu
süreçten ülke ve millet olarak hep beraber
çıkmak zorundayız. Servisçi esnafının artık
bıçak kemiğe dayandığını, dayanacak
gücünün kalmadığını belirtmek isteriz. Bu
zorlu süreçte hangi işletme 6 ay dan daha
fazla çalışmaması durumunda ayakta
kalabilir? Öncelikle çocuklarımızın ve
milletimizin sağlığı göz önüne alınmalıdır.
Lakin bu süreçte devletimiz servisçi esnafının
herhangi bir sorunun çözümü ve önerisi
gündeme gelmemiştir. Araçlarımızın sabit
giderleri halen devam etmektedir. Sigortalar,
Bağkur ödemeleri, bandroller ,araç vizeleri,
krediler, banka ödemeleri ve vergileri esnaf
olarak ödemeye devam ettik. Bunlara çözüm
üretilmesini bekleriz.
SORUNLARI 7 MADDEDE TOPLADI
Servisçi esnafının sorunları, çözümleri;
1-Pandemi dolayısıyla Bağkur, SSK, ve vergi
ödemelerinin alınmaması
2-Belediyelere ödenen ruhsat harçların
alınmaması
3-Sektör olarak devletimizin esnaara nakdi
desteğinin sağlanması
4-Krediler ve banka ödemelerinin faizsiz en az
1 yıl ertelenmesi
5-Araç yaşının bir an önce uzatılması,
12 yaştan 20 yaşa çıkarılması
6-Servis rehber personelinin 22 yaş ve lise
mezunu olması zorunluluğunun kaldırılması
7-Okul servis araçlarında istenen kamera ve
koltuk sensörünün ileri bir tarihe ertelenmesi
Bizler bu zorlu süreçte her zaman devletimizin
yanında olmaya devam ettik. Devletimizden
okul servisleri esnafı olarak sorunlarımızın
çözümü ve ayakta kalabilmemiz için bir an
önce gereğinin yapılmasıdır.”

CENAZE iLANLARI YASAKLANDI

S

ağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri doğrultusunda İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar
gereği; Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz
önünde bulundurularak cenazelerde oluşacak
yoğun kalabalıkların önüne geçilebilmesi ve
salgının yayılım hızını azaltmak amacıyla
cenaze ilanlarının belediye hoparlöründen
yapılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır.

VAKFIKEBİR'DE KAZA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığına atanan J. Teğ. Mert
Oğuztarhan, J. Bşvç. Şükrü Derinyar ile birlikte Belediye
Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti.

V

akfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta,
Vakfıkebir İlçe Jandarma
Komutanı Mert Oğuztarhan'a
görevinde başarılar dileyerek,
Osmanlı Belgelerin de Vakfıkebir
isimli kitabı hediye etti. Vakfıkebir
İlçe Jandarma Komutanlığına
atanan J. Teğ. Mert Oğuztarhan
ise kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen Vakfıkebir Belediyen
Başkanı Muhammet Balta'ya
iadeyi ziyaret bulunduğunu
belirterek gösterdiği yakın ilgi ve
alaka dolayısıyla teşekkür etti.

ÜÇ İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN

KÖPRÜ YAPILIYOR

Tonya'nın Kozluca Mahallesi Çamlık Deresi üzerine 3 ilçeyi birbirine bağlayacak köprü yapılıyor.
üzerinde bir köprüye ihtiyacımız
vardı. 7 yıl önce DSİ 22. Bölge
Müdürlüğüne yaptığımız
müracaattan herhangi bir sonuç
alamayınca konuyu AK Parti
Trabzon Milletvekilimiz Salih
Cora'ya ilettik. Sayın Vekilimizin
girişimleri ile köprü inşaatına
uzun süre sonra başlandı.
Köprünün tamamlanması ile
hem 3 ilçemiz birbirine

bağlanacak hem de Kozluca
Mahallesindeki Kahvecili, Şina,
Hola ve Menteşeli mevkileri
arasındaki araç ulaşımı
kısalacak ve büyük bir ulaşım
kolaylığı gerçekleşmiş olacak.
Sayın Vekilimize, köprünün
mahallemize kazandırılmasında
ortaya koyduğu emeklerinden
mahallem adına şükranlarımı
sunuyorum.” şeklinde konuştu.

T

onya'nın Kozluca,
Beşikdüzü'nün Duygulu
ve Vakfıkebir'in Karatepe
mahallelerini birbirine bağlayacak köprü, aynı zamanda
bölgede ulaşım kolaylığı da
sağlayacak. Beşikdüzü'nden
Kozluca istikametine gelen vatandaşlar, Şina, Hola, Menteşeli
mevkilerindeki evlerine gitmek
için artık İskenderli'ye çıkmak
zorunda kalmayacak. Devlet Su
İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü
tarafından yapımına başlanan
köprünün, önümüzdeki hafta
tamamlanacağı ifade edildi.
Konuyla ilgili konuşan Kozluca
Mahallesi Muhtarı Murat
Kahveci, “Kozluca Mahallemizi
Duygulu ve Karatepe'ye
bağlayan karayolu daha önce
yapılmıştı. Ancak Çamlık Deresi

Vakfıkebir ilçesi yeni sahil yolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

E

dinilen bilgiye göre; kaza akşam
saatlerinde 20.00 çıvarı meydana geldi.
Vakfıkebir yeni sahil yolunda meydana
gelen kazada, Beşikdüzü'nden bisikletleri ile
gelen Beşikdüzü ilçesinde ikamet eden Ayça
Al (19) ve Doğukan Boynuz(21), Vakfıkebir

sahilde çay bahçesinde, çay
içtikten sonra tekrar bisikletlerine
binerek, Vakfıkebir Belediye
Plajının karşısında bulunan bir
markete gitmek için
bisikletlerinden indiler. Yürüyerek
yolun karşısına geçtiler. Daha
sonra marketten bir şeyler
aldıktan sonra yolun karşısına
geçmeye çalışan Ayça Al ve
Doğukan Boynuz(21), Beşikdüzü yönünden
Vakfıkebir istikametine doğru gelen 61 HL 226
plakalı, A.G. yönetimindeki araç, yolun tam
ortasındayken aracın çarpması sonucu Ayça
Al (19) olay yerinde hayatını kaybetti.
Beraberinde olan Doğukan Boynuz(21) ise
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına
alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKi BELEDiYE BAŞKANI
YANLIŞLIKLA EŞiNi VURDU
Tonya ilçesi İskenderli Beldesi'nin eski Belediye Başkanı Ahmet
Aktaş, tarlasına domuz girdiğini sanarak bahçeye ateş açtı. Mahsuller
arasında fark edemediği eşi Havva Aktaş'ı (73) kazayla öldürdü.

ARABALI SİNEMA ETKİNLİĞİ VAKFIKEBİR'DE
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Vakfıkebir Belediyesi
ortaklaşa “ARABALI SİNEMA ETKİNLİĞİ” düzenliyor.

YER: Sahil Otopark Alanı TARİH:12 Eylül
2020 Cumartesi SAAT: 20.00
- Başvuru sırasında vereceğiniz telefon numarasına onay kodu gelecektir. Telefon numaranızı yazarken dikkatli olmalısınız.
- Aracınız normal binek araç olmalıdır. Minibüs, kamyonet tarzı araçlar görüşü engelleyeceği için alınmayacaktır.
- Dev ekrandan lmi izlerken, arabanızın radyosundan lmin sesini dinleyebileceksiniz.
- Film başladığında aracınızın farlarını kapalı
tutunuz.
BAŞVURU İÇİN :
https://kurumsal.trabzon.bel.tr/ArabaliSinema

Basvuru.... NOT: Kontenjanla sınırlıdır.

T

onya'da yaşanan olay
Allah kimseye böyle ölüm
böyle acı yaşatmasın
dedirtti. Olay, 4 Eylül 2020
sabah saatlerinde Turalı
Mahallesi, Karabektaş
mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, İskenderli eski
Belde Belediye Başkanı ve
emekli öğretmen Ahmet Aktaş,
evine ait bahçesine domuz
girdiği şüphesi ile ruhsatlı

tabancasını alarak balkondan
ateş etti. Bir süre sonra Ahmet
Aktaş, evde ulaşamadığı eşi
Havva Aktaş'ı aramaya başladı.
Olan bitenden habersiz şekilde
arayışını sürdüren Ahmet Aktaş,
bahçede eşinin kanlar içinde
yerde yattığını fark etti.
Ateşlediği tabancayla eşini
kazayla vurduğunu anlayan
Ahmet Aktaş, durumu
sağlık ekiplerine
bildirdi. İhbar üzerine
adrese gelen sağlık
görevlilerince yapılan
kontrolde, kadının
hayatını kaybettiği
belirlendi. Havva
Aktaş'ın cenazesi,
savcılık incelemesinin
ardından otopsisi için
Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken,
Ahmet Aktaş da,
jandarma ekiplerince
gözaltına alındı.
Jandarma, olayla ilgili
soruşturma başlattı.
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TRABZON HALKI iLE DALGA MI GEÇiYORLAR!

Erzincan - Trabzon Demiryolu'nun Rize'ye kaydırıldığı haberlerine CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'dan sert tepki.

T

rabzon'un yıllarca
beklediği Demiryolu
projesi için Rize'ye
kaydırıldığı haberlerinin
çıkmasının ardından birçok
mecradan tepkiler yükseldi. En
sert tepki de CHP Trabzon
Milletvekili Ahmet Kaya'dan
Geldi. Kaya “Trabzon halkı ile
dalga mı geçiyorlar?” ifadelerini
kullanarak, Demiryolu Projesinin Trabzon için çok önemli bir
proje olduğunu söyledi ve “Bu
proje gerçekten Trabzon'dan
kaydırıldı mı? Kaydırıldıysa
gerekçesi nedir? Trabzon
beceriksiz yöneticilerin bedelini
mi ödedi? Bunun ortaya
çıkmasını istiyorum” şeklinde

konuştu. Milletvekili Kaya,
mecliste genelge vereceğini
belirterek “Şuanda meclise
geçiyorum. Bir genelge
vereceğim. Trabzon her alanda olduğu gibi bulanda da
sahipsizliğinin bedelini ödüyor. Bir soru önergesi hazırlıyorum, Trabzonlu 4 bakanı,
AK Partili 4 Milletvekili, Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı,
AK Parti il Başkanını bu konuyla ilgili bir açıklama yapmaya
davet ediyorum. “ dedi.
BİR TRABZON'LU OLARAK
BUNU KABUL ETMEMİZ
MÜMKÜN DEĞİL
Daha önceki dönemde projenin
hazır olduğunun söylendiğini
belirten Kaya “Daha önceki
belediye başkanı Orhan Fevzi
Gümrükçüoğlu projenin
çizildiğini ve hazır olduğunu,
güzergahın Gümüşhane –
Maçka – Trabzon olarak
çizildiğini, bunun için belirli bir
para ödendiğini söylemişti. Bu

doğru değil miydi? Bu noktaya
nasıl geldik? Bugün söylenen
mi doğru o gün söylenen mi
doğru? Bunun netleşmesini
istiyorum. Yarın da geniş
kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bunu kabul etmemiz
mümkün değil. Hangi hakla
güzergahı belirli bir proje
Trabzon'un elinden alınmıştır.
Bunun hesabının Trabzon'a,
Trabzon'a verilmesini AK Partili
4 bakandan, 4 milletvekilinden,
Büyükşehir Belediye Başkanından, AK Partili il başkanından
ve AK Partinin tüm kadrolarından Trabzon adına istiyorum. “
şeklinde konuştu.
NE GEREKİYORSA
YAPACAĞIM
Demiryolunun Trabzon'a
gelmesi için ne gerekiyorsa
yapacağını belirten Milletvekili
Kaya Yıllardır cumhurbaşkanından başbakana, bakanlardan büyükşehir belediye
başkanına ve AKP il başkanına

kadar herkesin, 'Güzergâh
tartışmaları bitmiştir, Demiryolu
Trabzon'a hayırlı olsun' diyerek
müjde verdiğini anımsatan
CHP'li Kaya, “AKP'li yetkililerin
sözleri ortada. Her biri
Erzincan- Trabzon demiryolu
hattının kesinleştiği müjdesini
verdiler bizlere, Trabzon
halkına! Şimdi soruyorum,
Nereden çıktı bu güzergâh
değişikliği işi? Trabzon'a ve
Trabzonlulara verilen sözler,
müjdeler yalan mıydı? Yoksa
güzergâhın değiştiği haberleri
mi yalan? AKP'li yetkililer çıkın,
Trabzon'a bir açıklama yapın,
bu şehre gerçekleri söyleyin!
Demiryolu hattı gerçekten
Trabzon'dan kaydırıldı mı?
Kaydırıldıysa, hangi gerekçeyle
kaydırıldı ve en önemlisi Trabzon'a bu ihaneti kim yaptı?”ifadelerini kullandı. Demiryolu
Milletvekili olduğum gün söylemiştim “Sıkı takip edeceğim”
diye. Türkiye'nin her bölgesinde

olan Demiryolu Trabzon'da
neden yok bunu sorgulayacağım ve Trabzon'a gelmesi için
ne gerekiyorsa yapacağım. “
ifadelerini kullandı.
BİZİ SUSTURMAK İÇİN…
Projenin Rize'ye kaydırılıp
kaydırılmadığı konusunda
açıklama beklediğini belirten
Milletvekili Kaya “O dönem bizi
susturmak için sanıyorum o

gün böyle bir şey dediler. Şimdi
projenin başka bir ile
kaydırıldığından bahsediyorlar.
Bizimle dalga mı geçiyorlar?
Bunu anlamak mümkün değil.
Bu proje gerçekten Trabzon'dan kaydırıldı mı? Kaydırıldıysa gerekçesi nedir? Trabzon
beceriksiz yöneticilerin bedelini
mi ödedi? Bunun ortaya
çıkmasını istiyorum.” Dedi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NDAN
HEMŞEHRİLERİNE AŞURE İKRAMI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 'Muharrem Ayı'
dolayısıyla hemşehrilerine aşure ikramında bulundu.

T

rabzon Büyükşehir
Belediyesi tarafından
Atatürk Alanı'nda kurulan
stantta, 5 bin kişiye aşure
dağıtımı gerçekleştirildi. Sosyal
belediyeciliğe önem veren ve
her fırsatta vatandaşlarla bir
arada olmaya özen gösteren
Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu, hemşehrilerine aşure ikram etti. Muharrem
Ayı dolayısıyla düzenlenen
etkinliğe AK Parti Trabzon
Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Büyükşehir
Belediye Meclis Başkan Vekili
Mehmet Karaoğlu, Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Metin
Genç ve Ortahisar Belediye
Başkan Yardımcısı Selahattin
Çebi de katıldı.

BOLLUK VE BEREKETİN
SİMGESİ
Başkan Zorluoğlu, aşure ikramı
sırasında vatandaşlarla kısa
süreli sohbetler gerçekleştirirken, isteyenlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Aşurenin geleneklerimizde önemli bir yeri
olduğunu dile getiren Başkan
Zorluoğlu, “Aşure; paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin
ve sevginin ifadesi, bolluk ve
bereketin simgesidir. Hepimizin
ortak değeri olan aşure geleneğini yaşatmak için vatandaşlarımızla bir araya geldik ve aşure
ikramında bulunduk. Bu mübarek ayda hem inançlarımızın
gereğini yerine getirmenin hem
de birlik ve beraberlik içerisinde
hemşehrilerimizle bir arada
olmanın mutluluğunu

yaşıyoruz. Allah Muharrem
Ayı'nda yapacağımız tüm
ibadetlerimizi kabul eylesin”

ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA
TEŞEKKÜR ETTİLER

Aşure dağıtımına ilgi gösteren
vatandaşlar, böyle özel bir ayda
kendilerine bizzat aşure

ikramında bulunan Büyükşehir
Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.

MİLLETVEKİLİ ÖRS, "ERZİNCAN-TRABZON DEMİRYOLU

GÜZERGAHI NEDEN DEĞİŞTİ?"
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, Erzurum-Gümüşhane-Trabzon demiryolunun güzergah değişikliği
ile ilgili yaptığı açıklamada "Her seçim dönemi Trabzon basınında ve medyasında yer alan, bilboardları
süsleyen Erzincan-Trabzon demiryolu projesi ne oldu da; son dakikada güzergahı değiştiriliyor?

î

İYİ Parti Trabzon
Milletvekili Dr. Hüseyin
Örs, ErzurumGümüşhane-Trabzon
demiryolunun güzergah
değişikliği ile ilgili yaptığı
açıklamada "Her seçim dönemi
Trabzon basınında ve
medyasında yer alan,
bilboardları süsleyen Erzincan-

Trabzon demiryolu projesi ne
oldu da; son dakikada
güzergahı değiştiriliyor?
"KARA TREN GECİKİYOR,
BELKİ DE HİÇ GELMEZ"
NOKTASINDAYIZ
Trabzonlu Ulaştırma ve Altyapı
Bakanına soruyorum 'Bu
güzergah değişikliğinin sebebi
nedir?' Buna kim karar
vermiştir? Yoksa
Külliye'den gelen bir
talimat mı var?" dedi.
Örs; konu ile ilgili
yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi
"Erzincan- Trabzon
demiryolu hattı
güzergâhının
Erzurum-Aşkaleİyidere olarak
değiştirildiği haberleri
Trabzon kamuoyunun

birinci sırasında yer alan konu
haline gelmiştir. Haberi teyid
eden Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Devlet Demiryollları
Genel Müdürlüğüne ait resmi
ve imzalı bir evrak basın ve
medyada yer almıştır. Şunu
herkes bilmeli ki; Demiryolu
projesi, Trabzon için olmazsa
olmazımızdır. ErzincanTrabzon Demiryolu Projesi
1800'lü yılların ortalarında
Osmanlı İmparatorluğu
zamanında gündeme gelmiş;
1924 yılında TBMM'de 476
sayılı kanun olarak kabul
edilmiştir. Cumhuriyetimizin
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk 15 Eylül 1924 tarihinde
Trabzon'u ziyaretinde,
"Trabzon'umuzu az zamanda
sahile demiryolu birleştirmek,
güzel rıhtım ve limanla teçhiz

edilmiş görmek, nuhbei
amalimdir." ifadesiyle Trabzon'a
demiryolunun yapılmasını
vasiyet etmiştir.
“DEMİRYOLU PROJESİNİ
MAALESEF TRABZON'DA
HÂLÂ DAHA GÖREMEDİK”
Yakın geçmişimizde her yerel
seçim, genel seçim,
referandum ve
Cumhurbaşkanlığı seçimleri
öncesi Trabzon'a demir yolu
sözü verildiği herkesin
malumudur. On sekiz yıldır her
seçim öncesi gıyabında
tanıştığımız, AK Parti seçim
beyannamelerde kuşe kağıda
canlı canlı renklerle basılmış bir
demiryolu projesi vardır.
Demiryolu Projesi Trabzon için
elzemdir. Çevre illerimize
yapılan proje, hizmet ve
yatırımlardan memnunluk

duyarız. Ancak, Trabzon'a
vaat edilen ama yerine
getirilmeyen, söz verilen
ama gerçekleştirilmeyen
projeleri gündeme taşımak,
takipçisi olmak da bizim
görevimizdir. Bu gıyabında
tanıştığımız demiryolu
projesini maalesef Trabzon'da
hâlâ daha göremedik. Korkarım
ki; geldiğimiz son nokta "Kara
tren gecikiyor, belki de hiç
gelmez" noktasıdır. İYİ Parti
Trabzon Milletvekili Örs,
açıklamasının son bölümünde
"Konu ile alakalı olarak
gündeme gelen resmi evrakta
demiryolu hattının kapsadığı
iller olarak Erzurum- BayburtTrabzon-Rize olarak yazıyor
olsa da Aşkale-İyidire Hattının
etüt ihalesinin Bakanlığın
onayında olduğu doğru mudur?

Sadece Ulaştırma ve Altyapı
Bakanımıza değil 16 kişilik
kabinedeki 4 Trabzonlu
Bakanımıza ve Trabzon
Milletvekillerinin %75'ni
oluşturan AK Partili vekil
kardeşlerime bir çağrıda
bulunmak istiyorum: 'Gelin bir
olalım, hatta siz öncülük edin.
Trabzon'un bu tarihsel ve haklı
talebinde, sivil toplum örgütleri
ve Trabzon paydaşları beraber
hareket edelim; varsın payesi
sizin olsun ama Trabzon
kazansın.' Var mısınız?" dedi.
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MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜ KARŞISINDA BİZE DÜŞEN GÖREV,

iLÇEMiZE HiZMET ETMEKTiR

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora; Vakfıkebir ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı
Uzun, Belediye Başkanı Balta, Kaymakam Yakuta, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

M

illetvekili Av. Salih Cora,
Vakfıkebir de ilk etapta
Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta ve
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı
Ahmet Uzun ile bir araya geldi.
Balta, Uzun ve Cora ardından
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut
Yakuta'yı ziyaret ettiler. Belediye Başkanımız Muhammet
Balta'yı makamında ziyaret
ederek ilçemize yapılmakta
olan ve planlanan yatırımlarla
ilgili istişareler yaptılar. Belediye
Başkanı Muhammet Balta,
Milletvekilimize; Osmanlı
Belgelerinde Vakfıkebir ve
Hicranlı Yıllarında Büyükliman
isimli kitaplarımızı hediye etti.

Ziyaretler sırasında AK Parti
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet
Uzun, Belediye Meclisi Üyeleri
Enver İskenderoğlu, Özer
Aktaş, AK Parti İlçe Gençlik
Kolları Başkanı Abdulkadir
Kasım ve AK Parti İlçe Başkan
Yardımcısı Cemil Albayrak hazır
bulundular. Kaymakamlık binasında ilçeye yapılan yatırımlar
ve projeler görüşülürken, pandemi sürecinde yapılan destekler, sürecin işleyişi ve kamu
yatırımları hakkında istişarede
bulunuldu. Vakfıkebir'de esnaf
ve vatandaşları ziyaret eden
Milletvekili CORA, onların
taleplerini de dinledi. Oldukça
yoğun bir programla günü

tamamlayan CORA, Kebir Süt
ailesinin ortaklarından Metin Ali
KARADENİZ'in oğlu Semih
KARADENİZ'in nikâhında
şahitlik ederek ilçeden ayrıldı.
“VAKFIKEBİR'İMİZ İÇİN DAHA
ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
Milletvekili CORA, "AK Parti
demek dur durak demeden
milletimiz için çalışmaya devam
etmek demektir. Milletimizin
teveccühü karşısında bize
düşen görev, ilçemize hizmet
etmektir. Onların bize

gösterdikleri ilgiye layık
olabilmek için çalışmaya devam
edeceğiz. Vakfıkebir'imiz için
birçok yatırım yaptık. Sosyal
Hizmetler ve İŞ-KUR Merkez
hizmet binalarımızı açtık. TOKİ
evleri yaptık, Millet Bahçesi
inşaatımızı yapıyoruz.
Vatandaşlarımızın için sosyal
alanlar oluşturduk. Kapalı Spor
Salonu ve KYK Yurtları yaptık.
Çamlık Sahil bandında Doğu
Karadeniz'in ilk ve tek nitelikli
plajını halkımızın hizmetine

“VAKFIKEBİR'İMİZ İÇİN
sunduk. İlçemizde beton ve
DAHA ÇOK
asfaltlama çalışmalarımız
ÇALIŞACAĞIZ”
devam ediyor. Tamamladığımızda binlerce kişiye istihdam
sağlayacağımız Vakfıkebir
Organize Sanayi Bölgesi'nin
çalışmaları da sürüyor. Bu ilçemiz için heyecan yaratan,
önemli bir projedir. OSB'nin
parselasyon çalışmalarını
tamamladık ve yatırımcıların
hizmetine açtık. OSB'ye ulaşımı
sağlayacak olan 4,5 kilometre

uzunluğunda, 25 metre genişliğinde çift gidiş, çift geliş yolumuz da kısa sürede tamamlanacak. Ancak bunlar yeter mi,
yetmez. Vakfıkebir ilçemize
Olimpik kapalı yüzme havuzu,
yeni Adliye Binası, yeni İlçe
emniyet Binası ve yeni fakülte
kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Vakfıkebir'imiz için daha çok
çalışacağız. Vakit Vakfıkebir'e
hizmet Vaktidir." dedi.

DOKAP PROJESİ KAPSAMINDA ŞALPAZARI'NA 29 SÜT TANKI HİBE ETTİ
Şalpazarı İlçesine bağlı Simenli ve Sütpınar Tarımsal Kooperatiﬁ üyeleri ve çevre mahalle üreticilerine ''DOKAP
Projesi Kapsamında'' 29 Süt Tankı hibe edilirken katılımda bulunan 29 katılımcıya da katılım belgesi verildi.
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rabzon İl Tarım
Müdürlüğünce hazırlanan
Doğu Karadeniz projesi
Bölge kalkınma idaresi
başkanlığınca nanse edilen çiğ
süt toplama altyapısının iyileştirilmesi projesi kapsamında
Şalpazarı ilçesi Sütpınar ve
Simenli Tarımsal Kooperati
üyeleri ve çevre mahallede
bulunan toplam 29 üreticiye
düzenlenen törenle Süt Tankı
ve katılım belgesi verildi.
Şalpazarı'nda DOKAP Projesi
kapsamında dağıtılan toplam
süt tankının 10 tanesi 300 lt,
diğer dağıtılan 19 tanesi ise 100
lt olarak 29 süt üreticisine dağıtılarak onlara katılım belgesini
yanında hibe yoluyla almış
oldukları bu ekipmanların 2 yıl
boyunca kimseye satılmaması

için onlarla bir sözleşme
imzalattırarak kendilerine teslim
edildi. Trabzon Şalpazarı'nda
DOKAP Projesi Kapsamında
Şalpazarı'na 29 Süt Tankı Hibe
programına Trabzon İl Tarım ve
Orman Müdürü Cahit Gülbay,
Trabzon Tarım İl Müdürü Kırsal
Kalkınma Şube Müdürü Yüksel
Kılıç, İlçe Kaymakamı Uğur
Ünsal, Belediye Başkanı Rek
Kurukız, Şalpazarı İlçe Tarım
ve Hayvancılık Orman Müdür
vekili Rasim Erkan, İlçe Jandarma Komutanı Serdar
Ceylan, AK Parti İlçe Başkanı
Zeki Çabuk, Sütpınar ve
Simenli Tarımsal Kooperatif
Başkanı Cavit Erata ve ilgili
mahalle muhtarları ve katılım
belgesi alan hak sahipleri
katıldılar.

“İL GENELİNDE BÜYÜK VE
KÜÇÜK BAŞ HAYVAN SAYISI
ARTMIŞTIR”
Şalpazar'nda düzenlenen Süt
Tankı dağıtım töreninde
konuşan Trabzon İl Tarım ve
Orman Müdürü Cahit Gülbay,
Trabzon'da son yıllarda
hayvancılık sektörüne yönelik
desteklerle birlikte il genelinde
büyük ve küçük baş hayvan
sayısı artarken, bunda il
genelinde turizmin gelişmesi ile
birlikte kırmızı ete olan ilginin
artmasının etkili olduğu
belirtildi. Gülbay, İl genelinde
182 bin 54 büyükbaş, 222 bin
634 de küçükbaş hayvan olmak
üzere toplam 404 bin 688

büyük ve küçükbaş hayvan
bulunurken, yılda 165 bin ton
süt üretimi yapılıyor dedi. İl
Müdürü Cahit Gülbay,
Trabzon'da yetiştiricilerden
gelen talepler karşılığında
işletmelerde beslenen hayvan
sayısında artış yaşandığını
söyledi. Gülbay “2012 yılında
120 bin olan büyükbaş hayvan
sayımız 2020 yılı itibariyle 149
bin olmuştur. Son yıllarda
ilimizin turizm yönünden cazip
hale gelmesi ile kırmızı ete ve
süt ürünlerine olan talebi
artırmıştır. Bu gelen talepler
çerçevesinde ilimizin büyükbaş
işletme büyüklüğü ortalama
sayısı 2-2,5 dan 3,5-4 başa

yükselmiştir. Başka bir ifade ile
yetiştiricilerimiz gelen talepler
karşılığında işletmelerinde
besledikleri hayvan sayısında
artışa gitmişlerdir. Bakanlığımızın doğan buzağılara vermiş
olduğu desteklemeler bu artışa
olumlu yönde katkılar sağlamıştır. Türkiye genelinde uygulanan buzağı desteklemesine
ilave olarak ilimizin mera
hayvancılığı projesi kapsamına
dahil edilen illerden olması
nedeni ile ilave 100 TL daha
fazla ödenmektedir. Yine
Bakanlığımızın uygulamaya
koyduğu genç çiftçi projesi ve
yüzde 50 hibe olarak
destekleme uygulanan ahır

projelerinin yapımı
gerçekleştirilmiş ve bu sayede
600 başlık yeni bir kapasite
olarak ilimiz hayvancılığına
katkı sağlanmıştır.
Hayvancılığın geliştirilmesi
kapsamında uygulamaya
koyduğu düve alımlarında
geçerli yüzde 40 hibe projesi
son yıllarda ilimizde
hayvancılığın geliştirilmesi
yönünde olumlu katkıları
olmuştur” dedi. Öte yandan en
fazla küçük ve büyükbaş
hayvan Akçaabat, Araklı ve
Ortahisar ilçelerinde
bulunurken, en az hayvan
sayısı ise Dernekpazarı
ilçesinde bulunuyor.

KARADENİZ VE KEPENEK AİLELERİNİN EN MUTLU GÜNÜ İLKNUR İLE ERDAL DÜNYA EVİNE GİRDİLER
Karadeniz Kardeşler (Kebir Süt) A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakfıkebir
Belediyesi Meclisi Üyesi Metin Ali Karadeniz ile Nermin Karadeniz'in oğlu Gıda
Mühendisi Semih Karadeniz hayatını Erzurum ili Palandöken ilçesinden Hatice
ile Yavuz Kepenek çiftinin kızı Gıda Mühendisi Şeydanur Kepenek ile birleştirdi.
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eşikdüzü Aşiyan Bahçe
Düğün Salonunda
yapılan muhteşem

düğün merasiminde genç çiftin
nikahını Vakfıkebir Belediye
Başkanımız Muhammet Balta

kıyarken nikah
şahitliklerini AK Parti
Trabzon Milletvekili
Salih Cora, Vakfıkebir
İlçe Kaymakamı Mesut
Yakuta, Şalpazarı
Belediye Başkanı
Rek Kurukız,
Çarşıbaşı Belediye
Başkanı Mümin
Nuhoğlu ve Trabzon
Büyükşehir Belediyesi
Meclis Başkan Vekili
Mehmet Karaoğlu
yaptılar. Şaydanur ile
Semih çiftini kutluyor ömür
boyu mutluluklar diliyoruz.

Havva ile Ahmet Bilgin çiftinin oğlu Vakfıkebir Belediyesi personellerinden Erdal
Bilgin hayatını Hacer- Turan Birinci çiftinin kızı İlknur Birinci ile birleştirdi.

V

akfıkebir Sabri Bahadır
Kültür Merkezi'nde
yapılan düğün
merasiminde genç çiftin
nikahlarını Vakfıkebir Belediye

Başkanımız Muhammet Balta
kıyarken nikah şahitliklerini
Büyükşehir Belediyesi Meclis
Üyesi Enver İskenderoğlu ile
Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Başkanı Kadem
Sağlam yaptılar.
Vakfıkebir Belediyesi personellerinden olan Erdal
Bilgin ile Kadife
Sofra personellerinden olan İlknur
Birinci'nin nikan
törenlerinde duygu
dolu anlar yaşandı.
Genç çiftlerin
birbirlerine
yakıştıklarına ve
mutluluklarına
düğün törenine katılan herkes
şahit oldu. İlknur ve Erdal
çiftini kutluyor ömür boyu
mutluluklar diliyoruz.
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UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARIN

Araç Kiralamada

0 462 841 5 724

Güvenilir Adres

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724
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VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi
ü Tur Organizasyonları ü Lüx Odalar
ü Toplantı Salonu
ü Süit Odalar
Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar
Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

goldturizmcarrental
goldturizmcarrental
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goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

AKSOY, “OKUMA YAZMA HAYATIN KESKiN, “CHP'NiN 97. KURULUŞ
EN ÖNEMLİ OLGULARINDAN BİRİSİDİR” YILDÖNÜMÜNDEYİZ”
Vakfıkebir CHP İlçe Başkanı Mehmet Keskin, Cumhu-
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Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi
Belediye Otogarı No: 81/A Vakfıkebir / TRABZON
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Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Samim Aksoy, 8 Eylül
Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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> Sadık Aydın 4'de
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riyet Halk Partisinin kuruluşunun 98. Yıldönümü
dolayısı ile kuruluş günü mesajı yayımladı.
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Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

Vakfıkebir Uygulama Oteli

vakfikebiruygulamaoteli

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

S ARALOĞLU N AKLİYAT

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI
Depo : Büyükdere Mahallesi ÇARŞIBAŞI

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Gökmen Asaf SARAL

Hafr yat - Nakl yat - Kum - Çakıl - Perl t
İnşaat Malzemeler
Kömür & Gübre Bay
Tel: 0 462 841 71 73 Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9 VAKFIKEBİR

GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
1991'den günümüze kadar
Trabzon - Giresun - Ordu İl ve İlçeleri arasında satış ve pazarlama
ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

FINDIK
ALIM-SATIMI

Çarşı Mahallesi Sedef Sokak No: 2/A Vakfıkebir / TRABZON

0462 841 57 46

0462 841 24 42

www.uluduz.com.tr

