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HER ZAMAN HER YERDE HERKES İÇİN EĞİTİM

VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE         *FİYATI: 1   (K.D.V. DAHİL)

BAŞKAN UZUN, “YENi KADROLARIMIZLA

> Sadık AYDIN 3'de

 “YÖN MİMARLIK” İLE GÜZELLEŞİYORUZ

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

Beşikdüzü İlçesinde bir süre önce faaliyete başlayan “YÖN 
MİMARLIK-MÜHENDİSLİK” ofisini Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 

> Sadık AYDIN 2'de

BAŞKAN ÇOBANOĞLU, "PERFORMANS iÇiN
MEVSiME UYGUN LASTiK KULLANILMALI"
Mevsime uygun lastik 
kullanımının önemine 
dikkat çeken 
Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, "1 Nisan 
itibariyle zorunlu kış 
lastiği uygulaması 
sona ermiştir dedi."

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemile Kahyaoğlu ve Müdür 
Yardımcısı Mustafa Daloğlu gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Gazetemizi 
ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu'na, “Milletimize hizmet etme yolunda ve 
inandığımız değerler ışığında yeni kadrolarımızla 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

>Vedat Furuncu 2'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

“KIPKIRMIZI”

BAŞKANI ÇOBANOĞLU, "PERFORMANS İÇİN
MEVSiME UYGUN LASTiK KULLANILMALI"

Tüm Türkiye kırmızı renge burundu…

Bu hafta yeni kararlar açıklandı. Lokanta 

gibi yerler %50 kapasite ile çalışmaya 

başladı.

Cumartesi günleri kısıtlama kalkmıştı, 

yeni alınan karar ile beraber cumartesi 

günkü kısıtlama geri geldi…

Kırmızı kategoride olan illerdeki kısıtlama, 

Cuma akşamı saat: 21.00'da başlayıp, 

Pazartesi günü sabah saat: 05.00'da sona 

erecek…

Vaka sayıları Tüm Türkiye'de artış 

göstermeye devam ediyor…

Aşılama daha fazla olursa, bu illet 

virüsten bir an önce kurtarırız gibi…

Maske, mesafe ve temizlik kuralını hiçe 

saymadan, kurallara riayet edip 

sağlığımıza dikkat etmek zorundayız…

Bana bir şey olmaz dememeliyiz…

Büyüklerimizi düşünmek zorundayız.

Artık her şeyi düşünür olacağız…

Ne cenazeye nede bir topluluk bir yere 

katılamıyoruz.

Bizler artık sevdiklerimizden uzaklaştık.

Sevdiklerimizle sarılamadığımız bir dünya 

da yaşıyoruz.

Ne kadar acı değil mi?

Bizler toplum olarak sarılmayı, sevgimizi 

öyle göstermeyi severken, düşmüş 

olduğumuz duruma bir bakın.

Acaba normalleşmeye ne zaman olacak?

İnsanlar artık ticaret yapamaz duruma 

geldi.

Bazı esnaarda iş yok.

Ödeme yükü her geçen gün artış 

gösteriyor.

Esnaf ne yapacağını kara kara düşünür 

vaziyete geldi.

Bu esnafın hakkında hayırlısı olsun…

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

Vakfıkebir'de insanlık…

Vakfıkebir'de insanlar, birine bir şey olsun 

diye bekler duruma geldi.

Vakfıkebir'deki esnafın durumu çok iyi 

değil…

Belli başlı esnafın durumu iyi ama 

insanlar birilerine bir şey olsun diye 

bekliyorlar...

Bizler dedikoduyu çok severiz…

Vakfıkebir'de insanlar sürekli konuşmayı 

sever.

İş icraata geldi mi, herkes bir köşe başına 

sığınır/kaçar oluyor…

İnsanlık bu demek değildir…

Harbi olacaksın…

Dobra olacaksın…

Köşe başında konuştuklarını, ortada da 

söyleyeceksin ki, insan olduğun kanaatine 

varılsın…

Vakfıkebir'de birçok işler/üstü kapalı/üstü 

kapatılmaya çalışılan olaylar oluyor.

Kimilerin haberleri varken, kimilerin ise 

haberi olmuyor.

Başka birilerinin bir şeyi oluyor ama 

kimselerin haberi olmuyor.

Onlar böyle olduğu zannediyor ama 

herkes biliyor…

Onlar hiç kimsenin haberi yokmuş gibi 

davranıyor ama herkes her şeyi biliyor…

Acaba bu olanlar başka birilerine olmuş 

olsaydı, onlar her yerde söyler ve 

dedikodu yaparlardı…

İşte bu insanlık…

Başkan İsmail Hakkı Çobanoğlu, 
“Ancak yurdumuzun bazı bölge-

lerinde halen karlı, yağışlı ve soğuk 
havalar etkili. Hava sıcaklığının 7 
derecenin altında olduğu yerlerdeki 
sürücülerimiz kış lastiği kullanmaya 
devam etmeli. 7 derecenin üstünde 

olan bölgelerde ise hem tasarruf 
hem de güvenlik açısından yazlık 
lastiklere geçilmeli” dedi.
“ARAÇLARI BAHARA 
HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI”
Kış lastiği takma zorunluluğunun 1 
Nisan itibariyle bittiğini hatırlatan 
Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, “Güneşin kendini 
göstermeye başladığı bu günlerde 
performans, güvenlik ve yakıt 
tüketimi açısından mevsim 
sıcaklıklarına uygun lastik kullanımı 
çok önemli. Artık Nisan ayı itibariyle 
kış lastiğini çıkarıp yazlık lastik 
kullanmak, vatandaşlarımızın 
menfaatine olacaktır. Kışın kış lastiği 
kullanırken güvenlik ve performansta 
kazanılan olumlu gelişmeler, yaz 
lastiğini zamanında kullanırken de 
devam edecektir. Bu dönemde hava 
sıcaklıkları 7 derecenin üstündeyken 
kış lastiği kullanmaya devam etmek 

aracın performans kaybı ile daha 
fazla yakıt tüketimine yol açmaktadır. 
Şu anda kış lastiklerinden yaz 
lastiklerine geçerek araçları bahara 
hazırlamanın tam zamanı” diye 
konuştu.
“ARAÇ BAKIMLARI HER MEVSİM 
DÜZENLİ OLARAK YAPILMALI”
Mevsime uygun lastik kullanımının 
güvenlik açısından da önem 
taşıdığını belirten Başkan Çobanoğlu 
, “Yaz lastikleri, 7 derecenin 
üstündeki sıcak hava koşullarında, 
kuru ve ıslak zeminde daha kısa fren 
mesafesi sağlamaktadır. Havalar 
ısındığında kış lastiği kullanmaya 
devam etmek yakıt tüketimi, güvenlik 
ve konfor açısından olumsuz 
sonuçlar doğurmaktadır. Çünkü 
lastikler binek otomobillerde yüzde 
20 oranında yakıt tüketimine etki 
ediyor. Yaz lastiklerinin dönme 
direncinin kış lastiklerine oranla daha 
düşük olması, daha az yakıt ve daha 

az aşınma anlamına geliyor. Kont-
rollü hızlanma ve ani frenlemenin 
sürüş güvenliği kadar yakıt tüketimi 
için de oldukça önemi var. Sürücüler 
araç bakımlarını düzenli olarak 
yapmalı, yumuşak bir sürüş tarzı 
benimseyerek, ani hızlanma ve 
frenlemelerden kaçınmalı. Araç 
klimasını dikkatli kullanmalı ve 
gerekmedikçe elektrikli cihazları açık 
tutmamalı” şeklinde konuştu.

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 891
: 02.04.2021

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Cemile Kahyaoğlu ve 

Müdür Yardımcısı Mustafa Daloğlu 
gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu ve 
Haber Müdürü Sadık Aydın ile bir 
süre sohbet ettiler. 
“HER ZAMAN HER YERDE 
HERKES İÇİN EĞİTİM”
Gazetemize nezaket ziyaretinde 
bulunan Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Cemile Kahyaoğlu; 
günün dayanışma günü olduğunu 
Covid-19 nedeniyle insanların artık 
birbirinden uzaklaştığını belirterek, 
ancak Hayat Boyu Öğrenmenin bu 
zor günlerde de hizmette sınır 
tanımadığını, ”Her zaman her yerde 
herkes için eğitim” ilkesi 

doğrultusunda çalışmalara devam 
ettiklerini belirtti.  Müdür Kahyaoğlu, 
“Vatandaşlar için birçok alanda kurs 
düzenleyen halk eğitimi merkezleri, 
yetişkin eğitiminde en kolay erişim 
sağlanabilen kurumlardır. Yaş, 
eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür 
düzeyi fark etmiyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğünün 
bünyesinde hizmet veren halk eğitimi 
merkezlerinin kapısı tüm 
vatandaşlara açık. Halk Eğitim 
Merkezleri; mesleki, sosyal, 
toplumsal, ekonomik, sportif ve 
kültürel alanlarda ücretsiz kurs 
düzenleyen ve yetişkin eğitiminde en 
kolay erişim sağlanabilen 
kurumlardır dedi.”

995 HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 
BULUNUYOR
Müdür Kahyaoğlu, “Türkiye 
genelinde her ilçede en az bir tane 
olmak üzere toplam 995 halk eğitimi 
merkezi bulunuyor. Merkezler 
faaliyetlerini: “Tüm il, ilçe ve köylerde 
olmak üzere kamu kurumlarında, 
ceza ve ıslahevlerinde, 
rehabilitasyon gerektiren 
hastanelerde, kamuya ve özel 
kuruluşlara ait iş yerlerinde, örgün 
eğitim kurumlarına ait binalarda ve 
bunların dışında ihtiyaç duyulan 
diğer yerlerde faaliyetlerine devam 
ediyorlar. Covid-19 salgın hastalığı 
nedeniyle birçok alanda 
faaliyetlerimize maalesef ara vermek 
zorunda kaldık. Özlediğimiz eski 
günlere yeniden dönmenin arzusu ve 
heyecanıyla çalışmalarımıza kurum 
olarak devam ediyoruz. Sizlerinde 
bildiği üzere kurumumuzda yapılan 
bütün faaliyetlerin halkımızla 

buluşmasında en büyük pay sahibi 
olan basınımızı önemsiyoruz. Bu 
faaliyetlerin duyurulması ve 
tanıtılmasında bizlere her zaman 
verdiğiniz destek için Büyükliman 
Postası Gazetesine özellikle 
teşekkür ediyorum diyerek sözlerini 
tamaladı. ” Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Pandemi 
öncesinde Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü bünyesinde açılan 
kurslarda yapılan renkli ve güzel 
faaliyetleri özlediklerini dile getirdi. 
Kamburoğlu, “bu hastalık sürecini 
atlatarak yeniden eski günlere 
dönmenin özlemi içerisinde 
olduklarını belirterek, her zaman 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 
faaliyet ve tanıtımlarında yanında 
olduklarını söyleyerek nazik ziyaret 
ve düşünceleri için misarlere 
teşekkür etti.” 

“HER ZAMAN HER YERDE 
HERKES İÇİN EĞİTİM”

“YETİŞKİN EĞİTİMİNDE EN KOLAY
ERİŞİM SAĞLANABİLEN KURUMUZ”

Yön Mimarlık Mühendislik; 2021 
yılında Mimar-İnşaat Mühendisi 

Nazlı Yücesan ve Yusuf Arslan 
ortaklığında kuruldu. Beşikdüzü 
İlçesinde bir süre önce faaliyete 
başlayan “YÖN MİMARLIK-
MÜHENDİSLİK” osini kısa bir süre 
önce açılmasına rağmen adından 
sıkça söz ettirmeye başladı. Yaptığı 
önemli mimari projelerle ilçelerdeki 
yapıların güzelleşmesine büyük bir 
katkı sunuyor. Vakfıkebir'li genç 
İnşaat Mühendisi Yusuf Arslan ve 
Beşikdüzü'lü genç Mimar- İnşaat 
Mühendisi Nazlı Yücesan tarafından 
hizmete açılan “YÖN MİMARLIK-
MÜHENDİSLİK” osi, başarılı 
mühendislik ve mimari çalışmaları ile 
herkesin ilgi odağı durumunda.  
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu, 
tarafından hayırlı olsun ziyaretinde 

bulunulan “Yön Mimarlık-
Mühendislik” bürosu ortakları 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 
aktarımında bulundular. Yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi veren genç 

mühendisler şunları söylediler. Yön 
Mimarlık'ta ziki konum, yapım 
maliyeti ekonomisi, kullanıcıya ve 
fonksiyonlara dair kriterlerin doğru, 
estetik ve bilimsel şartlar 

doğrultusunda ele alındığı; 
üslup ve genel geçer eğilim-
lerin baskısı altında kalmayan, 
çağdaş, teknolojik, kent ve 
çevreye duyarlı bir tasarım 
anlayışı güdülmektedir. Konut, 
villa, os, otel, hastane, okul, 
mağaza, cafe, restoran gibi 
pek çok ayrı konuda proje 
çalışan Yön Mimarlık 
Mühendislik; tasarımı bir bütün 
olarak ele alıp, plandan 
cepheye ve uygulamaya her 
aşamada projenin içinde yer 
almaktadır. Yapılan tasarımları 
en gerçekçi görseller ile sunup 
müşterilere tek bir elden 
bütüncül hizmet vermektir. 

Tasarımın her aşamasında 3 boyutlu 
tasarım programlarını kullanarak 
elde edilecek binayı veya çevreyi 
çeşitli ölçeklerde önceden oluşturur.

 “YÖN MİMARLIK” İLE GÜZELLEŞİYORUZ

“YÖN MİMARLIK-MÜHENDİSLİK” ofisi, 
başarılı mühendislik ve mimari çalışmaları 
ile herkesin ilgi odağı durumunda.  



Büyükliman
Postası 3 02.04.2021GÜNDEM

æAK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, 

Gazetemizi ziyaret ederek Yazı 
İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu'na AK Partinin 7. 
Olağan kongresi sonrasında 
değerlendirmelerde bulundu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yeniden AK Parti 
Genel Başkanı seçildiği AK 
Parti 7. Olağan Büyük 
Kongresi'ne ilişkin 
değerlendirmede bulunan İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, 
muhteşem bir genel kurulu 
daha geride bıraktıklarını 
söyledi. 7. Olağan Büyük 
Kongremizde önemli mesajlar 
veren Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 
2023 manifestosunu açıkladı. 
Teması “güven ve istikrar” 
olarak belirlenen kongrede, 
Türkiye'nin küresel güç olma 
yolunda emin adımlarla 
ilerlediğine dikkat çekildiğini 
vurgulayan Başkan Uzun, 
“Milletimize hizmet etme 
yolunda ve inandığımız 
değerler ışığında yeni 
kadrolarımızla çalışmaya 
devam edeceğiz.” ifadesini 
kullandı. Başkan Ahmet uzun, 

gerçekleştirilen kongreyle 
millete eşit hizmet etme 
noktasındaki bayrak yarışının 
kaldığı yerden devam ettiğini 
dile getirerek, şöyle konuştu: 
“Vakfıkebir teşkilatı olarak yeni 
döneme en iyi şekilde hazır 
olduğumuzu hem kendi 
kongrelerimizde hem de genel 
merkez kadın, gençlik ve en 
son ana kademe kongremizde 
gösterdik. “Ankara'da çok 
coşkulu ve heyecan dolu bir 
kongre gerçekleştirdik. Üst 
Kurul Delegelerimiz, 
Milletvekillerimiz, Büyükşehir 
Belediye Başkanlarımız, İlçe 
Başkanlarımız ve Yönetimleri, 
Belediye Başkanlarımız ve 
Meclis Üyeleri, Kadın ve 
Gençlik Kollarımızla birlikte 
Vakfıkebir'den kongremize dâhil 
olduk. Kar kış demeden, 
yağmur çamur demeden 
Vakfıkebir'den kalkarak 7. 
Olağan Büyük Kongremize 
teşrif eden tüm dava 
arkadaşlarıma öncelikle 
teşekkür ediyorum. Ankara'da 
yaşadığımız coşku, AK 
Parti'mizin milletimize hizmet 
yarışındaki heyecan ve 
kararlılığının aslında en somut 
göstergesi. AK Parti, 2002'den 
bu yana Türkiye'de yaşanan 
değişim ve dönüşümün simgesi 

haline gelmiştir. 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 
partimiz, eğitimden sağlığa, 
ekonomiden dış politikaya, 
sanayiden çevreye kadar 
hemen her alanda ülkemizin 
seviyesini yükselterek yoluna 
emin adımlarla devam 
etmektedir. 7. Olağan Büyük 

Kongremiz, ülkemize ve 
milletimize hayırlı, uğurlu olsun. 
“VAKFIKEBİR TEŞKİLATI, 
PARTİSİNE VE LİDERİNE 
BAĞLILIĞINI HER FIRSATTA 
GÖSTERİYOR”

Vakfıkebir teşkilatının, partisine 
ve liderine güçlü şekilde 
bağlılığını her fırsatta 
gösterdiğini vurgulayan Uzun, 
“Bu sevgi bağının karşılığı 
olarak halen ilimizde ve 
ilçemizde merkezi yönetim 
desteğiyle birçok proje devam 
ediyor. Yatırımlar, pandemi 
sürecine rağmen devam 
ediyor.” ifadelerini kullandı. 

Başkan Uzun, Vakfıkebir 
teşkilatının kendiyle övüneceği, 
gurur duyacağı ve her zaman 
hatırlayacağı bir genel kurulu 
daha geride bırakmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını dile 

getirerek, “Kongremizde 
delegelerin tamamının oyunu 
alarak bir kez daha Genel 
Başkanımız olarak seçilen 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'la inandığımız 
yolda yürümeye ve 83 milyon 
vatandaşımıza büyük bir aşkla 
ve heyecanla hizmet etmeye 
devam edeceğiz.” şeklinde 
konuştu. Vakfıkebir'den 

Ankara'ya giden teşkilat 
üyelerine teşekkür eden 
Başkan Uzun, 7. Olağan Büyük 
Kongremizde yeniden Genel 
Başkan seçilen, dünya 
mazlumlarının gür sesi, Büyük 

ve Güçlü Türkiye ideallerimizin 
lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik 
ediyorum. Allah yar ve 
yardımcısı olsun. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
tensipleriyle, kongremizde 
MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, 
Siyasi Erdem ve Etik Kurulu 
üyeliklerine seçilen tüm dava 
arkadaşlarımızı da yürekten 
kutluyor, görevlerinde üstün 
başarılar diliyorum. Davamıza 
tutkumuz, inancımız ve 
milletimize olan sevdamızla, 
liderimizin yanında, inandığımız 
yolda birlik ve beraberlik 
içerisinde durmak yok, yola 
devam” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN UZUN, “YENi KADROLARIMIZLA
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Trabzon'un Araklı ilçesinde, 
Trabzon ve Rize İlleri Yerel 

Yönetimleri Katı Atık Tesisleri 
Yapma ve İşletme Birliği 
(TRABRİKAB) öncülüğünde 
Evra Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. 
tarafından yapılan Taşönü Katı 
Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi 
yapılan lansmanla maskotu 
'Ayrıştırcan'ı tanıttı. Evra Enerji 
Genel Müdürü Ahmet Zeki 
Kaya, Hane Topaloğlu ve 
“Ayrıştırcan” Proje Koordinatörü 
Aslan Kar'ın katıldığı toplantı ile 
tesis ve proje hakkında 
bilgilendirmelerde bulunuldu. 
Genel Müdür Ahmet Zeki Kaya, 
Entegre Atık Bertaraf tesisi 
sayesinde, bölgenin bugünden 
itibaren 25 yıl süre ile çöp 
sorunundan kurtarılacağını 
söyledi. Kaya "Yaklaşık yatırım 
maliyeti 350 milyon liranın 
üzerinde olan proje, son 
yıllarda bölgemize yapılan en 
büyük yatırımlardan biri olma 
özelliğini taşımaktadır. 
Kapsamı, kapasitesi ve 
teknolojisi ile birlikte 
Türkiye'deki muadilleri arasında 
pek çok açıdan ilklere imza 
atmış olan bir proje” dedi.
Projenin amacı ve
istihdama katkısı
Proje kapsamında oluşacak 
tüm atık suların, nano-teknoloji 
ile kullanma suyu kalitesinde 

arıtılacağını söyleyen Kaya, 
“Tesisin atmosfere salacağı 
emisyon oranın da Avrupa 
Birliği standartlarının çok 
altında olacağı bilinmektedir. 
Kullanılan teknolojinin yerlilik 

oranı ise projenin en sevindirici 
taraarından bir diğeridir. 
Projenin bu kapsamda 
Türkiye'deki yerlilik oranı en 
yüksek atık bertaraf tesisi 
projesi olduğu görülmektedir. 
Proje kapsamında atıklar, 
kaynağında ayrı toplanacak, 
ayrıştırma tesisinde 
ayrıştırılacak ve geri kazanımı 
mümkün olana tüm atıklar 
ekonomiye geri 
kazandırılacaktır. Geri kazanımı 
mümkün olmayan atıklar ise 
gazlaştırma teknolojisi ile 
elektrik enerjisine 

dönüştürülecektir. Bu 
bağlamda, tesisin elektrik 
üretim kapasitesi 12,8 megavat 
saat olarak planlanmıştır. Bu 
sayede 35 bin hanenin de 
elektrik ihtiyacı karşılanmış 

olacaktır” diye konuştu. 
Projenin istihdama olan 
katkısından da bahseden Kaya, 
“Proje bağlamında istihdam 
edilecek personel üzerinden de 
bölge ekonomisine önemli 
ölçüde katkı sağlanması 
hedeenmektedir. Şöyle ki; 
proje kapsamında yaklaşık 
200'e yakın personel doğrudan 
atık dönüşüm tesisinde 
istihdam edilecektir. Buna ek 
olarak, bağlı yan sektörlerde de 
ticari hareketlenmeye neden 
olacak olan proje, yörenin 
ekonomik canlılığına ivme 

kazandırarak bölge esnafının 
ve yöre halkının kalkınmasına 
da önemli ölçüde katkı 
sağlamış olacaktır” şeklinde 
konuştu.
“Günlük kişi başı çöp 
üretiminin 1,5 kg üzerine 
çıkması bekleniyor”
Projenin koordinatörlüğünü 
yapan Aslan Kar, gelişen 
teknolojiler ve yüksek 
sanayileşme sonucu 
toplumların üretim ve tüketim 
alışkanlıklarının değiştiği ve 
tüm bu gelişmelerin faturasının 
ise yaşanılan doğaya kesildiği 
hatırlattı. Kar “Dünya 
Bankasının son raporuna göre, 
henüz on yıl önce 2.3 milyar 
olan şehirli nüfusu günlük kişi 
başı 0.64 kg çöp üretim 
kapasitesine sahipken bu gün 
bu rakam 1.2 kg'ı geçerek 
neredeyse iki katına çıkmıştır. 
Yapılan projeksiyonlar, çok 
yakın bir gelecekte tüm dünya 
genelinde şehirli nüfusun 6 
milyarı geçeceğini, kişi başına 
üretilen çöpün ise 1.5 kg'ın 
üzerinde olacağını 
göstermektedir” ifadelerini 
kullandı. Yapılan araştırmalarda 
Türkiye'de yalnızca yerleşim 
birimlerinde, yıllık, yaklaşık 
olarak 6 milyon ton geri 
dönüştürülebilir nitelikte atık 
oluştuğunu kaydeden Kar, 

“Bunun ancak 
1 milyon tonu 
bertaraf tesislerinde 
değerlendirilebilmekte ve geri 
kalan 5 milyon ton 
dönüştürülebilir atık ise 
maalesef çöp sahalarına 
gömülmektedir. Bu durum, bize 
buradaki gibi en son teknoloji 
ve en yüksek kapasite ile 
hayata geçirilen bir tesisin, tek 
başına böyle bir sorunun 
üstesinden gelmede yeterli 
olamayacağını göstermiş ve 
konuya ilişkin bir sosyal 
sorumluluk projesinin hayata 
geçirilmesinin en temel 
gerekçesi olmuştur” 
açıklamasında bulundu. Hayata 
geçirecekleri sosyal sorumluluk 
projesinin toplumun atık 
ayrıştırma kültürünü ileri 
seviyelere taşımasını ümit 
ettiklerini söyleyen Kar, “Çöp 
oranının giderek azalacağı ve 
dönüştürülebilir atıklarımızın en 
doğru şekilde yeniden 
değerlendirilebildiği bir şehrin, 
yaşam standartlarımızı oldukça 
yükselteceğini ön görmekteyiz. 
Eski kâğıt, eski cam, piller ya 
da eski ilaçlar vs gibi atıkların 
normal ev çöpüne atılmaması 
bilincini insanların günlük 
yaşam tarzına dönüştürmekte 
karalıyız” vurgusu yaptı. 
Projenin maskotu Ayrıştırıcan'ı 

da tanıtan Kar, “Bir çok 
seçenek arasından eleyerek 
belirlediğimiz maskotumuz her 
kesimden kişilerin oylarıyla 
kararlaştırılarak ortaya çıktı. 
İsminin belirlenme aşamasında 
herkesin benimseyeceği, ayrış-
tırma ile ilgili akıllarda kalacak 
bir isim doğrultusunda yoğun 
bir mesai harcadık. Renklerinin 
belirlenme aşamasında ise, 
özellikle çocukların ilgisini 
çekecek, çevreci tonları kullan-
mayı projenin ruhu bağlamında 
uygun gördük” dedi.

AYRIŞTIRCAN TANITILDI

Vakfıkebir teşkilatı olarak yeni 
döneme en iyi şekilde hazır 

olduğumuzu hem kendi 
kongrelerimizde hem de genel 

merkez kadın, gençlik ve en son 
ana kademe kongremizde gösterdik.

D
oğru Cevap Eğitim Kurumları 
Vakfıkebir Şubesi Müdürü 
Mehmet Salih Aygün yaptığı 

açıklamada şu ifadelere yer verdi. 
Aygün; “Doğru Cevap Eğitim 
Kurumları olarak bölgemizin 
eğitimine 6 yıldan beri yaptığımız 
yatırımlara her yıl olduğu gibi 
önümüzdeki yılda devam ediyoruz. 
Ülkemizin ve dünyanın geçtiği bu 
çalkantılı süreçte amacımız bu zorlu 
süreci öğrencimizin ve velilerimizin 
en az hasarla atlatmasını 
sağlamaktır dedi.” 
“3 NİSAN'DA BURSLULUK 
SINAVI DÜZENLİYORUZ”
Müdür Aygün; “Bu minvalde, 
önümüzdeki yılda lise ve 
üniversite sınavlarına hazırlanacak 

öğrencilerimiz başarılarına 
oranla eğitim bursu sağlamak 
için 3 Nisan'da Valilik oluru ile 
Bursluluk sınavı düzenliyoruz. 
Sınavı Vakfıkebir ve Beşikdüzü 
Doğru Cevap şubelerimizde 
yapıyoruz. Bu sınavda başarılı 
olan öğrencilerimize Eğitim 
bursunun yanında 
motivasyonlarını arttırmak için 
çeşitli hediyeler veriyoruz. 
Sınavımız ortaokul grubunda 
6 ve7.sınıf, Lise grubunda ise 
10 ve 11.sınıf öğrencilerimizi 
kapsıyor. Bu sınavın amacı 
başarıyı ödüllendirirken aileyi 
de ciddi bir ekonomik yükten 
kurtarmaktır dedi.”
“BAŞVURULAR TELEFONLA 

YA DA KURUMA ŞAHSEN 
BAŞVURUYLA ALINACAKTIR”
Müdür Aygün; “Başvurular telefonla 
ya da kuruma şahsen başvuruyla 
alınacaktır. Sınav, öğrencilerin 
işlediği müfredattan olacak ve sınav 
sonuçları veli cep telefonlarına 
iletilecektir. Sınavdan alınan 
bursluluk, 15 Mayıs'a kadar kayıt 
yaptıran öğrencilere uygulanacaktır. 
Üniversite Okumayı hayal eden 
öğrencilerimiz için önemli bir fırsat. 
Öğrencilerimizin bu fırsattan 
yararlanmaları için muhakkak 
bizimle irtibata geçip sınav için kayıt 
yaptırmaları gerekmektedir dedi.” 
Başvurular: Beşikdüzü Doğru 
Cevap: 871 4066    Vakfıkebir 
Doğru Cevap: 841 8000

ÜNİVERSİTE
OKUMAYI
HAYAL EDEN 
ÖĞRENCİLERE
BÜYÜK FIRSAT
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Osman KOYUNCU

nlü tarihçi Arnold Toynbee, toplumları 

Üyönlendiren teknoloji ve ekonomidir 

dinler değildir der, dinler toplumları ya 

geliştirip zirveye çıkarır, modern bir 

toplum yapar veya çökerdir. İspanyada 

kurulan Endülüs Emevi devleti, Avrupa'nın 

aydınlanmasına büyük katkıları sağladı. 

Osmanlı, ilim ve teknikten uzaklaşılınca 

çöküş başladı. Marks, bu durumu görünce, 

Osmanlıyı dini de kurtaramadı der. Dinin 

sucu ne, Allah'ın sonsuzluğu insanlarda 

özgürlük ve hürriyet olarak yansır. 

İnsanın gelişip ilerlemesi, kendisine fıtri 

olarak verilen hürriyetler sayesinde olur. 

Hürriyet, Allah'ın insana verdiği en büyük 

hediyesidir. İdareciler veya cahil dini 

liderler, özgürlük ve hürriyetleri 

kendilerine has ve dağıtılacak bir ulufe 

olarak görüp,  halkın iradesini elinden 

aldığından toplumlar gelişemedi. Semavi 

dinler geldiğinde, toplumun bütün 

özelliklerini, gelenek ve göreneklerini 

ortadan kaldırıp tepeden tırnağa 

tamamen yeni özellikler getirmedi.  Tam 

aksine, akla ve mantığa uygun olanları 

bıraktı, yanlış olanları ise düzeltti bir 

kısmını zamana yaydı. İnsana akıl, irade 

ve mantık verip kendi yerine dünyada 

tasarruf yetkisi verdi. Zaman ve zemine 

göre bunları düzeltmemizi ve dünyayı imar 

etmemizi istiyor.  Bazı saf Müslümanlar, 

Allah hiç açık kapı bırakmadı, sosyal ve 

siyasal her şeyi düzenledi her şeyin 

kuralını koydu diyorlar. Doğrudur ve 

hayatın hiçbir yerinde boşluk yoktur, 

Allah'ın değişmez hükümleri(ahkâmlar) ve 

zaman ve zemine göre yorumlanacak 

müteşabih(fenler ile yorumlanan) ayetleri 

vardır. Sosyal hayatın kurallarını, 

insanlığın müşterek aklı ile bizlerin 

çıkarmasını istiyor, akla, zaman ve zemine 

göre bu kurallar yenilenmelidir. Orta 

çağdan kalma kuralları din olarak 

uygulamak, toplumu orta çağ karanlığına 

iter. Yer ve zamana göre bunları 

değiştirmelidir. Bunlar bilmeden, kâinatın 

çekirdeği olan insanı, iradesiz, daldan 

düşen bir yaprak durumuna düşürüyorlar. 

Kuran ve kâinat kitabını fen bilimleri 

ışığında birlikte okumalıyız. Gelişmiş 

toplumlar, sibernetik ilmi ile bitki ve 

hayvanları hareketleri taklit edilerek 

büyük teknolojiler üretiyor yani onlar 

hayvanlar ve bitkilerden istifade ediyor 

fakat geri kalmış toplumlar insanlardan 

bile istifade edemiyor. Gelişmiş toplumlar, 

sivil toplum kuruluşu, fen ilimleri, 

demokrasi, hukuk ve özgürlüklerin 

değerini bildikleri için terakki ettiler. Geri 

kalmış ülkelerde sivil toplum kuruluşları 

olmaz. Çünkü cahil toplumlarda 

kalkınmayı sağlayacak birlikte yaşama 

kültürü yoktur, neme lazım başkası 

düşünsün der, asalak gibi başkasının 

emeğinden faydalanmak ister. Bu şekildeki 

toplumların oluşturduğu sözde sivil 

toplum kurumlarının çoğunun, kökü 

dışarıda istihbarat elemanları tarafından 

kontrol edilmekteler. Onun için geri 

kaşmış ülkelerde sivil toplum kuruluşları 

ülkeye faydadan çok zarar veriyor. 

Kalkınmak için, demokratik sivil toplum 

kuruluşları yanında, hürriyet, adalet, ve 

fen ilimleri şarttır. 

DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

NiSAN'DAN SONRA 
AÇMAYI PLANLIYORUZ

aşkan Muhammet Balta, B“Sahilimizi bir bütün olarak 
planladık. Beşikdüzü sınırımız-
dan, Çarşıbaşı ilçe sınırımıza 
kadar olan sahil boyu bir 

yaşam alanı olacak. Beşikdüzü 
sınırımızda plaj, bisiklet ve 
yürüyüş yolunu belediyemiz 
imkanları ile yaparak halkımı-
zın hizmetine sunduk. Çarşıba-

şı tarafımızda da Ekmek Te-
malı Millet Bahçemiz tamam-
lanıyor. Belirlediğimiz planlama 
doğrultusunda çalışmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu. 

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m

E
ğitim- Bir-Sen Vakfıkebir 
ilçe Temsilcisi Şuayip 
Eyüboğlu yaptığı 

açıklamada : “Eğitim; bireyler, 
toplumlar ve devletler için 
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. 
Kapsamı bu denli geniş bir 
kavram üzerinde nesnel 
sonuçlar elde edebilmek için, 
çok boyutlu düşünmek ve 
araştırmak gerekiyor. Nitekim; 
eğitim konusunda geçmişteki 
birçok tecrübe ve uygulama 
bilinmekle beraber, günümüzde 
yeni arayışlar da sürmektedir. 
Bu arayışlar; aynı zamanda 
henüz aranan eğitim sisteminin 
bulunmadığına veya en azından 
daha ideal eğitim uygulamaları 
ihtiyacına işaret eder. Günümüz 
eğitimini düzenlemeye ilişkin bu 
arayışlar, doğal olarak aslında 
geleceğin dünyasını da inşa ve 
ihya çalışmalarının bir parça-
sıdır. Biz, bu sözleri yazarken 
dahi bir gelecek beklentimiz 
vardır ve her an yeni bir gelece-
ğin içine doğru hızla yol 
almaktayız. Bu bakımdan 
arayışımız; hem güncel hem de 
geleceğe ilişkindir. Böyle de 
olmalıdır; zira, geleceğimiz 
eğitime bağlıdır. 
“GELECEĞİN DÜNYASINI 
ANCAK BİZ İNSANLAR İNŞA 
EDEBİLİRİZ”
Geleceğin eğitimini düşünmek, 
araştırmak, tasarlamak veya en 
azından öngörmek için, 
öncelikle geleceğin dünyasıyla 
ilgili öngörülere gereksinim 
duyarız. Bu bağlamda kritik soru 
şu olsa gerek: Geleceğin 
dünyası nasıl olacaktır? Belki 
bu soru şöyle sorulursa daha 
gerçekçi olur: Geleceğin 
dünyası nasıl olmalıdır? Bu iki 
soru birbirine yakın gibi 
durmakla birlikte, aralarında çok 
ciddi farklılıklar mevcuttur. Her 
şeyden önce, ilk soru belirsiz ve 
teslimiyetçidir. Sadece gelecek 
tahminlerine bağlıdır. Oysa; 

ikinci soru belirgin ve iradidir. 
İkinci sorunun peşine düşen 
kişi, aslında örtük olarak şunu 
da demek istiyordur: Geleceğin 
dünyasını ancak biz insanlar 
inşa edebiliriz. Etmemiz de 
gerekir! Ülkelerin sosyal 
güvenlik sistemleri, kendi sosyal 
ve ekonomik durumlarına göre 
farklılıklar göstermektedir. 
Genel anlamda ülkeler üç 
kademeli sosyal güvenlik 
sistemlerine sahiptir. Bunlar 
kamu emeklilik, tamamlayıcı 
mesleki emeklilik ve bireysel 
emeklilik sistemleridir. Birinci 
kademe sistemlere katılım 
zorunlu iken ikinci kademe 
emeklilik sistemlerine katılım 
bazı ülkelerde zorunlu 
bazılarında ise gönüllüdür. 
Üçüncü kademe emeklilik 
sistemlerine katılım ise gönüllük 
esasına dayalıdır. Birinci 
kademe emeklilik sistemleri 
kamu tarafından yönetilirken, 
ikinci ve üçüncü kademeler 
genellikle bu maksatla kurulmuş 
şirketlerce yürütülmektedir
İLKSAN, EKONOMİNİN 
KURALLARINA VE PİYASA 
GERÇEKLERİNE GÖRE 
YÖNETİLMELİDİR
Bununla birlikte Tamamlayıcı 
mesleki emeklilik sisteminin bir 
parçası olan İlkokul 
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı (İLKSAN), çok 
uzun süredir düşük ve verimsiz 

ekonomik performans 
sergilemektedir. Sandığın 
verimsizliği ve bir türlü 
düzeltilemeyen kötü imajı 
yüzünden yıllardan bu yana 
dillendirilen ve tüm Millî Eğitim 
Bakanlığı (MEB) personelini 
kapsaması istenen bir 
müessesenin kurulması projesi 
de hayal olmaktan öteye 
geçememiştir. Öğretmenler 
arasındaki sosyal ve ekonomik 
birliğin simgesi olması gereken 
Sandığın başarısızlığının fatu-
rası doğrudan üyelere çıkmak-
tadır. Dolaylı olarak da öğret-
menlik mesleğinin itibarına, 
öğretmenler arasındaki birlik ve 
dayanışma ruhuna zarar ver-
mektedir. Yıllık enasyon oran-
larının ve bankaların mevduat 
oranlarının altında kalan aktif 
kârlılık oranları normal 
karşılanmaya başlanmıştır. 
Sandığın yıllık getiri miktarı 
üyelerden toplanan aidat 
miktarının altında kalmaktadır. 
İlksan, ekonominin kurallarına 
ve piyasa gerçeklerine göre 
yönetilmelidir. Sandığa düşen, 
üyelerin maaşından her ay 
yapılan kesintinin hakkını 
vermek, 1,9 milyar TL'yi bulan 
varlığını doğru, yerinde ve en 
kârlı yatırım araçlarında 
değerlendirerek üyelerine 
birikimlerinin karşılığı olan 
nemayı zarar ettirmeden 
sunmaktır. Sonuç olarak, 
denetimde değişime değil 
dönüşüme ihtiyaç vardır. Bunun 
için de reform yapmaya yöneti-
min kendisinden başlanmalıdır. 
Bu sebeple yönetiminde karar 
verme süreçlerinin demokratik 
çoğulculuk ilkesiyle geniş bir 
tabana yayılması gerekir. 
Kısacası yönetimin kodlarında 
herhangi bir değişime gitmeden 
yeni bir denetim modelini 
sisteme kazandırmaya 
çalışmalıdır açıklamasında 
bulundu.

�LKSAN, EKONOM�N�N KURALLARINA VE 
PİYASA GERÇEKLERİNE GÖRE YÖNETİLMELİDİR

dindiğimiz bilgilere göre; EVakfıkebir İlçesi Kemaliye 
Mahallesi Gülbahar Hatun 
Caddesi üzerinde bulunun 
Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi önünde bir bayan 

vatandaş dikkatsizlik yüzünden 
yoldan karşı tarafa geçmeye 
çalışırken özel otomobilin 
çarpması sonrası haf bir 
şekilde yaralandı. 112 Acil 
Ambulansı tarafından 

Vakfıkebir Devlet Hastanesine 
kaldırılan vatandaşın 
tedavisine hemen başlanıldı. 
Kaza hakkında Emniyet 
tarafından konu ile ilgili 
soruşturma başlatıldı. 

D�KKATS�ZL�K KAZAYA SEBEP OLDU

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi Gülbahar 
Hatun Caddesinde bir vatandaşa yoldan 

karşıya geçmek isterken araç çarptı. 

V
akfıkebir İlçesi Çarşı 
Mahallesi'nde tavukçuluk 
yapan Muhammet Aydın, 

günlük satışlarımdan 3-5 kilo 

çıkan tavuk artıklarını çöpe 
atmak yerine can dostlarımızla 
paylaşarak onların karınlarını 
ellerimle doyuruyorum. 
Muhammet Aydın; Hayvanlar da 
bir canlı, onlar da bizim gibi 

besine ihtiyaç duyuyor.  Ben de 
elimden geldiği kadar sokaktaki 
hayvanları, işyerimden artan 
tavuk parçalarıyla 

beslenmelerine yardımcı 
olmaya çalışıyorum. İnsanlar 
konuşarak arzu ve isteklerini 
isteyebiliyor. Oysaki hayvanların 
dili yok. Açlık ve tokluklarını 
hatta minnettarlıklarını 

hareketleriyle gösterebiliyorlar. 
Onları anlamak lazım. Herkesin 
hayvanların da hayatın bir 
parçası olarak görmesi 
umuyorum, o zaman hayatımız 
daha da anlamlaşacak dedi. 

SOKAK HAYVANLARINI
ELLER�YLE BESL�YOR
Vakfıkebir İlçesi'nde esnaflık yapan Muhammet Aydın, iş yerinde satışını 
yaptığı tavuk artıklarıyla sokak hayvanlarını elleriyle besliyor. 
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MUHAMMET BALTA'DAN BERAT KAND�L� MESAJI!

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

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta Berat Kandili 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Balta yayımlanan mesajında, 
Ramazan Ayı'nın müjdeleyicisi 
Berat Kandil'ine ulaşmanın 
mutluluğu ve sevinci içinde 
olduklarını belirtti.  Berat 
Kandil'inin önemine dikkati 
çeken Balta, şunları kaydetti: 
"Varlığımızı bir kez daha gözden 

geçirme, hayatımızı muhasebe 
etme ve bizlere verilen nimetlere 
şükretme imkânı sağlayan 
mübarek gecelerden biridir. 
Dargınların barıştığı, akrabalık 
ve kardeşlik duygularının arttığı, 
maneviyatın anlam kazandığı 
Berat Gecesi, Yüce Allah'ın 
rahmet ve bereket kapılarını 
ardına kadar açtığı, 
günahlarımızı affettiği, 
ibadetlerimizi mükâfatlandırdığı 
müstesna gecelerdendir. Korana 
Virüs nedeniyle bütün dünya ve 

ülkemiz zor bir zamandan 
geçiyor. Öyle ki bu feyizli 
gecenin anlam ve idraki ile 
şükretmeli, Yüce 
Rabbimizden sağlık, sıhhat ve 
ayet dilemeliyiz. Onun 
rızasını kazanma arzusu ve 
iştiyakı içinde olmalıyız. Bu 
gece Allah'a daha samimi bir 
şekilde sığınmaya vesile 
olmalıdır. Bu musibetin 
üzerimizden kalkması için 
elimizden gelen maddi ve 
manevi her şeyi yapacak, 
tedbiri elden bırakmayacak, 
Dua ve Tevekkülle Allah'a 
daha çok sığınacağız. Bu 
duygu ve düşüncelerle, başta 

milletimizin ve tüm İslam leminin 
Berat Kandil'ini tebrik ediyor, 
şehitlerimize Allah'tan rahmet 
gazilerimize acil şifalar 
diliyorum. Bu mübarek gecenin 
Ülkemiz ve bütün Ümmet-i 
Muhammed'i her türlü bela ve 
musibetlerden muhafaza 
buyurması merhamet, sağlık ve 
huzur getirmesini temenni 
ediyor, Trabzonlu hemşerilerime 
en kalbi duygularımla selam ve 
muhabbetlerimi iletiyorum.” 

Başkan Muhammet Balta 
mesajında şunları söyledi; 

“Ramazan ayının habercisi 
Berat Kandiline bizleri ulaştıran 
Rabbimize Hamdolsun. 
Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammet (S.A.V.)  “Şâban 
ayının on beşinci gününü oruçlu 
geçirin. Gecesinde ise ibadete 
kalkın. Çünkü o gece güneş 
batınca Allah'u Teâla en yakın 
semaya tecelli ederek fecir 
doğuncaya kadar: 'Bağışlanma 
dileyen yok mu, onu 
bağışlayayım! Rızık isteyen yok 
mu, ona rızık vereyim! 
Musibete uğrayan yok mu, ona 
ayet vereyim...' buyuruyor.  
Berat Kandili yenilenme, 
Ramazan'ı Şerife, günah ve 
yüklerimizden beraat ederek 
girme gecesidir.  Mübarek gün 
ve geceler bizlere vicdanımızı 
muhasebeye çek-me, kırılan 
kalpleri onarma ve gönül 
bağlarımızı güçlendirme imkanı 

sunuyor. Berat Gecesini fırsat 
bilelim. Dargınlık ve 
küskünlükleri terk ederek yerine 
sevgi, muhabbet ve kardeşlik 
duygularını ön plana çıkaralım.   
Bu gecede, bir yılı aşkın bir 
süredir devam eden Covid-19 
virüsü illetinden insanlığın 
kurtulabilmesi için dua edelim.  
Milletimizin ve tüm İslam 

âleminin Berat Kandilini tebrik 
ediyor; bu anlamlı gecenin 
aramızdaki gönül bağlarını, 
birlik ve beraberliğimizi güçlen-
dirmesini diliyorum. Berat 
gecemizin; gerçek beratları-
mıza vesile olmasını, semaya 
açılacak ellerin, yapılacak olan 
duaların Allah katında kabul 
olmasını temenni ediyorum.”

SINAVLA HAFIZLIK ÖĞRENCİSİ ALINACAK
afız Hasan Kaan Kur'an Kursu 

Hyöneticisi Halil Küçük, MEB Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü ile 

yürütülen örgün eğitimle birlikte hafızlık 
projesi kapsamında, Vakfıkebir Hafız 
Hasan Kaan Kur'an Kursuna, Vakfıkebir 
Hikmet Kaan Hafızlık Proje İmam Hatip 
Ortaokulunun yapacağı sınavla sınırlı 
sayıda hafızlık öğrencisi alınacağını 
söyledi. Sınava başvuruların 1 Nisan 
2021-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 
yapılacağını belirten Halil Küçük, sınavın 
ise 19 Haziran 2021 Cumartesi günü 
saat 10.00 da Vakfıkebir Hikmet Kaan 
Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulunda 
yapılacağını söyledi. Başvuru ve ayrıntılı 
bilgi için linke tıklayınız...

VİRÜS İLLETİNDEN İNSANLIĞIN
KURTULABiLMESi iÇiN DUA EDELiM 

V
akfıkebir İlçesi Köprücek 
Mahallesi nüfusuna 
kayıtlı hemşehrimiz 

Sey Güneysu, 2014 yılından 
beri İstanbul Ataşehir İlçe 
Gençlik ve Spor Hizmetleri 
müdürlüğü görevini başarıyla 
yürütmekte iken Maltepe İlçesi 
İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri 
müdürlüğüne atandı. Güneysu, 
bu hafta yeni görev yerinde 

göreve başlayacak. 2014 
yılından beri ilçe gençlik ve 
spor hizmetleri Müdürü 
olarak görev yapan Sey 
Güneysu,  ilçeler arasındaki 
yer değişikliği nedeniyle 
Maltepe ilçesine atandı.  

Müdür Güneysu'dan boşalan 
Ataşehir İlçe Gençlik ve Spor 
Hizmetleri müdürlüğüne Özge 
Çankaya'nın atandığı 
açıklandı. Hemşehrimiz Müdür 
Sey Güneysu'ya yeni 
görevinde başarılar diliyoruz.

HEMŞEHRİMİZ GÜNEYSU'YA YENİ GÖREV

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Berat Kandilini tebrik ederek, bu mübarek gecenin 
tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

æAK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, 

mesajında, af ve merhamet 
vesilesi mübarek Berat 
Gecesi'ne Cenabıhakk'ın lütuf 
ve inayetiyle bir kez daha 
erişmenin huzurunu, on bir ayın 
sultanı, sabır ayı Ramazan-ı 
Şerif'in müjdecisi bu özel gece-
nin, ruha ağır gelen sıkıntılar-
dan berat etmek ve esenliğe 

kavuşmak için bir fırsat sun-
duğunu vurguladı. Uzun sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Hepimiz 
biliyoruz ki; kandillerimiz affın 
ve mağretin çeşmesi ve 
Allah'ın kullarının istifadesine 
sunduğu ihsan ve aynı zaman-
da mükafat hazinesidir. Berat 
Kandili ise, kurtuluşumuzun, 
manevi arınışımızın ve kalp 
dünyamızın temizlenişinin 

yegane anahtarıdır. Tüm 
insanlığı etkileyen, bedenlerin 
sıhhatini bozan bir virüsle 
mücadele ettiğimiz bu dönemde 
inancımızın, medeniyetimizin 
ve geleneklerimizin bize 
öğrettiği şekilde dayanışma 
duygumuzu ve yardımlaşma 
iştiyakımızı zirvede tutuyor, 
büyüklerimizin ve ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
gideriyor, gönüllerini ve duala-
rını almaya gayret gösteriyoruz. 
Yüce Mevla'mızdan niyazımız, 
bu zorlukta dirayetimizi ve 
sabrımızı çoğaltması, hayırlı 
amellerimizi artırmasıdır.” Bu 
duygu ve düşüncelerle, aziz 
milletimiz başta olmak üzere 
tüm İslam aleminin Berat 
Gecesi'ni tebrik ediyorum. 
Affımızı ve kurtuluşumuzu 
umduğumuz bu mübarek gece 
vesilesiyle yaşadığımız 
sıkıntıların bir an önce son 
bulmasını diliyorum. Vatanı 
uğruna canlarını feda eden aziz 
şehitlerimize yüce Mevla'mdan 
rahmet niyaz ediyorum.”

AK PARTi iLÇE BAŞKANI AHMET UZUN'DAN

BERAT KANDiLi MESAJI!
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun “Allah'ın rahmetinin yeri ve 
göğü kapladığı Berat Gecesinin; Hemşerilerimiz, İslam âlemi ve tüm 
insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursuna sınavla hafızlık öğrencisi alınacak.

İstanbul Ataşehir İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Seyfi Güneysu, 
Maltepe İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne atandı. 
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MÜFTÜ HACIFETTAHOĞLU, 
VEKALETEN VAKFIKEBiR'DE

OSMANİYE'DEN VAKFIKEBİR'E
DOSTLUK KÖPRÜSÜ

BÜYÜKŞEHİR'DEN ARAMA KURTARMA
EKİBİNE ÖZEL EĞİTİM

B
üyükşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Zorluoğlu'nun 

riyasetinde, itfaiye teşkilat 
yapısı her geçen gün 
güçlendiriliyor. Bu doğrultuda 
İtfaiye Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde kurulan Arama 
Kurtarma ve Eğitim Şube 
Müdürlüğüne bağlı arama 
kurtarma ekibi özel olarak 
eğitiliyor. Ekiplerin deprem, sel, 
heyelan gibi doğal afetlere her 
an hazır olmasını sağlamak 
amacıyla AFAD Başkanlığı ile 
yürütülen eğitim faaliyetleri 
kapsamında 15 gün sürecek 
arama kurtarma eğitimi 
gerçekleştiriliyor.
TEORİK VE UYGULAMALI 
EĞİTİM VERİLİYOR
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinden eğitim 
çalışmaları ile ilgili yapılan 
açıklamada, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Murat 

Zorluoğlu'nun üzerinde 
hassasiyetle durduğu itfaiye 
teşkilat yapısının 
güçlendirilmesi çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu kapsamda 
Arama Kurtarma ve Eğitim 

Şube Müdürlüğümüze bağlı 
olarak kurulan arama kurtarma 
ekibine yönelik düzenlenen 
eğitim çalışmasında, şehir 

içinde ve kırsal alanda 
oluşacak doğal afet ve diğer 
olaylardaki kurtarma 
vakalarında ileri düzey teknik 
arama ve kurtarma eğitimi, 
hem teorik hem uygulamalı 
olarak verilmektedir. Öte 
yandan halen Ankara 
Jandarma Özel Asayiş 
Komutanlığında 'Kurbağa 
Adam' kursu görmekte olan 
personelimizle birlikte, edinilen 
iki arama ve kurtarma köpeği 
de ekiplerimize ilave destek 
olacaktır. Tüm bu 
çalışmalarımızla meydana 
gelebilecek deprem, heyelan, 
sel ve trak kazalarında 
malzemesi, aracı ve personeli 

ile donanımlı bir arama 
kurtarma ekibi oluşturulması 
hedeenmektedir” ifadeleri 
kullanıldı.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan'ın, Artvin İl Müftü Yardımcılığı 
görevine atanması sonrası açık olan Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
görevine Hemşehrimiz Hüseyin Hacıfettahoğlu vekâlet edecek.

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Recep Şahan'ın, Artvin İl 
Müftü Yardımcılığı 

görevine atanması ve 23 Mart 
2021 tarihi itibariyle de resmi 
olarak buradaki görevinin sona 
ermesi sonrası, Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü görevine yeni atama 
yapılana kadar Vakfıkebir'li 
hemşehrimiz Şalpazarı İlçe 
Müftüsü Hüseyin Hacıfettahoğlu 
vekâlet edecek.
MÜFTÜ HÜSEYİN 
HACIFETTAHOĞLU KİMDİR?
1975 yılında Trabzon İli 
Vakfıkebir İlçesinde doğdu. İlk 
ve orta öğrenimini Vakfıkebir'de 
tamamlayan Hüseyin 
Hacıfettahoğlu, İmam-Hatip 
lisesinden mezun olduktan 
sonra hafızlık yaptı. 1996 
yılında İstanbul Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesine girdi. 2002 
yılında İstanbul Pendik Haseki 
Eğitim Merkezine 18. dönem 
kursiyer olarak başlayıp, 2004 
yılında mezun oldu. Sakarya İli 

Geyve İlçesi Bozören köyünde 
ve İstanbul İli Kadıköy İlçesi 
Saliha Kulaksızoğlu 
Camilerinde İmam-Hatiplik, 
İstanbul İli Eminönü İlçesi Ali 
Paşa Camiinde Müezzin-
Kayyım, İstanbul İli 
Gaziosmanpaşa İlçesi Ebuzer 
Camiinde İmam Hatiplik 
görevlerinde bulundu. Daha 
sonra Sinop İli Ayancık, Trabzon 
İli Beşikdüzü ve Yomra 
İlçelerinde Vaiz olarak görev 
yapan Hacıfettahoğlu, 2012 
yılında Diyarbakır İli Kulp İlçe 
Müftüsü olarak atandı.  2015 
tarihinden itibaren Gümüşhane 
İl Müftü Yardımcılığı yapmış 
olup, Temmuz /2018 tarihinde 
Şalpazarı Müftülüğü görevine 
atanan Hacıfettahoğlu,  evli ve 3 
çocuk babasıdır.

H
asanbeyli önceki dönem 
Belediye Başkanı Yunus 
Çanga, Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında ziyaret 
ederek Osmaniye'den getirdiği 
hediyesini takdim etti. 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Muhammet Balta ise, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Hasanbeyli önceki dönem Belediye 
Başkanı Yunus Çanga'ya Osmanlı 
Bölgeleri'nde Vakfıkebir ve Hicranlı 
Yıllarında Büyükliman isimli 
kitaplarımızı hediye etti.

TONYA'DA NEVRUZ KUTLAMASI

G
eçen sene 
pandemiden 
dolayı 

yapılamayan etkinliklerde 
bu yıl sadece Nevruz'un 
simgelerinden olan örsün 

üzerinde demir dövüldü, nevruz 
yemini edildi ve yakılan Nevruz 
ateşinin üzerinden atlanıldı. 
Tonya Anadolu Lisesi'nde 
yapılan kutlamalara Tonya 
Kaymakamı Muhammet İkis, 
Belediye Başkanı Osman Beşel 
ve Başkan Yardımcısı Ahmet 
Esmer, Tonya İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ziya Durmuş ve 
davetliler katıldı.

Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon'dan demirden dağı eritip 
çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eden Nevruz 
Bayramı bu yıl Tonya'da Covid-19'dan dolayı buruk bir şekilde kutlandı. 

YAKIT DOLU TANKER ALEV ALEV YANDI
Beşikdüzü ilçesi sahil karayolunda yakıt dolu tanker alev alev yandı.

Beşikdüzü ilçesi, sahil karayolunda Trabzon 
istikametinden, Giresun istikametine gitmekte olan 34 

BKC 816 plakalı yakıt tankeri, yolda seyir halindeyken bir 
anda alev aldı. Sürücünün alevleri fark etmesi ile aracı 
durdurup, araçtan çıkmayı başardı. Trabzon Büyükşehir 
İtfaiyesi ekipleri, araç patlamadan söndürmeyi başardı. 
Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sürücünün 
durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan 
arama kurtarma ekibine yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmaları devam ediyor.

T
BMM'de gerçekleştirilen 
basın toplantısında, Türk 
nakliyecilerimizin 

Azerbaycan ve Gürcistan'da 
yaşadıkları sorunları dile 
getirerek çözüm için hükümeti 
göreve çağırdı. Kaya, Meclis'te 
düzenlediği basın 
toplantısında, yaklaşık 300 tırın 
15 gündür Sarp Sınır 
Kapısı'nda beklediğini söyledi. 
Yetkililerin, soruna çözüm 
üretmediğini savunan Kaya, 
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
yetkililerine çağrıda 
bulunuyorum, nakliyecilerimizin 
dozvola belgelerini bir an önce 
temin edin. Nakliyecilerin sesini 
artık duyun. Onlara hep birlikte 
sahip çıkalım, sorunlarının 
çözülmesi konusunda el 
verelim." dedi. Birtakım illegal 
oluşumların, Gürcistan 
üzerinden transit yük taşıyan 
rmaları arayarak, "Tırınızın 
Gürcistan'da kontrol amaçlı 
durdurulup içindeki malların 
tane tane sayılmaması için bize 
1500 ila 2000 bin dolar 
ödeyeceksiniz." dediğini iddia 
eden Kaya, bir tır sürücüsünün 
cep telefonu uygulaması 
aracılığıyla yaptığı 
yazışmaların dökümünü basın 
mensuplarıyla paylaştı. Ahmet 

Kaya, "Birçok tırcımız, bu 
muameleye maruz kalmamak 
için maalesef bu paraları 
ödemek zorunda kalıyor. 
Ödemezseniz, tırınız 
durduruluyor. Tırınızın içinde 
taşıdığınız mal darmadağın 
ediliyor, tek tek sayılıyor ve 
günlerce bekletiliyorsunuz. 
Ama nakliyecilerin deyimiyle, 
çete üyelerine bu ücreti 
öderseniz tırınız hiç 
bekletilmiyor, aranmıyor. Bu 
sıkıntının ivedilikle çözülmesi 
gerekiyor." ifadelerini kullandı. 
Azerbaycan'ın, Gürcistan 
plakalı bir tırdan 21 ton yük için 
25, Türk plakalı bir tırdan ise 
425 dolar yol geçiş ücreti 
aldığını ileri süren Kaya, 
Azerbaycan tırlarının Türk kara 

yollarını ücretsiz kullandığını, 
söz konusu uygulamanın, 
kardeşlik ve dostluk ilişkilerine 
sığmadığını ve ivedilikle düzel-
tilmesi gerektiğini kaydetti.
TÜRK NAKLİYECİLERİ 
GÜNLERDİR BEKLİYORLAR
“Gürcistan üzerinden; 
Azerbaycan, Rusya, 
Özbekistan, Tacikistan, 
Kırgızistan ve Türkmenistan 
gibi ülkelere ihraç mallarını 
taşıyan nakliyecilerimiz, geçiş 
belgesi temin etmekte sıkıntı 
yaşamaktadırlar. 15 gündür 
Türk tırları gümrük kapısında 
bekliyor ve Dozvola belgesi 
olarak da bilinen geçiş 
belgesini temin edemiyorlar. 
Sınır kapısında bekleyen 
yüzlerce nakliyecimiz adına 
çağrıda bulunuyorum. 
Nakliyecilerimize Dozvola 
belgelerinin verilerek sınır 
kapılarında bekletilmemelerini 
rica ediyorum. Her ay bu 
sıkıntıyı yaşıyorlar. Hopa'da 
200-300 TIR bu sebeplerden 
sınır kapısında bekliyor.”

MiLLETVEKiLi KAYA, NAKLiYECiLERiN 
SORUNLARINI MECLiS'E TAŞIDI
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine 
çağrıda bulunarak, Gürcistan üzerinden Rusya ve Türk Cumhuriyetlerine ihraç 
ürünü taşıyan nakliyecilerin dozvola belgelerinin bir an önce temin edilmesini istedi.
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B
akanlığın yaya 
geçitlerinde öncelik 
yayanın çalışması yaya 

geçitlerinin kırmızı renge 
boyanması ile yeni bir boyut 
kazandı. Yurt genelinde 
başlatılan 'kırmızı çizgi' 
uygulaması Vakfıkebir ilçesinde 
de İlçe Jandarma Komutanı J. 
Teğmen Mert Oğuztarhan, 
Komiser Merthan Çelikdağ, 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu 
ve Emniyet ekiplerinin yaya 
geçidini kırmızı renge 
boyanması ile başlatıldı. 
Uygulama ile kavşak giriş ve 
çıkışlarıyla, yaya ve okul 

geçitlerine yaklaşırken 
yavaşlama, geçmek üzere olan 
yayalara durarak ilk geçiş hakkı 
verilme farkındalığının 
oluşturulması amacıyla Fevziye 
İlkokulu önündeki yaya geçidini 
ve Çarşı Mahallesi Gülbahar 
hatun Caddesi üzerinde bulunan 
kavşaktaki yaya geçidini kırmızı 
renge boyadılar.
“TRAFİKTE YAYA ÖNCELİĞİ 
ÇOK ÖNEMLİ”
Yaya geçidinin kırmızı renge 
boyanmasının ardından 
açıklamalarda bulunan İlçe 
Jandarma Komutanı J. Teğmen 
Mert Oğuztarhan, “İçişleri 
Bakanlığımızın her alanda trak 

güvenliği ile ilgili kampanyaları 
ve çalışmaları var. Bu 
çalışmaların en önemli ayağını 
da yaya önceliği kampanyaları 
ve çalışmaları oluşturuyor. 2021 
yılının da bu anlamda bu trendin 
devam ettirilmesi amacıyla 
Bakanlığımızın talimatıyla bir 
kez daha okul ve yaya 
geçitlerinde özellikle trak 
işaretleri bulunmayan, trak ışığı 
bulunmayan yaya geçitlerinde 
sürücülerin dikkatlerinin bir kez 
daha üst seviyeye çıkarılması ve 
bu geçitlere yaklaşırken 
yavaşlamalarını ve yayalara 
öncelik tanımaları anlamında 
devletin tüm unsurları olarak bir 
farkındalık eyleminde 
olduğumuzu göstermek üzere 
bugün burada bizde yaya 
anlamında, yaya güvenliği 
anlamında kırmızı çizgimizi 
çektik. Bu gün yine Fevziye 
Mahallemizde bulunan Fevziye 
İlk ve Ortaokulunun önündeki 
yaya geçidinde yine aynı 
çalışmamızı gerçekleştirdik.” 
Çalışmanın amacından 
bahseden J. Teğmen Mert 
Oğuztarhan, "Burada amacımız 
bu anlamda hem 
vatandaşımızın hem 
sürücülerimizin farkındalığını 
artırmak, trakte yaya ölümlerini 
düşürmek. Şöyle bir rakam 

vermek gerekirse bakanlığımızın 
bu çalışmaları başlattığı tarihten 
bugüne kadar yayaların trak 
kazalarındaki ölüm oranı yüzde 
30 oranında azaldı. Bizde bu 
anlamda hem kolluk kuvvetleri 
olarak gerekli hassasiyeti gerekli 
farkındalık çalışmalarını bütün 
unsurlarımızla yürütüyoruz. 
Sürücülerimize bir kez daha okul 

geçitleri ve yaya geçitlerinde 
yavaşlamalarını ve varsa burada 
geçmek üzere olan yada 
geçmek için bekleyen yayamız 
varsa durarak mutlak suretle 
durarak onlara geçiş hakkını 
tanımalarını istiyoruz. Yaya 
güvenliği hepimiz için çok 
önemli bir konu. Bugün sürücü 
olan bir vatandaşımız yarın 

trakte yaya olarak bulunabilir. 
Toplum güvenliği, insanımızın 
huzuru açısından bu 
kampanyanın büyük önemi var. 
Bizde bugün burada bunun altını 
kırmızı çizgiyle çizdik. 
Katılımcılara, burada görev alan 
bütün arkadaşlara ve siz değerli 
basın mensuplarına teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

YAYA GEÇ�TLER�NDE
KIRMIZI Ç�ZG�
UYGULAMASI BAŞLATILDI

İç�şler� Bakanlığı tarafından yaya geç�tler�nde öncel�ğ�n 
yayalarda olduğunu bel�rten farkındalık çalışması “kırmızı 
ç�zg�” Vakfıkeb�r İlçes�nde uygulaması başlatıldı. 

M
illi Eğitim Camiasında 
43 yıldan bu yana 
başarılı bir şekilde 

görev yapan Milli Eğitim Şube 
Müdürü Tahsin Çoban, 
Gazetemizi ziyaret ederek Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ve Haber Müdürü 
Sadık Aydın ile vedalaştı. Müdür 
Tahsin Çoban ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada; “Ülkeme 
hizmet etmek için çıktığım bu 
kutsal yolda Milli Eğitim 
camiasıyla yolumuz ayrılıyor, 

bunu demek istemezdim. Bizler 
bıraktığımız izlerle vatanımızda 
barış içerisinde, sevgi içinde 
birlikte yaşayacağız diye düşü-
nüyorum. Bu bir nöbet değişi-
midir. Görevimizden ayrılsak bile 
yine halkımızın içerisinde 
sizlerle birlikte olacağım. 16 yıl 
Vakfıkebir İlçemizde ve 
7 yıldırda Çarşıbaşı ilçemizde 
görev yaptığım süre içerisinde 
Büyükliman Postası Gazetesi 
olarak sizlerin hep desteğini 
gördüm. Bundan dolayı sizlere 

teşekkür ediyorum.”43 yıl Milli 
Eğitim camiasında görev 
yaptıktan sonra emekliye ayrılan 
4 çocuk babası Müdür Tahsin 
Çoban veda mesajında şu 
ifadelere yer verdi.
“GÖREVDE OLDUĞUM SÜRE 
BOYUNCA DEVLETİM VE 
MİLLETİM İÇİN ÇALIŞTIM”
1978 yılı 1 Kasım günü Kars ili 
Sarıkamış ilçesi Akören 
İlkokulunda başlayan eğitim 
öğretim serüvenim, 1980 yılı 
Eylül ayında Giresun İli Görele 

İlçesi Çanakçı Merkez İlköğretim 
okulunda, 1983 yılı Ekim ayında 
Gaziantep ili Araban ilçesi 
Emirhaydar İlköğretim okulunda 
öğretmen ve idareci olarak 
devam etti. 1986 yılında 
Gaziantep Araban İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünde Şube 
Müdürü olarak göreve başladım. 
1991 yılında Giresun Çanakçı 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 
Şube Müdürü olarak görevime 
devam ettim. 2002 yılında 
Trabzon İli Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünde Şube 
Müdürü olarak göreve atandım. 
2014 yılında Çarşıbaşı İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü görevime 
devam ettim. Bu görevimi, 
Aralıksız 2021 yılı Mart ayının 
25.gününe kadar sürdürdüm. 
Göreve başladıktan itibaren tüm 
çalıştığım zamanlarda yılmadım, 
yılgınlık göstermedim. Devletim 
ve milletim için çalıştım. Bu 
gayretimi özellikle geleceğimizin 

teminatı olan öğrencilerimiz için 
her türlü çabayı gösterdim. 
Görevim süresince bizlere des-
teklerini esirgemeyen her kade-
medeki devlet büyüklerimize çok 
teşekkür ediyorum. Çünkü 
onların desteklerini hissetmek 
bizlerin çalışma gayretlerini 
artırmıştır. Görevden ayrılaca-
ğım bu günde mükemmel bir 
kadro oluştuğunu görmem beni 
mutlu etmekte ve eğitim-öğretim 
mücadelemizi daha üstün 
mertebeye ulaştıracaklarına 
kanaatim tamdır. Fakat her 
başlangıcın bir sonu olduğu gibi, 
benim içinde bu gün yaş 
haddinden görevimden ayrılma 
zaruretim olmuştur. Meslek 
hayatıma başladığım ilk günden 
bu güne kadar sürdürdüğüm 
çalışma, çaba ve gayretlerim ile 
tecrübemi bundan sonra da 
görevi sürdürecek arkadaşlarla 
paylaşabileceğimi özellikle 
belirtmek istiyorum. Bu gayret 

ve çabalarımızda özellikle 
bizlere desteklerini eksik 
etmeyen kurum ve kuruluşların 
çalışanlarına içten 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bilerek veya bilmeyerek bir 
kusurumuz oldu ise herkesten 
özür diliyorum. Özellikle eğitim-
öğretim camiası ile bilhassa 
mesai arkadaşlarıma haklarımı 
helal ediyor ve kendilerinden de 
helallik diliyorum. Sağlık sıhhat 
ve huzurlu olmanız dileklerimle 
Allah'a ısmarladık diyorum dedi. 
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise nazik ziyaretleri 
ve düşünceleri için Müdür 
Tahsin Çoban'a teşekkür etti. 
Kamburoğlu, 43 yıllık eğitim 
camiasındaki emeklerinden ve 
başarılı çalışmalarından sonra 
emekliye ayrılan Tansin 
Çoban'a emeklilik hayatında 
sağlık, mutluluk ve başarı 
dileklerinde bulundu. 

43 YILLIK EĞİTİM ÇINARI VEDA ETTİ
M�ll� Eğ�t�m Cam�asında 43 yıldan bu yana başarılı 
b�r şek�lde görev yapan M�ll� Eğ�t�m Şube Müdürü 
Tahs�n Çoban, Gazetem�z� z�yaret ederek vedalaştı.

B
eşikdüzü Belediyesi 
Kadın Emeği pazarında 
gerçekleştirilen şenlikte 

konuşan Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, “Pandemi 
koşulları altında önlemlerimizi 

alarak bir yıl önce planladığımız 
etkinliğimizi bu yıl 
gerçekleştirmenin gururunu 
yaşıyoruz. Atalarımızdan bizlere 
miras kalmış bölgemizin iklim ve 
toprak koşullarına adapte olmuş, 

hastalık ve zararlılara dayanıklı 
meyve kalitesi yüksek yerel 
elma ve armut çeşitlerimiz 
çöğürler üzerine aşılanarak 
köylerde ikamet eden 
üreticilerimize dağıtılacaktır. İki 
bin adet olarak planlanan 
aşılama projemizin 400 âdetini 
aşılayarak yılsonu itibari ile 
dağıtılması planlanmaktadır. 
Trabzon atalık tohum takas 
grubu ve Beşikdüzü çiftçilerinin 
geçmişten bizlere miras kalan 
ve günümüze ulaşmış domates 
den mısıra, ıspanaktan kabağa, 

hıyardan fasulyeye kadar 
onlarca tohum çeşidi takas 
yoluyla üreticilerimize dağıtıldı. 
Tohumların gelecek nesillere 
ulaşması için tohum alan 
üreticilerin iletişim bilgileri kayıt 
altına alınarak bir yıl sonraki 
etkinlikte bu tohumların 
paylaşılarak dağıtılması amacı 
hedeenmektedir. Bu projeyle 
ekonomik olarak yöre halkına 
gelir sağlamanın yanında bizlere 
miras kalmış bu çeşitlerin 
koruma altına alınması sağlamış 
olacağız. Bu etkinliğimize katılan 

destek veren bütün kurum 
kuruluş dernek yönetici ve 

üyeleri ile Beşikdüzü halkına en 
içten teşekkür ederim” dedi. 

BEŞİKDÜZÜ'NDE ÖRNEK PROJE
Beşikdüzü Belediyesi, Beşikdüzü Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, Trabzon Atalık 
Tohum Takas Grubu, Beşikdüzü Düşünce Kulübü, Beşikdüzü Oğuz Mahallesi Kadın Üreticileri 
Dayanışma Derneği tarafından 1. Atalık Tohum Takas ve Yerel Meyve aşılama şenliği gerçekleştirildi.



SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu
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Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

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

ÜNİVERSİTE OKUMAYI HAYAL EDEN
ÖĞRENCİLERE BÜYÜK FIRSAT

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR

İLKSAN, EKONOMİNİN KURALLARINA VE
PİYASA GERÇEKLERİNE GÖRE YÖNETİLMELİDİR

AYRIŞTIRCAN TANITILDI NiSAN'DAN SONRA AÇMAYI PLANLIYORUZ

> Abdulkadir Aynaci 4'de

> Sadık AYDIN 4'de > Ahmet Kamburoğlu 3'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

Trabzon'un Araklı ilçesinde, Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf 
Tesisi yapılan lansmanla maskotu 'Ayrıştırcan'ı tanıttı.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, tamamlanma aşamasına 
gelen Vakfıkebir Ekmek Temalı Millet Bahçesi'ni Nisan ayından sonra 
açarak vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen 
Vakfıkebir İlçe 
Temsilcisi Şuayip 
Eyüboğlu,  Sağlık 
ve Sosyal Yardım 
Sandığı (İLKSAN) 
çok uzun süredir 
düşük ve verimsiz 
ekonomik 
performans 
sergilemektedir 
diyerek önemli 
açıklamada 
bulundu.

Vakfıkebir ve Beşikdüzü Doğru Cevap Dershanesinden 
gelecek yıl lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmak 
isteyen öğrencilere büyük fırsat.


