
Balta, “Partimizin iktidara geldiği günden 
bu yana yapılan hizmetlerimiz ortada. 
Milletimiz de bu hizmetlerin karşılığında 

her dönem partimizi sandıktan birinci 
parti olarak çıkardı. Bu seçimde de yine 
aynı sonuç olacaktır.” dedi.
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VAKFIKEBiR'E  4 YENi KAVÞAK
Terminal kavşağı, Emniyet Müdürlüğü kavşağı, Hastane kavşağı ve Gençlik
Merkezi kavşağı projeleri Karayolları Genel Müdürlüğünce ihalesi yapıldı.

> Sadık AYDIN 3'de

TEK DERDÝM ERDOÐAN'IN KAZANMASI
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili
Muhammet Balta, 2023 Genel Seçimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

HASTANE
KAVŞAĞI

TERMİNAL
KAVŞAĞI

EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ

KAVŞAĞI

GENÇLİK
MERKEZİ
KAVŞAĞI

akfıkebir ilçemizde merakla 

Vbeklenen bir yatırım daha 
hayata geçiyor. Vakfıkebir İlçe 

Emniyet Müdürlüğü, Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi, Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi ve 
Vakfıkebir İlçe Terminali bölgelerinde 
hemzemin geçit yapılacak. 
Önümüzdeki günlerde başlayacak 
olan 26 milyonluk yatırımın 

çalışmaları bu yıl içerisinde 
tamamlanacak. Vakfıkebir ilçe 
halkının merakla beklediği, ilçenin 
önemli ihtiyaçlarından birisi olan 
kavşaklarla ilgili ihale geçtiğimiz 
Aralık ayında yapılmıştı.
Bu önemli yatırımın ayrıntıları şöyle; 
Karadeniz Sahil Yolu, Vakfıkebir 
şehir geçişi kesiminde trağin yoğun 
olduğu Vakfıkebir İlçe Emniyet 

Müdürlüğü, Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi, Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi ve 
Vakfıkebir İlçe Terminali bölgelerinde 
trağin düzenli akışını sağlayarak 
olası kazaları önlemek, ulaşım 
standartlarını yükseltmek amacıyla 4 
adet hemzemin kavşak projeleri 
karayolları genel müdürlüğünce 
onaylandı.

HEDEFiMiZ BiRiNCi OLMAK
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, önümüzdeki
aylarda yapılacak olan Genel Seçimler üzerine konuştu.
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KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ AYDINLANDI
Vakfıkebir İlçesi Kirazlık Yeni mahallede bulunan “Küçük Sanayi Sitesi” Vakfıkebir Belediyesi'nin girişimleri ile Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından aydınlatması tamamlandı. 

V
akfıkebir İlçesi Kirazlık 
Yeni mahallede 
bulunan “Küçük 

Sanayi Sitesi” Vakfıkebir 
Belediyesinin girişimleri ile 

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 
tarafından aydınlatması 
tamamlanarak hizmete girdi. 
Vakfıkebir İlçesi Kirazlık Yeni 
Mahallede kurulan Küçük 

Sanayi Sitesi kurulduğu 
yıldan bu yana gece 
aydınlatma direkleri olmadığı 
için akşamları bu sanayi 
içinde göz gözü görmüyordu. 
Kurulduğu günden buyana bir 
türlü tamamlanamayan 
Küçük Sanayi Sitesinin gece 
aydınlaması Vakfıkebir 
Belediyesinin girişimleri ve 
Vakfıkebir Çoruh Elektrik A.Ş. 
işletme şefliğinin abaları ile 
tamamlanarak hizmete açıldı. 
Aldığımız bilgilere göre 1998 
yılında yapımına başlanılan 
küçük sanayi sitesi 2011 
yılında tamamlandı. 77 
dükkanın yer aldığı sanayi 
sitesinde gece aydınlatmaları 
olmadığı için akşamdan bu 
bölge gezmek yada 

dolaşmak müşteriler ve 
esnaflar için çok zor 
oluyordu. Bu güne kadar 
tamamlanamayan aydınlatma 
Vakfıkebir Belediyesinin ve 
Sanayi yönetiminin girişimleri 
ile Çoruh Elektrik Dağıtım 
A.Ş. tarafından 
tamamlanarak hizmete 
sunuldu.  27 adet Elektrik 
direği, 27 adet 150 W 
armatür kullanılarak gece 
aydınlatma sıkıntısı ortadan 
kaldırıldı. 
“EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Küçük Sanayi Sitesinde işyeri 
bulunan esnaflar yaptıkları 
açıklamada; “Bu 
aydınlatmanın yapılması son 
derece mutluluk verici. 

Akşamdan aydınlatma 
olmayınca dükkanımız da 
belirli bir saate kadar 
çalışabiliyorduk. Gece 
karanlıkta buralar ıssızlaşıyor 
ve adeta korku filmlerini 
andırıyordu. Şimdi ise 
aydınlatmalar tamamlandı. 
Ardık istediğimiz saate kadar 
dükkanlarımız da rahatlıkla 
çalışabiliriz. Bu 
aydınlatmaları tamamlayarak 
hizmetimize sunan başta 
sayın Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya, 
Sanayimizin yönetim 
kuruluna ve özellikle bu güzel 
hizmeti bizlere sunan Çoruh 
Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Vakfıkebir işletme şefliğimize 
teşekkür ediyoruz dediler. 

Ahmet KAMBUROĞLU

“GÜZEL OLDU”
Seçim dönemine girdiğimiz bu günlerde bir 
Ankara ziyaretimiz oldu…
Mecliste olan TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Muhammet Balta ile İYİ Parti 
Milletvekilimiz Hüseyin Örs'e uğradık…
Diğer vekiller olmadığından onlarla hasbial 
edemedik…
Bizleri güzel karşıladılar, uzun uzun sohbet 
ettik…
Seçim döneminde ne olur sorularımıza 
karşın, bizler görevimizin başındayız, bize 
ne görev verilirse partimizle beraberiz 
yanıtını aldık…
Bu seçim döneminin zor geçeceğinin 
herkes farkında…
Herkes partisinin ve adaylarının 
kazanması için çalışacak/mücadele 
edecek…
Yine Trabzon'dan/Büyükliman'dan 
Muhammet Balta'yı değerlendirecek gibi 
duruyor.
Ya vekillik yada başka bir görev…
İYİ Parti'de Hüseyin Örs gibi Trabzon'dan 
bir Milletvekili var…
KTÜ'de bir öğretim görevlisi olmasından 
dolayı Trabzon halkı tarafından çok 
seviliyor. İYİ Parti Trabzon adayı 
konusunda yine 1. sıra Hüseyin Örs'ün 
büyük şansı var…
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı 
Avukat Sibel Suiçmez'i ziyaret ettik…
CHP'den Milletvekilliği adaylığı için kolları 
sıvamış durumda, Trabzon Barosu 
Başkanlığı yapmış biri olması onun için 
büyük şans…
CHP'de 1. sıra veya 2. sıra vekil adaylığı 
için Emin Uludüz gündemden düşmüyor. 
İşinde başarılı ve yıllardır Ticaretle 
uğraşıyor…
1. veya 2. sıra Milletvekilliği adaylığı için bu 
isimler ön planda tutuluyor…
Biraz daha zaman var…
Kim/kimleri çıkartacak zaman içinde 
öğreneceğiz ve 2023 yılı ve 2024 yılı çok 
tempolu geçecek gibi görünüyor…
2023 seçimleri birçok yerin kaderi olacak, 
kimin kazanacağı belli olduğunda 2024 
seçimleri etkilenir ve kazançlı çıkılabilir…
**************************
Nasıl bir olayların içindeyiz bilmiyoruz…
Bu hafta içinde birkaç tane olay yaşandı. 
Hiç yaşanılmaması gerekirdi ama yapıldı. 
Çarşı içinde bir kurşunlama olayı 
sonrasında ise Karadağ Yaylasındaki eve 
30-40 adet pompalı tüfekle mermi 
atılması…
Neden bir insan mala zarar verme 
teşebbüsüne girsin ki…
Bir problem varsa gidip konuşmak yerine 
insanların evi hedef alınıyor ve onlara 
zarar verdiğini düşünüyorsun…
Ya o evde bir kişi olsaydı…
Ya birisi veya birileri ölseydi…
Zarar sadece mala verilmiş oldu…
Vakfıkebir İlçe Jandarma Ekiplerini 
kutluyorum…
Gece gündüz demeden araştırma yaptılar, 
bütün kamera kayıtlarını çıkarttılar ve 3 
şüpheli yakalandı. Gözaltı verildi, sonraki 
gün mahkemeye çıkartılarak yurtdışı 
yasağı konuldu ve serbest bırakıldı…
3 şüphelinin yapıp/yapmadığı belli değil.
Bulunan deliller Kriminal'e gönderildi…
Oradan gelecek olan sonuca göre 
mahkeme devam edecek…
**************************
Vakfıkebir İş Bankası Müdürü Yakup 
Şahin'e veda…
Vakfıkebir'de birkaç yıldan beri görev 
yapan Yakup müdür, insanlar tarafından 
sevilen biri haline gelmişti. Kişiliği ile göz 
doldurdu. İnsancıl olan karakteri onun 
yüzünden okunan biri idi…
Ama şimdi ise Kayseri Bölge Müdür 
Yardımcığı görevine ataması yapıldı…
Bizler seni daha üst görevlerde bekliyor, 
yolun açık olsun diyoruz…

YENİ İL BAŞKANI BELLİ OLDU
Trabzon'da İYİ Parti İl Başkanlığı 3.Olağan Genel Kurulu yapıldı. 3 Adayın yarıştığı kongrede Fatma Yıldız Başkan İl Başkanı oldu.

M
evcut Trabzon İl 
Başkanı Azmi 
Kuvvetli'nin yeniden 

aday olmadığı il kongresinde 
Fatma Yıldız Başkan, 
Mustafa Küçükibrahimoğlu 
ve Mehmet Şükrü 
Hacıahmetoğlu il başkanlığı 
için yarıştı. Yapılan seçim 
sonucunda Fatma Yıldız 
Başkan, İYİ Parti Trabzon İl 
Başkanı seçildi. Fatma Yıldız 
Başkan 368 oy alırken, 
Mustafa Küçükibrahimoğlu 
103 ve Mehmet Şükrü 
Hacıahmetoğlu 69 oy aldı. 
Kongreye İYİ Parti Kadın 
Politikalarından Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Av. 
Ünzile Yüksel, İYİ Parti 
Trabzon Milletvekili Hüseyin 
Örs, Genel İdare Kurulu 
Üyesi Yavuz Aydın, 
Kurucular Kurulu Üyesi Ali 
Sağır, İYİ Parti İl Başkanı 
Azmi Kuvvetli, Yomra 
Belediye Başkanı Mustafa 
Bıyık, Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, Millet 
İttifakından Siyasi Partilerin il 
başkanları, çevre illerden il 
başkanları, Meclis Üyeleri ve 
partililer katıldı. Kongrede 
Divan Başkanlığını Genel 
Başkan Yardımcısı Ünzile 
Yüksel yaptı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başlayan 
kongrede siyasi 
konuşmalara geçildi. 
“KÜÇÜK OLSUN, BENİM 
OLSUN” DEMEYECEĞİZ”
Fatma Yıldız Başkan yaptığı 
konuşmada; Bugün burada 
sizlerin desteğiyle seçilip bu 

yüce görevi üstlenirsem 
bilinmesini isterim ki bu 
partiyi hep birlikte 
yöneteceğiz. Trabzon'un en 
ücra köşesine kadar 
ulaşacak projeler 
gerçekleştireceğiz. Bu 
projelerin tüm aşamalarını 
hep birlikte yürüteceğiz. Bu 
süreçte ilçe başkanlarımızın 
önderliğinde delegelerimizin, 
üyelerimizin ve bizlere gönül 
bağlayan tüm 
destekçilerimizin değerli 
fikirlerinden faydalanacağız. 
Evet bizler partimizi parti 
binasından değil, sahadan 
yöneteceğiz. Seçim 
sürecinde ve sonrasında her 
bir ferdimizle sahada 
olacağız ve halkımızı 
kucaklayacağız. Sorunları 
tespit edip çözmek için ortak 
aklı işleteceğiz. 
Gençlerimizin, 
kadınlarımızın, engelli 
vatandaşlarımızın, 
yaşlılarımızın, yoksul 
vatandaşlarımızın kısacası 
toplumumuzun her kesiminin 
sorunlarından haberdar 
olacağız. Trabzon'da İYİ 
Parti olarak hedeflerimizi her 
geçen gün daha da 
yükselteceğiz. Başarıyı hep 
birlikte sahipleneceğiz, “ben 
yaptım oldu” zihniyetinden 
her zaman uzak duracağız 
ve ben inanıyorum ki tüm 
hedeflerimize fazlasıyla 
ulaşacağız. “Küçük olsun 
benim olsun” demeyeceğiz, 
büyük olsun, başarı 
hepimizin olsun diyeceğiz. 
Bugün burada Divan 

Kurulu'muza bir yönetim 
kurulu listesi verdik. Ben 
yönetim denilince bunu 
sadece listedeki isimler 
üzerinden kısıtlamıyorum. 
Bu liste, bir icra kuruludur. 
Bu liste, siz değerli 
delegelerimizin, üyelerimizin 
ve halkımızın lehine olan her 
kararı alacak imza yetkisine 
sahip kişilerden 
oluşmaktadır.
“SEÇİMLERE ÇOK AZ 
KALDI! “
Artık seçimlere çok az kaldı. 
Anlaşılan odur ki 14 Mayıs 
günü Genel Seçimler 
yapılacaktır. Yerel seçimleri 
kaybeden iktidar, yapılacak 
bu genel seçimleri de 
kaybedecek, Allah'ın izni, 
milletimizin desteği ve 
hepimizin gayretiyle İYİ 
Parti'miz iktidara gelecektir. 
Bize düşen iktidara hazırlık 
çalışmalarını kendi 
mahallemizde, beldemizde, 
ilçemizde ve ilimizde 
bıkmadan ve usanmadan 
sürdürmektir. Trabzon'da 
yapacağımız çalışmalarla, 
Türkiye'ye en büyük katkıyı 
vermek öncelikli 
vazifemizdir. Herkes kendi 
vazifelerini zamanında ve 
eksiksiz yaptığı takdirde, 
Yüce Allah'ın izniyle başarı 
da kendiliğinden gelecektir. 
Trabzon'da İYİ Parti 
basında, kamuoyunda, 
çarşıda, pazarda, köyde, 
mahallede, evde, işyerinde 
velhasıl her yerde varlığını 
ve ağırlığını hissettirecektir. 
Trabzon'da İYİ Parti Ailesi, 
birlik beraberlik içinde 
kenetlenecek, kimseyi 
ötekileştirmeyecek, kimseyi 
ayırmayacak ve kimseyi 
kayırmayacaktır. Trabzon'da 
İYİ Parti, liderimiz Sayın 
Meral Akşener'in ortaya 
koyduğu milliyetçi, demokrat 
ve kalkınmacı ilkeleriyle 
bütün milletimizi 
kucaklayacaktır. 
Kuruluşundan bugüne kadar 
Trabzon'da il, ilçe ve mahalle 
teşkilatlarımızda partimize 
emeği geçen bütün 

başkanlarımıza, 
yöneticilerimize, üyelerimize, 
gönüllülerimize ve tüm 
arkadaşlarımıza gönülden 
teşekkür ediyorum.”
MİLLETİMİZİN KARARI 
BAŞIMIZIN ÜZERİNDE
İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, kongrede 
yaptığı konuşmada; Bir 
siyasi hareket düşünün ki, 
onun liderinin bulunduğu 
aracın önü çöp kamyonu ile 
kesilmişti. Bir siyasi parti 
düşünün ki, bir siyasi 
hareket düşünün ki onun 
Genel Başkanının 
konuşacağı salonun 
elektrikleri kesilmiş, 
kapılarına kilit vurulmuştu.  
İşte biz buradayız, dimdik 
ayaktayız. Sayın Genel 
Başkanımız, sayın Meral 
Akşener, yılmadı, korkmadı, 
doğru bildiği yolda dimdik 
eğilmeden bükülmeden 
yürüdü, biz de ona yol 
arkadaşlığı yapıyoruz. Onun 
için Meral Akşener'e cesur 
lider diyorlar.  Bugün gelmiş 
olduğumuz noktada 
Türkiye'ye baktığımızda 
Milletin Umudu haline gelmiş 
bir İYİ Parti var. Milletin 
umudu olan bir Genel 
Başkanımız sayın Meral 
Akşener var.  Şimdi hep 
sahadayız. Trabzon'da da 
sahadayız. Vatandaş, 
kendine dokunan, kendini 
dinleyen, kendi problemi ile 
hemhal olmuş siyasetçi 
arıyor. Son günlerde 
yaşadığımız bir hepimizi 
üzen, hepimizi kızdıran, 

nefretine sebep olan Kutsal 
Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e 
yönelik provokasyonları, 
çirkin saldırıları 
lanetlediğimizi, nefretle 
kınadığımız saldırıları 
nefretle kınadığımızı ifade 
edelim.  Bu provokasyonları 
özgürlük adı altında imkan 
tanıyan, izin veren ülkeleri 
de kınamak istiyorum.  
Trabzon'da epey zamandır, 
bu kadar kalabalığı bir arada 
görmemiştim. 
TRABZON'DA HER 4 
KİŞİDEN BİRİ İYİ PARTİLİ
Her seçim dönemi 
vadedilen, gerçekten 
Trabzon için olmazsa 
olmaz… Arkadaşlar, çevre 
yolu sadece ulaşım projesi 
değildir. Çevre yolu aynı 
zamanda şehirleşme 
projesidir. Bu mevcut iktidar 
20 yıldır bu çevre yolunu 
yapacağız dedi, hala sözünü 
yerine getirmedi. Sayın 
Koray Aydın, zamanında 
çevre yolunun başlatılması 
gündeme getirmişti, proje 
ihalesini bile yapmıştı. Koray 
beyin başlattığı bu proje, 
hala daha iktidarın tozlu 
raflarında duruyor. Şimdi 
bunlar bize gelecekler, 
demeyeceğiz mi, “Arkadaş 
sen önce verdiğin sözleri tut” 
Hep vadediptiler, ama 
uygulamaya geldiğinde 
ortada bir şey yok. Sürmene 
Çamburnu'ya tersane 
kuracaklardı, 2 bin 3 bin kişi 
çalışacaktı. Var mı?  
Trabzon'da şu anda her 4 
kişiden biri İYİ Partili dedi.

Fatma Yıldız BAŞKAN

Trabzon İl Başkanı

Hüseyin ÖRS

Trabzon Milletvekili



SENET NEDİR?
Türk Ticaret Kanunu'nda 
düzenlenmiş kıymetli evrak 
türlerinden biri olan bono ya da 
halk arasında kullanılan yaygın 
ismiyle senet, ticari faaliyet 
yürüten tacir ve esnaflar 
arasında mal veya hizmet 
alımına ilişkin ticarette ödeme 
aracı olarak 
sıkçakullanılmaktadır. 
Senet, hali hazırda ticaret 
hayatında geçerliliğini sürdüren 
önemli bir ödeme aracıdır. 
Ticari işlemlerde kullanılan 
diğer belgelere göre alacaklının 
alacak hakkını daha fazla 
koruyan ödeme araçlarından 
birisidir.
Ticari hayatta ve tüketici 
sözleşmelerinde sıklıkla 
kullanılan senedin geçerlilik 
şartları Türk Ticaret Kanunu'nun 
776 ile 779 maddeleri arasında 
düzenlenmek suretiyle son 
derece sıkı şekil şartlarına 
bağlanmıştır. Bu sebeple 
senedin geçerlilik şartlarının 
eksiksiz bir biçimde mevcut 
olması son derece önem arz 
etmektedir.
Senet Nasıl Doldurulur?
Hukuka aykırı doldurulmuş 
senet geçersiz olacağından 
senedin nasıl doldurulacağı 
konusu önemlidir. Bu sebeple 
senedi düzenlerken aşağıda yer 
alan şartlara azami özen 
gösterilmesi gerekir.  
Senette Bulunması Zorunlu 
Unsurlar

1.''Bono'' ya da ''Emre Yazılı 
Senet'' Kelimesi Yer Almalıdır
Bonoda bulunması zorunlu 
unsurların birincisi; senet 
metninde bono ya da emre 
yazılı senet yahut emre 
muharrer senet kelimelerinden 
biri geçmelidir. Eğer senet 
yabancı bir dilde ise o dilde bu 
kelimelerin karşılığı kelime 
senet metninde yer almalıdır.
Bir bonoda, bulunması gereken 
zorunlu unsurların tamamı 
mevcut olsa dahi; senet 
metninde bono ya da emre 
yazılı senet (yabancı bir dilde 
ise o dilde bu kelimelerin 
karşılığı kelime senet) 
kelimesi geçmiyorsa, bu 
durumda düzenlenen senet 
kambiyo niteliğine haiz 
olamayacaktır. Düzenlenen bu 
senet, bu nedenle sadece yazılı 
belge niteliği taşıyacaktır ve 
senede özgü korunaklı kambiyo 
takibi yapılamaz.
2.Kayıtsız Şartsız Bir Ödeme 
Vaadi Olmalıdır
Senette bulunması zorunlu 
unsurlardan ikincisi; kayıtsız ve 
şartsız bir bedelin ödenmesi 
vaadini içermesihususudur. 
Bunun anlamı; senet metninde 
yer alan ödeme vaadi ve 
ödenecek miktarın herhangi bir 
şartın gerçekleşmesine 
bağlanamayacağıdır. Bunu bir 
örnekle açıklayacak olursak; 
'Malların tam olarak teslimi 
halinde ödeme yapılacaktır.' 
gibi bir ifadenin senet metninde 

yer alması senedi geçersiz kılar 
ve kambiyo vasfını ortadan 
kaldırır. Bu kapsamda senedin 
geçerliliği için ödeme 
vaadinin hiçbir kayda ya da 
şarta bağlanmaması zorunlu 
unsurdur.
Ödenecek tutar senedin 
üstünde belirtilir. Tutarın 
senedin üstünde yazıldığı yer 
önemli değildir. Ödeme vaadi 
belirli bir miktar para borcuna 

ilişkin olmalıdır. Senetteki bedel 
hem yazı hem de rakam ile 
gösterilmiş ve bunlar arasında 
bir çelişki varsa, yazı ile 
gösterilene itibar olunur.
3.Senette Lehtarın Adı Ve 
Soyadı Yer Almalıdır
Senette bulunması zorunlu 
unsurlardan üçüncüsü; senet 
kime ya da kimin emrine 
ödenecekse o kişinin adı ve 
soyadını içermesi hususudur. 
Eğer lehtar bir tüzel kişi ise 
senette lehtar olarak tüzel 
kişinin ticaret unvanı yazılır. 
Bu kapsamda, senette 
lehtarın adı ve soyadının yer 
alması, senedin geçerliliği 

bakımından zorunlu 
unsurlardandır.
4.Düzenleyenin İmzası 
Bulunmalıdır.
Senette bulunması zorunlu 
unsurlardan dördüncüsü; 
senedi düzenleyenin senedi 
imzalamasıdır. İmza senedin 
geçerliliği bakımından zorunlu 
bir unsurdur. İmza el yazısı ile 
atılır. Senedin geçerliliği 
bakımından senedi 

düzenleyenin imzasının 
yanında adı ve soyadını 
yazması zorunlu değildir.
Yeni yasal düzenlemeler 
doğrultusunda hukuken 
senedin geçerli olması için 
tek imza atılması yeterlidir. 
Tabii ki senet üzerine çift imza 
atılması durumunda da senet 
geçersiz olmayacaktır. Atılan 
ikinci imza aval hükmünde 
olacaktır. Aval; poliçe, çek ve 
senede özgü bir tür kambiyo 
taahhüdüdür. Örneğin; senedi 
bir şirket yetkilisi şirket adına 
düzenliyorsa, şirketin kaşesi 
üzerine atılan imza şirketi 
sorumlu kılarken kaşe dışına 

atılan imza şirket yetkilisini 
aval yapacak ve borçtan 
birlikte 
(müteselsilen)sorumluluğunu 
doğuracaktır.
5.Düzenleme Günü 
Belirtilmelidir.
Senette bulunması zorunlu 
unsurlardan beşincisi; senette, 
senedin düzenlenme gününün 
yer alması zorunluluğudur. 
Senet üzerinde düzenleme 
tarihi yazılmamışsa veya 
düzenleme tarihi yazılıp da bu 
tarihin senedin tedavüle 
çıkarıldığı tarihten sonraki bir 
tarih olduğu anlaşılıyorsa bu 
durum senedi geçersiz kılar ve 
kambiyo vasfını ortadan kaldırır.
Senette Bulunabilecek Tercihe 
Bağlı Unsurlar
1.Senedin Düzenleme Yeri
2.Senedin Ödeme Yeri
3.Bedeli Nakten/Malen 
Alınmıştır Kaydı
4.Muacceliyet Kaydı
Senet hakkında bilinmesi 
gerekenler şunlardır:
* Senette vade yazmak zorunlu 
değildir. Başka bir ifadeyle 
senette vade yazılmamışsa da 
geçerli kabul edilir.
* Senette ödemenin nerede 
yapılacağının yazılması zorunlu 
değildir.
* Senette bedeli nakden 
alınmıştır kaydı konulması 
zorunlu değildir.
* Senette eğer bir bono 
ödenmezse diğer senetlerin de 
muaccel hale geleceğine dair 

kayıt konulması zorunlu 
olmayıp tercihe bağlıdır. Bu 
kayda muacceliyet kaydı denir.
* Senedi protesto etmek 
alacağın doğrudan tahsilini 
sağlamaz. Sadece borçlunun 
bankalar nezdinde itibarını 
zedeleyip ileride kredi 
imkanlarının ciddi şekilde 
sınırlandıracağından borçluyu 
borcunu ödemeye zorlar.
* Senedin tahsili için kambiyo 
senetlerine özgü icra takibi 
başlatılması gerekmektedir. Bu 
şekilde başlatılan icra takibine 
karşı borçlunun icra dairesine 
vereceği borca itiraz dilekçesi 
ile takip durmaz.
* Senet hamili (senedi elinde 
bulunduran), düzenleyene(asıl 
borçlu) karşı ileri süreceği 
talepler yönünden zamanaşımı 
süresi 3 yıldır.
Senet tahsili için gerekli yasal 
işlemlerin yapılması için bu 
konuda uzman bir icra 
avukatından profesyonel destek 
alınmasında fayda vardır. Şöyle 
ki, senedin tahsili için 
başlatılacak yasal süreç 
karmaşık ve ciddi zaman ve 
mesai harcanması gereken bir 
süreçtir. Bu konuda uzmanlığı 
olmayan bir kişinin hata 
yapması oldukça yüksek 
ihtimaldir. Bu sebeple hak 
kaybına uğramamak adına 
alanında uzman bir icra 
avukatından profesyonel destek 
alınması hak sahiplerinin 
menfaatine olacaktır.

Büyükliman
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akfıkebir ilçemizde 

Vmerakla beklenen bir 
yatırım daha hayata 

geçiyor. Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü, Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi, Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi ve Vakfıkebir İlçe 
Terminali bölgelerinde 
hemzemin geçit yapılacak. 
Önümüzdeki günlerde 
başlayacak olan 26 milyonluk 
yatırımın çalışmaları bu yıl 
içerisinde tamamlanacak.   
Vakfıkebir ilçe halkının 
merakla beklediği, ilçenin 
önemli ihtiyaçlarından birisi 
olan kavşaklarla ilgili ihale 
geçtiğimiz Aralık ayında 
yapılmıştı. Bu önemli yatırımın 
ayrıntıları şöyle; Karadeniz 
Sahil Yolu, Vakfıkebir şehir 
geçişi kesiminde trafiğin yoğun 
olduğu Vakfıkebir İlçe Emniyet 

Müdürlüğü, Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi, Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi ve 
Vakfıkebir İlçe Terminali 
bölgelerinde trafiğin düzenli 
akışını sağlayarak olası 
kazaları önlemek, ulaşım 
standartlarını yükseltmek 
amacıyla 4 adet hemzemin 
kavşak (emniyet kavşağı, 
hastane kavşağı, gençlik 
merkezi ve terminal kavşağı) 
projeleri karayolları genel 
müdürlüğünce onaylandı. 
Karayolları 10. Bölge 
Müdürlüğünce yapılan ihalenin 
bedeli 26 milyon TL'dir. 
İhalenin yapım işini Türütler 
İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 
kazandı. Hemzemin kavşak 
yapım çalışmalarına kısa bir 
süre içerisinde başlanılarak 
2023 yılı içerisinde 
tamamlanması planlanıyor. 

“2023 YILI İÇERİSİNDE 
TAMAMLANACAK”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “ Vakfıkebir 
ilçemiz için önem arz eden bu 
önemli yatırım 2023 yılı 
içerisinde tamamlanması 
planlanıyor. Bu önemli 
yatırımın ilçemize 
kazandırılmasını sağlayan 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu'na, TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı, AK 
Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Sayın Muhammet Balta'ya ve 
AK Parti Trabzon 
Milletvekillerimize, Karayolları 
Genel Müdürümüz Sayın 
Abdulkadir Uraloğlu'na ve 
Karayolları 10. Bölge Müdürü 
Sayın Mehmet Aşık'a şahsım 
ve ilçem adına teşekkür 
ediyorum” dedi.  

VAKFIKEBiR'E 4 YENi KAVŞAK 
Terminal kavşağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağı, Hastane kavşağı ve Gençlik Merkezi kavşağı projeleri Karayolları Genel Müdürlüğünce ihalesi yapıldı.

TEK DERDİM ERDOĞAN'IN KAZANMASI
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili
Muhammet Balta, 2023 Genel Seçimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

alta, “Partimizin iktidara 

Bgeldiği günden bu yana 
yapılan hizmetlerimiz 

ortada. Milletimiz de bu 
hizmetlerin karşılığında her 
dönem partimizi sandıktan 
birinci parti olarak çıkardı. Bu 

seçimde de yine aynı sonuç 
olacaktır.” dedi. Balta 
açıklamalarına şu şekilde 
devam etti: “Trabzon benim 
doğduğum ve var olduğum 
şehir. Trabzon ve AK Parti bana 
çok şey verdi. Partimizin bir çok 

noktasında görev yaptım ve 
yapmaya devam ediyorum. 
2023 seçimlerinde şahsi bir 
beklentim yok, tek derdim 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur 
İttifakı'nın seçimi kazanmasıdır.”

“Senet Ned�r?
Günümüzdek�

Durumu Ned�r?”
Av. Gürbüz KAMBUROĞLU

HUKUKTA BU HAFTA

03.02.2023

HASTANE
KAVŞAĞI

GENÇLİK
MERKEZİ
KAVŞAĞI

EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ

KAVŞAĞI

TERMİNAL
KAVŞAĞI

HEDEFİMİZ BİRİNCİ OLMAK
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, önümüzdeki aylarda yapılacak olan Genel Seçimler üzerine konuştu.

rs, “Geçtiğimiz Genel 

ÖSeçim'de partimizin 
kurulmasının ardından çok 

zaman geçmeden sandığa gittik 
ve şehrimizden milletvekili 
oldum. Ve o dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nde 

Trabzon'un sesi olacağım 
demiştim, bunun için çalıştım.” 
dedi. Milletvekili Örs 
açıklamalarına şöyle devam etti: 
“Sadece Trabzon'un değil 
bölgenin tek vekili olduğum için 
görevimin hakkını vermeye 

çalıştım. Önümüzdeki dönem 
milletvekilliği için kimin aday olup 
olmayacağını partimizin yetkili 
kurulları belirler. Benim hedefim 
partimin Trabzon'da birinci parti 
çıkmasıdır. Bunun için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

AKADEMİK KURUL TOPLANTISI VAKFIKEBİR'DE GERÇEKLEŞTİ
ki grup halinde gerçekleşen 

İtoplantılara Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Atilla Çimer 

başkanlık etti. İlk toplantı 
Beşikdüzü MYO'da yapıldı. Bu 
toplantıda Şalpazarı MYO'da yer 
aldı. İkinci toplantı Çarşıbaşı 
MYO ve Tonya MYO'nun 
katılımıyla Vakfıkebir MYO'da 
yapıldı. Toplantılara MYO 

müdürleri ile öğretim elemanları 
katıldı. Rektör Yardımcısı Çimer, 
toplantıların çok verimli geçtiğini 
belirterek yüksek katılımdan ve 
yapılan sunumlardan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Çimer, 
MYO müdürlerine ve öğretim 
elamanlarına teşekkürlerini iletti.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 
güz dönemine ilişkin akademik 

kurul sunumları ile başlayan 
toplantılarda akademik ve idari 
birimler, personel dağılımı ve 
sayıları, öğrenci dağılımı ve 
sayıları, eğitim öğretim ve 
öğrenme kaynakları, sosyal, 
kültürel ve sportif kaynaklar, 
başarılar ve hedefler, araştırma 
ve geliştirme kaynakları gibi 
konularda bilgiler verildi. 2022-

23 Güz Yarıyılı eğitim öğretim 
performansının değerlendirildiği 
toplantılarda birim içi ve birim 
dışı ders görevlendirmeleri, 
MYO'ların güçlü alanları ve 
iyileştirme alanları konusunda 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
Ayrıca toplantılarda bahar 
yarıyılı planlanması ve hedefler 
de masaya yatırıldı.

Trabzon Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında (MYO) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi sonu akademik kurul toplantıları gerçekleştirildi.
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Osman KOYUNCU

KURAN MUCİZSESİ ÜZERİNE BİR YORUM
azıları, Kuran'ı geçmişte yazılmış 

Bbir tarih kitabı sanarak, günümüz 
ihtiyaçlarına cevap veremez 

diyorlar. Kuran'ın her asra hitap eden ve 
insanların benzerini yapamayacağı ilmi 
mucizeleri ihtiva eder. Arap yarım 
adasında cahiliye döneminde, insanlar 
geçmişini ve olayları belagatli şiirlerle 
gelecek nesillere aktarıyorlardı, onların 
yazılı tarihleri yoktu. En iyi şiirlerini 
Kâbe'nin duvarına asıyorlar ve onlarla 
övünüyorlardı. Kuran indiği zaman en 
meşhur yedi şiir Kâbe'nin duvarında asılı 
idi.  O zamanın Arapları, belagatli şiirler 
üzerine en ileri seviyedeydi. İşte Kuran, o 
meşhur şairlerin olduğu topluluğa indi. O 
insanlar Kuran'a inanmadıkları halde, 
kendi elleri ile Kâbe'ye astıkları şiirleri 
indirdiler, Kuran karşısında bunların 
hükümleri kalmadı dediler. Bugün Kuran 
üzerine yorum yapacak kişiler cahiliye 
dönemi şiirlerini anlamazsa, Kuran 
hakkında doğru karar veremezler. 

   Bu zamanda en mükemmel 
bilgisayarlarla da yapılması mümkün 
olmayan mucizelerinden birisi de 19 
mucizesidir. Kuranın büyük bir kısmında 
bu mucize ispatlanmıştır. Rakamlar 
bulunmadan önce, her harfin bir rakam 
değeri vardı. Mesela elif 1, dal 4, ha 8, 
mim 40, kaf 100, gayın 1000 vs. 
Ayetlerde ve surelerde anlatılan olayların 
rakamları toplanarak çok büyük 
rakamların oluşmasına rağmen 
toplamları ya 19 veya 19un katları 
şeklinde çıkıyor. Kuran okuyuşunda, 

duruş ve geçişlerde harflerin 
değişmesine rağmen bu 19 mucizesi 
çeşitli şekillerde değişerek karşımıza 
çıkıyor. Bu denemeye kalkılabilir, birisi 
Arapça olumlu bir cümle kurup bunda 
rakamlarının toplamını 19 veya 19un 
katlarına uygun çıkarması mümkün 
değildir, Kuran'ın 1400 yıl önce inmesine 
ve o zaman ilmi seviyenin çok düşük 
olmasına rağmen o zaman yapılıp şimdi 
yapılamaması büyük bir mucizedir. 

   Kolay bir örnek, Her insanın T.C. 
numarası olduğu gibi, her bir elementin 
de kendine has bir atom numarası vardır. 
Bir kimyacı, elementlerin atom 
numaralarını bilirse, o elementin nasıl bir 
özelliğe sahip olduğunu bilebilir. Demirin 
atom numarası 26'dır, yani demirin 
çekirdeğinde 26 tane proton vardır. 
Demir, “hadîd” ismi ile zikredilmektedir ve 
ebced(rakamları) değeri 26'dır. (Ha: 8 + 
Dal: 4 + Yâ: 10 + Dal: 4 = 26). Arapçada 
bir ismin belirli olması için başına el takısı 
gelir, eğer demir(hadid) kelimesinin 
başına el takısı koyarsak o zaman 
rakamlar toplamı 58 eder ki bu da 
demirin en değerli izotoplarından birini 
gösterir bu da 19 un üç katıdır.   Demir, 
sanayi ve ekonominin temelidir. Kanın 
temel maddesi, alyuvarlarda bulunan ve 
kana kırmızı rengini veren hemoglobin 
de, demir elementlerinden oluşmaktadır. 
Demir eksikliği, ciddi hastalıklara neden 
olmaktadır. Demir olmazsa sanayi ve 
teknolojide olmaz. Kuran'da bu şekilde 
çok mucizeler vardır.

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, Genel Seçimler üzerine değerlendirmelerde bulundu.
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VAKFIKEBİR'DE BİLİM
SANAT MERKEZİ AÇILDI 
Vakfıkebir İlçesinde hizmete açılan “Bilim Sanat Merkezi” eğitimlere başladı. Başkan Muhammet Balta
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın Bilim Sanat Merkezinde incelemelerde bulundular. 

GÖREVE HAZIRIM
S

uiçmez: “Cumhuriyetimizin 
yüzüncü yılında 
gerçekleşecek olan 

seçimler ülkemiz için çok önemli. 
Bu seçim süreci içerisinde tabii 
ki Cumhurbaşkanlığı ile birlikte 
milletvekili seçimi de yapılacak. 
Gerçekleştirilecek çalışmalar için 
TBMM'de çoğunluğun 
sağlanması da çok önemli.”
“Her ilde en fazla oyu alabilecek 
milletvekili aday listelerinin ön 
plana alınması önemli. CHP 
listelerinde kıymetli kişiler 
olacaktır. Bu seçimde önemli 
olan kişiler değil, sandıktan 
çıkacak sonuçtur. Milletvekili 
Aday Adayı olmayı 
düşünüyorum. Bu yönde 
Trabzon halkından çok önemli 
istek tarafıma iletiliyor. Seçim 
süresince örgütümün bana 
vereceği her noktada görev 
yapmaya ve çalışmaya hazırım.”

V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, Vakfıkebir İlçe 

Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Altın, Vakfıkebir Bilim Sanat 
Merkezi Müdürü Ayhan Uçar, 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi Müdürü Kadri 
Alay, Müdür Yardımcıları 
İbrahim İlhan Kalyoncu, 
Muhammet Şişman ve Okul 
Aile Birliği Başkanı Sadık Aydın 
ile birlikte Vakfıkebir Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi binasının 
üst katında eğitim-öğretime 
başlayan Vakfıkebir Bilim 
Sanat Merkezinde 
incelemelerde bulunarak 
idareci ve öğrencilerle sohbet 
etti. 
“BÜYÜKLİMAN YÖRESİNE 
HİZMET VERİYOR”     
Vakfıkebir Bilim Sanat Merkezi 
ile ilgili bilgi veren Müdür Ayhan 
Uçar, “Kurumumuz 28 Kasım 
2022 tarihinde eğitim öğretim 
faaliyetine başlamıştır. 
Büyükliman Havzası'na ( 
Vakfıkebir, Çarşıbaşı, 
Beşikdüzü, Şalpazarı ve Tonya 
) hitap eden Bilim ve Sanat 
Merkezi bu ilçelerden öğrenci 
kabul etmektedir. İlkokul 1,2,3. 
sınıf öğrencilerinin katıldığı 
Bilsem sınavlarını kazanan, 
Müzik, Resim ve Genel 
Zihinsel Yetenek(üstün zekalı) 
alanlarında başarılı olan 
öğrenciler 2. sınıftan lise son 

sınıfa kadar okul dışı vakitlerde 
kurumumuzda eğitim 
almaktadır. Okulumuz yeni 
açıldığından mevcut öğrenci az 
olmakla birlikte, 200 öğrenciye 
kadar hizmet verme 
kapasitemiz bulunmaktadır. 
Önümüzdeki eğitim öğretim 
dönemlerinde bu sayıları 
arttırmak için çalışmalarımız 
devam etmektedir. 
“5 AŞAMALI EĞİTİM 
PROGRAMI”   
Bilim ve Sanat Merkezine 
başlayan öğrenciler 5 aşamalı 
bir eğitim programına alınırlar. 
Tüm programlar, öğretmenler 
tarafından öğrenci merkezli, 
öğrencilerin yaratıcılığını, 
problemlere farklı yaklaşım ve 
çözüm bulma becerilerini 
geliştirecek ve yetişkinlik 
dönemlerindeki şartlara 
hazırlayacak nitelikte 
bireyselleştirilerek hazırlanır. 
Programların uygulanmasında 
örgün eğitimden tamamen 

farklı özel eğitim yöntem ve 
teknikleri, özel materyaller 
kullanılır. Kurumumuzun 
Misyonu, öğrencilerimizin zekâ, 
yaratıcılık, sanat, liderlik 
kapasiteleri veya özel 
akademik alanlarda yaşıtlarına 
göre yüksek düzeyde 
performans gösteren 
öğrencilerin gelecekte ülke için 
faydalı bireyler olarak 
yetiştirilmesine yardımcı 
olmaktır. Bu doğrultuda 
çalışmalarımızı yürütmekteyiz.  
Yarıyıl tatilinde Destekleme ve 
Yetiştirme Kursları 
kapsamında, kapılarımızı 
örgün eğitimde bulunan tüm 
öğrencilere açtık. Bu 
kapsamda Drama, Akıl 
Oyunları, Müzik, Yaratıcı 
Yazarlık, Bilimsel Araştırma 
Yöntemleri ve Düşünme 
Eğitimi atölyelerini açtık. Şu an 
bu kurslarda aktif olarak 49 
öğrenci eğitim almaktadır” 
dedi.

VAKFIKEBiR JANDARMA'DAN
KAÇAKÇILARA GEÇiT YOK
Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin ve Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin
otobüste yaptığı aramada; 3 Adet Ruhsatsız Tabanca saklandığı yerde bulunarak ele geçirildi.

E
dindiğimiz bilgiye göre 
Trabzon İl Jandarma 
Komutanlığı Kaçakçılıkla 

Mücadele Timlerinin istihbarı 

çalışmaları sonucu şehirlerarası 
otobüs ile Adana iline E.A. (38-
E) isimli şahısın silah ticareti 
yaptığı tespit edilmiş ve otobüs 

Vakfıkebir İlçesi Yalıköy 
Mahallesi Millet Bahçesi 
Mevkiinde durdurulmuş. Adli 
makamlardan alınan arama 
kararı gereğince, Vakfıkebir İlçe 
Jandarma Komutanlığı Asayiş 
Timlerinin ve Kaçakçılıkla 
Mücadele Timlerinin otobüste 
yaptığı aramada; 3 Adet 
Ruhsatsız Tabanca saklandığı 
yerde bulunarak ele geçirilmiş. 
4 Şüpheli hakkında adli işlem 
yapıldı öğrenildi. Ayrıca 
Jandarma Komutanlığı 
tarafından yapılan açıklamada; 
Vatandaşlarımızın huzur ve 
güvenliği için "Huzurunuz, 
Mutluluğumuzdur" parolası ile 
çalışmalarımız artan bir azim ve 
kararlılıkla devam edecektir 
denildi.

akfıkebir İlçe 

VMüftülüğü'ne bağlı Bölge 
Yatılı Kız Kur'an 

Kursu'nda eğitim öğretim gören 
4-6 yaş grubu minik 
öğrencilerle, Vakfıkebir Merkez 
Eski Camii'nde "Cami Çocuk 
Buluşması" etkinliği 
gerçekleştirildi. Hocalarının 
gözetiminde Merkez Eski 
Camii'ni ziyaret eden miniklere; 
caminin mihrap, minber, kürsü 

ve müezzin mahfili gibi ana 
bölümleri ve işlevleri ile genel 
olarak camilerin diğer kısımları 
ve özellikleri ile ilgili, yaşlarına 
uygun bir anlatımla bilgiler 
verildi. Camide serbestçe 
gezinmelerine ve merak 
ettikleri bölümleri 
incelemelerine müsaade edilen 
ve bir süre camide çeşitli 
aktiviteler ile güle oynaya 
zaman geçiren çocuklara, 

etkinliğin sonunda cami 
görevlilerinceikramda 
bulunuldu. Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın Yaygın Din 
Eğitimi Programı kapsamında, 
ilçe müftülüğüne bağlı Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda; 4-6 
yaş grubu 70 öğrencinin yanı 
sıra, hafızlığa hazırlanan 19, 
hafızlık yapan 33, yatılı 34, 
olmak üzere toplam: 122 
öğrenci bulunuyor.

MİNİKLERİN CAMİ BULUŞMASI
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun 4-6 yaş grubu
minik öğrencileriyle "Cami Çocuk Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.
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BİZLER HER ZAMAN ONLARIN
VE AİLELERİNİN YANINDAYIZ
Kaymakam Uzan ve Başkan Balta Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezinde eğitim gören
özel bireyleri ziyaret ederek, eğitimlerinde kullanılacakları kırtasiye malzemeleri dağıttılar.  

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan ve 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezinde eğitim gören özel 
bireyleri ziyaret ederek, onların 
eğitimlerinde kullanılacakları 
çeşitli kırtasiye ve malzemeleri 
kendilerine verdiler. Ziyarette 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu, Gençlik 
Merkezi Müdürü Yunus Ali 
Civil ve Vakıf Müdürü İsmet 
Bank da hazır bulundu. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta tarafından 8 
yıl önce önerilerek 
uygulanılmaya başlanılan 
”Özel Gereksinimi Olan 
Bireylerin Sosyalleşmesi ve El 
Becerilerinin Geliştirilmesine 
Yönelik Eğitim 
Projesinin”2022-2023 eğitim-
öğretim yılının protokolü sene 
başında imzalanarak özel 
bireylerin eğitimlerine devam 
ediliyor. Özel gereksinimi olan 
bireylere yönelik Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezinde 
verilen eğitim için ulaşım ve 
yemek ihtiyaçları Vakfıkebir 
Belediyesi tarafından 
karşılanıyor. Dağıtımı 
gerçekleştirilen kırtasiye ve 
malzeme desteği ise 
Kaymakamlık tarafından 

karşılandı. 
“BİZLER HER ZAMAN 
ONLARIN VE AİLELERİNİN 
YANINDAYIZ”
Özel bireylerle sohbet ederek 
yakın ve sıcak ilgi gösteren 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan ve Belediye Başkanı 
Muhammet Balta yaptıkları 
açıklamada şunları söylediler;  
“Özel bireylerle birlikte 
olmaktan dolayı mutlu 
olduklarını ifade ettiler. Özel 
eğitim veren kurumlar sürekli 
sosyal aktivite yaparak özel 
bireylere farklı ortamlar, 
toplumla kaynaşma, sosyal 
olma yönlerinin arttırılması 
açısından etkinlikler 

düzenlemelerinin önemli 
olduğunu belirttiler. Özel 
gereksinime sahip bireylerin 
içinde yaşadığı çevre, kültür, 
sosyal ve toplumsal hayatın 
anlayışlı, hoşgörülü ve 
davranış açısından olumlu 
yaklaşılması, bu kişileri pozitif 
yönde etkileyecektir. Toplumun 
bu bireylere karşı daha duyarlı 
olmalarını sağlayacaktır. Özel 
eğitim gerektiren bireylerin 
çevresiyle iyi ilişkiler kurması, 
onların sosyal aktivitelerde 
bulunması yönüyle de apayrı 
bir önem ifade etmektedir.  
Bizler özel gereksinimli 
bireylerimizin ve ailelerimizin 
her zaman yanındayız” dediler.

2022 YILI ARILI KOVAN DESTEKLEMESİ
İCMALLERİ ASKIYA ÇIKTI! 
Üreticilere önemli duyuru! 2022 yılı arılı kovan desteklemesi icmalleri askıya çıktı. İcmaller 8 Şubat'a kadar askıda kalacak.
Arılı kovan desteklerinde bir mağduriyet yaşanmaması için askıya çıkan icmalleri mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. 

V
akfıkebir Tarım ve Orman 
İlçe Müdürlüğü, 2022 yılı 
arılı kovan desteklemesi 

icmal-1 listesinin askıya çıktığını 
duyurdu. Konuyla ilgili yapılan 
duyuruda şunlar kaydedildi: 

"Hayvancılık Desteklemeleri 
Uygulama Tebliği (2022/36) 
kapsamında; 2022 yılı arılı kovan 
desteklemesine başvuran 
yetiştiricilerimizin, destekleme 
durumlarını gösteren İcmal-1 
listesi, İl Müdürlüğümüz Hayvan 
Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube 
Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüklerimizin ilan 
panoları ile İl Müdürlüğümüz web 
sitesinde 
(trabzon.tarimorman.gov.tr) 10 iş 
günü süreyle askıya çıkarılmıştır.
“İCMALLER 10 GÜN İÇİNDE 
KONTROL EDİLMELİ!”
İcmal-1 listesi 08 Şubat 2023/ 
Çarşamba günü mesai bitimine 
kadar askıda kalacak olup, 
yetiştiricilerimizin destekleme 
durumlarını kontrol etmeleri ve 
bu süre zarfında tespit ettikleri 
hatalı durumlar için bağlı 
bulundukları İl ve İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüklerine itiraz 
başvurusunda bulunmaları 
önemle duyurulur."

Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi, sahil işgalleri 
konusunda kararlı tutum 

göstermeye devam ediyor. 
Göreve geldiği ilk günden 
itibaren “Sahiller tüm vatandaşın 
ortak malıdır ve devlet, 
vatandaşın sahillere ulaşımını 
sağlayacak tedbirleri almalıdır” 
diyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, bu 
konudaki tavizsiz duruşunu 
sürdürüyor. Bu kapsamda 
Büyükşehir ekipleri, Çimenli 
Mahallesi Rize Caddesi 
üzerinde denize yakın konumda 
hizmet veren restorana da 
gerekli uyarıları yaparak, imara 
aykırı bölümlerin kaldırılması 
gerektiğini bildirdi. Bunun 
üzerine iş yeri sahipleri sahili 
işgal eden imara aykırı 
bölümlerde yıkım çalışması 
başlattı.
“SAHİL DÜZENLEMELERİ 
BÜYÜK İHTİYAÇTI”
Seçim sürecinde kendilerine 
iletilen en temel ihtiyaçların 
başında sahil düzenlemeleri 
geldiğini belirten Başkan 
Zorluoğlu, “Göreve gelir gelmez 
vatandaşlarımızın bu taleplerine 
cevap verecek projeleri süratle 

başlattık. İlk olarak Yalıncak 
Sahil Düzenlemesini hizmete 
açtık. Hafta içi, hafta sonu 
demeden gösterilen ilgi de 
ihtiyacın boyutunu gözler önüne 
serdi. Yine Trabzon'u denizle 
buluşturacak Ganita-Faroz 
Projesi'nde de çalışmalar son 
sürat devam ediyor. İnşallah 
Ganita'yı da o eski Ganita haline 
tekrar döndüreceğiz ve bu yıl 
yaz sezonunda hizmete 
açacağız. Trabzon artık 
Ganita'dan Faroz'a kadar Doğu 
Karadeniz'in, hatta Karadeniz'in 

en muhteşem sahil düzenleme 
alanlarından birine kavuşmuş 
olacak” dedi.
“GERÇEK SAHİPLERİNE 
TESLİM EDİYORUZ”
Sahillerin tüm vatandaşın ortak 
malı olduğunu vurgulayan 
Başkan Zorluoğlu, “Devlet, 
vatandaşın sahillere ulaşımını 
sağlayacak tedbiri almalıdır. Biz 
de Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu tedbirleri alıyoruz ve 
vatandaşlarımızın sahille 
buluşmasını istiyoruz. Bu 
anlayışla gerek batıya gerek 
doğuya doğru sahillerdeki 
işgalleri bir bir ortadan 
kaldırıyoruz.  Bunları yaparken 
elbette zorluklarla 
karşılaştığımız da oluyor. Bu 
sorumluluğu da idare olarak 
üstleniyoruz. Sahilleri gerçek 
sahiplerine, yani Trabzon 
halkına teslim etmeye devam 
edeceğiz. Trabzon yeniden her 
noktada denizle buluşabilecek 
hale gelecek" ifadelerini 
kullandı.

BÜYÜKŞEHİR SAHİL İŞGALLERİNE GEÇİT VERMİYOR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun “Sahilleri gerçek sahipleri olan halka geri vereceğiz”
talimatı doğrultusunda görev yapan ekipler, imara aykırı uygulamalara geçit vermiyor. Bu kapsamda Çimenli
Mahallesi'nde hizmet veren restoran, Büyükşehir'in uyarısı sonrası imara aykırı bölümün yıkımını gerçekleştiriyor.
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Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nin 3.kat

Ortopedi-Genel Cerrahi bölümünde

tedavi gören yakınım İhsan PANK'ın

teşhis ve tedavisinde gösterdikleri ilgi,

alaka ve yüksek özveri anlayıştan dolayı

Uzm. Dr. Mehmet Ali DURSUN ve

servis hemşirelerine

minnet ve şükranlarımı sunarım .

TEŞEKKÜR

Sevcihan PANK

2023 YILININ İLK DİN GÖREVLİLERİ TOPLANTISI YAPILDI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçe müftülüğüne bağlı camilerde görev
yapan din görevlileriyle 2023 Yılı ilk mutat personel toplantısını gerçekleştirdi.

İ
lçe Müftüsü Şükür 
Küçükbaşkanlığında 
Vakfıkebir Hikmet Kaan Proje 

İmam Hatip Ortaokulu 
Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirilen toplantıya; Şube 
Müdürü Halil Güneş, Şef Refik 

Altuntaş ve din görevlileri 
katıldı.
Müftü Küçük'ün açılış 
konuşmasını müteakip Caferli 
Mahallesi Aşağı Camii İmam 
Hatibi Nurettin Karacanın 
okuduğu İnfitar Suresi ve meali 

ile başlayan toplantıda Müftü 
Küçük, okunan ayetlerin içerdiği 
mesajları paylaştı.
Müftü Küçük daha sonra 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından hazırlanan birim 
faaliyetleri konulu videoyu din 
görevlilerine izleterek gerekli 
açıklama ve bilgilendirmeler 
yaptı. Cami içi ve cami dışı din 
hizmetleri ve faaliyetleri 
çerçevesinde; din hizmetlerinin 
daha etkin ve verimli 
yürütülmesi ile ilgili gündem 
konularını paylaştı ve 
açıklamalarda bulundu.
Personelin görüş, öneri ve 
düşüncelerinin de dinlenmesiyle 
toplantı sona erdi.
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KÖY YAŞAM MERKEZİ EĞİTİM YUVASI OLDU
Vakfıkebir Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan teknik personel köy yaşam merkezlerine
çevrilen eski kullanılmayan okullarda Kadın Çiftçilerimize yönelik eğitimlere devam ediyorlar. 

KARADAĞ YAYLASINDA
EV KURŞUNLANDI
Vakfıkebir ilçesi Karadağ Yaylasında henüz kimliği belli olmayan kişi/kişiler tarafından yayladaki ev kurşunlandı. 

V
akfıkebir ilçesi Karadağ 
Yaylasında henüz kimliği 
belli olmayan kişiler 

tarafından Vakfıkebir İlçesinin 
ve bölgenin sevilen, sayılan 
değerli işadamlarından Cemil 
Karadeniz ve ailesinin 
yayladaki evine bombalı tüfekle 
saldırı gerçekleştirildi. Olay 
yerinde 32 adet boş tüfek fişeği 
tespit edildi. Olayla ilgili 
Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Asayiş ekipleri geniş çaplı 
soruşturma başlatırken, 
kamera kayıtları da incelemeye 
alındı. Aldığımız bilgiye göre 
kamera kayıtlarında pikap bir 
araçla olay yerine gelen kişiler 
dakikalarca eve bombalı 
tüfekle ateş ederek, evin tüm 
camlarına ateş ettiler. Evde 
maddi hasar meydana gelirken 
herhangi bir can kaybı 

yaşamadı. Kamera kayıtları 
inceleme alıntına alınırken, 
olayın failleri ve aracın plakası 
kamera kayıtları incelendiğinde 
ortaya çıkacaktır.
“BÖYLE BİR OLAYI 
KINIYORUZ”
Olayla ilgili soruşturma devam 
ederken Vakfıkebir Karadağ 
Yaylası Koruma ve 
Güzelleştirme Derneği Başkanı 
Cemil Haliloğlu yaptığı 
açıklamada, “Hiçbir kimsenin 
yaylamızdaki huzuru 
bozulmasına müsaade 
etmeyeceğiz.  Başkan 
Haliloğlu, böyle bir saldırı bana 
veya bir başka komşumuza 
dahi yapılsa yanlıştır. Varsa bir 
sorunu olan gelsin konuşup 
çözüme kavuşturalım. Bizim 
dernek olarak yaylada yaşayan 
tüm yayla sakinlerine faydamız 

dokunmuştur. Her işimizi Allah 
rızası için yapmaya gayret 
gösteriyoruz. Herkese iyilikten, 
yardımseverlilikten ve 
hoşgörüden başka hiçbir 
düşüncemiz olmamıştır. 
Bundan sonrada olamaz. Bu 
yapılan olayı dernek ve 
Karadağ sakinleri olarak 
kesinlikle kınıyoruz. Bu olay 
sadece bir kişiye yapılmış 
değil, ilçemize ve Karadağ 
yaylasına karşı yapılan çirkin 
bir saldırıdır. Kamera kayıtları 
incelendiğinde failler mutlaka 
ortaya çıkacaktır. Bu olayı 
neden yaptıklarını 
açıklayacaklar. Jandarma 
Ekiplerimiz ve Savcılık gerekli 
incelemeleri yapıyorlar. Biz 
yüce Türk Adaletine 
güveniyoruz dedi.

T
arım ve Orman Bakanlığı 
ile Millî Eğitim Bakanlığı 
arasında yapılan iş birliği 

ile köy yaşam merkezlerine 
çevrilen eski kullanılmayan 
okullarda genel, meslekî ve 
teknik kurslar düzenlenmesi; 
tarım, bahçecilik, ormancılık, 
tarım teknolojileri, gıda ve 
hayvancılık alanlarında ihtiyaç 
duyulan kurs programlarının 
geliştirilmesi amacıyla 
imzalanan "Köy Yaşam 
Merkezleri İş Birliği Protokolü"  
Kapsamında Vakfıkebir İlçesi 
Mahmutlu Mahallesinde kurs 
programı düzenlendi.
“KÖY YAŞAM MERKEZLERİ 
EĞİTİM YUVASI OLDU”
Vakfıkebir İlçesi Mahmutlu 
Mahallesinde Kadın 
Çiftçilerimize yönelik; Trabzon İl 
Müdürlüğü Teknik personelleri 
tarafından peynir, konserve, kış 
hazırlıkları konusunda 
bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü teknik personeli 
Ziraat Mühendisi Tülin Onat 

tarafından bitkisel üretim 
konularında ve fındık tarımı 
hakkında eğitim verildi.
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye Kuleyin 
yaptığı açıklamada, "Anadolu 
irfanının en saf hâlini temsil 
eden köylerimizdeki Köy Yaşam 
Merkezlerimiz, çocuk, genç ve 
yetişkinin aynı zamanda aynı 
mekânda eğitim gördüğü yerler 
olarak hayat boyu öğrenme 
anlayışı ile her zaman her 
yerde herkes için eğitim 
felsefesinin hayat bulduğu yer 
haline geldi. Yıllardır 
kullanılmayan köy okullarımızın 
bakım ve onarımı yapılarak Köy 

Yaşam Merkezi olarak 
halkımızın hizmetine sunuldu. 
Bilgi ve teknolojik gelişmeleri 
köylerimize taşıyıp halkımıza,  
ihtiyaç duydukları eğitim 
çeşitliliğini sağlayarak, 
köylerimizi üretime teşvik edip, 
alınan eğitimlerle yeni girişimler 
ve istihdam imkanları 
oluşturmayı hedefliyoruz." dedi. 
Müdür Kuleyin, Ayrıca köy 
yaşam merkezlerimizde 
düzenlediğimiz programlarda 
bizlere karşı göstermiş oldukları 
ilgi ve katkıdan dolayı mahalle 
muhtarımız başta olmak üzere 
tüm değerli üreticilerimize 
teşekkür ederiz dedi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU TRABZON'UN YENİ
YAŞAM ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Pazarkapı Mahallesi Altyapı ve Çevre
Düzenlemesi Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Trabzon'da yeni bir yaşam
alanı oluşturacak projeyi titizlikle takip eden Başkan Zorluoğlu, yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.  

B
üyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Pazarkapı Mahallesi'nde 

yapılan yeni yaşam ve 
rekreasyon alanıyla ilgili 
çalışmaları yakından takip 
ediyor. İçerisinde Bilim Merkezi 
ve Planetaryum, Avrasya Pazarı 
ve Doğu Karadeniz'in en büyük 
camisinin de yükseldiği yeni 
yaşam alanında çalışmalar 
titizlikle devam ediyor. Yüklenici 
firma yetkilileri, içerisinde 7 adet 
büfe, 7 adet satış birimi, 1 adet 
cafe, 2 adet şoför lokali, 1 adet 
belediye ihtiyaç birimi, 239 
araçlık otopark, Trabzon doğu-
batı minibüs durakları ile 
yürüyüş yolları, yeşil alanların 
bulunduğu Pazarkapı Mahallesi 
Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 
Projesiyle ilgili Başkan 
Zorluoğlu'na brifing verdiler.  
“KUSURSUZ OLMASI İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ”
Çalışmalardan memnun kalan 
Başkan Zorluoğlu, eksik 
gördüğü veya eklenmesini 
istediği çalışmalarla ilgili 
yüklenici firma ile istişarelerde 
bulundu. Pazarkapı Mahallesi 
Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 
Projesi'nin öneminin izahtan 
vareste olduğunu belirten 
Başkan Zorluoğlu, “Çok önemli 
bir vitrin projemiz. Amacımız işin 
projesine ve teknik şartlara 
uygun şekilde çok düzgün bir 

malzeme ve işçilikle yapılmasını 
sağlamak. Bu konuda 
yüklenicimizden beklentimiz 
büyük ve bu yönde çalıştıklarını 
görmek de memnuniyet verici. 
Bu alan çok sayıda insanımızın 
kullanacağı bir yer ve buranın 
kusursuz yapılması 
gerekmektedir. Biz de bu 
kusursuz çalışmanın sağlanması 
için projeyi belirli aralıklarla 
titizlikle takip ediyoruz. İnşallah 
makul bir süre içerisinde 
tamamlayarak halkımızın 
hizmetine sunacağız” ifadelerini 
kullandı.
“ÇOCUKLARIMIZIN VE 
GENÇLERİMİZİN HİZMETİNE 
SUNACAĞIZ”
Yeni yaşam alanı içerisinde yer 
alan Planetaryum ve Bilim 
Merkezi'nde de incelemelerde 
bulunan Başkan Zorluoğlu, 

çalışmaların belirtilen süreye 
uygun şekilde devam ettiğini 
açıkladı. Trabzon'da bir ilki 
gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Başkan Zorluoğlu, “Planetaryum 
ve Bilim Merkezi Projemizin 
içerisinde bir adet gezegenevi 
(Planetaryum) var. Yine tasarım 
ve beceri atölyeleri ile 
çocuklarımızın,  gençlerimizin 
tasarımlarını yapabilecekleri 3 
adet atölye olacak. Ayrıca maker 
atölyeleri, robotik ve kodlama 
atölyeleri, keşif atölyeleri, sanal 
küre, sanal tur merkezi, güneş 
saati, 3 boyutlu hatıra resim 
köşesi, kafe ve fuaye 
alanlarından müteşekkil tam 
anlamıyla bir Planetaryum ve 
Bilim Merkezi'ni şehrimize 
kazandıracağız. Projenin fiziki 
gerçekleşmesi yüzde 70'i 
geçmiş durumda. Projemizi kısa 
süre içerisinde icat çıkarmaları 
için gençlerimizin ve 
çocuklarımızın hizmetine 
sunacağız” dedi.
“ACILARINI PAYLAŞTI”
Başkan Zorluoğlu 
incelemelerinin ardından 
Pazarkapı Mahallesi'nde son 
derece modern şekilde hayata 
geçirdikleri yeni gasilhaneyi de 
ziyaret etti. Yakınlarını kaybeden 
hemşehrileriyle bir araya gelen 
Başkan Zorluoğlu, acılarını 
paylaşarak sabır diledi.

V
akfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta,  Vakfıkebir İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 
Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Emrah Demiral, sürücü 
kursları yetkilileri ve sınav 
komisyonu üyeleri ile birlikte ilçe 
stadyumumuzun arka tarafında 
oluşturulan motorlu taşıtlar 
sürücü kursları eğitim ve 
uygulamalı sınav alanını ziyaret 
ederek burada incelemelerde 
bulundu.
“BAŞKANLARIMIZA 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Motorlu Taşıt Sürücü Kursu 
Direksiyon uygulama alanında 
yapılan yeni düzenleme ile ilgili 
olarak Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın şunları 
söyledi; “MTSK Direksiyon 
uygulama alanı İlçemiz 
stadyumu arkasında bulunan 
geri geri park alanı, L park alanı, 
25 metre düz geri geri gitme 
alanlarından başlayarak 
stadyum karşısında bulunan 
döner kavşaktan devam ederek 
Hacı Ziya Habiboğlu caddesine, 
Terminal kavşağından Gülbahar 
Hatun caddesine, devamında 
Gençlik Merkezi önünden Gazi 
Irmağına, Büyükliman 

Mahallesinde bulunan Anadolu 
İmam Hatip Lisesinin önünden 
Büyükliman İlkokulu önüne 
oradan gençlik merkezine 
devam ederek terminal 
kavşağından Vakıfbank'ın 
önünden halk eğitimi merkezi 
önünden stadyum döner 
kavşaktan stadyuma giderek 
sonlandırılıyor. Güzergahımız 
5,5 km olup güzergah karayolları 
tarafından yönlendirme 
tabelaları ile donatılmıştır. 
İlçemizde bulunan iki özel 

sürücü kursuna ait her ay sonu 
yaklaşık 70-80 arası aday 
sürücüler bu güzergahta eğitim 
ve uygulama sınavı olmaktadır. 
Alanın kullanıma açılması ve alt 
yapısının yapılması Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta ve Ortahisar 
Belediye Başkanımız Ahmet 
metin Genç'in destekleri ile 
yenilenmiştir. Kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Sınavlara 
giren arkadaşlarımıza da 
başarılar diliyoruz dedi.”

SÜRÜCÜ KURSLARI EĞİTİM
VE SINAV ALANI YENİLENDİ
Vakfıkebir İlçesinde MTSK Direksiyon uygulama alanı olarak kullanılan İlçe stadyumu
arkasında bulunan geri park alanı, L park alanı ve 25 metre düz geriye gitme alanı yenilendi. 
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TAŞ, İL İKİNCİSİ OLDU
18-25 yaş arası Gençler Arası Şiir Okuma yarışmasında, Enes Taş il ikincisi oldu.

ençlik ve Spor Bakanlığının 

Gher yıl geleneksel olarak 
düzenlemiş olduğu Gençler 

Arası Kültür ve Sanat 
Yarışmalarında, Vakfıkebir'i temsilen 
katılan Enes Taş il 2.si olmuştur. 
Trabzon İli Yomra İlçesi'nde yapılan 
18-25 yaş arası Gençler Arası Şiir 
Okuma yarışmasında, Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik Merkezini 
temsil eden gönüllümüz Enes Taş il 
2.si olmuştur. Geçen yıl yapılan 18-
25 yaş erkekler kategorisinde Enes 
Taş ikinci olmuş, kızlar 
kategorisinde katılan Gökçenur 
Şahin'de birinci olmuştu. Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi Müdürü 
Yunus Ali Çivil, Taş'ı kutlayarak 
Kendisini tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz dedi.



Büyükliman
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BASKETBOL TURNUVASI BAŞLADI
Vakfıkebir İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü
etkinlikleri kapsamında 3x3 basketbol turnuvası düzenlendi. 

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Bordo Mavili ekip 2-0'lık skorla yendi
ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor ayrıca kendi sahasında yenilmezlik serisine de böylece devam etmiş oldu.

atayspor'a yenilerek lider 

HGalatasaray'ın 13 puan 
gerisine düşen 

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. 
haftasında Akyazı'da 
Antalyaspor'u konuk etti. 
Fırtına, evinde 3 puanı kapıp 
yeniden çıkışa geçmeyi 
hedefledi. 6 maçlık galibiyet 
hasretine Ümraniyespor 

maçında nokta koyan 
Antalyaspor, zorlu deplasmanda 
seri yakalamak için çıktı.
TRABZONSPOR BASKILI 
BAŞLADI
Trabzonspor maça baskılı 
başladı. Son dönemde inişli 
çıkışlı bir performans gösteren 
Abdullah Avcı'nın öğrencileri 
maçın başında skor üreterek 

taraftarının önünde 3 puanla 
tanışmak için baskı kurdu. İç 
sahada 35 maçtır yenilgi yüzü 
görmeyen Trabzonspor, 
Antalyaspor karşılaşmasına da 
bau seriyi devam ettirmek istedi. 
Karşılaşmanın 5. dakikasında 
Trabzonspor, Trezeguet'in attığı 
golle öne geçti. Ancak yardımcı 
hakem daha önce topu alan 

Gomez'in ofsayt olduğunu işaret 
etti. VAR kontrolü de yapıldıktan 
sonra Trabzonspor'un golü 
geçerli sayılmadı. Bakasetas'ın 
sol kanattan yerden ortasında 
Helton topu güçlükle çeldi. 
Kaleciden dönen topu 
Trezeguet, ağlara gönderdi. 
Ancak yardımcı hakem 
bayrağını kaldırdı. 

Trabzonspor'un golü için VAR 
kontrolü yapıldı ve hakem Mete 
Kalkavan pozisyonun gol 
olduğunu belirterek beyaz 
noktayı gösterdi. Mısırlı yıldız 
Trezeguet, bu sezonki 7. golünü 
attı. Trabzonspor'da Naci 
Ünüvar 90+4. dakikada 
sahneye çıkarak Antalyaspor'un 
umutlarını bitiren golü kaydetti. 

Larsen, savunmanın arkasına 
sarkan Gomez'i topla 
buluşturdu. Gomez sağ 
kanattan ceza sahasına girdi ve 
ortasını yaptı. Onun ortasında 
Floranus'un ters vuruşu direkten 
döndü. Dönen topu Naci 
Ünüvar ağlara gönderdi. Genç 
futbolcu Süper Lig'deki ilk 
golünü attı.
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V
akfıkebir İlçesinin 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun yıl dönümü 

etkinlikleri kapsamında İlçe 
Spor Müdürlüğü ile Vakfıkebir 
Belediyesinin işbirliği ile 3x3 
basketbol turnuvası Kapalı 
spor salonunda başladı. 
Vakfıkebir İlçesi Kapalı Spor 
Salonunda 8 takımın katılımı ile 
düzenlenen turnuva öncesi 
tören düzenlendi. Törene 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Vakfıkebir Esnaf 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Hasan 
Topaloğlu, İlçe Spor Müdürü 
Yunus Ali Civil, Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Bekir 
Çobanoğlu, KYK Adnan 
Demirtürk Öğrenci Yurdu 
Müdürü Ömer Gül ve takınlar 
katıldı. 14 Şubat Vakfıkebir'in 
Düşman İşgalinden Kurtuluş 
Yıldönümü dolayısıyla 
düzenlenen 3x3 Basketbol 

Turnuvasının açılışına katılan 
protokol üyeleri sporculara 
başarılar dilediler.
“HER YIL 14 ŞUBAT 
TARİHİNDE KURTULUŞ 
GÜNÜ TÖRENLERLE 
KUTLANMAKTADIR”
Trabzon'un fethinden sonra 
Vakfıkebir çok kısa sürede bir 
Türk yurdu olmuştur. Osmanlı 
İmparatorluğu'nun sınırlarına 
katılmasından sonra çeşitli idari 
kademelere ve isimlere maruz 
kalan Vakfıkebir 1864 tarihli 
Osmanlı Vilayet Kanunu 
çerçevesinde 1874 yılında 

Trabzon vilayetine bağlı bir ilçe 
olmuştur. İlçemiz 20 Temmuz 
1916 tarihinde Rus Çarlığının 
işgaline uğramış ve 14 Şubat 
1918 tarihinde kahraman 
ordumuz tarafından düşman 
işgalinden kurtarılmıştır. İşgal 
altında geçen dönem halk 
arasında 'Muhaceret' olarak 
anılmaktadır ve her yıl 14 
Şubat tarihinde kurtuluş günü 
törenlerle kutlanmaktadır. İlçe 
halkı ülkenin kurtulması ve 
bağımsız bir Türk devleti 
kurulması çalışmalarında hep 
Atatürk'ün yanında yer almıştır.

BÜYÜKLİMAN ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ 3-0
Trabzon 2. Amatör küme A gurubunda şampiyonluk mücadelesi veren Vakfıkebir
Büyükliman Belediye spor, deplasmanda karşılaştığı Maçkaspor'u 3-0 yenmeyi başardı.

rabzon 2. Amatör küme A 

Tgurubunda şampiyonluk 
mücadelesi veren 

Vakfıkebir Büyükliman Belediye 
spor, deplasmanda karşılaştığı 
şampiyonluğun bir diğer adayı 
Maçkaspor'u Mehmet Lermi, 
Engin Tanrıkulu ve Ethem 
İbrahim Bektaş'ın yağından 
kazandığı gollerle 3-0 yenmeyi 
başardı. Şampiyonluk yolunda 
önemli bir deplasman 
galibiyetine imza atan 
Vakfıkebir temsilcisi 
Büyükliman Belediye spor 

şampiyonluk yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. Maçın 
başından sonuna kadar 
heyecan ve çekişmeye sahne 
olan müsabakada Büyükliman, 
maçın ilk düdüğü ile birlikte 
rakibine üstünlüğünü kabul 
ettirdi. Karşılaşmanın ilk 
yarısını 1-0 önde kapatan 
Vakfıkebir temsilcisi 
Büyükliman Belediye spor, 
maçın ikinci yarısında da 
mükemmel futbolunu 2 golle 
süsleyerek maçtan 3-0 galip 
ayrılmasını bildi. Şampiyonluk 

adaylarından Maçkaspor'a 
evinde ağır bir yenilgi tattıran 
Büyükliman Belediyespor, 8 
Şubat 2023 Çarşamba günü 
Saat : 13.00 de kendi saha ve 
seyircisi önünde Vakfıkebir 
Sunu Çim Sahada (Vakfıkebir 
Öğretmenevi Yanı) Fatih 
Gençlik ile karşılaşacak. 
Şampiyonluk yolunda emin 
adımlarla ilerleyen Vakfıkebir 
temsilcisi Büyükliman Belediye 
spor yöneticileri tüm ilçe halkını 
Çarşamba günü oynayacakları 
müsabakaya davet ettiler. 

Bölgesel ve Yöresel Haberleri
İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com

TRABZONSPOR SAHASINDA YENiLMiYOR

2 0



G

G

G

GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

SATILIK LÜX DAİRELER

0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADADÜZÜ EVLERİ DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

BAYILSA

BAYILSA

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

Her türlü kazı, dolgu, hafr�yat nakl�,

yen� yol açma, yol bakım ve onarım �şler�.

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

M�mar�, Stat�k, Elektr�k, tes�sat proje �şler�.

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

GÖREVE HAZIRIM
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez,
Genel Seçimler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de> Alper Özkan KARAGÖL 4'de

> Sadık AYDIN 4'de > Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ AYDINLANDI
Vakfıkebir İlçesi Kirazlık Yeni mahallede bulunan “Küçük Sanayi Sitesi” Vakfıkebir
Belediyesi'nin girişimleri ile Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından aydınlatması tamamlandı. 

VAKFIKEBÝR'DE BÝLÝM
SANAT MERKEZÝ AÇILDI Trabzon'da İYİ Parti İl Başkanlığı 3.Olağan Genel Kurulu yapıldı.

3 Adayın yarıştığı kongrede Fatma Yıldız Başkan İl Başkanı oldu.

YENÝ ÝL BAÞKANI BELLÝ OLDU

Vakfıkebir İlçesinde hizmete açılan “Bilim Sanat Merkezi” eğitimlere
başladı. Başkan Muhammet Balta ve İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Altın Bilim Sanat Merkezinde incelemelerde bulundular. 

Fatma Yıldız BAŞKAN

Trabzon İl Başkanı


