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BAÞKAN UZUN; VAKFIKEBÝR AÝHL PROJE OKULU OLDU 

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

> Abdulkadir AYNACI 4'de

KARADENÝZ'DEN SÜT GÜNÜ AÇIKLAMASI

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam; Birbirimizi istismar edersek,
başkalarına yem oluruz diyerek yerel esnafın yanlış tutum ve davranış içerisinde olduğunu söyledi.

ANKARA TRABZON GÜNLERÝ
Ankara Trabzon günleri 2 yılın ardından bu yıl 17.'si 26-29 Mayıs 2022 tarihinde Ankara AKM'de düzenlendi.

Eğitim-Öğretim alanında önemli atılımlar yapan Vakfıkebir ilçesine bir müjdeli haber daha geldi. Vakfıkebir
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin proje okulu olabilmesi için yapılan başvuru kabul edilerek onaylandı. 

Kebir Süt Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz, 1 Haziran Dünya Süt Günü münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

> Sadık AYDIN 2'de

BAÞKAN SAÐLAM; “BÝRBÝRÝMÝZÝ ÝSTÝSMAR EDERSEK, 
BAÞKALARINA YEM OLURUZ!”

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
Birbirine sahip çıkmayınca başarılı olamayız. Birbirimizi istismar 
edersek, başkalarına yem oluruz diyerek yerel esnafın yanlış 
tutum ve davranış içerisinde olduğunu belirterek önemli 

açıklamalarda bulundu. Başkan Kadem Sağlam; “Biz Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve sivil toplum kuruluşları olarak 
zincir marketlerin genel bir manada kanayan bir yaramız 
olduğunu yazarak ve basın yoluyla defalarca dile getirdik.  

Ahmet UZUN
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Ahmet KAMBUROĞLU

“TRABZON GÜNLERÝ”
Geçen hafta Ankara'da Trabzon günlerine 
katıldık.
2 yıldan bu yana pandemi dolayısıyla 
yapılamayan günlerin bu yıl 17. si 26-29 
Mayıs 2022 tarihin de düzenlendi…
Ankara AKM, Millet Bahçesinde 
düzenlenen günler de daha önceki yıllar 
gibi sıkışıklık olmadı.
Alan bayağı genişletilmişti. 
1-2 gün katılım düşüktü ama son 2 gün 
kalabalıklaştı…
Belediyeler ve diğer stant açanlar 
insanlara hediyeler vererek, ziyaretçileri 
onure ettiler. Satış yerleri de kuruldu. 
Akçaabat köftesi ve yöresel yemekler 
yapan Restorantlar açıldı. İnsanlar köftenin 
ve yöresel yemeklerin tatlarına bakarak 
hasret giderdiler…
Trabzon'da bir gazete TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz, Vakfıkebir'li Muhammet 
Balta hakkında yalan yanlış bir şeyler 
uydurmuş, bunu da kaleme almış…
Bizler hep oradaydık, o yazılanlar gibi bir 
şey olmadı…
Açılış günü, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu'nun konuşması sırasında orada 
olduğunu ve açılış kurdelesini kesmeye 
çıkmadığını yazmış…
Bu yazıyı yazmadan önce protokole gidip 
bakmış mı?
Bu adam buraya geldi mi/gelmedi mi?
Hatta o yazıyı yazan şahısta Ankara 
günlerine katıldı, gözleri iyi görmüyor ki, 
yazmış…
O kişi şunu yapmış kısaca Çamur at izi 
kalsın…
Ama yemediler…
Bu yazının ardından TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Muhammet Balta bir bildirge 
yayınladı. O bildirge de Çevre Komisyonun 
da toplantı olduğunu ve kanun tekli 
hazırlandığından açılışa katılamadığını 
söyledi…
Ben şahsen Ankara'daydım.
Vekilimiz açılış günü olan 26 Mayıs'ta 
gelememişti, 27 Mayıs günü öğleden önce 
Trabzon günlerine katıldı ve kendisini takip 
ettik. Çocuğu ile ilk geldiği Vakfıkebir 
Belediyesinin standında, vekilimiz 
Muhammet Balta'nın oğlu Şükrü, kemençe 
çalarak kulaklarımızın da pasını silmiş 
oldu…
Çıkıyorsun bu adam için yalan yanlış bir 
şeyler yazıp, karalamaya çalışıyorsun…
Yakıştı mı be kardeşim…
Çamur attın ama izi kalmadı…
*******************
KEBİR Süt, Ankara Trabzon günlerinin 
gözdesi oldu…
Bir Dünya markası olan Türkiye 
gündeminden düşmeyen KEBİRSÜT, 
Ankara Trabzon günlerine katılan tek 
fabrika oldu…
Düzenlendiği günden itibaren düzenli 
olarak Ankara Trabzon Günleri katılım 
sağlayıp, insanlarla birlikte hasbial 
ediyorlar. İnsanların da büyük taktirini 
topluyorlar.
Vakfıkebir'in isminin her yerde anılması 
gurur verici… 
Kebir süt yöneticileri ziyarete gelenleri 
ağırlayarak, KEBİR ayranı ikram ettiler…
*******************
Vakfıkebir'de büyük organizasyon…
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, 
Vakfıkebir'deki tatbikata katıldı.
02 Haziran Perşembe günü yapılan 
Vakfıkebir Fol Deresi “Sel ve Taşkın 
tatbikatı büyüledi.
Türkiye'nin belirli bölgelerinden gelen 
ekipler, canla başla bu tatbikatı 
tamamladılar.
Türkiye'de Vakfıkebir ismi biz kez daha ön 
plana çıkmış oldu…
Bakan Soylu'ya, üzerinde ismi yazılı Bir 
Dünya Klasiği olan Vakfıkebir Ekmeği 
hediye edildi.

Alper Özkan KARAGÖL
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BAŞKAN UZUN; VAKFIKEBİR AİHL PROJE OKULU OLDU 
Eğitim-Öğretim alanında önemli atılımlar yapan Vakfıkebir ilçesine bir müjdeli haber daha geldi. Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin proje okulu olabilmesi için yapılan başvuru kabul edilerek onaylandı. 

BAŞKAN SAĞLAM; “BİRBİRİMİZİ İSTİSMAR EDERSEK, BAŞKALARINA YEM OLURUZ!”
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam; Birbirimizi istismar edersek, başkalarına yem oluruz diyerek yerel esnafın yanlış tutum ve davranış içerisinde olduğunu söyledi.

Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem 

Sağlam, Birbirine sahip 
çıkmayınca başarılı 
olamayız. Birbirimizi istismar 
edersek, başkalarına yem 
oluruz diyerek yerel esnafın 
yanlış tutum ve davranış 
içerisinde olduğunu belirterek 
önemli açıklamalarda 
bulundu. 
“KENDİ EKSİK VE 
HATALARIMIZI 
GÖRMEZDEN GELEMEYİZ”
Başkan Kadem Sağlam; “Biz 
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası ve sivil 
toplum kuruluşları olarak 
zincir marketlerin genel bir 
manada kanayan bir yaramız 
olduğunu yazarak ve basın 
yoluyla defalarca dile getirdik. 
Bu marketlerin bizlere 
ekonomik boyutta ciddi zarar 
verdiğini, esnaarımızın 
bunlarla yarışamaz duruma 
geldiğini, yerel esnafa 
yaşama ve hayat hakkı 
tanımadığı noktasına 
geldiğini defalarca söyleyerek 
dile getirdik. Ancak bu 
anlamda kendi eksik ve 
hatalarımızı görmezden 
gelemeyiz. Burada bizim en 
büyük eksikliklerimizden bir 
tanesi de yerelde ki 

esnaarımızın da bu noktada 
birbirine tam manasıyla sahip 
çıkmamış olmalarıdır. Bugün 
büyük zincir marketler 
ilçemizdeki bütün yerel 
esnaarımızın sattığı malları 
satarak yerel esnafımıza 
yaşam hakkı tanımıyor. Bizler 
buna tepki verirken aynı 
noktada yerel esnaarımızın 
da diğer sektör dallarına ciddi 
manada darbe vuracak 
girişimlerde bulunmasını 
doğru bulmuyorum.  Yerel 
esnaarımız büyüdükçe diğer 
küçük esnaarın kendi 
çapında kendilerine 
yetebilecek şekilde sattıkları 
tüm ürünleri maalesef bu 
büyüyen esnaarımız 
satmaya başlıyorlar. Bütün 
sektörü kapsayan ve küçük 
yerel esnafa hayat hakkı 
tanımayan kampanya 
düzeyinde çalışmalar 
yürütüyorlar. Diğer küçük 
yerel esnaf arkadaşına 
müşteri gitmeyecek şekilde 
faaliyetlerini sürdürüyorlar. 
Bu durumda zincir 
marketlerin bütün ürünleri 
satmalarına bizler nasıl karşı 
çıkıyorsak. Kendi esnafımızın 
da kendi arkadaşına sahip 
çıkmasını bekliyoruz dedi.” 
“AYNI YANLIŞI YEREL 
ESNAFLARIMIZ YAPMAYA 

BAŞLADILAR”
Sağlam; “Zincir marketler bu 
ilçeden kazandıkları 
sermayeyi nasıl dışarıya 
gönderiyorsa şimdi aynı 
yanlışı yerel esnaarımız 
yapmaya başladılar.  Yani 
yerelden temin edebilecekleri 
ve yerel noktada 
güçlendirebilecekleri birçok 
sektörümüzü dışarıyı tercih 
ederekten sermayenin dışarı 
akmasına sebep oluyorlar. 
Bu nakit akışını ha büyük 
esnaf yapmış ha küçük esnaf 
yapmış. Doğal olarak burada 
yerel esnaarın ilk yapması 
gereken aslında saarı 
sıklaştırmalarıdır. Yani yerel 
esnafın birbirine sahip 
çıkmasıdır. Çünkü burada 
kalacak olan her kuruş 
burada kendi içimizde 
dönecektir. Yerel noktada 
güçlü olmamızı sağlayacaktır. 
Hangi birimiz çok güçlenirsek 
bu ülkeye ve ilçeye faydası 
daha çok olacaktır. Buna çok 
fazla gayret etmemiz 
gerekiyor. Gittikçe onlara 
özenerek onlara benzer 
duruma doğru gidiyoruz.  
Yani bugün biz kalkıp o cincir 
marketleri eleştiriyoruz ama 
aynı hareketleri büyüdükçe 
bizde yapıyoruz.  Yine bir 
bakıyorsun küçük esnaf ile 
büyüğü arasında ciddi bir 
sıkıntı olmuş oluyor dedi.” 
“DÜNYA VE TÜRKİYE 
ÇAPINDA GÜÇLÜ 
FİRMALARIMIZ VAR”
Başkan Sağlam; “Biz daha 
öncede defalarca söyledik. 
Bizim yöremizde çok güçlü 
olan Dünya ve Türkiye 
çapında rmalarımız var. Bu 
çok güçlü olan rmalarımızın 
yerel esnafın tezgahlarında 
da güçlü olması, ön tarafta 
olması lazım. Aynı anda da 

bunu yereldeki insanlarımız 
tercih etmesi lazım. Çünkü 
bu ilçede kazanan bu ilçede 
yaşayan bu ilçede istihdam 
sağlar. Bu ilçeye yardım eder. 
Yani biz şimdi bu yerel 
kaynaklar noktasında biraz 
daha çalışmamız lazım. 
Sahip çıkmamız lazım. 
Sadece dışarıdakini değil, 
bizim yardım ettiklerimiz bizi 
de tercih etmelidirler. Bu 
rmalar bu ilçe insanlarına iş 
veriyor aş veriyor. Fakat ürün 
satın alınırken bu rmaların 
ürünleri değil dışarıdan gelen 
ne içeriğinde ne olduğu belli 
olmayan rmaların ürünleri 
tercih ediliyor. Maalesef bu 
çok acı ve üzücü bir durum. 
Ben bütün esnaf adına 
konuşuyorum. Biz de o 
noktada hep birlikte hareket 
etmeliyiz. Tabii ki de bu 
konuda herkesin bize katkı 
vermesini bekliyoruz. İlçe 
yöneticilerinden basınımıza, 
kamu kuruluşlarından sivil 
toplum kuruluşlarına genel 
anlamda tüm ilçenin 
tamamının bu noktaya 
eğilmesini bekliyoruz. Bu 
noktada bizimle beraber 
hareket edilmesini bekliyoruz. 
Tüm ilçenin tercihlerini ben 
yerel esnaftan alışveriş 
yapıyorum diye açık açık 
kullanmasını bekliyoruz. 
Bunu hep beraber ayağa 
kaldırmamız lazım. Sadece 
sözde değil özde olması 
lazım. Yerel de çuvaldızını 
kendisine iğneyi 
karşısındakine batırması 
lazım. İlçe halkı olarak 
sadece birilerini suçlayarak 
değil dedi.” 
“BİRBİRİMİZİ İSTİSMAR 
EDERSEK, BAŞKALARINA 
YEM OLURUZ”
Başkan Sağlam; “Eğer ben 

de sektörsel bazda bir başka 
sektörün yani bir başka esnaf 
arkadaşımın yaptığı faaliyeti 
işimin kenarında ek bir gelir 
olsun diye yapayım diyorsam 
hata yapıyorum demektir. 
Yani o komşumun da başka 
esnaf arkadaşımın da işine 
darbe vurmuş oluyorum. Bu 
darbeyi esnaf 
arkadaşlarımıza ha büyüğü 
vurmuş ha küçüğü vurmuş 
farketmez. Bunlara da çok 
dikkat etmemiz lazım. Bu tür 
sıkıntılar son dönemlerde çok 
fazla arttı. Git gide de artıyor. 
Bunun önünü bugünden 
geçmezsek kangren olduktan 
sonra geçebileceğimizi 
düşünmüyorum. Doğal olarak 
yerel esnafımız kendi başını 
önüne koyarak düşünmesi 
lazım. Ben hangi sektörde ki 
esnaf arkadaşımın işine, 
ticaretine kendi işim olmadığı 
halde müdahale ediyorum 
diye bakması lazım. Buna 
mutlaka önlem almamız 
gerekiyor. Eğer bir önlem 
almazsak bu 
konuştuklarımızın ve 
yazdıklarımızın da bir anlamı 
kalmaz. Bir esnaf 
arkadaşımız evine ekmek 
götürmek için ticaretini 
yaptığı ürünü bir diğer esnaf 
arkadaş kendi işinin yanında 
kendisine ek gelir olması için 
kendi tezgahında satıyorsa 
bu anlayış çok yanlıştır. Bu 
anlayış ben kazanayım diğer 
arkadaşım ne olursa olsun 
mantığıdır. Bu düşünce 
içerisinde hep kaybeden 
yerel esnaarımız olur. 
Bizlerin en güçlü yönü 
birbirimize sahip çıkmamızdır. 
Birbirine sahip çıkmayınca 
başarılı olamayız. Birbirimizi 
istismar edersek, başkalarına 
yem oluruz dedi.

onu ile ilgili olarak bir 

Kaçıklama yapan AK 
Parti Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Ahmet Uzun, 
“İlçemizde eğitim - öğretimin 
gelişebilmesi için yoğun bir 
gayret gösteriyoruz. 
Vakfıkebirimize bir yandan 
ziki olarak yeni okul 
binaları, yeni öğrenci yurtları 
kazandırırken diğer yandan 
okullarımızdaki eğitim - 
öğretim seviyesinin 
yükselmesi için 
eğitimcilerimizle birlikte el 

birliğiyle çalışıyoruz. Bu 
bağlamda Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisemizin proje 
okulu olabilmesi yaptığımız 
başvuru Milli Eğitim 
Bakanlığımız tarafından 
kabul edilerek onaylandı. Bu 
kararla birlikte Vakfıkebir 
Anadolu İmam Hatip 
Lisemiz, Vakfıkebir Fen 
Lisemizin ardından merkezi 
sınavla öğrenci alan okullar 
statüsüne girmiştir.  İlçemize 
ve eğitim camiamıza hayırlı 
olsun. Bu kararın 

alınmasında emeği geçen 
Milli Eğitim Bakanımız Sayın 
Dr. Mahmut Özer'e, TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı 
AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya ve tüm 
AK Parti Trabzon 
Milletvekillerimize, Belediye 
Başkanımız Sayın 
Muhammet Balta'ya, İl ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlerimize ve 
eğitimcilerimize teşekkür 
ediyorum” dedi. 

MUHTEŞEM BİR GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR 
Vakfıkebir Belediyesi tarafından Kemaliye Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş Caddesi ile eski sahil yolu güzergahı arasında kalan ara sokaklarda parke çalışması gerçekleştiriliyor. 

öşenen taşı ve 

Ddizaynı ile 
vatandaşların 

büyük beğenisini 
kazanan çalışmada sona 
geliniyor. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “14 
Şubat Kurtuluş 
Caddemizde çok modern 
bir proje gerçekleştirdik. 
Devamında ara 
sokaklarımızda parke 
döşeme çalışmaları 
yapıyoruz. Hizmetlerimizi 
yaparken öncelikli olarak 
alt yapıyı tamamlamak 
istiyoruz. Önce yap sonra 
yık olsun istemiyoruz. 

Kaynaklarımızı verimli 
kullanmak zorundayız. 
Bu bölgemizde de 
doğalgaz hattımız dahil 
altyapı çalışmalarını 
tamamlayarak üstyapı 
çalışmalarına başladık. 
Alt yapınız ne kadar 
güçlüyse şehriniz de o 
kadar güçlüdür. Tüm 
mahallelerimize aynı 
oranda hizmet etmeye 
çalışıyoruz. Adalet 
anlayışımızdan ödün 
vermeden aciliyet 
sırasına göre 
hizmetlerimizi yapıyoruz. 
Halkımız şunu bilsin; 
ilçemize hizmet için tüm 

gücümüzle çalışıyoruz. 
Çok önemli hizmetler 
yaptık, çok önemli 
hizmetlerin hazırlıklarını 
gerçekleştiriyoruz. 
Vakfıkebir her alanda 
değişerek ve gelişerek 
ilerleyişini sürdürecektir. 
İnsanlarımız bizlere 
güvendi, destek verdi, 
çok ciddi bir sorumluluk 
taşıyoruz. Hizmet 
ederken sadece ilçe 
halkımıza değil, bizi 
Yaratan Yüce Allah'a da 
hesap vereceğiz 
düşüncesini hiçbir zaman 
aklımızdan çıkarmıyoruz” 
dedi.  
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ANKARA TRABZON GÜNLERİ
Ankara Trabzon günleri 2 yılın ardından bu yıl 17.'si 26-29 Mayıs 2022 tarihinde Ankara AKM'de düzenlendi.



Büyükliman
Postası HABER4

ÇİFTÇİLERE ÇKS UYARISI!
2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt yaptırma süresi 30 Haziran'da son bulacak. Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç ÇKS kayıtları
yaptırmayan çiftçilere uyarılarda bulunarak, “Mağdur olunmaması için çiftçilerimizin bir an önce ÇKS kayıtlarını yaptırmalarını istiyoruz” dedi. 

2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine 
(ÇKS) kayıt yaptırma süresi 30 
Haziran'da son bulacak. 
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç ÇKS kayıtları 
yaptırmayan çiftçilere 
uyarılarda bulunarak, “Mağdur 
olunmaması için çiftçilerimizin 
bir an önce ÇKS kayıtlarını 
yaptırmalarını istiyoruz” dedi.
“MAĞDUR OLMAYIN!”
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç yaptığı 
açıklamada, “2022 yılı ÇKS 
kayıtları 30 Haziran'da sona 
erecek. Bunun için gerek daha 
önceden basın yoluyla da 
bilgilendirme yapmıştık ama 
süreç dağıldığı için bugün bir 
kez daha tekrarlayalım istedik. 
Zaten gerek sosyal medyadan 
da bilgilendiriyoruz ama 
çiftçilerin mutlak şekilde 
bundan haberdar olup, 
ÇKS'lerini yaptırmaları 
gerekiyor. Buradan 
muhtarlarımıza, kooperatif 
başkanlarımıza, odamızın 
üyelerine sesleniyorum; 
malumunuz ÇKS'sini 
yaptırmayan çiftçi, çiftçi değil. 
30 Haziran'da süre bittikten 
sonra 1 Ekim'e kadar Tarım 
Bakanlığı ÇKS kayıtlarını 
kapatmakta. Dolayısıyla o süre 
içinde çiftçinin aniden ÇKS'ye 
ihtiyacı olması halinde 

desteklerden, hibelerden 
yararlanamıyor. Hatta tarım 
aletleri bile almaya kalksa ÇKS 
gerekiyor. Dolayısıyla o 3 aylık 
sürede yararlanamıyor. O 
süreçte çiftçi ihmalden dolayı 
mağdur oluyor. Onun için biz 
bunu ısrarla bildirmek istiyoruz. 
Aynı zamanda çiftçinin ÇKS 
yaptırma zorunluluğu olduğunu 
belirtmek isterim. Bu da 
şundandır; ülke genelinde ürün 
planlamasını sağlıklı bir şekilde 
yapamıyoruz. Ancak bu da 
herkesin ÇKS'sini yaptırmasıyla 
olur. Ne ekiyoruz, ne biçiyoruz 
nerede ne eksik var gibi 
bilgilere ulaşmaya yardımcı 
oluyor. Pandemi sürecinde, 
akabinde de Rusya-Ukrayna 
savaşı sürecinde 
desteklemelerinde arttığını göz 
önünde bulundurursak, 
çiftçimiz açısından da ÇKS 
yaptırmamak büyük bir kayıp 
olur. Özellikle bu yıl birçok 
üründe ek destekler çıktı. 
Çiftçimiz 30 Haziran'a kadar 
ÇKS'sini yaptırmazsa o yılı 
heba oluyor. Devletin vermiş 
olduğu desteklerden 
yararlanmalarını istiyoruz. Bir 
çiftçi sıkıştığı anda kredi 
kullanıyor. ÇKS'niz olmadığı 
zaman hiçbir şeyden 
yararlanamıyorsunuz. Mağdur 
olunmaması için çiftçilerimizin 
bir an önce ÇKS kayıtlarını 

yaptırmalarını istiyoruz” dedi. 
“DESTEKLEMELERDEN 
YARARLANMAK İÇİN ÇKS 
ŞART”
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç, “2022 yılı 
ÇKS kayıtları 30 Haziran 
itibariyle sona erecek. 
Bakanlığımız son yıllarda ÇKS 
yönetmeliğini yayınlıyor. Bu 
yönetmelikle birlikte yılın Eylül 
ayında başlayan müracaat 
dönemi Haziran ayında sona 
eriyor. Bununla ilgili de süre 
uzatımı olmuyor. Haliyle şuan 
ki zamanda çiftçilerimiz tarlada, 
bahçede ekim, dikim, budama, 
ilaçlama gibi birçok işle 
uğraşıyorlar. Meşguller. Bunları 
unutabileceklerini varsayarak 
hatırlatma ihtiyacı duyduk. 
Çiftçilerimizin 
desteklemelerden 
faydalanabilmeleri, sadece 
mazot-gübre desteği değil farklı 
destek ödemelerinden istifade 
edebilmeleri adına muhakkak 
suretle ÇKS kayıtlarını 
yaptırmaları gerekiyor. Ön şart 
bu. Daha sonraki süreçte yem 
bitkilerinde fark ödemeleridir 
veya tarım sigortalarını 
yaptırabilmeleri adına ÇKS 
yaptırmaları gerekiyor. 
ÇKS'lerini yaptırmayan 
çiftçilerimiz muhakkak ÇKS 
kayıtlarını yaptırsınlar” diye 
konuştu.

Osman KOYUNCU

CUMA HUTBESİ ÜZERİNE BİR TENKİT
inde ırkçılık olmaz, hiç kimse kendi 

Dırkını kendi iradesi ile tayın 
etmemiştir. İnsanın kendi ırkını üstün 

görmesi, diğer ırkları küçümsemesi din, 
medeniyet ve insanlıkla uyuşmaz. İslam'ın 
ilk Müslüman kavmi Araplardı. 
Asrısaadet'ten sonra Emeviler İslam 
devletinin başına geçtiler. Emeviler, devlet 
kademelerine Arapları yerleştirip ırkçılık 
yaptıkları için diğer ırkları küstürdüler. 
Araplara karşı bir nefret doğmuştu. Devlete 
küsenler, Hz. Hüseyin'in etrafında 
toplanarak bu duruma son verip, hürriyet ve 
adalet üzerine yeni bir devlet tesis etmek 
istediler. Cehalet ve vahşet galip geldi, 
Kerbela'da peygamber soyunun katlettiler, 
sonraları sürgün ve zulümlere maruz 
bıraktılar. 1400 yıldır İslam âleminde 
seçimle adalet üzerin bir devlet 
kurulmamıştır.  Kurulan devletlerde kısmen 
adalet uygulandıysa da buna İslam devleti 
denmez. Emeviler peygamber soyunu 
katletmekle kalmadılar devlet ve kendi 
bekaları için dini siyasete alet ederek, 
hadisler ve kurallar uydurdular. Bu 
kurallardan biri Peygamberimiz “size iki şey 
bırakıyorum onlara sıkıca sarıldıkça 
kurtulursunuz “biri Kuran diğeri ehlibeytim 
dır.” Emeviler bu hadisi, geçen hafta 
Türkiye'de imanların hutbede okuduğu gibi 
“Kuran ve sünnetim”  olarak değiştirdiler. 
Ahzab 33 Ey Ehl-i Beyt! Yüce Allah sizden, 
her türlü günahı, haramı, fenalığı, çirkinliği, 
basitliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz 
yapmak istiyor.  Şura 23  “De ki Ben 
peygamberliğimi tebliğime karşılık sizden, 
Ehl-i Beytim'i sevmenizden başka hiçbir 
ücret istemiyorum.”

    Peygamber, kendi soyunu öne çıkarıp 

ırkçılık mı yapıyor şeklinde bir soru akla 
gelebilir. Hz. İbrahim'in soyundan gelenler 
peygamberdi. Hz Muhammet'ten sonra 
peygamber gelmeyeceği için O'nun 
soyundan ehlibeyt âlimleri geldi. 
Asrısaadetten sonra ilk beş yüz yılına 
kadar yazılan temel kitapların çoğunu 
ehlibeyt âlimleri yazdı. Bundan sonra da 
birçok temel kitap ve büyük İslam âlimleri 
ehlibeytten çıkmıştır. İslam üzerine 
araştırma yapacak kişiler, 1100 yıllarına 
kadar yazılan kitapları anlayamazsalar 
İslam hakkında doğru karar vermeleri 
mümkün değildir. Çünkü bu dönemde her 
âlim bir sahada çalıştı ve kendi konusunda 
eserler verdiler, her şeyi bilen hiçbir şey 
bilemez. Genelde 1100 yıllarından sonra 
medreseler açılmaya başladı ve her âlim 
her konuya el attı, her şeyi bilmeye 
başladılar.  Dinin yorumlanmasında 
ehlibeyt ekolu çok önemlidir.

    Ehlibeyt düşmanlığının nedeni şudur. 
Hz Ömer döneminde İran fethedildiği 
zaman esirler arasında İran Padişahı 
Kisra'nın kızları da vardı. Şehrbanu 
validemizin dikkatli şekilde Hz. Hüseyin 
efendimizi gözlemesini fark eden Hz. 
Ömer, bu kızı Hz. Hüseyin ile evlendirdi.  
Ehlibeyt âlimlerinin büyük bir kısmı bu 
soydan geliyor.  Araplar, Kisra'nın soyu bizi 
ilgilendirmez ve sevmeyiz deyip ehlibeyt 
düşmanlığı yapıyor, genelde Şialarda 
ehlibeyti ehlibeyt olduğu için değil de 
Kisra'nın soyundan geldiği için seviyorlar. 
Bence her iki tarafta ırkçılık yapıyor, Kuran 
övüyor da sizlere ne oluyor. Noksan da 
olsa, genelde ehlibeyte layık olduğu değer 
Selçuklu ve Osmanlıklar döneminde 
verilmiştir. 
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KARADENİZ'DEN SÜT GÜNÜ AÇIKLAMASI
Kebir Süt Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz 1 Haziran Dünya Süt Günü münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

“TÜKETİMİNİ ARTIRMALIYIZ”
Sağlıklı ve mutlu nesiller 
yetiştirmek için süt ve süt 
ürünlerinin tüketiminin 
artırılmasının gerektiğine 
önemine vurgu yapan 
Karadeniz, “Araştırmalara göre 
kişi başı yıllık ortalama süt 
tüketiminin 276 litre olduğu 
ülkemizde, bu oranın 40 
litresinin içme sütünden, geri 
kalanının ise süt ürünlerinden 
oluştuğu belirtiliyor. Gelişmiş 
ülkelere bakıldığı zaman süt ve 
süt ürünlerinin tüketim 
miktarının yıllık 342,5 litrelerde 
olduğu görülmektedir. 
Ülkemizde süt ve süt 
ürünlerinin tüketiminin 
artırılması gerekmektedir. 
“SÜTE ULAŞIM KOLAY HALE 
GETİRİLMELİDİR”
Ülkemiz halkının daha fazla süt 
tüketmesi gerektiğine vurgu 
yapan Karadeniz, “Süt ve süt 
ürünleri, yaşamın her evresinde 
tüketilmesi önerilen çok önemli 
bir gıdadır. Verilere göre; her 
bireyin 70 yaşına kadar sağlıklı 
bir yaşam sürebilmek için 
günde 2,5 porsiyon süt 
tüketmesi gerekmektedir. 

Sadece 1 bardak (250 ml) süt 
ile kalsiyum ihtiyacının %33'ü, 
fosfor ihtiyacının %30'u, 
potasyum ihtiyacının %20'si, B2 
vitamini ihtiyacının %24'ü, A 
vitamini ihtiyacının %7'si ve 
protein ihtiyacının %14'ü 
karşılanabiliyor. Bu bilgiler 
ışığında sağlıklı ve mutlu 
nesiller yetişmesi adına süte 
ulaşımı daha kolay hale 
getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.
“SAYMAKLA BİTMEYEN 
FAYDALARI”
Karadeniz mucizevi besin olan 
süt ve ürünleri grubunda yer 
alan yiyeceklerin, 
kalsiyumundan zengin olmaları 
nedeniyle her dönemde uygun 
miktarlarda tüketilmesi 
gerektiğine dikat çekerek:  
Özellikle çocuk ve 
adolesanlarda (10-19'yaş arası 
döneme verilen isim) kemiklerin 
ve dişlerin sağlıklı gelişmesi, 
yetişkinlerde ise kalp-damar 
hastalıkları, inme, yüksek 
tansiyon, Tip II diyabet, 
osteoporoz, kolon kanserinden 
korunmada ve vücut ağırlığının 
yönetiminde önemlidir.
“ASİTLİ İÇECEKLERE DEĞİL 

SÜTE TEŞVİK EDİLMELİDİR”
Gençlerin süt tüketimi için 
projelerin geliştirilmesine dikkat 
çeken Karadeniz, “Ailelerin yanı 
sıra okullarımızda da süt 
tüketimine yönelik projeler 
geliştirilerek geleceğimiz olan 
çocuklarımıza süt içme imkanı 
sağlanmalıdır. Süt ve süt 
ürünleri özellikle ayran yoğurt 
peynir tüketimi artırılmalıdır ve 
asitli, sağlıksız içeceklerden 
çocuklarımız uzak tutulmalıdır” 
ifadelerini kullandı. 
“ÇİĞ SÜT PRİMİ 
ÇIKARILMALIDIR”
Çiğ süt prim desteği konusunda 
da açıklamalarda bulunan 
Karadeniz, “Süt üreticilerinin 
desteklenmesi, üreticinin 
üretime devam edebilmeleri 
açısından çok önemlidir.  
Bilindiği üzere Ulusal Süt 
Konseyi çiğ inek sütünün litre 
fiyatını 15 Mayıs tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 5,7 
liradan 7,5 liraya çıkardı. Ancak 
çiğ süt prim desteği ise litrede 1 
liradan 0,2 liraya indirildi. Buna 
göre çiğ inek sütü litre fiyatı 
destekle birlikte 7,7 lira oldu. Bu 
haliyle açıklanan çiğ süt fiyatı 
1,5 süt/yem paritesini 
karşılamaktan uzaktır. Yani 
üretici 1 litre süt fiyatına 1,5 
kilogram yem alabilmelidir. 
Dolayısıyla devamlı yükselen 
yem fiyatlarının makul 
seviyelere çekilmesiyle birlikte 
açıklanan fiyatlar günümüz 
şartlarına uygun hale getirilmeli 
ve süt üreticilerinin süt/yem 
paritesine uygun olacak şekilde 
desteklenmesi sağlanmalıdır. 
Ayrıca çiğ süt prim desteği de 
yeniden 1 lira civarına 
çıkarılmalıdır” 
değerlendirmesinde bulundu.

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ YURDA DÖNDÜ
Vakfıkebir Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, KA121 Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında gittikleri Belçika'dan döndüler.

V
akfıkebir Fen Lisesi 
öğretmen ve öğrencileri, 
Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından desteklenen ve 
Trabzon İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
yürütülen KA121 Erasmus Okul 
Eğitimi Akreditasyonu 
kapsamında gerçekleştirdikleri 
Öğrenci Grup Hareketliliği 
projesi ile gittikleri Belçika'dan 
döndüler. "Dijital Becerilerin 
Geliştirilmesi" Projesi 
kapsamında Avrupa gezisine 
giden Vakfıkebir Fen Lisesi 
öğrencilerimiz gezi dönüşünde 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamımız 
Dr. Hacı Arslan Uzan'ı 

makamında ziyaret ettiler. İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref 
İçoğlu'da ziyaret sırasında 
öğrencilere eşlik etti.
“VERİMLİ BİR GEZİ OLDU”
Okul İdaresinden yapılan 
açıklamada; “Proje kapsamında 
Vakfıkebir Fen Lisesi 
öğrencilerimiz 15-21 Mayıs 
tarihleri arasında Okul Müdür 
Başyardımcısı Fatih Birinci ve 
İngilizce Öğretmeni Arzu 
Taşocak eşliğinde Belçika'nın 
Hasselt şehrine giderek oradaki 
eğitim sistemini yakından 
inceleme fırsatı buldular. Ayrıca 
yaptıkları sunumlar ile ülkemizi 
en güzel şekilde Belçikalı 

öğrenci ve öğretmenlere 
tanıttılar. Kahoot Web 2.0 
aracını kullanarak hazırladıkları 
yarışma ile eğitime teknolojiyi 
de dahil ederek eğlenceli ve 
verimli zaman geçirdiler.” 
Bir haftalık ziyaret sonunda 
yeni kültürlerin tanınması, 
yabancı dil kullanımı, takım 
çalışması gibi pek çok 
kazanımın yanı sıra güzel 
anılar ve yeni arkadaşlıklar ile 
ülkemize döndüler.  Görevlerini 
başarılı bir şekilde yerine 
getiren öğrenci ve 
öğretmenlerimizi tebrik 
ediyoruz açıklamasında 
bulunuldu.

HANDAN İLE MEHMET'İN EN MUTLU GÜNÜ
Vakfıkebir İlçesi Yalıköy eski Belde Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Bayram Tanrıverdi'nin ailesinin mutlu günleri.

rabzon Büyükşehir 

TBelediyesi Meclis Üyesi 
Ali Bayram ve Günay 

Tanrıverdi'nin kızı Handan 
Tanrıverdi hayatını, Güliz ve 
Levent Aşkay'ın oğlu Mehmet 
Aşkay ile birleştirdi. Saklı 
Cennet Aile Çay Bahçesi'nde 
hafta sonu düzenlenen 
muhteşem düğün ile dünya 

evine giren genç çiftin nikâhını 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Vekili Özer Aktaş kıydı. Seçkin 
davetlilerin katıldığı düğün 
törenine Trabzon, Vakfıkebir ve 
Çarşıbaşı ilçesi protokol 
mensupları ve eşraflarının 
katıldığı düğün sonrası aileler 
adına konuklara teşekkür eden 
Ali Bayram Tanrıverdi, 

ailelerimiz adına 
mutluluğumuzu paylaşan tüm 
dostlarımıza teşekkür 
ediyorum. Onlarında böylesine 
mutlu günlerinin olmasını 
diliyorum dedi. Büyükliman 
Postası Gazetesi ve Matbaası 
olarak Handan ile Mehmet 
çiftini kutluyor ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz.
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HİJYENİ HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim
öğretim kurumlarında çalışan personele yönelik “Özel Hijyen Kuralları” eğitimi düzenlendi.

V
akfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
Konferans Salonunda 

50 kişinin katılımıyla, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim 
öğretim kurumları bünyesinde 
bulunan gıda işletmelerinde 
çalışanlara yönelik “Okul 
Kantinlerine Dair Özel Hijyen 
Kuralları” eğitimi düzenlendi.
“HİJYENİ HEPİMİZ İÇİN ÇOK 
ÖNEMLİDİR”
''Okul Kantinlerine Dair Özel 
Hijyen Kuralları Yönetmeliği'' 
kapsamında örgün, yaygın ve 
özel eğitim kurumları 
bünyesinde faaliyet gösteren 
yemekhane, kantin, kafeterya, 
büfe, çay ocağı gibi gıda 
işletmelerinde çalışan 
personele hijyen ve besin 
güvenilirliğine yönelik eğitimler 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü Konferans 
salonunda düzenlendi. Eğitim 
programının sunumunu yapan 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü personellerinden 
Gıda Mühendisi Elif Hürfikir 

yaptı. Hürfikir sunumunda; 
“Okul Kantinlerine Dair Özel 
Hijyen Kuralları Yönetmeliği 
gereği evvelce planlanan 
ancak pandemi nedeniyle ara 
verilen; Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı eğitim ve öğretim 
kurumları bünyesindeki 
yemekhane, kantin, kafeterya 
gibi gıda işletmesi 
çalışanlarına yönelik eğitim 
programının, Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın talimatları 
gereği 81 ilde yeniden 
düzenlenmesi karara 
bağlanmıştır. Bu doğrultuda 
kursa katılan personele özel 
hijyen şartları, gıda 
güvenirliliğine ve resmi 
kontrolüne ilişkin kurallar 
hakkında bilgi aktarılmıştır 
dedi.” Gıda Mühendisi Elif 
Hürfikir, güvenilir gıdanın 
önemine dikkat çekerek, 
"Çocuklarımız, eğitim ve 
öğretim gördüğü okullarda 
mutlaka kantine girip, bir 
öğünlerini buradan yiyorlar. 
Çocuklarımız buralardan sık 

sık faydalandığı için buraların 
hijyeni hepimiz için çok 
önemlidir" dedi. Vakfıkebir 
Tarım ve Orman Müdürü 
Remziye Kuleyin ise eğitimlerin 
önemine değinerek; “Program 
bünyesinde ilçemizde bulunan 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
eğitim ve öğretim kurumlarında 
söz konusu personelin 
eğitimlerine yeniden 
başlanmıştır. Temel amacı; 
eğitim ve öğretim (örgün, 
yaygın ve özel eğitim) 
kurumları bünyesindeki 
yemekhane, kantin, kafeterya, 
büfe, çay ocağı gibi gıda 
işletmelerinin özel hijyen 
şartları, gıda güvenirliliğine ve 
resmi kontrolüne ilişkin 
kuralları belirlemek olan Okul 
Kantinlerine Dair Özel Hijyen 
Kuralları Yönetmeliği 
kapsamsında düzenlenmiş 
olan eğitim programında söz 
konusu kurumların kantin ve 
yemekhanelerinde çalışan tüm 
personelin katılımı 
hedeflenmiştir. Eğitime alınan 
kursiyerlere gıda mevzuatı ve 
diğer ilgili mevzuatlar, gıdanın 
güvenliği, gıdanın 
hazırlanışından servis edilmesi 
sürecinde dikkat edilmesi 
gereken hijyen şartları, kişisel 
hijyen, gıda işletmesi içinde 
dikkat edilecek hususlar 
konularında eğitimler verildi 
diye konuştu.”

ÇORBADA SİZİNDE TUZUNUZ OLSUN
Vakfıkebir İlçesi Cumhuriyet İlkokul/ Ortaokulu veli ve öğrencileri tarafından hazırlanan kermes'e yoğun ilgi gördü.

umhuriyet İlkokulu ve 

COrtaokulu bahçesinde 
düzenlenen etkinliğe İlçe 

Milli Eğittim Müdürü Ahmet 
Altın, Şube Müdürleri Şeref 
İçoğlu ve Ahmet Birinci, 
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz, Sosyal 
Hizmet Merkezi İlçe Müdürü 
Yaşar Saral, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Hasan 
Topaloğlu, daire amirleri, okul 
müdürleri,  öğrenciler ve veliler 
katıldı. Okul Müdürü Sinan 
Uzun yaptığı açıklamada, bu 
çorbada sizinde tuzunuz olsun 
amacıyla velilerimiz ile 
hazırladığımız kermesimizin 
geliri ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimiz için harcanacak.  
“Kermesler toplumsal 

dayanışmanın örneğidir. Bugün 
burada gördüğümüz de bunun 
bir tezahürüdür. Kermeste 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 
“ÖĞRENCİLERİMİZ ADETA 
YARDIM İÇİN BİRBİRLERİYLE 
YARIŞTI”
Müdür Uzun "Öğrencilerimiz 
adeta yardım için birbirleriyle 
yarıştı. Eğitim amacımızda 
öğrencilerimize paylaşma, 
yardımlaşma ve birlikte 
yapabilme duygularını 
vermekti. Kermesimizi üç gün 
açık kalacak ve öğrencilerin el 
emeklerini kapsayan 
kermesimizde Okul Aile 
Birliğimiz ve öğrenci velilerimiz 
tarafından hazırlanan yemek ve 
tatlılar okul bahçemizde 
öğrencilerimize ve 
misafirlerimize hem ikram hem 
de satışı yapılarak gelir elde 

etmeyi düşündük. 
Elde edilen gelir okulumuzda 
eğitim öğretim gören ihtiyaç 
sahibi öğrencilerimizin bir 
nebze de olsa ihtiyaçlarına 
katkı sunabilmek için 
kullanılacağını belirten Müdür 
Sinan Uzun; planlanmasından 
sonuçlandırılmasına kadar 
organizasyonda emek 
harcayan okul yönetimi ve 
özellikle okul aile birliği yönetim 
kurulu üyelerimiz, velilerimize 
teşekkür ediyoruz. Yapılan bu 
etkinlik ile hem öğrencilerimize 
yaparak ve yaşayarak 
yardımlaşmanın ve 
dayanışmanın ne kadar önemli 
olduğunu göstermiş oluyoruz. 
Hem de elde edilen küçük 
miktardaki gelirlerle ihtiyaç 
sahibi öğrencilerimize az azda 
olsa katkı sağlamış oluyoruz." 
diye konuştu.

03.06.2022

VAKFIKEBİR 0RMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 256-1 KOD NOLU HOROZ SIRTI -ABEGADÜZÜ YAYLA,

257 KOD NOLU HAMZALI-DEREGÖZÜ ORMAN YOLU İNŞAATI YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1632377

Vakfıkebir 0rman İşletme Şeiği 256-1 kod nolu Horoz Sırtı -Abegadüzüyayla, 257 kod nolu Hamzalı-
Deregözü orman Yolu inşaatı yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2022/534482
1-İdarenin
a) Adı: ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Devlet Sahil Yolu 61040 Uzunkum ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 4622302178 - 4622302189
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Vakfıkebir 0rman İşletme Şeiği 256-1 kod nolu Horoz Sırtı -Abegadüzüyayla , 257 kod nolu 
Hamzalı-Deregözü orman Yolu inşaatı yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 2+400 Km
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Vakfıkebir 0rman İşletme Şeiği 256-1 kod nolu Horoz Sırtı -
Abegadüzüyayla , 257 kod nolu Hamzalı-Deregözü orman Yollarının bulunduğu yer
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:14.06.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres): Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü 
toplantı salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A) V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği diplomaları 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklieri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

GÖKYÜZÜ UÇURTMALARLA DAHA GÜZEL GÖRÜNDÜ
Trabzon'da geçtiğimiz yıl hizmete açılan Yalıncak Sahili'nde binlerce vatandaş uçurmalarını gökyüzüne kaldırdı.

T
rabzon Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
geçen yıl açılan Yalıncak 

plajında uçurtma şenliği 
düzenlendi. Uçurtma şenliğine, 
çocuklar, gençler ve Trabzon 
Halkı yoğun ilgi gösterdi. 
Binlerce vatandaşın akın ettiği 
şenliğe Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu'da 
ailesiyle birlikte katıldı. 
Kumsalda gençlerle voleybol 
oynayan Zorluoğlu daha sonra 
gençlere ve çocuklara uçurtma 
dağıttı. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından alanda bulunanlara 
hediye edilen uçurtmalar, 
Trabzon semalarını 
renklendirdi. 
“ÇOK DOĞRU BİR İŞ 
YAPTIK”

Vatandaşların çok yoğun ilgi 
gösterdiğini belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, “Trabzon'da 
hemşehrilerimizin bize ilettiği 
en temel ihtiyaçlardan ve 
taleplerden bir tanesi sahil 
düzenlemeleriydi. Biz de 
vatandaşlarımızın bu 
taleplerine cevap verecek 
projeleri süratle başlattık. 
Geçtiğimiz yıl burayı hizmete 
açmıştık. Şimdi görüyoruz ki 
çok doğru bir iş yaptık. Bu gün 
burada binlerce vatandaşımız 
ailesi ile birlikte hem vakit 
geçiriyor hem de eğleniyorlar. 
Diğer taraftan Ganita-Faroz 
arasındaki 3 kilometrelik sahil 
alanındaki düzenleme 
çalışması son sürat devam 

ediyor. İnşallah Ganita'yı da o 
eski Ganita haline tekrar 
döndüreceğiz” ifadelerini 
kullandı.
“ZORLUOĞLU'NA 
TEŞEKKÜR ETTİLER”
Keyifli anlar yaşayan 
vatandaşlar ise, “Trabzon'un 
gerçekten bu tür etkinliklere 
ihtiyacı var. Maalesef deniz 
kenti olduğumuz halde bir 
plajımız yoktu. Güzel bir 
sahilimiz yoktu. Şimdi ise hem 
güzel bir plaja uzun bir sahile 
kavuştuk. Bu tarz etkinlikler de 
stres atıyoruz. Burada emeği 
geçen başta Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu'na ve tüm çalışma 
ekibine teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandılar.

KUZEY IRAK'A GİDECEK OLAN TEĞMEN İÇİN PROGRAM DÜZENLENDİ
Vakfıkebir İlçesi Mahmutlu Mahallesi'nden Kara Harp Okulu mezunu Teğmen Yakup Çolak'ın ilk görev
yeri olan Kuzey Irak'a gidecek olması dolayısıyla, Kur'an-ı Kerim tilâveti ve duâ programı düzenlendi.

akfıkebir İlçesi 

VMahmutlu 
Mahallesi'nden Yaşar Ali 

Çolak'ın oğlu, Kara Harp Okulu 
mezunu Teğmen Yakup 
Çolak'ın atamasının 
Kırklareli'ye yapılmış olması ve 
ilk görevi olarak Kuzey Irak'a 
gidecek olması dolayısıyla, 
İmam Hatip Hakan Aynacı'nın 
görevli bulunduğu mahalle 
camiinde Kur'an-ı Kerim tilâveti 
ve duâ programı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün 
de bazı din görevlileriyle 
birlikte iştirak ettiği program 
akşam namazını müteakip 
başladı. Müftü Şükür Küçük'ün 
kıldırdığı akşam namazı ve 
akabinde aşr-ı şerif tilâveti ve 
meâlinin ardından din 
görevlileri Kur'an-ı Kerim 
tilâvetinde bulundular.
Daha sonra Müftü Küçük'ün 
yaptığı sohbet ve duânın 
ardından vatandaşlara ikramda 

bulunulması ve yatsı 
namazının kılınmasıyla 
program sona erdi.
Teğmen Yakup Çolak'a, 
atamasının hayırlı olması 
temennisiyle, Kuzey Irak'ta icrâ 
edeceği görevinde başarılar 
diliyoruz. Rabbim tüm 
askerlerimizi, güvenlik 
güçlerimizi her türlü 
tehlikelerden, düşmanın hile ve 
tuzaklarından muhafaza 
eylesin!



Büyükliman
Postası HABER6

HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞENLİĞİNE YOĞUN İLGİ 

Çarşıbaşı ilçesinde kıyı balıkçılığı yapan küçük balıkçı teknelerin sahipleri,
denizlerdeki kafesler yüzünden avlanma yapamadıklarını söylediler.

15 Nisan'da denizlerde av 
sezonun sona ermesiyle ile 
birlikte kıyılarda avcılık yapan 
Çarşıbaşılı balıkçılar, 
denizlerde kurulan balık 
kafesleri yüzünden mağdur 
olduklarını belirttiler. Çarşıbaşı 
Limanı'nda basın açıklaması 
yapan balıkçılar Beşikdüzü 
Limanı'ndan Yalıköy önüne 
kadar balık kafesleri 
konulduğundan avlanmayı 
Çarşıbaşı Liman girişinde 
yapmak zorunda kaldıklarını 
belirttiler.
Küçük tekne sahipleri adına 
açıklama yapan Zeki Kaya, 
“Bizler asla kafes balıkçılığına 
karşı değiliz ama kafesler 
etrafında bırakın avlanmamızı 
500 metre mesafe bile 
yaklaşmamız yasak.” dedi.
“TUTTUĞUNUZ ON KİLO 
BALIĞA BAKMAM”
Çarşıbaşı'nda küçük 
balıkçıların avlanma yaptığı dar 
bir alanı var diyen Zeki Kaya, 
“Trabzon Tarım il müdürlüğü 
tarafından onaylanan tebliğe 
göre, bize kalan Liman girişi ile 
Yalıköy arasına da balık 
kafesleri konulacaktır. Balık 
kafeslerinin konması ile 
balıkçılıkla geçinen yaklaşık 
600 ailenin ekmek kapısı 
kapanacaktır. Bizler 
Beşikdüzü'nden, Akçaabat 

arasındaki alanda günübirlik 
balıkçılık yaparak 
geçimimizisağlamaktayız.Bu 
durumu dilekçe ile Trabzon 
Tarım il Müdürlüğüne 
bildirmemize rağmen, 
mağduriyetimizin giderilmesi 
konusunda herhangi bir adım 
atılmadığı gibi il müdürü 
tarafından neredeyse 
kovulmuş duruma düşürüldük. 
İl müdürü "Sizin günde 
tuttuğunuz 10 kilo balığa 
bakmam, ben ihraç edilecek 
balığa bakarım, teknelerinizi 
satın kafeslerde çalışın" 
şeklinde cevap verdi. Devletin 
bize böyle bir dayatma 
yapmaya hakki yoktur.Biz 
küçük balıkçılar evimize nesil 
ekmek götüreceğiz. 
Devletimizden küçük 
balıkçıların haklarının 
korumasını istemek bir 
vatandaş olarak en doğal 
hakkımızdır.” şeklinde konuştu.

“KAFES BALIKÇILIĞINA 
KARŞI DEĞİLİZ”
Çarşıbaşı Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı Ferda 
Ertuğral'da yaptığı 
açıklamada,“Bizler kesinlikle 
kafes balıkçılığına karşı değiliz 
ancak realiteye bakarsak 
küçük balıkçılarımız bu 
durumdan mağdur oluyor. 
Herkesin üç tane dört tane 
çocuğu var. Yıllardır ailesini 
balıkçılıkla geçindirmeye 
çalışıyorlar. Kafes balıkçılığının 
tabi ki ülkemize girdisi, katma 
değeri vardır. Fakat biz bu 
balık havuzlarının farklı yerlere 
kurulmasını istiyoruz. Küçük 
balıkçı bu sistemden mağdur 
oluyor. Bu bölgede yaklaşık 
250 adet küçük balıkçı teknesi 
var, bunların yapacak başka bir 
işleri de yoktur. Yetkililerden 
küçük balıkçılarımızı üzmeden 
bu işe bir çözüm bulmalarını 
istiyoruz.” diye konuştu.

TARİHSEL SÜREÇTE KÖY ENSTİTÜLERİ 
Beşikdüzü İlçesinde, Beşikdüzü Belediyesi, Trabzon Vakfı, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı ve Yeni Kuşak
Köy Enstitüleri Derneği tarafından 'Tarihsel Süreçte Köy Enstitüleri' konulu bir panel gerçekleştirildi. 

O
kulun Konferans 
Salonunda düzenlenen 
etkinlikte birinci sınıf 

öğrencileri okuma-yazma 
öğrenimini tamamlamanın 
sevinciyle okuma bayramı 
şenliği yapıltı. Okuma 
Bayramı'nda birinci sınıf 
öğrencileri yıl boyunca 
öğrendikleri okuma yazma 
becerisini sergiledi. Öğrenciler, 
etkinlikte öğretmenleri 
öncülüğünde hazırladıkları şiir 
ve müzikli oyun gösterilerini 
sundu. Okuma bayramına Okul 
Müdürü Sinan Uzun, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun,  okul idarecileri, 

öğrenciler ve veliler katıldı. 1/A 
ve 1/C öğrencilerinin hep 
beraber öğretmenleri Zülküf 
Çavdar'ın önderliğinde velilere 

sürpriz olarak Trabzonspor 
Marşını söylemeleri salonda 
alkış tufanı kopardı. 
Okuma bayramı ile ilgili 
görüşlerini sitemize açıklayan 
Okul Müdürü Sinan Uzun, 
öğrencilerimizin en güzel 
günleri olan okuma bayramımızı 
büyük bir coşkuyla yaptık. 
Onların büyüdüğünü ve güzel 
yerlere geldiğini görmek 
inşallah bizlere nasip olur. Yıl 
boyu büyük emekler verdiler, 
onların semeresini gördük. Bu 
gün bizlerle beraber olan 
velilerimize ve öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz. Emeği geçen 
herkesi tebrik ediyorum dedi.

03.06.2022

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' etkinliği Vakfıkebir Hükümet Binası önünde açıldı. 

V
akfıkebir Halk Eğitim 
Merkezi 'Hayat Boyu 
Öğrenme Şenliği' 

etkinliği Vakfıkebir Hükümet 
Binası önünde açıldı. Programa 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkan Vekili Özer Aktaş, 
Daire Amirleri, Okul Müdürleri, 
STK temsilcileri ve vatandaşlar 
katıldı. Hayat Boyu Öğrenme 
Şenliğinde açılış konuşmasını 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Cemile Kahyaoğlu 
yaptı. 
“143 KURSTA 2418 
KURSİYER EĞİTİM GÖRDÜ”
Müdür Cemile Kahyaoğlu; 
Hayat Boyu Öğrenme Haftası 
kapsamında Halk Eğitimi 
Merkezimizin 2021-2022 eğitim 
öğretim yılı yılsonu karma sergi 
açılışına hoş geldiniz diyor 
hepinizi saygıyla selamlıyorum 
dedi. Kahyaoğlu, Hayatta bir 
gayesi olmayan insanlar, bir 
nehir üzerinde akıp giden 
saman çöplerine benzerler; 

onlar gitmezler, ancak suyun 
akışına kapılırlar. Bizler ya 
akışını değiştirdik suyun, ya da 
bir çöp olmadık. Gün oldu bir 
sobanın başında ilmik ilmik 
nakış olduk kumaşa. Gün oldu 
bir yıldız olduk gökyüzüne, bir 
resim tablosuna. Okuma 
–yazma bilmeyen bir kadının 
gözleri olduk, kulağı olduk. 
Yaşamdan kaçan her gence 
karanlıkta bir fener olduk. 
Emeklerimizi size açtık, 
görücüye çıktık. Eğitirken 
üretim yapan, üretim yaparken 
iş gücünü ekonomik katkı 
olarak aile bütçesine aktaran, 
meslek sahibi kişiler yetiştirmek 
ve bunları toplumun değişik 
üretim ve hizmet sektörlerinde 
değerlendirmek halk eğitimin 
en başta gelen amaçları 
arasındadır.  2021-2022 Eğitim 
öğretim yılında Açılan Kurs 
Sayımız 143'tür. Bu kurslara 
632 Erkek, 1786 Kadın olmak 
üzere toplam 2418 kursiyer 
katılmıştır.  “Hayat Boyu 
Öğrenme” diyoruz. Nerede? 
Her Yerde… Ne Zaman? Her 
zaman… Bir başka deyişle 
“beşikten mezara İlim “ diyoruz. 
Bizler Halk Eğitimi Merkezleri 
olarak sizlere mevzuat 
doğrultusunda her konuda 
yardımcı olmaya hazırız. İşimiz 
bu bizim. Yaz tatiline girmeye 
hazırlanan öğrencilerimizin bu 
tatillerinde kendilerine uygun 
kurslar açmak istiyoruz. 
Özellikle bu konuda beden 
eğitimi öğretmenlerimizden 
yardım istiyoruz. “Çocuklarımız 
hem eğlensinler hem de 
öğrensinler.” Sergimizin hayırlı 
olmasını dilerken bizlerden 

desteklerini esirgemeyen Sayın 
Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan 
Uzan'a, Belediye Başkanımız 
Sayın Muhammet Balta'ya, İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Ahmet Altın'a, İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürlerine, Gençlik 
Merkezi Müdürüne, Okul 
Müdürlerimize, müdür 
yardımcılarıma, her türlü 
fedakârlığı gösteren usta 
öğreticilerimize, 
kursiyerlerimize, etkinliklerimizi 
duyuran basınımıza ve siz 
değerli katılımcılarımıza 
kurumun çalışanları teşekkür 
ediyor saygılarımızı sunuyoruz 
dedi.”
“HALK EĞİTİMİ 
MERKEZİMİZİ TEBRİK 
EDİYORUM”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan ise yaptığı 
konuşmada; “150'ye yakın kurs 
ve 2500'e yakın kursiyerle 
eğitim öğretim hayatına devam 
eden Halk Eğitimi Merkezimizi 
tebrik ediyorum. Emeği geçen 
kursiyerlerimizi, usta 
öğreticilerimizi, Halk Eğitim 
Merkezi idarecilerini ve milli 
eğitim camiamızı kutluyorum. 
Bu serginin hayırlara vesile 
olmasını diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum dedi.” 
Ardından protokolün kurdele 
kesiminin ardından sergi 
görücüye açıldı.

KAFES BALIKÇILIĞI KIYI BALIKÇILIĞINI VURDU

Cemile KAHYAOĞLU
HEM Müdürü

Dr. Hacı Arslan UZAN
Kaymakam

oğun katılım 

Ygerçekleştirilen panelde 
Trabzon Vakfı Başkanı 

Birgül Aygül, Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis Uzun 
ve CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Yıldırım Kaya birer 
açılış konuşması yaptı. Gün 
boyunca devam eden panele 
konuşmacı olarak katılan; Dr. 
Gülin Onat Bayır, Prof. Dr. 
Ruşen Keleş, Dr. Niyazi Altunya, 
Doç. Dr. Güzel Yücel Gier tarihi 

atılım olarak köy enstitüleri, 
Prof. Dr. Rahmi Çiçek, Prof. Dr. 
Zafer Gençaydın, Prof. Dr. 
Yakup Kepenek, Prof. Dr. Kemal 
Kocabaş köy enstitüleri eğitim 
felsefesi, Erdal Atıcı, Mustafa 
Gazalcı, Prof. Dr. Ayfer Kocabaş 
ve Veysel Usta ise köy 
enstitülerinin ekonomik ve 
sosyal yaşama katkı 
konularında katılımcılara bilgiler 
verdiler. Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, 

“Panelistlerimize, emeği geçen 
herkese ve tüm 
katılımcılarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi. Panele CHP 
Genel Başkan Yardımcısı 
Yıldırım Kaya, CHP Muğla 
Milletvekili Suat Özcan, CHP 
Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, İstanbul Beylikdüzü 
Belediye Başkanı. M. Murat 
Çalık ve Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
katıldılar. 

OKUMA BAYRAMI ŞENLİĞİ YAPILDI
Vakfıkebir ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda birinci sınıflarının tüm şubelerinin katıldığı okuma bayramı şenliği yapıldı.

TEKNOLOJİ VE TASARIM SERGİSİ BÜYÜLEDİ
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve 500 eserin sergilendiği
Teknoloji ve Tasarım dersi "Hayallerimize Yolculuk" isimli ürün sergisi ziyaretçileri büyüledi.

V
akfıkebir Atatürk 
Ortaokulu öğrencileri 
tarafından hazırlanan ve 

500 eserin sergilendiği Teknoloji 
ve Tasarım dersi "Hayallerimize 
Yolculuk" isimli ürün sergisi 
ziyaretçileri büyüledi. Atatürk 
Ortaokulu Teknoloji-Tasarım 
Öğretmeni Fatih Gedikli 
gözetiminde 7 ve 8. Sınıf 
öğrencileri tarafından 
hazırlanan ve okulun 
bahçesinde açılışı yapılan 
sergiyi Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan'ın yanı sıra Kaymakam 
Adayı Muhammet Furkan 
Bektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın, Daire Amirleri, Okul 
Müdürleri, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Hasan Topaloğlu, AK Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve 
beraberindeki protokol 
mensupları katıldılar.

“AMACIMIZ TEKNOLOJİ VE 
TASARIM OKURYAZARI 
BİREYLER YETİŞTİRMEK”
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu 
Müdürü Çetin Zaim yaptığı 
açıklamada; “Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu olarak, Teknoloji ve 
Tasarım dersi "Hayallerimize 
Yolculuk" isimli ürün sergimizi 7 
ve 8. sınıflar olmak üzere 
yaklaşık olarak 500 çalışma ile 
gerçekleştirdik. Ürünlerimizi 2 
boyutlu çizim ve boyama 
çalışmaları, 3 boyutlu maket 
çalışmaları olmak üzere 
kategorilendirebiliriz.  2021-
2022 Eğitim-Öğretim yılının 
başından beri öğrencilerimizle 
ciddi emek vererek 
hazırladığımız ürünlerimizi 
sergileme fırsatı bulduk. 
Özellikle Enerjinin Dönüşümü 
ve Tasarım Konusunda ve 
Mühendislik Tasarım 
Konusundaki 3 boyutlu maket 
çalışmalarımızı ön plana 
çıkarmak istedik. Bu bağlamda; 

Hayat boyu öğrenen, 
öğrendiğini uygulayabilen, hem 
kendisi hem de yaşadığı toplum 
yararına kullanan bireyler 
yetiştirmek ve Teknoloji ve 
Tasarım sürecini anlayabilen, 
yorumlayabilen, yönetebilen; 
TEKNOLOJİ VE TASARIM 
OKURYAZARI bireyler 
yetiştirmek ana amaçlarımız 
arasındadır dedi.”
Müdür Zaim; “Başta İlçe 
Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan 
Uzan Bey, Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta Bey ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet 
Altın Bey olmak üzere tüm 
meslektaşlarıma, Teknoloji ve 
Tasarım Öğretmenimiz Fatih 
Gedikli'ye, fedakar 
öğrencilerime ve tüm 
katılımcılara teşekkür ediyoruz 
dedi.”
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VAKFIKEBİR MYO İKİNCİ OLDU
Trabzon Üniversitesi 2021-2022 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri kapsamında çeşitli branşlarda Fatih Yerleşkesi'nde birimler arasında
gerçekleşen spor müsabakalarında Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Bayan Voleybol Takımı kendi kategorisinde Turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

T
urnuva Sürecinde 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu Bayan 

Voleybol Takımı; Turizm Meslek 
Yüksekokulu Bayan Voleybol 
Takımı ile Fatih Eğitim Fakültesi 
Bayan Voleybol Takımlarını 2-
0'lık galibiyetlerle geçerek 
Finale yükseldi. 16 Mayıs 2022 
Pazartesi günü saat 12.00'da 
gerçekleşen final maçında Spor 
Bilimleri Fakültesi Bayan 
Voleybol Takımı ile mücadeleye 
çıkan Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu Bayan Voleybol 
Takımı güçlü rakibi karşısında 

mağlup oldu ve ikincilik 
kupasını almaya hak kazandı. 
17 Mayıs 2022 Salı günü saat 
16.00'da Fatih Yerleşkesi'nde 
düzenlenen ödül töreninde 
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 
Bayan Voleybol Takımı ikincilik 
kupasını aldı. Konu ile ilgili 
değerlendirmede bulunan 
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Tolga ERGÜN; “Trabzon 
Üniversitesi tarafından bu yıl 
Fatih Yerleşkesi'nde 
düzenlenen spor şenliklerine 
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 
olarak Bayan Voleybol 

Takımımız ile katılım sağladık. 
İlk iki maçta galibiyet elde eden 
okul takımımız, final maçında 
Turnuvanın favori ve güçlü 
takımı olan Spor Bilimleri 
Fakültesi ile karşılaştı. 
Çekişmeli geçen maçın 
ardından Spor Bilimleri 
Fakültesi galip geldi. 
Yüksekokul Bayan Voleybol 
takımımız da Turnuvada ikinci 
oldu. Yüksekokulumuza ikincilik 
kupasını kazandırması ve 
turnuva sürecindeki gayretleri 
nedeniyle Bayan Voleybol 
Takımımıza şükranlarımı 
sunuyor, başarılarının devamını 
diliyorum. Ayrıca turnuva 
sürecinde bizlere desteklerini 
esirgemeyen tüm 
öğrencilerimize, akademik ve 
idari personelimiz ile tüm 
paydaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi.

ÖĞRENCİLER FİNALDE YARIŞTI
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği 'Dini Bilgiler ve Siyer-i
Nebî Yarışması'nın finali, kurum amirleri ve vatandaşların da katıldığı bir programla gerçekleştirildi.

Vakfıkebir Adnan 
Demirtürk Kredi Yurtlar 
Kurumunda kalan 

üniversite öğrencilerine yönelik 
düzenlenen final yarışmasına, 
daha önce yapılan çeyrek ve 
yarı final yarışmalarında başarılı 
olan 10 öğrenciden 9'u katıldı. 
'Dini Bilgiler ve Siyer-i Nebî 
Yarışması'nın finalinde 
öğrenciler ilk 5'e girmek için 
yarıştılar.
’DİNİ BİLGİLER VE SİYER-İ 
NEBÎ YARIŞMASI'NIN FİNALİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Vakfıkebir Fen Lisesi Pansiyonu 
Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirilen ve kurum 
amirleri ile vatandaşların da 
davet edildiği program saygı 
duruşu ve İstiklâl Marşı'nın 
okunmasıyla başladı. 
Sunuculuğunu İmam Hatip 
Rıdvan Açıkgöz'ün yaptığı 
program, Çarşıbaşı İlçe Müftüsü 
Şakir Şahin'in Kur'an-Kerim 
tilâvetinin ardından Vakfıkebir 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün 
açılış konuşmasıyla devam etti. 
İlçe Müftüsü Küçük 
konuşmasında; çeyrek final, yarı 
final ve final olmak üzere üç 
aşamadan oluşan 'Dini Bilgiler 
ve Siyer-i Nebî Yarışması'nın 
süreci hakkında bilgiler verdi. 
Programa iştirak eden herkese 
teşekkürlerini ifade eden Müftü 
Küçük, öğrencilere de başarılar 
diledi. Vakfıkebir Kaymakamlığı 
görevine vekalet eden Tonya 
Kaymakamı Muhammet İkis ise 
programda yaptığı kısa 
konuşmasında, İlçe 
Müftülüğüne ve programın 

gerçekleşmesinde emeği geçen 
herkese ve katılımcılara 
teşekkür etti, öğrencilere de 
başarılar diledi. 
“ÖĞRENCİLER İLK 5'E 
GİRMEK İÇİN YARIŞTI”
Komisyon başkanlığını İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
üyeliklerini ise Çarşıbaşı İlçe 
Müftüsü Şakir Şahin ve 
Beşikdüzü İlçe Müftüsü İhsan 
Öz'ün yaptığı yarışmada 
öğrencilere; Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınlarından İrfan 
Yücel'in kaleme aldığı 
"Peygamberimizin Hayatı" isimli 
kitabından ve dini bilgiler 
alanından toplam 20 soru 
soruldu. İlk 5'e giren öğrencilerin 
belirlendiği yarışma sonunda; 
Cemile Kaya birinci, Gamze 
Abra ikinci, Medine Sert üçüncü 
ve Nisa Gündüz ile Abdullah 
Yaramış ise eşit puanla 
dördüncü ve beşinci olarak 
belirlendiler.
“İL MÜFTÜSÜ AYDIN 
ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ”
Trabzon İl Müftüsü Osman 
Aydın, yarışma sonunda yaptığı 
değerlendirme konuşmasında; 
öğrencilerin yarışmaya 
gösterdikleri ilgi-alaka ve 
yarışma süresince ortaya 
koydukları performans 
dolayısıyla kendilerini tebrik etti. 
İlçe Müftülüğünü ve personeline 
de tebrik eden Müftü Aydın, bu 
tür yarışma programlarıyla 
gençlerin bilgi seviyelerini 
ölçmekten ziyade; yarışma 
vesilesiyle Hz. Peygamber 
(s.a.s.)'i daha iyi tanıma, O'nun 
mesajını anlama, milli ve 

manevi duyguları geliştirmenin 
yanında, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve müftülüklerin 
gençlere yönelik çalışmaları ile 
gençleri tanıştırmanın 
hedeflendiğini belirtti.  
“TÜM ÖĞRENCİLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ”
Daha sonra öğrencilere ödülleri 
verildi. Birinciye 700, ikinciye 
600, üçüncüye 500, dördüncü 
ve beşinciye de 400'er TL. ödül 
verilirken, ilk 5'e giremeyen 
diğer öğrencilere ise yarışmaya 
katılmış olmalarından dolayı 
100'er TL. ödül verildi.
“ŞİİR VE KOMPOZİSYON 
YARIŞMASINDA ÖDÜLE 
LAYIK GÖRÜLEN 
ÖĞRENCİLERE DE 
ÖDÜLLERİ VERİLDİ”
Programda ayrıca; 18 Mart 
Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü 
münasebetiyle, lise öğrencileri 
arası düzenlenen "Çanakkale 
Ruhu" konulu şiir yarışması ile 
12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü 
ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma 
Günü münasebetiyle ortaokul 
öğrencileri arası düzenlenen 
"Yüreklerde Akif Dillerde 
Hürriyet" konulu kompozisyon 
yarışmasında ödüle layık 
görülen öğrencilere ödülleri 
verildi. Liselerde; Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi'nden 11/C sınıfı öğrencisi 
Ece Çobantürk ve Vakfıkebir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Öğrencisi İrem Nur Demir ile 
ortaokullarda; Hikmet Kaan 
İmam Hatip Ortaokulu 7/B sınıfı 
öğrencisi Fatıma Mina Yolcu 
ödül alan öğrenciler oldu.
Yarışma arasında ve sonunda 
sahne alan İlçe Müftülüğü 
Tasavvuf Musiki Korosu, farklı 
makamlarda seslendirdikleri 
kasideler ve ilâhilerle 
dinleyenlere unutulmaz bir gece 
yaşattılar. Programa, Vakfıkebir 
Kaymakamlığı görevine vekalet 
eden Tonya Kaymakamı 
Muhammet İkis ve Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın'ın yanı 
sıra İl Müftü Yardımcısı 
Muhammet Suiçmez, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 
Adnan Demirtürk Kredi Yurtlar 
Kurumu Müdürü Ömer Gül, bazı 
daire amirleri, okul müdürleri, 
din görevlileri, öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı.
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ELEMAN
İLANI

Hukuk Bürosunda çalıştırılmak üzere
bayan eleman alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
İletişim: 0533 768 88 42

Çarşı Mah. Ay Sok. No:1 Kat:1
VAKFIKEBİR

4-6 YAŞ GRUBU MİNİKLERDEN
MUHTEŞEM YILSONU ETKİNLİĞİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda eğitim öğretime devam eden 4-6 yaş grubu
minik öğrenciler, düzenlenen yıl sonu etkinliğinde izleyenlere onur, heyecan ve duygu dolu anlar yaşattılar.

B
ölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda eğitim 
öğretime devam eden 75 

minik öğrenci için yılsonu 
programı düzenlendi. Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi 
Salonunda düzenlenen 
program saygı duruşu ve İstiklâl 
Marşı'nın okunmasıyla başladı.
“YAVRULARIMIZIN HER BİR 
OKUYUŞLARINDA, 
SÖZLERİNDE BİR EMEK 
VARDIR, GÖZ NÛRU VARDIR, 
ALIN TERİ VARDIR; BUNU 
ASLA UNUTMAMAMIZ 
GEREKİYOR”
İlçe Müftüsü Şükür Küçük 
yaptığı açılış konuşmasında; 
"4-6 yaş Kur'an kursumuzdaki 
yavrularımız, yıl boyunca 
uğraşarak-didinerek elde 
ettikleri kazanımları burada 
sizlere sergileyecekler. İşin 
sergileme kısmı burada 
yapılacak ancak bir de işin arka 
planı var; mutfakta neler olup 
bittiğini pek görmeyiz. Biz 
genellikle vitrine bakarız, 
sergilenen boyutuna gözümüz 
takılır. Değerli hocalarımızın 
fedakarca uğraşıları sonucu 
öğrettikleri, eğittikleri, bilgi ve 
beceri ile donattıkları 
yavrularımız, bu yıl sonu 
etkinliğinde, hocalarından 
aldıklarını burada 
sergileyecekler. Onların her bir 
okuyuşlarında, sözlerinde bir 
emek vardır, göz nûru vardır, 
alın teri vardır; bunu asla 
unutmamamız gerekiyor." dedi.
“CANSİPERÂNE ÇALIŞAN 
HOCALARIMIZA, ONLARIN 
ALIN TERİNE, EL EMEĞİNE 
MUHABBET 
GÖSTERENLERE VE 

DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN 
HERKESE SELAM OLSUN”
Müftü Şükür Küçük 
konuşmasının devamında; "En 
başta değerli hocalarımıza bu 
uğraş ve emeklerinden ötürü 
teşekkür ediyorum. Vatanımıza, 
milletimize faydalı olmaları için 
cansiperâne çalışan ve 
yavrularımız için ter döken 
hocalarıma selam olsun. Ve bu 
hocaların, çalışıp ortaya 
koydukları alın terine, el 
emeğine sevgi, saygı ve 
muhabbet gösterenlere, katkı 
sağlayanlara selam olsun. 
Değerli kaymakamımızın, 
değerli Belediye Başkanımızın, 
ilçemizdeki sivil toplum 
örgütlerimizin, esnafımızın ve 
vatandaşlarımızın desteklerini 
her zaman gördük ama en 
başta Sayın Kaymakamımıza, 
Sayın Belediye Başkanımıza 
çok ama çok teşekkür ediyoruz. 
Hocalarımıza destek olduğunuz 
için, yavrularımıza ne pahasına 
olursa olsun, Allah sözü ile, 
bismillah ile evinden çıkıp 
okullarına gidip, yine evine 
geldiği zaman o farklı atmosferi 
yaşatan siz velilerimize selam 
olsun." sözlerine yer verdi.
“ÇOCUKLARIMIZA, SONUNA 
KADAR TOLERANS VE 
MÜSAMAHA AMA 
EĞİTİMLERİNİ ASLA İHMAL 
ETMEYECEĞİZ”
İlçe Müftüsü Küçük 
konuşmasının sonunda ise; 
"Bizler; öyle bir kültürden 
geliyoruz ki; o kültürde, 
Peygamber Efendimiz (a.s) 
secdeye vardığı zaman 
çocuklar sırtına binince 
secdesini uzatıyordu; işte biz 

böyle bir Peygamberin 
ümmetiyiz. Ve minbere 
çıktığında torunları yanına 
gelince, onları azarlamayıp 
onlar yanındayken hutbe irâd 
eden bir Peygamberin 
ümmetiyiz. Onun için 
çocuklarımıza sonuna kadar 
tolerans ve müsamaha ama 
eğitimlerini asla ihmal 
etmeyeceğiz. Eğitim 
konusunda bizleri yalnız 
bırakmadığınız için hepinize 
cani gönülden teşekkür 
ediyorum. Ayrıca salonu bizlere 
tahsis eden muhtarımıza ve 
ekibine de ayrıca teşekkür 
ediyorum." ifadelerini kullandı. 
Daha sonra, 2021-2022 eğitim 
öğretim yılı içerisinde 
öğrendikleriyle hünerlerini 
sergileyen minikler, okudukları 
Kur`an-ı Kerim ve meâli, ilâhi, 
şiirler, Peygamberimizin 
hayatından kesitler, hadis 
sunusu ve dini bilgilerle  
gönülleri fethederken, 
izleyenlere de onur, heyecan ve 
duygu dolu anlar yaşattılar.
Miniklerin duâsının ardından 
Kurs Yöneticisi Fatma Kopal ve 
tüm hocalara, başarılı 
çalışmaları nedeniyle teşekkür 
belgesi verilirken toplam 75 
öğrenciye de madalya takıldı.
Programa, Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan ve Kaymakam Adayı 
Muhammet Furkan Bektaş, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, Çarşıbaşı İlçe Müftüsü 
Şakir Şahin, İlçe Müftülüğü 
Şube Müdürü Halil Güneş, Şef 
Refik Altuntaş, Vaiz Nuri Dural, 
Kurs Yöneticisi Fatma Kopal, 
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz, İlçe 
Seçim Müdürü Enes Yavuz, 
Kur'an kursu öğreticileri, ilçe 
müftülüğü daire personeli, din 
görevlileri, öğrencilerin velileri 
ve vatandaşlar katıldı.

VAKFIKEBİR 2. LİG'E YÜKSELDİ
16 takımın mücadele ettiği Erkekler Türkiye Masa Tenisi 3. Lig'inde final müsabakaları sonrası Vakfıkebir temsilcimiz şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi.

16 takımın mücadele ettiği 
Erkekler Türkiye Masa Tenisi 3. 
Lig'inde final müsabakaları 
sonrası Vakfıkebir temsilcimiz 
Vakfıkebir 14 Şubat SK, play-
off turunda 7 de 7 yaparak 2. 
lige. Birinci sırada şampiyon 
olarak çıktık. 
“VAKFIKEBİR 14 ŞUBAT SK 
ŞAMPİYON”
Türkiye Masa Tenisi 
Federasyonu tarafından 
organize edilen '3. Lig Masa 
Tenisi Müsabakaları', 27-29 
Mayıs 2022 tarihleri arasında 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi (NEVÜ) Spor 
Merkezi'nde oynandı. 
Erkeklerde 16 takım mücadele 
ederken, ilk 3 sırayı alan 
takımlar 2.Lig'e yükseldi. Son 4 
sırayı alan takımlar ise bir alt 
lige düştü. Lig şampiyonluğunu 
ise, Trabzon ekibi Vakfıkebir 14 
Şubat Spor Kulübü 
kazandı.Trabzon ekibi, 14 
maçta 12 galibiyet, 2 

mağlubiyet aldı ve 26 puanla ipi 
şampiyon olarak göğüsleyip 
2.Lig bileti aldı. Çorum ekibi, 
genel klasmanda, 14 maçta 11 
galibiyet, 3 yenilgi alırken, 25 
puan topladı ve 2.sırada yer 
alarak, 2.Lig'e yükseldi. 2.Lig'e 
yükselen diğer takım ise, 
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 
oldu. Balıkesir temsilcisi, 14 
maçta 10 galibiyet, 4 yenilgi 
alıp 24 puanla üçüncü sıradan 
2.Lig'e yükselen son takım 
oldu. 16 takımlı ligde, 14 puanlı 
Büyükşehir Belediyesi 
Ankaraspor, 20'şer puanlı 
Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi ile Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi 
Kağıtspor ve 21 puanlı İzmir 
İZTEV son 4 sırayı alarak bir alt 
lige düşen takımlar oldular. 
“ŞAMPİYON ŞEHRİMİZDEN 
SONRA ŞAMPİYON 
İLÇEMİZDE VAR ARTIK” 
Vakfıkebir 14 Şubat SK kulübü 
Başkanı Yavuz Çalış yaptığı 

açıklamada; “Bu şampiyonluk 
Vakfıkebir ilçemizindir. Birlikte 
başardık. Şampiyonluk yolunda 
bizlere destek veren İlçe 
Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan 
Uzan bey'e, Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta 
bey'e, ana sponsorumuz 
BAKKALOĞLU GRUP adına 
Süleyman Temel 
Bakkaloğlu'na, İSLAMOĞLU 
GIDA adına Murat İslam'a, 
CEMSAN-VEİTO adına Cemil 
Albayrak'a, KEBİR SÜT adına 
Yakup Karadeniz'e kulübümüz 
ve sporcularımız adına 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu 
başarımızda büyük rol oynayan 
sporcularımız başta olmak 
üzere antrenman tesisi imkanı 
sunan Vakfıkebir ilçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Ahmet Altın 
ve MTAL Okul Müdürümüz 
Mehmet Kahveci bey'e 
teşekkür ediyoruz. Bu başarı 
Vakfıkebir'in başarısıdır. Hep 
birlikte başardık dedi.”
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