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BAŞARIYA ÖDÜLLÜ KUTLAMA 
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BAŞKAN SAĞLAM; 
“ESNAF YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN UMUTLU”

CUMHUR İTTİFAKI BİR GÖNÜL İTTİFAKIDIR

Vakfıkebir İlçesinde LGS sınavında yüzde 1'lik dilime girerek büyük bir başarıya 
imza atan Ceylin Bengisu Batur, Kaymakam Mesut Yakuta tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi.

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta,
 bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Trabzon da MHP Vakfıkebir ilçe Başkanı Baltürk'ü de ziyaret etti. 

Vakfıkebir İlçemizin önemli tüccarlarından Uludüz Gıda Pazarlama Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Uludüz, açıklanan fındık fiyatının dünya ortalamasının altında kaldığını
belirterek konu hakkında değerlendirmede bulundu. 

> Sadık AYDIN 3'de

> 7'de
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TBMM Çevre Komisyon Başkanı 
ve AK Parti Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta, bir dizi 
ziyaretlerde bulunmak için geldiği 
Trabzon da MHP Vakfıkebir ilçe 
Başkanı Orhan Burhan Baltürk'ü de 
işyerinde ziyaret etti. Milletvekili 
Muhammet Balta'ya AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun 
da eşlik etti. MHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan Baltürk'ün 
işyerinde gerçekleştirilen ziyaret hoş 
bir sohbet ortamında gerçekleştirildi.
CUMHUR İTTİFAKI BİR GÖNÜL 
İTTİFAKIDIR!
Ülkemizin bekası, milletimizin 
selameti için hep birlikte çalışma
ya devam edeceğiz diyen TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta sözlerine şöyle devam etti. 
Millet-vekili Balta,"Cumhur 
İttifakı'mızın önemli paydaşı olan 
MHP ile kutlu bir yolda yürümeye 
devam ediyoruz. Önceden dediğimiz 
gibi altını bir daha çiziyorum, MHP 
bizim rakibimiz değil, rekimiz. Tüm 
Türkiye'de olduğu gibi, 
Vakfıkebir'imizde de uyumlu bir 
şekilde çalış-malarımıza devam 
ediyoruz. Cumhur İttifakı, yerli ve 
milli bir mutabakat, millet ve ülke için 
bir araya gelinmiş bir birlikteliktir. 
Cumhur İttifakı bu
 toprakların adeta çimentosudur. 
Bu amaçla yol arkadaşımız, rekimiz 

MHP Vakfıkebir İlçe Başkanımız 
Baltürk'ü ziyaret ettik. Başta MHP 
İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk 

olmak üzere tüm MHP teşkilat 
mensuplarına bize gösterdikleri ilgi 
ve alakadan dolayı canı gönülden 
teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı 
olarak bu topraklara hizmet etme
ye, hemşehrilerimiz için değer 
üretmeye devam edeceğiz" dedi. 
2023 yılının Cumhur İttifakı için zafer 
yılı olacağını belirten Milletvekili 
Muhammet Balta, “AK Parti olarak 
MHP ile bir ortaklık değil, gönül 
birliği kurduk. Cumhur İttifakı, diğer 
ittifaklar gibi gizli, saklı, kapalı 

kapılar ardından masa başında 
kurulmuş bir ittifak değildir. Cumhur 
İttifakı, millet için, devlet için, 
yüreğini ortaya koyan insanların 

gönül birliği ile güçlerini birleştirme-
sidir. Cumhur İttifakı olarak bizler 
aynı hedeer, aynı ülküler, aynı 
inanç ve milli değerler etrafında 
buluşmuş kişileriz. Biz Türkiye için 
bir aradayız. Ortak amaçlar için 
atan yürekler güçlenir. Yurdumuz ve 
milletimiz için tek yürek olacağız 
dedi.”
CUMHUR İTTİFAKI 2023'TE LİDER 
ÜLKE TÜRKİYE OLACAK, BU DA 
CUMHUR İTTİFAKI İLE OLACAK
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 

Burhan Baltürk; Nazik ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Sıcak bir sohbet ortamında gerçekle-
şen buluşmada AK Parti ve MHP'nin 
tarihin en kritik dönemlerin-den geçi-
len bir süreçte, üniter bir devlet olan 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk 
Mille-ti'ni ilelebet yaşatma ira-desinde 
bir araya geldiklerini vurgu-layan 
Baltürk,“Bu-günkü Türkiye, 20 yıl ön-
cesinin Türkiye'sinden kat be kat daha 
güçlü, daha muktedirdir. İnşal-lah 
yarınki Türkiye bugünden daha güçlü, 
daha müreffeh, daha muktedir 
olacaktır” dedi. Başkan Bal-türk, 
“Cumhur ittifakı 2023'te lider ülke 
Türkiye olacak, bu da Cumhur 
İttifakı ile olacak. Biz buna inanıyor-
uz. Genel Başkanımız Bilge Lider Dr. 
Devlet Bahçeli Bey, bize çok ağır bir 
görev verdi. Bu görev bizim için bü-
yük bir şereftir. Bu görevi layıkıyla 
yerine getirmek için canla başla 
çalı-şarak mücadele edeceğiz. Bunu 
Cumhur ittifakı için yapacağız. Vakfı-
keb i r  demokras in in  beş iğ id i r. 
Cum-hur İttifakı'nın 15 Temmuz 
gecesi sok-aklarda, meydanlarda 
kurulduğu-na işaret ederek, Cumhur 
İttifa-kı Mil-letin emrindedir. 
Zalimlerin kar-şısın-da, mazlumların 
yanındadır. Bu itti-fak Pazar'a kadar 
değil mezara ka-dardır. Bu ittifakın 
asıl gayesi seçim kazanmak değil, 
ülkemizin istikbal ve istiklalini 
garantiye almaktır” dedi. 

Ahmet KAMBUROĞLU

“ACÝL ÖNLEM”
Vakfıkebir'de önlem alınması gereken 
yerler var…
Sahil/otogar girişindeki ışıklar da sürekli 
kazalar meydan geliyor.
Buranın en büyük problemi sürücülerde, 
herkes kırmızı ışığa riayet etse hiçbir 
kazada meydana gelmeyecek.
Bir çözüm olarak MOBESE olmazsa 
olmazımızdır.
Viyadük geçişi artık burası için şart oldu…
Halk Eğitimi Karşısı, Kottok Bayırı Sokağı 
Kemaliye üst yolu, küçük bir yağmur, su 
sızıntısı olduğu anda hiçbir aracın freni bu 
bayırda tutmuyor.
Sürekli olarak kaza meydana gelmeye 
başladı.
İnsanlar ne kadar yavaş gitseler de 
araçlarını bu bayırda durduramıyorlar…
Burası içinde tırtıllı asfalt yapılabilir…
Vakfıkebir Küçük Sanayi Sitesi sapağı çok 
tehlikeli, yol tek şerit olduğundan araçlar 
yavaşlayarak sapaktan dönmeye çalışınca 
maddi hasarlı kazalar meydana geliyor…
Birilerinin canı yanmaması için gerekli 
önemler alınabilir.
Çünkü Sanayi Sitesi yoğun olarak 
çalışmaya başlayınca, araç traği de bir 
hayli artmış durumda… 
Ölüm yolu olarak adlandırdığımız ve üstün 
çabalarımız sonunda yapılan (Gülbahar 
Hatun Caddesi) Vakfıkebir iç yolu, Kirazlık 
/Hacıköy mevkiinde, köprü çıkışında 
bulunan U dönüşü yapılmaz levhasına, 
kimse riayet etmiyor. U dönüşü yasak 
olduğu halde dönüş yapan araçlar 
karşıdan gelen aracı görmeyerek, kazaya 
sebebiyet veriyor. Önlem olarak MOBESE 
kurulması ve caydırıcılık yapılması şart 
oldu.Bu konuyu da emniyet güçlerimizin 
takip etmesi gerekiyor. Emniyet güçlerimiz 
demişken, bize yol gösterenlerinde U 
dönüşü yapılmaz levhasından 
dönmeleriyle sürücülere örnek oluyor…
U dönüşü yapılmaz ise sürücülere yol 
göstermek için, ne yapılması gerekiyorsa o 
yapılması gerekir…
Bir gün U dönüşü yapan bir araca nasıl 
işlem yapılacak…
Vakfıkebir'de MOBESE olarak son kamera, 
Okullar caddesinin başlangıcındaki 
ışıklar…
Buradaki ışıklardan Gençlik Merkezi'nin 
önündeki kavşak sadece 
görüntülenebiliyor.
Herhangi bir olay anında MOBESE yoksa 
görüntü alınamıyor… 
Bir tek ters yoldan gelen araçlar, belirlenip 
cezai işlem uygulanıyor…
Vakfıkebir'de MOBESE kurulması gereken 
acil yerler mevcut. Bu yerler tespit edilip, 
eksik olanların tamamlanması bizim 
görevlerimiz arasındadır…
***************************
12 yabancı…
Bu yıl Vakfıkebir MYO' ya 12 yabancı 
uyruklu öğrenci geliyor…
Vakfıkebir MYO büyümeye devam ediyor. 
12 yabancı uyruklu öğrencimiz misar 
demek. Vakfıkebir'imizin Üniversitesini 
tercih etmişler. Bu yıl MYO' ya 5 program 
için toplam 330 yeni kontenjan belirlendi. 
Bunun 260 kişisi ilk yerleştirmelerde doldu. 
Diğer kısmına ek yerleştirme açılacak ve 
onu da öğrencilerin doldurması bekleniyor. 
Vakfıkebir tercih edilebilir duruma geldi…
Bu kontenjanlarla beraber yurt yolunun 
yapılması ve ışıklandırılması için 
çalışmaların bir an önce planlanması 
gerekir. Öğrencilerimiz velinimetimizdir…
Onlara çok iyi bakabilirsek, bizim 
başarımız ve kazanan Vakfıkebir 
olacaktır…

KAYMAKAM YAKUTA; “ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ, ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR!”

T
üm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de pandemi 
sürecinin birçok etkisi 

olduğunu ifade eden Kaymakam 
Mesut Yakuta, “Koronavirüs salgını 
ile başlayan bu süreç, bütün 
alışkanlıklarımızı, çalışma 
usullerimizi, adetlerimizi, 
geleneklerimizi, kısacası her 
şeyimizi değiştirdi. Her şeyimizi 
düzenlemek, yeniden yorumlamak, 
yeni duruma göre davranmak 
zorunda kaldık. Çoğu zaman yeme 
içme mekanları kapalı kaldı, açık 
toplantılar askıya alındı. 
Görüşmeler, buluşmalar da 
olabildiğince daha temkinli, daha az 
sayıyla, daha zor şartlarda olmaya 
başladı. Ama inşallah ben bu 
aşılamaların yaygınlaşmasıyla artık 
bu sürecin 
de ciddi manada kontrol altına 
alındığını düşünüyorum” dedi. 
“6 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ 
OKULLARIMIZ AÇILIYOR”
Ülkemizde de aşılama oranın çok iyi 
düzeyde olduğunu belirten 
Kaymakam Yakuta, “Her ne kadar 
aşı olmaya direnen bir kesim 
olmakla birlikte genel anlamda 
vatandaşlarımızın büyük bir 
çoğunluğu aşı konusunu destekliyor. 

Vakfıkebir İlçemizde yaptığımız 
çalışlar neticesinde aşılama 
konusunda bir sıkıntımız yok. 
Dolayısıyla önümüzdeki dönem için 
ümitliyiz.  Bu doğrultuda 6 Eylül 
2021 Pazartesi günü okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul ve liselerimizi 
açıyoruz. Eylül ve ekim ayında da 
üniversitelerimiz açılacak ve eğitimin 
her kademesinde yüz yüze eğitime 
devam edilecek” dedi. Yaklaşık bir 
buçuk yıldır kapalı kalan okullarımız 
için yeni bir dönemin başladığına 
değinen Kaymakam Yakuta, “Bizler 
uzun zamandan beri okullarımızla 
ilgili bütün hazırlıklarımızı, 
okulların açılacağı varsayımı üze
rine yapıyorduk zaten.  İnşallah 6 
Eylül'de ilk, orta ve liselerde 
eğitime sorunsuz başlamayı 
hedeiyoruz. Bununla birlikte 
diğer alanlarda da benzer 
normalleşmelerin olabileceğini 
değerlendiriyoruz ve bizler de 
normal gündelik hayatımızı 
tedbirlere uyarak, aşı işini ihmal 
etmeyerek devam ettirmeyi 
planlıyoruz.” dedi.
“VELİLERİMİZ HİÇ KAYGI 
DUYMASINLAR” 
6 Eylül 2021 Pazartesi günü 
başlayacak olan yüz yüze 

eğitimde okullarda tedbirlerin üst 
seviyede alındığının altını çizen 
Kaymakam Yakuta, velilerin gönül 
rahatlığı ile çocuklarını okula 
yollayabileceklerini ifade etti. Velilere 
aşı çağrısında bulunan Kaymakam 
Yakuta, “Herhangi bir endişeye 
mahal bir durum yok. Okullarımızla 
ilgili alınması gereken her türlü 
tedbiri en üst düzeyde alıyoruz. 
Velilerimiz hiç kaygı duymasınlar, 
öğrencilerimizi gönül rahatlığı 
içerisinde okullarımıza 
gönderebilirler. Buradan bütün 
velilerimize de bir çağrıda bulun
mak istiyorum. Aşılama yaşı gelmiş 
olan evlatlarımızı da aşılatmada her
hangi bir tereddüt yaşamayalım. 
Sağlık Bakanlığının tanımlamış 
olduğu 
aşı grubunda yer alıyorlarsa 
onlarında aşılanması noktasında 
bütün velilerimizde gerekli 
hassasiyeti göstermeye devam 
etsinler” dedi.
“ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ, 
ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR!”
Kaymakam Yakuta, veli de olsa 
okula her giren vatandaşın HES 
kodunun kontrol edileceğini 
aktararak şunları kaydetti: HES 
kodunda herhangi bir olumsuzluk 

olmadığı zaman mutlaka maske 
takarak okul ortamına girecekler. 
Hepimiz hassas bir şekilde 
davranacağız. Çünkü çocukları
mızın eğitimi, ülkemizin geleceğidir. 
Artık bunun kesintiye uğrama
ması lazım. Şunu özellikle belirt
mek isterim. Önlemleri aldığımız 
müddetçe eğitim öğretimi yüz yüze 
devam ettirebilme imkanımız var. 
Tüm velilerimize, öğretmenlerimize, 
servis ve kantin çalışanlarımıza 
seslenmek istiyorum. Önce
likle kendi sağlıkları sonra da 
öğrencilerimiz ve eğitimin yüz 
yüze devam edebilmesi için kuralları
mıza uyalım. Her türlü sağlık 
önlemini alalım dedi.
“LÜTFEN HERKES BU İŞİ 
SAHİPLENSİN”
Aşılama konusunda tüm ilçe halkına 
çağrıda bulunan Kaymakam Mesut 
Yakuta, “Buradan bütün ilçe 
halkımıza tekrar bir çağrıda 
bulunuyorum. Lütfen herkes bu işi 
sahiplensin. Aşılama konusu Kovid-
19 ile mücadelede elimizdeki en 
etkili silahtır. En etkili silahı en iyi 
şekilde kullanmak için hepimiz lütfen 
çabamızı ve gayretimizi devam 
ettirelim.” Şeklinde açıklamada 
bulundu.
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V
akfıkebir İlçemizin önemli 
tüccarlarından Uludüz Gıda 
Pazarlama Plastik Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu 
başkanı Emin Uludüz yaptığı değer-
lendirmede şu ifadelere yerverdi.
“FINDIK FİYATI DÜNYA 
ORTALAMSININ ALTINDA 
KALMIŞTIR”

 

Uludüz, “Açıklanan yatlar üreticiyi bir 
nebze memnun etmiştir. Çünkü 
yatlar dünya ortalamasının
 altında kalmıştır. Yaklaşık sekiz 
milyon nüfusu ilgilendiren 
Karadeniz bölgesine has bir 
ürün olan fındığımızı en iyi 
şekilde değerlendirmek hepimizin ve 
özellikle bizi yönetenlerin 

temel görevidir. Genellikle Serbest 
piyasada şekillenen alımlar başlamış 
olup, bizlerde üretici-mizden gelen 
ürünleri serbest piyasa koşularında 
değerlendiriyoruz. TMO ile serbest 
piyasa arasındaki yat farkı çok 
az bir miktardır. Müstahsilimiz en iyi 
şekilde değerlendirmesini yapacaktır 
dedi.”
“FINDIK BORSASI KURULARAK 
LİSANSLI DEPOCULUĞA 
GEÇİLMELİDİR”
Emin Uludüz, “Dünya fındığının 
yaklaşık %75'ni oluşturan ürünü
müzün daha kıymetli hale gelmesi 
için yapılması gerekenler vardır. 
Öncelikle bölgemizde fındık 
borsası kurularak lisanslı depocu
luğa geçilmelidir. Küçük üreticinin 
ürünün ucuz yattan elinden 
çıkmaması için faizsiz kredi 
verilmeli,özellikle ürünün bol olduğu 
yıllarda kamu otoritesi müstahsili 
desteklenmeli, iç ve dış ticaret için 
fındık satın almak isteyenlerin hasat 
mevsimi dışında da istenilen kalite ve 
yattan ürünü internet ortamında alıp 
satabilmeli, fındık üretimini artırmak
 ve fındığın besleyici özelliğini 
tüm yurttaşlara ve yurt 
dışına anlatmak,

fındığın doğal ekolojisi dışına 
yayılmasını önlemek, fındık üretimi ve 
ticaretinden aracıları değil, Karadeniz 
üreticisi ve ülke ekonomisinin 
yararlanması sağlan-malıdır. Fındık 
sanayi teşvik edilmeli ve çok yönlü 
ihracat yapılmalıdır diyerek sözlerine 
devam etti.”
Uludüz, Üreticilerde daha fazla

 gelir elde edebilmek için fındık 
bahçesiyle daha fazla ilgilenmeli 
dekar başına düşen ürün miktarı 
ve randımanı artırılmalı; fındık 
ağaçları çok yaşlı ağaçlar 
kökten yaşlanmıştır. Fındık bahçeleri 
tabii ki devlet desteğiyle yenile-
nmelidir. Tekrar sezon üreticimize 
hayırlı olsun dedi.

FINDIK BORSASI KURULARAK LİSANSLI DEPOCULUĞA GEÇİLMELİDİR

akfıkebir Esnaf ve 

VSanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem 

Sağlam, kantinci, servisçi 
ve kırtasiyeci esnafımız 
başta olmak üzere eğitim 
sektörüne doğrudan ve 
dolaylı yoldan hizmet 
veren tüm esnaf ve 
sanatkarlarımız yeni 
eğitim öğretim 
sezonunun başlamasını 
dört gözle bekliyor dedi.
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam 
yaptığı açıklamada, "İki 
yıldır okulların açılmasını 
bekleyen başta kantinci, 
servisçi ve kırtasiyeci 
esnafımız olmak üzere 
eğitim sektörüne 
doğrudan ve dolaylı 
yoldan hizmet veren tüm 
esnaf ve sanatkarlarımız 
yeni eğitim öğretim 
sezonunun başlamasını 
dört gözle bekliyor" 
ifadesini kullandı.
YÜZBİNLERCE ESNAFI 
OLUMLU 
ETKİLEYECEK”
Oakulların açılmasıyla 
piyasanın 
hareketleneceğini 
belirten Başkan Sağlam, 
esnafın Kovid-19'u 

yenmek adına aşı dahil 
tüm önlemleri 6 Eylül'e 
kadar tamamlamak için 
yoğun bir faaliyet içinde 
olduğuna işaret etti. “Ülke 
genelinde 27 milyon 
öğrencinin yüz yüze 
eğitime başlamasıyla 
başta kantinci, kırtasiyeci 
esnafımız olmak üzere 
okul kıyafeti satan 
konfeksiyoncu, 
ayakkabıcı, çantacı, terzi, 
lokanta ve pastacı, 
berber-kuaför, taksici, 
dolmuşçu gibi dolaylı 
yoldan eğitim sektörüne 
hizmet veren yüz binlerce 
esnaf büyük bir 
hareketlilik bekliyor. 
Fakat bunların yanı sıra 
Servisçi esnafı ise halen 
daha belirsizlikle 
mücadele ediyor. Servisçi 
esnafının sorunları 
çözülmüş değil. Çünkü 
bir öğrencinin okula 
başlaması için kırtasiye 
alışverişleri, önlükler, 
beslenme çantaları, 
suluk, ayakkabı gibi 
okul araç ve gereçleri, 
temizlik ürünleri, ulaşım 
maliyetleri, yiyecek-
içecek giderleri gibi tüm 
harcamalar için ortalama 
25 milyar TL harcama 

yapılıyor. Bu da 
piyasanın hareketlenmesi 
ve esnafımızın iş 
yapabilmesi açısından 
çok büyük önem arz 
ediyor.
HERKES EĞİTİM 
SEZONUNU 
BEKLİYOR”
Eğitim öğretim yılının 
başladığı dönemde 
piyasada canlanma 
yaşandığını ve nakit 
para harcamasının 
yapıldığını bildiren 
Sağlam, şu 
değerlendirmede 
bulundu: "Bu da 
piyasanın hareketlen
mesi ve esnafımızın iş 
yapabilmesi açısından 
önem arz ediyor. Ülke 
genelinde yaklaşık 
400 bin okul servis aracı 
ile 15 binden fazla 
kantinci esnafımız iki 
yıldır evine ekmek 
götüremedi. Okulla
rın açılmasıyla 
kantinci esnafımız 
birikmiş 
kira, fatura, vergi, 
sosyal güvenlik primi 
gibi borçlarını ödeyebi
lecek. Okul servis 
araçları ise halen 
daha ne yapacak

larını kara kara 
düşünüyorlar. Okul 
servis araçlarını 
yenilemek zorunda kalan 
bazı servisçilerimiz tam 
kapasiteli örgün eğitime 
geçilmediğinden dolayı 
krediyle aldıkları yeni 
servis araçlarının 
borcunu ödeyemiyor. 
Kredi borcu olan servisçi 
esnafımız yüz yüze 
eğitimin başlamasıyla 
rahatlamak yerine içine 
düştüğü dar boğaz
dan nasıl kurtuluru
mun çaresini arıyor. 
Öte yandan okul 
sezonuna dayalı alış
veriş hacmine 
sahip olan ve iki yıldır iş 
hacmi büyük ölçüde 
daralan kırtasiyeci 
esnafımızın da işleri 
açılacaktır. Bu vesile ile 
yeni Eğitim Öğretim yılın-
ın ilçemize ve ülkemize 
hayırlar getirmesini 
diyorum.  Eğitim 
camiamız başta olmak 
üzere Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze,öğretme
nlerimize, öğrencile
rimize ve velilerimize 
hayırlı ve başarılı bir 
yıl geçirmelerini temenni 
ediyorum dedi."

BAŞKAN SAĞLAM; 
“ESNAF YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN UMUTLU”

VAKFIKEBİR HEM'DEN 
TARİHİ BAŞARI
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, açmış olduğu üniversiteye hazırlık destekleme 
kurslarında bu yıl 3 Tıp, 5 Eczacılık Fakültesi kazandırmayı başararak tarihi bir başarıya 
imza attılar.  



T
oplantıda öncelik olarak 
yüz yüze Eğitim öncesi 
okullarda alınması 

gereken tedbirler ve okulların 
Eğitim öğretime hazırlanma 
sürecinde ilçe genelinde tüm 
okulların yapması gereken 
çalışmalar hakkında karşılıklı 
kir alışverişinde bulunuldu. 
Ayrıca yeni başlayacak Eğitim 
öğretim yılının planlamasına 

dair yapılan ilk toplantıda 
Eğitim öğretim yılının 
hazırlıkları, ders kitaplarının 
dağıtımları, okul binaların 
ziki durumları ile 2021-2022 
Eğitim öğretim yılı öğrenci 
kayıt işlemleri ile ilgili bir 
takım değerlendirmeler yapıldı. 
Toplantıda öncelikle sene 
başında yapılması 
gerek iş ve işlemler okul 
müdürlerine aktarıldı. 
Okullarda alınması gereken 
tedbirler ayrıntılı bir 
şekilde görüşüldü. Öğrencilerin 
okula 
maskeyle gelmeleri, sosyal 
mesafeye uyulması, 

dezenfektanların bulunması ve 
sık sık kontrol edilmesi, 
teneffüslerde sınıarın 
havalandırılması gibi 
konularda uyarılarda 
bulunuldu. Okulda bulunan 
kantin ve yemekhanelerde, 
hijyen ve sosyal mesafeye 
daha çok dikkat edilmesi 
gerektiğinin altı çizildi. Özel-
likle teneffüslerde nöbetçi 
öğretmenlerin daha dikkatli 
olmaları konusunda hatırlatma 
yapıldı. 2021-2022 Eğitim 
Öğretim yılının tam zamanlı 
olarak yüz yüze yapılacak olsa 
da öğrencilerin EBA'dan 
yararlanmaları konusunda 
teşvik edilmesinin önemli 
olduğu vurgulandı.
Destekleme ve Yetiştirme 
Kurslarının sadece 8. ve 12. 
sınıara açılacağı belirtildi.
 
“YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
ÜLKEMİZE VE TÜM EĞİTİM 
CAMİAMIZA HAYIRLI 
OLSUN”
Yeni Eğitim ve öğretim yılı 
dolayısıyla ilgili bir 
değerlendirme yapan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samim Aksoy, 
yeni Eğitim ve öğretim yılının 
hayırlara vesile olmasını 
dileyerek, Eğitim ve öğretim 
yılının, öğretim hizmetlerini 
yürüten bütün personelimize 
ve velilerimize hayırlı olmasını 
temenni ediyor, sevgili 
öğrencilerimize başarılarla 

dolu bir yıl diliyorum dedi. 
Müdür Aksoy, 2021-2022 
Eğitim Öğretim yılının en iyi 
şekilde başlaması ve 
sürdürülebilmesi için eğitim 
camiasının tüm kademelerinde 
görevli herkesin üzerlerine 
düşeni özveriyle ve 
hassasiyetle yerine getirdiğini 
belirttiği konuşmasında, 
okullarımızın büyük bir 
heyecan ve özlemle 
öğrencilerimizi ve 
öğretmenlerimizi karşılamayı 
beklediğini söyledi. Aksoy, 
Bakanlığın talimatları 
doğrultusunda okullarda 
alınması gereken tüm 
tedbirlerin alındığını belirterek, 
yeni eğitim öğretim başından 
itibaren öğretmenlerimizin, 
öğrencilerimizin ve velileri
mizin de kendilerinin ve 
ailelerinin sağlığını korumak 
için üzerlerine düşen ted
birleri alacaklarına inancının 
tam olduğunu ifade etti. 
Müdür Aksoy, okul yöneticileri-
mizin tümüne yeni eğitim 
öğretin yılında çalışmalarında 
başarılar dileyerek,
2021-2022 Eğitim Öğretim 
Yılının ülkemize ve tüm eğitim 
camiamıza hayırlı olması 
temennisinde bulundu.
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 
Müdürler toplantısına İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sayın Samim 
Aksoy'un yanı sıra İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Şeref 
İçoğlu ve İlçedeki tüm okul 
müdürleri katıldı. 

Büyükliman
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Osman KOYUNCU

er hikâyede günümüze yansıyan ibret Hlevhaları bulunur. Tarihi olaylar ve 

hikâyeler yalnız yaşanmış veya yaşanması 

mümkün vakalar değil, her an geçerliliği 

olan ve ibret alınması gereken hikâyelerdir. 

Halk arasında, arkadaşını söyle kim 

olduğunu söyleyeyim derler. Bir milletin 

idarecilerine bakarak halkının nasıl 

olduğunu anlayabilirsiniz. Milletler, kendi 

yapılarına uygun liderleri seçerler. İlim ve 

medeniyette ileri, zengin ve kalkınmış 

ülkeler, seçim tercihlerinde yıllar sonra, 

önceki tercihleri hakkında anketler yapılsa, 

çok büyük oranda, önceki tercihlerden 

memnun oldukları görülür. K.Evren 

yaklaşık %92 oy aldı, şimdi ona oy verenler 

arasında anket yapılsa, yaptıkları tercihten 

memnunumsun diye sorulsa,  tamama 

yakını yanlış yaptığını söylerler. İşte ilim, 

hürriyet,  medeniyet ve kalkınmışlığın farkı. 

Bir gün Bağdat halkı, valisinden şikâyette 

bulundu, adil değil, rüşvet yiyor vs şeklinde 

şikâyet ettiler. Şehrin ileri gelenleri 

toplanarak valiye bir ders vermek istediler. 

İçlerinden biri ''Sabahleyin kazma kürek 

alıp valinin geçeceği yolu kazalım, vali bizi 

görünce ne yaptığımızı soracak, bizde hep 

bir ağızdan Hz. Ömer'in kemiklerin arıyoruz 

deyip, Hz. Ömer'in adaletini ona 

hatırlatalım'' dedi. Sabahleyin halk valinin 

geçeceği yolu kazmaya başladı. Vali, halkı 

görünce ne yaptıklarını sordu. Halk, hep bir 

ağızdan, Hz. Ömer'in kemiklerini arıyoruz 

diye bağırmaya başladılar. Vali, çömelerek 

başını ellerinin arasına aldı düşünmeye 

başladı.  Bir zaman sonra vali eline bir 

kazma alarak kazmaya başladı, halk, siz ne 

yapıyorsunuz deyince vali, Ömer'i Ömer 

yapan ümmetin kemiklerini arıyorum dedi. 

Elbette liderlerin büyük etkileri vardır, 

liderler önemlidir. İyi bir terzi tırıl bir 

kumaştan iyi bir elbise dikebilir fakat 

altınyıldız bir kumaştan çok daha 

mükemmel bir elbise diker, kaliteli 

olamayan bir terzi, altınyıldız bir 

kumaşı mahveder.  Halk, medeni, 

kültürlü, iyi eğitim almış insanlardan 

oluşursa, halk zamanla liderlerini de 

eğitebilir. Merhum Özal, Marmaris'te 

bir ev satın almıştı, vergisini 

gerçek fiyattan değil de belediyenim 

rayiç bedelinden ödediği 

için basında şiddetli bir şekilde tenkit 

ediliyordu. O zamanlar ben de ev sattım 

ve vergisini belediyenin rayiç değerden 

ödedim. Ben yaptım akıllı oldum, Özal 

ise hırsız, bu çifte standarttır dedim, 

yanlış her zaman her yerde yanlış olmalı, 

o liderdir elbette onun yanlışı 

daha büyüktür, gerçek değerden gösterip 

halka örnek olabilirdi. Bu duruma 

tencere yuvarlandı kapağını buldu denir. 
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YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
İLK MÜDÜRLER TOPLANTISI YAPILDI

ZAFER BAYRAMININ

99. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI 

C
ovid-19 
tedbirlerinin 
alındığı 

programda 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve tüm 
Şehitlerimizin manevi 
huzurunda 1 dakikalık 
saygı duruşunun 
ardından şanlı 
Bayrağımız İstiklal 
Marşımız eşliğinde 
göndere çekildi. 
Ardından 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 30 Ağustos 
Zafer Bayramı mesajı 
tören alanında okundu. 
Programın sunuculuğu 
Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Türk 
Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni Kader 
Kolduk tarafından 
yapıldı. Günün anlam 
ve önemini belirten 
konuşmayı Vakfıkebir 
İlçe Garnizon 
Komutanı Personel 
Atğm. Oğuzcan Akarsu 
yaptı.
“YA İSTİKLAL, YA 
ÖLÜM” 
PAROLASIYLA 
AYDINLIĞA GİDEN 
YOLU ARALADILAR
Garnizon Komutanı 
Personel Atğm. 
Oğuzcan Akarsu 
yaptığı konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi; 
“Asil Türk Milleti, 
Kahraman Türk 
ordusuyla birlikte, 
varlığına ve vatanına 
kastedenlere karşı 99 

yıl önce bugün, 
kahramanlık ve şeref 
dolu tarihinden aldığı 
kudretiyle, yeniden 
dirilerek, topyekün bir 
varoluş mücadelesi 
sonucunda eşine 
tarihte az rastlanır 
zafer kazanmıştır. 
1900'lü yılların 
başlarında meydana 
gelen büyük 
devletlerarasındaki 
çıkar çatışmaları, 
dünyada gelişen kir 
akımları, sanayileşme 
gibi gelişmeler 
sonucunda birinci 
dünya savaşı sonunda 
mütteklerin aldığı ağır 
yenilgiler sonucu 
Mondros Mütarekesi 
imzalanmış, imzalanan 
anlaşma ile bin yıldır 
üzerinde kan dökerek, 
can vererek yurt 
edindiğimiz Anadolu 
toprakları o dönemin 
büyük devlet ve 
onların maşaları 
tarafından işgal 
edilmiş, ayrıca 
tarihimize kara bir leke 
olarak geçen sevr 
antlaşması da 
ulusumuza 
dayatılmıştır. 
Ülkemizin 
üzerinde kara 
bulutların 
dolaştığı bir 
ortamda 
Mustafa Kemal 
Paşa ve onun 
dava 
arkadaşları 
bağımsızlık 
meşalesini 

yakarak “Ya İstiklal, Ya 
Ölüm” parolasıyla 
aydınlığa giden yolu 
aralamışlardır. Bu 
bağımsızlık ve Aydınlık 
mücadelesinin ilk 
hede son neferine 
kadar düşmanı güzel 
ve kutsal vatanımızdan 
atmak şeklinde 
belirlenmiştir. Artık 
dünyanın en 
kahraman, en savaşçı 
milletine düşen görev 
düşmana son darbeyi 
vurmak olmuştur. Bu 
büyük zafer ile 
düşmana son darbe de 
vuruldu. Ardından icra 
edilen takip harekatıyla 
da 9 Eylül de düşman 
İzmir'de denize 
döküldü. İşte 
Kazanılan zaferi 
muhteşem kılan unsur, 
harbin; kadın, çocuk, 
yaşlı demeden Milletçe 
topyekün bir savaş 
olarak icra edilmiş 
olmasıdır.  Türk ulusu 
bu meydandan da ulu 
Önderi'nin liderliğinde 
alnının akıyla çıkmayı 
başarmıştır. Türk 
tarihine altın harerle 
yazılan bu zaferin 
günümüze kadar 
yansıyan çok önemli 
siyasi ve askeri 
sonuçları olmuştur. Bu 
sonuçların günümüze 
de yansımakta olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu 
zaferle, Türk ulusunun 
son neferine kadar yok 
edilmedikçe Türk'ün 
istiklalinin elinden 
alınamayacağı, 

Türklerin yalnız 
askeriyle değil, 
milletiyle topyekün 
olarak savaştıkları bir 
kere daha 
ispatlanmıştır.” 
Garnizon Komutanı 
Personel Atğm. 
Oğuzcan Akarsu, “Milli 
Egemenlik, Milli şuur 
ve tam bağımsızlık 
esasına dayanan 
Atatürk ilkeleri, bugüne 
kadar olduğu gibi 
gelecekte de Türk 
silahlı kuvvetlerimize 
rehber olmaya devam 
edecektir. Bu kutsal ve 
tarihi gün vesilesiyle 
ulusça başta Ulu 
Önder Atatürk olmak 
üzere, dava 
arkadaşları ve aziz 
şehitlerimizi rahmetle 
anıyor, hatıraları 
önünde bir kez daha 
saygıyla eğiliyor, 
şükranlarımızı 
sunuyoruz 
dedi.”Törene 
Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, Garnizon 
Komutanı Personel 
Atğm. Oğuzcan 
Akarsu, İlçe Emniyet 
Müdürü vekili Komiser 
Merthan Çelikdağ, İlçe 
Jandarma Komutanı 
Üsteğmen Mert 
Oğuztarhan, Daire 
Amirleri, Okul 
Müdürleri, Siyasi 
Partilerin temsilcileri, 
STK temsilcileri ve 
vatandaşlar katıldı. 

ELANUR VAKFIKEBİR'İN GURURU OLDU

D
iyanet İşleri Başkanlığının Kur'an kursları 
arasında düzenlemiş olduğu Kur'ân-ı 
Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma 

yarışmasına katılan Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu Öğrencisi Elanur Sağlam Trabzon 
İl birincili-ğini elde etti. Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursunda hafızlık eğitimine devam eden 
Elanur Sağlam, Trabzon'u temsilen Karadeniz 

Bölge Yarışmasına katılacak.
Trabzon İl birincisi Elanur Sağlam'ı, hocalarını ve 
ailesini tebrik ediyor, ilimizi, ilçemizi ve 
kursumuzu temsilen katılacağı Karadeniz Bölge 
Yarışmasında kendisine başarılar diliyoruz.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu Öğrencisi Elanur Sağlam,
 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Trabzon İl birincisi oldu.
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EBRU GÜL İLE UĞUR BİR ÖMÜR BERABERLİĞE EVET DEDİLER

YAĞMUR İLE TOLGA DÜNYA EVİNE GİRDİLER

akfıkebir İlçesinin 

Vsevilen, sayılan renkli 
simalarından ilçede 

esnaık ve aynı zamanda 
Sekmenli Mahallesi Muhtarlığı 
görevi yapan Davut Sağlam ve 
eşi Sevilay Sağlam'ın kızı Ebru 
Gül ile Vakfıkebir Şenocak 
Mahallesi sakinlerinden ve 
ilçenin sevilen, sayılan değerli 
esnaarından Aynur ile Mustafa 

Kılıç çiftinin oğlu Uğur bir ömür 
beraberliğe evet dediler. Genç 
çiftin nikahını Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta kıyarken AK 
Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Salih Cora ve İlçe 
Esnaarından Şaffak 
Restoran'ın sahibi Abdul Şaffak 
nikah şahitliği yaptılar. 
Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür 

Merkezi Düğün Salonunda 
yapılan muhteşem düğün 
törenine genç çiftlerin eş, 
dost, akraba ve arkadaşları
nın yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. Ebru Gül ile Uğur'a 
evlilikle noktaladıkları bu 
mutlu beraberliklerinin 
kendilerine ve ailelerine sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 

akfıkebir İlçesi 

VCumhuriyet Mahallesi 
Muhtarı Abdulvahit 

Aksoy ve eşi Emine Aksoy'un 
kızı Gamze Aksoy hayatını,  
Ergül VE Lütfü Saygın çiftinin 
oğlu Ergün Saygın ile birleştirdi. 

Genç çiftin nikahını Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta kıyarken 
nikah şahitliklerini Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperati 15. Bölge Birliği 
Başkanı Murat Gümrükçü, 

Murat Çalkan ve İsmail Bulut 
yaptılar. Beşikdüzü Aşiyan Açık 
Bahçede yapılan düğün 
törenine çok sayıda davetli 
katıldı. Gamze ve Ergün çiftini 
kutluyor ömür boyu mutluluklar 
diliyoruz.

GAMZE İLE ERGÜN EVLENDİLER

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 
gerçekleştirilen 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde stant açtı. Büyükşehir Belediyesi etkinlik 
kapsamında düzenlenen ödül töreninde Kuluçka Merkezi Projesiyle ödüle layık görüldü. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

akfıkebir İlçesi Kıranköy 

VMahallesi sakinlerinden 
Ayşe ve Mehmet 

Fukul'un hemşire olan kızları 
Hasret ile Vakfıkebir ilçesi 
Büyükliman Mahallesi 
sakinlerinden Fatma ve Hikmet 
Erkan'ın Eczacı Kalfası olan 

oğulları Mesut dünya evine 
girdiler. Büyükliman Mahallesi 
Rega Gençlik gurubunun da 
kaptanlığını yapan Damat 
Mesut Erkan ayrıca Mahalle 
Muhtarlığının da heyeti. Vakfı-
kebir Sabri Bahadır Kültür Mer-
kezi Düğün Salonunda yapılan 

muhteşem düğün törenine genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerde 
Hasret ile Mesut'a evlilikle nok-
taladıkları bu mutlu beraber-
liklerinin sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz.  

HASRET İLE MESUT DÜNYA EVİNE GİRDİLER

PINAR İLE ERGİN'İN EN MUTLU GÜNÜ

anım ve Sezgin Ulusoy 

Hçiftinin kızları Pınar ile 
Sevgi Esa ve Hamdi 

Çilingir çiftinin oğulları Ergin 
hayatlarını birleştirdiler. 

Vakfıkebir Altın Köşk Düğün Sa-
lonunda yapılan görkemli düğün 
törenine genç çiftlerin eş, dost, 
akraba ve arkadaş-larının yanı 
sıra çok sayıda davetli katıldı. 

Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta tarafından 
nikahları kıyılan Pınar Ulusoy ve 
Ergin Çilingir çiftini kutluyor, 
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

akfıkebir İlçesi Tarlacık 

VMahallesi Kamiloğlu 
sülasinin sevilen, 

sayılan önemli 
şahsiyetlerinden biri olan ve 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
personellerinden Müzeyyen ile 

Ali Rıza Kamiloğlu'nun oğulları 
Tolga ile Bursa ile 
eşraarından Meva ile İsmet 
Güler'in kızları Yağmur dünya 
evine girdiler. Beşikdüzü 
Aşiyan Bahçe Düğün Salonu-
nda yapılan görkemli düğün 

törenine çok sayıda seçkin 
davetli katıldı. Vakfı-kebir 
Belediye Başkanı Muh-ammet 
Balta tarafından nikah-ları 
kıyılan Yağmur Güler ile Tolga 
Kamiloğlu çiftini kutluyor, ömür 
boyu mutluluklar diliyoruz.

ZEYNEP İLE KADİR MUTLULUĞA YELKEN AÇTILAR

onya İlçesi Karasu 

TMahallesi sakinlerinden 
sıvacı ustası Sey Aslan 

ve Şerife Aslan'ın Kars İlinde 
öğretmen olan kızları Zeynep 
ile Urfa İli eşraarından Emine 
ve Şemsi Almas'ın Kars İlinde 

polis olan oğulları Kadir 
evlendiler. Vakfıkebir Altın 
Köşk Düğün Salonunda 
yapılan görkemli düğün 
töreninde genç çiftlerin 
mutlulukları görülmeye 
değerdi. Düğün törenine genç 

çiftlerin eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerde 
genç çiftlere evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu bera-
berliklerinin sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

VAKFIKEBİR EKMEĞİ ÜRETEN FIRIN SAYISI 36'YA YÜKSELTİ  

C
oğra İşaretli Vakfıkebir 
Ekmeği üreten fırınlarda 
Vakfıkebir Belediyesi 

tarafından oluşturularak Türk Patent 
ve Marka Kurumuna bildirilen 
komisyon üyeleri tarafından 
denetimler gerçekleştirildi.Vakfıkebir 
İlçe Tarım Müdürlüğünden Ziraat 
Mühendisi Aslıhan Alp, Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odasından Proje 
Uzmanı Ahmethan Kulaksızoğlu, 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasından Fırıncı Ustası Bayram 

Baştan, Vakfıkebir Belediyesi'nden 
Kültür ve Sosyal işler Müdürü Bekir 
Çobanoğlu ile Coğra İşaretler 
Sorumlusu Tuncay 
Hacıfettahoğlu'nın yer aldığı 
komisyon tarafından Vakfıkebir, 
Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Tonya, 
Akçaabat ve Düzköy ilçelerinde 
Vakfıkebir Ekmeği üreten fırınlarda 
yapılan denetimler 
sonucundacoğra işaretli Vakfıkebir 
Ekmeği Üreten fırın ve pazarlayan 
işyeri sayısı 36'ya yükseldi. Yapılan 
denetlemeler sonucunda 
oluşturulan raporlar epats sistemi 
üzerinden Türk Patent ve Marka 
Kurumuna gönderilecek.
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Y
üksekokul Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Tolga Ergün 
yaptığı açıklamada; 

“YKS sınav sürecinin ardından 
5-20 Ağustos 2021 tarihleri 
arasında öğrencilerimiz, 
Üniversite tercihlerinde 
bulundular. YKS tercih 
sürecinin ardından, 31.08.2021 
tarihinde üniversite tercih 
sonuçları açıklandı. 12 yabancı 
uyruklu öğrencimizin yer aldığı 
okulumuzda bu yıl ÖSYM 
tarafından Yüksekokulumuzda 
beş (5) program için toplam 
330 yeni kontenjan ayrıldı. Bu 
kontenjanın 260'ı ilk 
yerleştirmede doldu, OSYM 
başkanının yaptığı açıklamaya 
göre bu yıla mahsus olmak 

üzere boş kalan kontenjanlara 
yönelik olarak iki (2) ayrı Ek 
yerleştirme yapılacaktır. 
İnşallah kalan kontenjanın 
yapılacak olan iki Ek 
yerleştirme sonucunda 
dolacağını umuyorum. Bu 
vesile ile 2021 YKS tercihi 
sonucunda Yüksekokulumuza 
yerleşmeye hak kazanan ve 
ülkemizin yarınları olan tüm 
öğrencilerimizi üniversite 
hayatına attıkları bu ilk adımda 
gönülden tebrik ediyor, eğitim 
sürecinde ve hayatlarında 
başarılar diliyorum.” dedi
“TÜM HAZIRLIKLARIMIZI 
TAMAMLAYARAK 
ÖĞRENCİLERİMİZİ 
BEKLİYORUZ”

Sözlerine devam eden Ergün; 
“YKS sonuçlarına göre bir 
programa kayıt hakkı kazanan 
öğrencilerin kayıt işlemleri 06 – 
10 Eylül 2021 tarihleri arasında 
yapılacaktır. Elektronik kayıtlar 
ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri 
arasında yapılabilecektir. 
Trabzon Üniversitesi 
Senatosu'nun 27.08.2021 
Cuma günü yapılan 40 sayılı 
toplantısında 2021-2022 
Eğitim Öğretim yılı Akademik 
Takvimi güncellenerek, Güz 
dönemi derslerinin yüz yüze 
olarak 27 Eylül 2021 Pazartesi 
günü başlamasına karar 
verilmiştir. Bu bağlamda, 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulumuz, 2021-2022 
Eğitim-Öğretim yılı için tüm 
hazırlıklarını tamamlayarak 
öğrencilerini bekliyor.” 
ifadelerini kullandı.Trabzon 
Üniversitesi Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu'nun vizyon ve 
misyonu ile sunduğu imkanlar 
hakkında bilgi veren 
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Tolga ERGÜN; “Güçlü 
akademik yapı ile birlikte 
önceliğimiz ve temel amacımız 
öğrencilerimizin akademik 
gelişimlerini sağlamak ve 
kaliye ara eleman ihtiyacının 
giderilmesinde ülkemize katkı 
sunmaktır. Yüksekokulumuz 
sosyal bilimler tabanlı bölüm 
ve programların yer aldığı bir 
okuldur. Tamamı birinci öğretim 
olmak üzere hali hazırda 
toplam beş (5) aktif 
programımız yer almaktadır. 
Bu programlar; “Bankacılık ve 
Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım, Maliye, İşletme 

Yönetimi, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamalarıdır.”Yüksekokulu
muzda dersler, ders içeriklerini 
destekleyecek şekilde sunum 
sistemleri ile desteklenmiş 
geniş ve ferah dersliklerde 
işlenmektedir. Okulumuz 
bünyesinde Eğitim-Öğretim 
saatlerinde sürekli olarak açık 
tutulan, yürütülen programları 
destekleyici basılı ve görsel 
yayınların yer aldığı bir 
kütüphane (okuma salonu) 
öğrencilerimizin hizmetindedir. 
Ayrıca, Trabzon Üniversitesi 
bilişim ağına bağlı olan 40+1 
tam donanımlı XDSL altyapısı 
ile sürekli ve hızlı internet 
erişim ağına sahip bilgisayar 
laboratuvarı gerek derslerde 
gerekse de ders dışı 
zamanlarda öğrencilerin 
kullanımına sunulmaktadır. 
Yüksekokulumuz bünyesinde 
ders dışı ve dinlenme 
zamanlarında öğrencilerimizin 
hizmetinde olan bir adet 
kantin bulunmaktadır. 
Ayrıca, hafta içi saat 
11.30-13.00 Aralığında 
hizmet veren 
yemekhanemiz mevcuttur.” 
dedi.
“500 KİŞİLİK (250 
ERKEK, 250 KIZ) 
KAPASİTELİ YURT 
BİNALARIMIZ 
BULUNMAKTADIR”
Vakfıkebir MYO'yu 
kazanan öğrencilerin 
ilgilendiği bir başka 
konunun da barınma 
olduğunu kaydeden okul 
müdürü Ergün, 
“Yüksekokulumuzun 
bulunduğu Vakfıkebir 

İlçesinde Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (KYK)'nabağlı 14 katlı, 
2 bloktan oluşan toplam 500 
kişilik (250 Erkek, 250 Kız) 
kapasiteli Yurt binaları 
bulunmaktadır. Bunun 
haricinde ilçe merkezinde 
uygun kira bedelleri ile 
öğrencilerin ev kiralayarak 
konaklama ihtiyaçlarını 
giderebilmeleri mümkündür. 
Barınma imkanlarının yanında 
ilçemizin Karadeniz Sahil yolu 
üzerinde konumlanması 
ulaşım sorununu da ortadan 
kaldırmaktadır.” ifadelerini 
kullandıSon olarak Yüksekokul 
tarafından yapılan faaliyetler 
hakkında bilgi veren Ergün; 
“Yüksekokulumuzun vizyon ve 
misyonu çerçevesinde 
derslerin yanında ilgili bölüm 
ve programlara yönelik eğitim 
ve sertika programları düzenli 
bir şekilde organize 
edilmektedir. 

Yüksekokulumuzda yapılan 
faaliyetler ile öğrencilerimizin 
sektör temsilcileriyle buluşması 
sağlanmakta ve bu sayede 
mezuniyet sonrası sürece 
hazırlıkları planlanmaktadır. Bu 
planlamada, öğretim 
elemanlarımız öğrencilerimize 
etkin bir şekilde danışmanlık 
yapmakta ve öğrencilerimizi 
yönlendirmektedir. Bunun yanı 
sıra, öğrencilerimizin akademik 
gelişimleri yanında kişisel ve 
sosyal gelişimlerini sağlamak 
amacıyla ilçemizde ve ilimizde 
bulunan kurum ve kuruluşlarla 
ortak etkinlikler düzenlenmekte 
ve sportif faaliyetler organize 
edilmektedir. Ben bu vesile ile 
tekrar Yüksekokulumuzu 
kazanan öğrencilerimizi 
kutluyor, okulumuz ve İlçemiz 
adına yeni Eğitim-Öğretim 
yılının hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum.”diyerek 
sözlerini tamamladı.

VAKFIKEBİR “MYO” YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA HAZIR
Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ergün, 2021-YKS tercih sonuçlarının 
açıklanmasının ardından kazanan öğrencilere yönelik açıklamalarda bulunarak yeni eğitim öğretim yılına hazırız dedi.

YILDIZ'IN YENİ GÖREV 
YERİ BELLİ OLDU

BAŞKAN BALTA'NIN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI 
Vakfıkebir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde Müdür Baş Yardımcısı 
olarak görev yapan Coşkun Yıldız'ın tayininin çıkması sonrası yeni görev yeri belli oldu. 

akfıkebir Mesleki Teknik 

VAnadolu Lisesi 
Uygulama Otelinde 

Müdür Baş Yardımcısı olarak 
görev yapan Coşkun Yıldız'ın 
tayininin çıkması sonrası yeni 
görev yeri belli oldu. Vakfıkebir 
ilçesinde çeşitli okullarda 
idarecilik ve öğretmenlik 
görevlerinde başarılı 
çalışmalara imza atan Yıldız, 
tayininin çıkması sonrası ilçeye 
veda etti. Samsun Salıpazarı 
Hasan Çelebi Anadolu Çok 
Programlı Lisesi'ne tayini çıkan 
Yıldız, yeni görev yerinde 
çalışmaya başladı. Bizlerde 
yeni görev yerinde Coşkun 
Yıldız Müdürümüze başarılar 
diliyoruz. Coşkun Yıldız sosyal 

medya hesabından yayınladığı 
veda konuşmasında şunları 
söyledi.
VEDA 
Coşkun Yıldız; Değerli dostlar, 
değerli arkadaşlar; onbir yılı 
aşkın süredir çalıştığımız ilçe-
mizden bu gün itibariyle ayrılı-
yorum. Umarım geride bıraktı-
ğımız iz ve eserlerle, tatlı anı-
larla bir hoş seda bırakmışızdır. 
Bundan sora da birlik ve bera-
berlik içinde yine yolumuza 
emin adımlarla devam ede-
ceğiz. Her güzel şeyin mutlak 
bir sonu vardır. Mutluyuz 
elbette, ancak bir o kadar da 
buruk yüreğimiz. İyisiyle, 
kötüsüyle onbir yıl paylaştık. 
Zaman geldi eğlendik, zaman 

zaman  birlikte ağladık. Çok 
dersler çıkardık 
yaşadıklarımızdan. Gün oldu, 
birbirimizi gücendirdik. Gün 
oldu, birbirimize destek çıktık. 
İyisiyle kötüsüyle, acısıyla 
tatlısıyla öğretmenlik 
hayatımızda gerek müdür 
Yardımcısı gerek müdür baş-
yardımcısı, gerekse müdür 
olarak çalıştığımız bu süreçte 
parolamız hep “ÖNCE VATAN” 
oldu. Ömrü-müz boyunca da 
bu şekilde  devam edecek 
inşallah. Çünkü başka “TÜRKİ-
YE” yok. Şimdi veda zamanı. 
Rabbim hepimizin hakkında 
hayırlısını versin. Hakkınızı 
helal edin. Selâm ve dua ile 
Allah'a emanet olun dedi.

Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta,
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.  

aşkan Muhammet Balta 

Bmesajında şunları 
söyledi; “Bugün 

Anadolu topraklarının yalnız 
Türk Milleti'ne ait olduğunu 
tüm dünyaya yeniden 
gösterdiğimiz 30 Ağustos 
Zafer Bayramının 99. yıl 
dönümünü, büyük bir gurur ve 
heyecanla kutluyoruz.
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün başkomutanlığında 
kanla, canla 
kazanılan bu büyük zaferle 
asil milletimiz; şanlı 
bayrağımızın asla indirileme
yeceğini ve gök kubbeyi 

çınlatan ezan seslerinin 
dindirilemeyeceğini bütün 
dünyaya ilan etmiştir.
30 Ağustos Zaferi, bugüne 
dair bizlere oldukça önemli 
sorumluluklar yüklemektedir. 
Bu coğrafyada bir asır önce 
nelerin yaşandığını, niçin 
İstiklal mücadelesinin 
yapıldığını ve nihayetinde 
zaferin nasıl elde edildiğini 
idrak ederek bizden sonra 
gelecek olan nesillerimize 
anlatmak en önemli 
görevlerimizden olmalıdır. 
Ortak değerlerimiz etrafında 
kenetlenmeli, milletimizin, 

devletimizin huzur ve refahı 
için üstlendiğimiz görevlerimizi 
en iyi şekilde yaparak daha 
çok çalışmalıyız.
Bu vesileyle 
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 
kutluyor, başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu, 
Başkomutan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, 
geçmişten bugüne kadar 
vatanımız, dinimiz, istiklal ve 
istikbalimiz için canlarını feda 
eden tüm şehitlerimize ve 
ahirete irtihal eden 
gazilerimize Yüce Allah'tan 
rahmet diliyorum.
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illi Eğitim 

MBakanlığı 
okulların 6 

Eylül'de açılacağını 
duyurmasıyla birlikte 
özellikle ayakkabıcılara 
da umut doğdu. 
Çocuklarını okula 
gönderecek anne ve 
babalar okul 
ayakkabısı almak için 
ayakkabıcıların yolunu 
tuttu. Pandemi 
nedeniyle bir yıldan 
uzun süredir yüz yüze 
eğitime kapalı olan 
okulların Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
yeniden açılacağını 
açıklaması esnaarı 
umutlandırdı. Pandemi 
sebebiyle yüz yüze 
eğitime uzun bir süre 
ara verilmesi yüzünden 
sıkıntılı zamanlar 
geçiren esnaar, yüz 
yüze eğitimin yeniden 
başlayacak olmasıyla 

büyük mutluluk yaşıyor. 
Velilerin okula gidecek 
çocukları için yaptığı 
alışverişler, esnaarın 
nefes almasını 
sağlarken, yaklaşık 2 
yıldır azalan işlerinin 
yeniden artmasını ve 
işlerin yoluna girmesini 
bekliyorlar.Uzun 
yıllardır Vakfıkebir'de 
esnaık yapan Sefam 
Ayakkabı Sarayı sahibi 
Zekeriya Kandemir, 2 
yıldır bugünleri 
beklediklerini 
belirterek, “Milli Eğitim 
Bakanımızın açıklama-
sıyla 6 Eylül'den 
itibaren okullarımız 
açılacak. Yaklaşık 2 
yıldır okul hareketliliğini 
bekleyen esnafımız 
duraksama-daydı. Bu 
haberle birlikte bir 
heyecan yaşamaya 
başladık. 6 Eylül 
itibarıyla yüz yüze 

eğitim başlayacak 
inşallah. Bakanımız 
okulların kesin 
açılacağını söyledi. İki 
yıldır bizler maalesef 
okul dönemini hiç 
yaşamadık. Yüz yüze 
eğitimin başlayacak 
olması bizde bir 
heyecan oluşturdu. 
Bütün ayakkabıcı, 
kırtasiyeci, çantacı 
esnafımızda ve dolaylı 
olarak binlerce esnafı-
mızda aynı şekilde bir 
heyecan oluşturdu. 
Vakfıkebir'de önemli bir 
öğrenci sayısına sahi-
biz, buda bir hare-
ketliliğe sebebiyet 
verecektir. İnşallah 
güzel bir süreç 
yaşayacağız” dedi.
VELİLERE UYARI
Kandemir, alışveriş 
yapacak olan velilere 
alışverişlerini büyük 
marketlerden değil 

esnaftan yapmaları 
tavsiyelerde bulunarak, 
“Bu yaşayacağımız 
süreçte velilerimize 
tavsiyelerimiz var. 
Kırtasiye ürünleri 
alırken CE belgeli 
ürünleri almaları, çanta 
alırken çocukların sırt 
yapısına uygun 
destekli çantalar alma-
ları, ayakkabı alırken 
çocuklar sporda hangi 
branşta kullanacaklar-
sa ona göre ayakkabı 
almaları, günlük 
kullanım ayakkabılarını 
ona göre seçmelerini 
velile-rimize tavsiye 
edi-yorum. 2021-2022 
eği-tim öğretim yılında 
bü-tün öğretmen, 
öğrenci-lere başarılar 
bütün es-naarımıza 
da bu sür-eçte hayırlı 
bir sezon geçirmelerini 
temenni ederim” 
ifadelerinde bulundu.

OKULLARIN AÇILMASI 
ESNAFI UMUTLANDIRDI 
Yüz yüze eğitim için sayılı günler kala ayakkabıcılarda hareketlilik başladı. Vakfıkebir İlçesinde yıllardır 
ayakkabıcılık sektöründe hizmet veren Zekeriya Kandemir, 2 yıldır bu süreci beklediklerini söyledi. 

30 AĞUSTOS ZAFERİ, TÜRK TARİHİNİN 
EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASIDIR
Vakfıkebir CHP İlçe Başkanı Mehmet Keskin, 30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en 
önemli dönüm noktasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada atıldı dedi. 

B
aşkan Mehmet Keskin 
Yayınladığı mesajında şu 
ifadelere yer verdi. 

Başkan Keskin, Emperyaliz
me karşı mücadele eden 
dünya halklarına da esin 
kaynağı olan bu kurtuluş 
destanı, ülkemizin en büyük 
gurur kaynaklarından biridir. 
Zafer yalnızca ülkeyi işgal 

edenlere ve onların maşa
larına karşı kazanılmamıştır. 30 
Ağustos en az onlar kadar, 
vatanı kendi çıkarları için 
parsel parsel peşkeş çeken, 
”Keşke Yunan galip gelseydi” 
diyebilecek kadar “hain” 
takımına karşı da kazanılmıştır. 
30 Ağustos hala günceldir. 
Hiçbir zafer tekrar tekrar 

kazanılmadığı sürece 
kalıcı değildir. İşte bu 
nedenle 
yeniden ve yeniden kazanıl-
malıdır.30 Ağustos'un 
yaratıcılarına, Başkomutan 
Mustafa Kemal ATATÜRK'e, 
emperyalist işgale karşı 
savaşan kahraman şehitlerimize 
selam olsun dedi.

TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI VE 
AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ BALTA'DAN 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Aziz atalarımızın bizlere emanet 
bıraktığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ebediyen yaşatmak ve müreffeh yarınlara taşımak ay yıldızlı bayrak 
altında yaşayan tüm bireyler olarak hepimizin ortak sorumluluğu ve görevi olduğunu söyledi. 

T
BMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, "Aziz atalarımızın bizlere emanet 

bıraktığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti'ni ebediyen yaşatmak ve müreffeh yarınlara 
taşımak ay yıldızlı bayrak altında yaşayan 
tüm bireyler olarak hepimizin ortak sorumluluğu 
ve görevi olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi(TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı ve 
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü 
nedeniyle yayımladığı mesajda, vatanı işgal 
altında bulunan Türk milletinin yokluklara 
rağmen azim ve inançla toprağını nasıl
 müdafaa edebileceğini 99 yıl önce tüm 
dünyaya gösterdiğini belirtti.Büyük Taarruz ve 
Baş-komutanlık Meydan Muharebesi ile 
kazanılan bu zaferin, dünya tarihine altın 
harerle yazı-lan bir kahramanlık destanı 
olduğuna vurgu yapan Balta, şunları 
kaydetti:"Türk milleti canından aziz bildiği 
değerler uğruna her daim 'ya istiklal ya ölüm' 
düsturunu benimse-miş vatanı, bayrağı ve 
hürriyetini her şeyin üstünde tutmuştur. 
Aziz atalarımızın bizlere emanet bıraktığı 
bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 

ebediyen yaşatmak ve müreffeh yarınlara 
taşımak ay yıldızlı bayrak altında yaşayan tüm 
bireyler olarak hepimizin ortak sorumluluğu ve 
görevidir.Vatan millet uğruna milyonlarca şehit 
vererek elde ettiğimiz vatanımız bize 
atalarımızın en büyük emanetidir. Tarihimiz, 
millet olarak, belirli dönemlerde küresel güçlere 
karşı verdiğimiz milli mücadele destanları ile 
doludur. 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi de bu 
mücadelelerden biridir." 
Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu vatan kılma 
mücadelesinin asla bitmeyeceğini ifade eden 
Balta, şu görüşlerini paylaştı:"En zor 
dönemimizde, 7 düvele karşı verdiğimiz 
Çanakkale Savaşı ile bunu ilan etmiştik. 
Milletimiz yakın bir zamanda da 
15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulunan 
hainlere karşı omuz omuza vererek dünyaya bir 
kez daha göstermiştir. Milletimiz tek vatan,
 tek bayrak, tek millet ve tek devlet 
bilinciyle hareket ederek vatan hainlerine 30 
Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini ve bilincini 
bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin istiklal ve 
istikbal mücadelesi bugün de devam 
etmektedir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 
milletimizin güveni ve duasından aldığı 
güçle, vatanımızın güvenliği, 83 milyon 
vatandaşımızın huzur 
ve refahı için gece, gündüz, yaz kış, 
demeden FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG
 ve DAEŞ gibi terör örgütleri başta olmak 
üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim 
ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmek
tedir. Bu mücadele aralıksız devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor,başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
bu zaferi bizlere armağaneden İstiklal 
mücadelemizin bütün kahramanlarını, 
kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan 
yapan veülkemizin milletiyle bölünmez 
bütünlüğü için canlarını seve seve feda 
eden aziz şehitlerimizi vekahraman gazilerimizi 
rahmet ve minnetle anıyorum."

BAŞARIYA ÖDÜLLÜ KUTLAMA
Vakfıkebir İlçesinde LGS sınavında yüzde 1'lik dilime girerek büyük bir başarıya imza atan 
Ceylin Bengisu Batur, Kaymakam Mesut Yakuta tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi.

V
akfıkebir İlçemizi Gururlandıran 
Başarının Kahramanı Ceylin Bengisu 
Batur ve ailesini makamında kabul eden 

İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, büyük bir 
başarı gösteren ve örnek bir davranışa imza 
atan Ceylin Bengisu Batur'u ödüllendirerek 
tebrik etti. Ceylin Bengisu Batur, yüzde 1'lik 
dilime girerek büyük bir başarıya imza attı.  
Böyle bir başarı gösterip çok rahatlıkla Trabzon 
Fen Lisesini kazanmasına rağmen örnek bir 
davranış sergileyen Ceylin,  Vakfıkebir Fen 
Lisesini tercih etti.  Vakfıkebir İlçemiz Atatürk 
Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerimizden Ceylin 
Bengisu Batur, LGS (Lise Giriş Sınavı) 
neticesinde yüzde 1'lik dilime girerek büyük bir 
başarıya imza attı. Trabzon Fen Lisesine 
girmeye hak kazanan öğrencimiz Vakfıkebir 
Fen Lisemizi tercih ederek bizleri onurlandırdı. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy'u 
ardından İlçe Kaymakamımız Mesut Yakuta'yı 
ziyaret eden Ceylin ve ailesi mutluluklarını 
paylaştılar. 
“VAKFIKEBİR FEN LİSENİN 
ÖĞRETMENLERİ ÇOK KALİTELİ”
Kaymakamımız Mesut Yakuta başarılı bir 
sonuç elde eden ve örnek bir davranışa imza 
atan Ceylin'e hediyesini vererek şunları 
söyledi; " Öğrencimiz Ceylin ve ailesini tebrik 
ediyorum. Çok iyi bir yüzdelik dilime girmeyi 
başaran kızımıza yeni Eğitim- Öğretim 
hayatında başarılar diliyorum. Başta ailesi 
olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Samim Aksoy'a, Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu Müdürü Rahmi Durmuş'a, Sınıf 

Öğretmeni Meryem Hindistan'a, Atatürk 
Ortaokulu Müdürümüz Çetin Zaim'e ve bütün 
öğretmenlerine emeklerinden dolayı çok 
teşekkür ediyorum. Başarılı öğrencimiz 
Ceylin'i bundan sonra eğitim göreceği 
Büyükliman yöremizin parlayan yıldızı 
Vakfıkebir Fen Lisesi ailesine emanet 
ediyoruz. Vakfıkebir Fen Lisesinin hem 
yönetimi hem de öğretmenleri hem de ziksel 
şartları Trabzon Fen Lisesinin geçmiş 
durumdadır. Benim oğlum bile Trabzon Fen 
Lisesine gitmesine rağmen Vakfıkebir Fen 
Lisesinin öğretmenleri tarafından kurs 

verdiriyoruz. Buradaki öğretmenlerimiz çok 
kaliteli. Sizlerde Vakfıkebir Fen Lisesini tercih 
ederek çok doğru bir karar almışsınız. Yolda 
geçireceği 3 saatlik yolculuğu dinlenerek 
geçirmesi öğrencimizin de başarısını 
artıracaktır. En iyi okul, eve en yakın okuldur. 
Başarıyla geçecek dört yılın ardından, 
Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birine 
derece yaparak gireceğine inanıyorum. " dedi.
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GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1991'den günümüze kadar

Trabzon - Giresun - Ordu İl ve İlçeleri arasında satış ve pazarlama 

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.
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Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimde okullarda
 tedbirlerin üst seviyede alındığının altını çizerek, konu hakkında değerlendirmede bulundu.  

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Müdürler toplantısı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Samim Aksoy başkanlığında, Hikmet 
Kaan İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda yapıldı. 

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

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vakfıkebir ilçesi Hükümet Konağı 
önünde düzenlenen programa; Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı 
çelenkleri, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta ve Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, tarafından sırayla Atatürk anıtına sunuldu.

> Abdulkadir Aynaci 4'de


