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GENÇ VE EÐÝTÝMLÝ NÜFUSUMUZU
TARIMA YÖNLENDÝRMELÝYÝZ!

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

> Abdulkadir AYNACI 4'de

SAHÝPLÝ KEDÝ VE
KÖPEKLERÝNÝZÝ KÝMLÝKLENDÝRÝN

VAKFIKEBÝR CHP'DEN
CUMHURÝYET
BAYRAMI ETKÝNLÝÐÝ

Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümü dolayısı ile Vakfıkebir CHP teşkilatı tarafından düzenlenen etkinliğe Genel
Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Milletvekili Ahmet Kaya'nın da katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlama yapıldı.

Trabzon Bölgesi VeterinerHekimleri
Odası Başkanı Erol Sayın'dan Uyarı;
sahipli kedi ve köpeklerinizi kimliklendirin.

CUMHURÝYETÝMÝZÝ
COÞKUYLA KUTLADIK 

> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç ve yönetimi ilçede
faaliyet gösteren basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 99. Yıl Dönümü nedeniyle Vakfıkebir ilçemizde hükümet binası önünde kutlama töreni düzenlendi.

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

aygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 

Sokunmasıyla başlayan törende 
Vakfıkebir Kaymakamımız Dr. Hacı 

Arslan Uzan ve Vakfıkebir Belediye 
Başkan Vekilimiz Erol Bahadır halkın ve 
öğrencilerin bayramını kutladı. Törene 

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye Başkan Vekilimiz 
Erol Bahadır, Cumhuriyet Savcısı Kadir 
Enes Atilla, İlçe Emniyet Müdürü Murat 
Soysay, İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm 
Mert Oğuztarhan, Daire Amirleri, Siyasi 

Partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, 
Muhtarlar, Okul Müdürleri, Öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı Vakfıkebir 
Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan Uzan 
yaptı. 
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

İ L A N  T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................3.000 TL
Yarım Sayfa Reklam...............1.500 TL
1/4 Reklam................................750 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............3.500 TL
Kongre.......................................500 TL
Zayi...........................................150 TL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU

Cep: 0533 495 07 20

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU

Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

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

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

Büyükliman
Postası

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR

Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ
e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu

0 533 768 88 42

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
buyuklimanpostasi@gmail.com

0533 495 07 20

SAYFA EDİTÖRÜ

Büyükliman
Postası HABER 04.11.2022

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mahallesi Deniz Sokak No:11A  Zemin Kat

Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİKuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 971
: 04.11.2022

Alper Özkan KARAGÖL

2

GENÇ VE EĞİTİMLİ NÜFUSUMUZU
TARIMA YÖNLENDİRMELİYİZ!
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç ve yönetimi ilçede faaliyet gösteren basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

V
akfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet 
Kılıç ve yönetim kurulu 

üyeleri ile Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti (BGC) 
Başkanı Aydın Gelleci ve 
ilçedeki basın kuruluşu 
temsilcileriyle beraber 
kahvaltıda bir araya geldiler. 
Başkan Muhammet Kılıç,  
gazetecilerin haber ve 
etkinlikleri duyurma konusunda 
çok önemli bir vazife yaptıkları 
söyledi.
“KADIN ÇİFTÇİLERE VE 
YENİ PROJELERE HER 
ZAMAN DESTEK VERDİK”
Çiftçilerimizin sorunlarından 

bahseden Başkan Kılıç, 
“Çiftçilerimiz miras yoluyla 
bölünmeden dolayı arazi 
büyüklükleri küçük ve aile 
işletmeciliği şeklinde olup 
tarımsal nüfusumuz 
yaşlanmaktadır. Günümüzde 
gıdaya ulaşım zorlaşmakta ve 
yatlar hep artış yönündedir. 
Genç ve eğitimli nüfusumuzu 
tarıma yönlendirmemiz 
gerekmektedir. Ziraat odamız 
kadın çiftçilere ve yeni 
projelere her zaman destek 
vermiştir. Bölgemizde kurulan 
ARONYA bahçeleri ve 
çiftçilerimize temin ettiğimiz 
mavi yemiş danlarıyla tarımsal 

üretim çeşitliliğine renk 
katmıştır. Geçtiğimiz yıllar 
yaptığımız yumurta 
tavukçuluğuna yarka temini 
bölgemizde yoğun ilgi 
görmüştür. Yine yakında 
çiftçilerimize duyuracağımız 
toprak düzenleyici tarımsal 
girdi ile çiftçilerimize destek 
olacağız. Tarımsal danışmanlık 
kapsamında çiftçilerimizin 
toprak tahlillerini yaptırarak 
gübreleme programlarını 
yapmaktayız.” dedi.
“ÇİFTÇİLERİMİZ 31 ARALIK 
TARİHİNE KADAR 
ÜYELİKLERİNİ AKTİF HALE 
GETİRMELİDİRLER”

Kılıç, şöyle devam etti: “Tarım 
ve Orman Bakanlığı yeni 
düzenleme ile 2023 Çiftçi kayıt 
sistemine başvuru süresini 4 ay 
gibi bir zamanla 31 Aralık 2022 
tarihini son başvuru olarak 
vermiştir. Başvurularda yeni 
kayıtlar hariç E-devlet 
üzerinden veya İlçe 
müdürlüklerinden olacaktır. 
Başvurularda beyan edilen 
Ziraat Odası belgesi yerine 
aktif üye kayıtlılık beyanı 
yapılarak onay istenmiştir. Yeni 
kayıtlarda ise Ziraat odası 
belgesi ile İlçe müdürlüğüne 
(kiralama durumlarında muhtar 
ve aza onayı istenmiştir) 
bireysel başvuru istenmektedir. 
Oda başkanı Muhammet 
KILIÇ;  üyelerimizin gerek e-

devlet gerekse İlçe tarım 
müdürlüklerindeki 
başvurularındaki aktif üyeyim 
beyanatı ile ilgi açıklamalarda 
bulundu. Ziraat odamız çiftçi 
kütüklerini, varlıklarını ve 
üretilen ürünlerin kayıtlarını 
tutmaktadır. Her üretim yılı için 
çiftçilerimizin beyanatları 
ZOBİS sistemimize kayıt 
olmaktadır. 2023 yılı için 31 
Aralık tarihinden kadara Ziraat 
odamıza gelerek üretim 
dönemi beyanatlarını vererek 
üyeliklerini aktieştirmeleri 
gerekmektedir.  Odamıza 
başvurularını yapmayan 
üyelerimizi sistemimiz pasif üye 
durumuna getirecektir. 
Çiftçilerimizin destekleme 
başvurusundaki aktif üye 

beyanatlarındaki durumla 
çelişkiye düşmemek için 
odamıza başvurularını 
geciktirmemeleri konusunda 
uyardı. Başkan Kılıç; Ziraat 
odaları çiftçilerimizin 
kuruluşudur. Çiftçilerimiz 
geçimlerini çok uğraş vererek 
sürdürmektedir. Bizler onların 
sorunlarını biliyoruz. 
Çiftçilerimiz sadece evrak işleri 
için değil her zaman gelerek 
görüşlerini paylaşmalıdır. Yeni 
üretim dönemi çiftçilerimize 
hayırlı olması dileklerimle 
selamlar sunuyorum dedi.” 
BGC Başkanı Aydın Gelleci de 
Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç'a böyle bir 
program düzenlediği için 
teşekkür etti.

KAYMAKAM VE BAŞKAN ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ve Belediye Başkanı Muhammet Balta, Esnaf Çayevinde düzenlenen esnafla kahvaltı programında bir araya geldiler.

V
akfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan ve 
Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, Şenol Ayvaz 
ile Uğur Akar'ın organize ettiği 
esnaa sabah kahvaltısı 
buluşmasında Çarşı Mahallesi 
Namık Kemal Sokakda bulunan 
Esnaf Çayevinde o bölgede 
işyeri olan esnaa bir araya 
geldiler.
“HALKIMIZA MAKAM 
KAPILARIMIZ SONUNA 
KADAR AÇIK”
Çarşı Mahallesi Namık Kemal 
Sokak da Esnaf Çayevinde 
esnaa kahvaltıda bir araya 

gelen Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan, kahvaltıya katılan 
esnaarla tanışma fırsatı 
bularak, kaymakamlık olarak 
yaptıkları ve yapacakları 
çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi. Kaymakamlık olarak 
halkla hep iç içe olduğunu ifade 
eden Kaymakam Uzan, 
"Kaymakamlık ile ilgili 
çalışmalarımızdan arda kalan 
zamanlarda rutin olarak esnaf 
kardeşlerimizi ziyaret ediyor, iş 
yerlerinde sohbet etme imkanı 
bularak öneri ve sorunlarını 
dinliyorum. Sokaktaki insanların 
sorunlarını ve önerilerini 

dinliyorum. Devletimiz bizleri bu 
halka hizmet etmek adına 
atamıştır. Halkımıza hizmet 
etmek anlamında elimizden 
geleni ve devletimizin bize 
verdiği yetkileri hizmet olarak 
halkımıza geri iade ediyoruz ve 
bunun da hesabını halkımıza 
veriyoruz. Kaymakamlık olarak 
halkımıza makam kapılarımız 
sonuna kadar açık. Her zaman 
gelip sıkıntılarını bizlere 
anlatabilirler. Bu güzel 
organizasyon için 
arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum dedi.” 
“BU TÜR BULUŞMALAR 

BİZLERİ BİRBİRİNE 
KAYNAŞTIRMA AÇISINDAN 
ÇOK ÖNEMLİ”
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ise, “Birçok kalıcı hizmeti 
ilçemizde vatandaşlarımızın 
hizmetine sunduk. Biz sadece 
kendi dediğimizi yapmıyoruz, 
vatandaşlarımızın arzuladığı, 
ihtiyaçları olan hizmetleri de 
kendilerine sunuyoruz. Neye 
ihtiyaç varsa onu yapmaya 
çalışıyoruz. Bugün de 
esnaarımızla kahvaltıda bir 
araya gelerek onların sorun ve 
önerilerini dinleyerek, hizmet 
anlamında değerlendireceğiz" 
dedi. Vakfıkebir Belediyesi 
olarak her kesimden insanlara 
ulaşarak tek tek sorunlarını 
dinlediklerini ve önerilerini 
aldıklarını ifade eden Başkan 
Balta, "Onlar için varsa 
yapmamız gereken hizmetleri 
kendilerine sunuyoruz, 
sunmaya da devam edeceğiz. 
Çünkü burada halkımızla el ele 
vererek ilçemize hizmet 
ediyoruz. Bu makamlar gelip 
geçici, yarın bizde sokak da bu 
esnafımızla bu 
vatandaşlarımızla iç içe 
olacağız. Hiç kimseyi 
ötekileştirmeden hiç ayrım 

yapmadan imkanlarımız 
ölçüsünde halkımızın isteklerine 
cevap vermeye çalışıyoruz. Bu 
tür buluşmalar bizleri birbirine 
kaynaştırma açısından çok 
önemli. Bu güzel organizasyon 
için arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz " diye konuştu.
“DEĞERLİ İLÇE 
YÖNETİCİLERİMİZLE BİR 
ARAYA GELMEK MUTLULUK 
VERİCİDİR”
Esnaar adına Şenol Ayvaz ile 
Uğur Akar yaptıkları 
açıklamada, “Kaymakamımız ve 
Belediye Başkanımız ile 
kahvaltıda bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli 
ilçe yöneticilerimizle bir araya 

gelmek mutluluk vericidir. 
Yapılan hizmetler konusunda 
bizleri tek tek bilgilendirerek, 
yapılması gerekenler hakkında 
da bizlerden bilgiler alınması 
çok güzeldir. İlçemize birçok 
kalıcı hizmetler yapıldı. Bu 
kahvaltıda aynı zamanda esnaf 
arkadaşlarımızla toplu bir araya 
gelip muhabbet etme ve 
kaynaşma imkânı da yakaladık. 
Bu tür etkinliklerin devam 
etmesini diliyoruz. 'Halkın 
Kaymakamı ve Belediye 
Başkanı' olarak bilinen 
değerlerimizin bizleri 
kırmayarak bu organizasyona 
katıldıkları için teşekkür 
ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

FEVZİYE ECDADIN İZİNDE
Vakfıkebir Fevziye Ortaokulunda 7. Sınıf öğrencilerinin katıldığı şehirle ilgili
teorik bilgilerin yanında yaşamsal temel beceriler kazandırılmasını amaçlayan
Seçmeli Şehrimiz Dersi kapsamında tarihi camilere ve Şehir Müzesine gezi düzenlendi. 

ğrenciler Ayasofya 

ÖCamisini, Gülbahar 
Hatun Türbesi ve 

Camisini, Fatih Büyük Camisini 
ve Şehir Müzesini ziyaret etti. 
Öğrenciler camilere yaptıkları 
bu ziyaretler esnasında bu 
eserler hakkında bilgi 
edinmenin yanında Fatih Sultan 
Mehmet'in Trabzon'u fethi, 
Yavuz Sultan Selim'in ilimizdeki 
valiliği, Gülbahar Hatun'un kim 
olduğu, ilçemizin isminin 

kaynağı ile Kanuni Sultan 
Süleyman'ın çocukluğu ve 
büyüdüğü mahalle hakkında da 
bilgi edindiler. 
Şehir Müzesini ziyaret eden 
öğrenciler şehrimizin tarihi, 
şehrimiz insanının özellikleri, 
yaşam biçimi, geçmişten 
günümüze kullanılan eşyaların 
geçirdiği değişim, şehrimizde 
yürütülen ekonomik faaliyetler, 
el sanatları gibi pek çok konuda 
bilgiyi öğrenme fırsatı buldular. 



C
umhuriyetin ilan 
edilişinin 99'uncu yıl 
dönümü dolayısı ile 

Vakfıkebir Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe teşkilatı tarafından 
Cumhuriyet Bayramı etkinliği 
düzenlendi. Vakfıkebir Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan etkinlikte, 
kutlamaya gelen davetliler 
salona sığmadı. 600 kişinin 
üzerinde katılımın olduğu 
kutlama gecesine CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Malatya 
Milletvekili Veli Ağbaba'nın yanı 
sıra CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, CHP, İYİ Parti, 
Saadet Partisi, Demokrat 
Partisi, Deva Partisi, Gelecek 
Partisi İl ve İlçe yöneticileri, 
Kadın Kolları ve Gençlik Kolları 
temsilcileri, STK temsilcileri ve 
çok sayıda CHP'li katıldı. Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından CHP'nin 
tanıtım videosu yayınlandı. 
Programın açılış konuşmasını 
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin yaptı. 
“VAKFIKEBİR'İNDE BÜTÜN 
SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ”
Başkan Mehmet Keskin, 
“Önümüzde yapılacak olan 
seçimler ister erken olsun 
isterse zamanında yapılsın, ne 
zaman yapılırsa yapılsın Millet 
ittifakı iktidar olacak. Yeter ki 
adaleti sağlayalım. Yeter ki 
liyakati sağlayalım. Yeter ki 
soygunu durduralım. Bu kadim 
topraklar üzerinde yaşayan 
insanlar çok çabuk zamanda 
bütün meselelerini aşar. 
Ülkenin bütün sorunlarını 
çözeceğiz. Değerli konuklar, 
Vakfıkebir ilçemizin de 
sorunları çok. İlçemizin 
sorunlarına yönelik dabiiki 

bizim somut çözüm önerilerimiz 
var. Bütün Vakfıkebir'le 
paylaştık. Vakfıkebir içinde 
şunu söylemek istiyorum. 
Öncelikle Millet ittifakı olarak 
iktidar olacağız. Arkasından bir 
yıl sonra gelen yerel seçimler 
yapılacak. Vakfıkebir de 
şuanda burada hazır bulunan 
bu ittifak ile birlikte Vakfıkebir 
de de bu yerel seçimi hep 
birlikte alacağız. Vakfıkebir'inde 
bütün sorunlarını çözeceğiz.  
Bütün bunları ben neden 
söylüyorum. Bakın arkadaşlar 
bir toplantı yapacak modern bir 
salonumuz yok. Bu Vakfıkebir'e 
yakışmıyor. Salonun dar ve 
küçük olması dolayısı ile birçok 
misarimiz dışarıda kaldı. 
Salonun pozisyonundan dolayı 
yaşadığımız sıkışıklık ve 
dışarıda kalan 
arkadaşlarımızdan özür 
dileyerek affınıza sığınıyoruz 
diyerek sözlerini tamamladı. 
“CUMHURİYETİMİZİN 
KIYMETİNİ BİLMEZSEK 
AKIBET ORTADA”
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya; “Bugün Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 99. Yıl dönümü. 
Bu toprakları bizlere vatan 
yapan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, silah arkadaşları ve 
bütün şehitlerimizi rahmetle 
saygıyla minnetle anıyor, 
hepinizin Cumhuriyet 
Bayramını kutluyorum. Değerli 
arkadaşlar bu salona baktığım 
zaman slaytta da izledik, 
Cumhuriyeti kuran o kıymetli 
kadronun evlatlarını 
görüyorum. Bu milletin bütün 
evlatları ayrım yapmaksızın 
hangi düşünceden olursa olsun 
kadını, erkeği, genci, yaşlısı bir 
araya geldiler bu Cumhuriyeti 

kurdular. Yokluklar içinde kıt 
kanaat imkanlarla bize bu 
Cumhuriyeti armağan ettiler. 
Hepimize düşen görev bu 
Cumhuriyeti daha ileriye 
taşımaktır. Maalesef bu ülke 21 
yıldır yönetenlerde bunu 
göremedik, maalesef de 
göremiyoruz da. Cumhuriyet o 
kadar kıymetli bir kavram ki! 
Hemen yanımızda bir 
Afganistan var. Ellerindekinin 
kıymetini bilmediler 
Cumhuriyetleri yıkıldı. Şimdi ne 
oldu, uçaklarla ölümü göze 
alarak Afganistan'ı terk etmek 
zorunda kaldılar. Yine yanı 
başımızda bir Suriye gerçeği 
var. Onlarda kendi 
bağımsızlıklarının ve 
Cumhuriyetlerinin kıymetini 
bilmediler, ülkelerini derk etmek 
zorunda kaldılar. İşte bu 
yüzden Cumhuriyetimizin 
kıymetini bilmeliyiz. 
Cumhuriyetin kıymetini 
bilmezsek işte akıbet ortada. 
Bu millet bunu yaşamamalı. 
Yaşamamak içinde birbirine 
sıkı sıkıya bağlı kalmalı. Bu 
millet ittifakı mutlaka bu 
seçimlerde iktidar 
yapabilmeliyiz. Bu anlamda 
sadece siyasilere değil bu 
ülkeyi seviyorum diyen Mustafa 
kemal Atatürk'ü seviyorum 
diyen Cumhuriyet aşığıyım 
diyen herkese görev düşüyor. 
Hep birlikte bu işi 
başaracağımız inancımla 
hepinize saygılar sunuyorum 
dedi.” 
“CUMHURİYETİ İLELEBET 
KORUYUP YÜCELTMEK 
ZORUNDAYIZ”
CHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba ise yaptığı konuşmada; 
“Trabzon Karadeniz'in en özel 
yerlerinden birisi ve Türkiye de 
marka olmuş, marka olmayı 
hak etmiş birkaç ilimizden birisi. 
Bu markalaşmada 
Trabzonluların emeği var ama 
daha çok Trabzonspor'un 
emeği var. Vakfıkebir de önemli 
bir ilçedir. Erzurum 
kongresindeki iki yazmandan 
biri olan Abdullah Hasip bey  
Büyükliman Vakfıkebir delegesi 
olarak Erzurum Kongresine 
katılmıştır. Vakfıkebirli bir 

hemşeriniz bu Cumhuriyetin 
temelinin atılmasında 
bulunanlardan birisi. Kurtuluş 
Savaşı Karadenizlilerin 
kahramanlık destanlarıyla 
doludur. Bu gün Cumhuriyetin 
değerleri çok zamandır 
tartışılıyor. Çok zamandan beri 
Cumhuriyet sistemli olarak bir 
saldırı altında olduğunu 
düşünenlerdenim. Ancak bir dil 
bir memleketin namusudur. 
Türkçe de bizim 
namusumuzdur. İnsan kendi 
konuştuğu dile ve topraklara 
yabancılaşırsa bu memlekette 
sorun vardır. Bu gün farklı 
düşüncede olan insanlarla 
farklı siyasi görüşte olan 
insanlarla beraber yaşıyoruz. 
Bugün bir arada yaşamamızı 
birkaç şeye borçluyuz. Bunu 
genel olarak bunu ikiye 
ayırırsak.  Birisi bu topraklarda 
doğan insanlar, bu topraklarda 
yaşayan insanlar. Diline, dinine, 
ırkına, cinsiyetine bakmadan 
bir arada yaşamamızı sağlayan 
Anadolu'nun insanları. Ahmet 
Yeseviler, Hacı Bektaş'ı veliler, 
Yunus Emre'ler, Mevlana, Ahi 
Evren, Hacı Bayram veliler gibi 
bir çok daha büyük insan 
Anadolu topraklarında 
yetişmiştir. Bu topraklar kıymetli 
topraklardır. Anadolu da 
yaşayan insanlar kadar Türkiye 
de yaşayan tüm insanların Bu 
topraklara sahip çıkarak 
kıymetini bilmemiz gerekir. Bu 
insanlar bizlere yüzyıllar önce 
hakkı ve adaleti öğretmişler, 
hoş görü ve sevgiyi öğretmişler. 
Bu topraklarda yüzyıllardan 

beri kadın erkek eşitliği var. 
Bunların yanı sıra bir başka 
değerini bilmemiz gereken şey 
var. Biz Müslüman bir ülkeyiz. 
Bizim gibi Müslüman ülke olan 
sayısı 57'dir. Her şeye rağmen 
bugün hala birlikte yaşıyorsak, 
birbirimizin mezhebinden dolayı 
giyiminden, kuşamından dolayı, 
doğduğu kentten dolayı 
birbirimize kötü 
davranmıyorsak bunu borçlu 
olduğumuz bir şey var. Her 
şeye rağmen dünyada Türkiye 
bir yıldız gibi parlıyor. Türkiye 
bugün bir Afganistan değilse bir 
Pakistan, Suriye, Irak, İran, 
Arabistan, Sudan, Mısır, Libya, 
Tunus değilse bunu o Laik 
demokratik Cumhuriyetimize 
borçluyuz. Bu Cumhuriyet 
sayesinde birlik beraberlik 
içerisinde yaşıyoruz. Herkes 
bilsin ki! Bu ülkede 
muhafazakar olanı da olmayanı 
da bir arada tutan en önemli 
şey Laik Demokratik 
Cumhuriyetimizdir. Türkiye 
eğer diğer Müslüman ülkelerde 

yaşanan insanlık dışı olaylarla 
anılmıyor ve bunlar bizim 
ülkemizde yaşanmıyorsa 
bunun en önemli sebebi bu 
toprakların yetiştirmiş olduğu 
en büyük devrimci Mustafa 
Kemal Atatürk'e borçluyuz. Her 
ne düşünce de veya siyasi 
görüşte olursak olalım Türkiye 
Cumhuriyetinin kurusuna saygı 
göstermek zorundayız. Onların 
zor şartlar altında kurduğu 
Cumhuriyeti ilelebet koruyup 
yüceltmek zorundayız. 
Cumhuriyete sahip çıkmak 
zorundayız dedi.”
CHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba'ya Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin 
tarafından isminin üzerinde 
yazılı olduğu meşhur Vakfıkebir 
ekmeği hediye edildi. Ayrıca 
Vakfıkebir Trabzonspor 
Taraftarlar Derneği Başkanı 
Hasan Bahadır tarafından 
üzerinde isminin yazılı olduğu 
Trabzonspor forması hediye 
edildi.
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CUMHURİYETİMİZİ COŞKUYLA KUTLADIK 
Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 99. Yıl Dönümü nedeniyle Vakfıkebir ilçemizde hükümet binası önünde kutlama töreni düzenlendi.

S
aygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasıyla 
başlayan törende 

Vakfıkebir Kaymakamımız Dr. 
Hacı Arslan Uzan ve Vakfıkebir 
Belediye Başkan Vekilimiz Erol 
Bahadır halkın ve öğrencilerin 
bayramını kutladı. Törene 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 

Başkan Vekilimiz Erol Bahadır, 
Cumhuriyet Savcısı Kadir Enes 
Atilla, İlçe Emniyet Müdürü 
Murat Soysay, İlçe Jandarma 
Komutanı J. Ütğm Mert 
Oğuztarhan, Daire Amirleri, 
Siyasi Partilerin temsilcileri, 
STK temsilcileri, Muhtarlar, 
Okul Müdürleri, Öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı. Günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmayı Vakfıkebir 
Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan 
Uzan yaptı. 
“TÜRK MİLLETİNİN 
KARAKTERİNE VE 
GELENEKLERİNE EN UYGUN 
İDARE CUMHURİYETTİR”
Bugün geçmişimizden 
aldığımız güçle, ezelden ebede 
büyük umutlar ve emin 
adımlarla birlik ve beraberlik 
içerisinde yürürken, Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 
“Türk Milletinin Karakterine ve 
Geleneklerine En Uygun İdare” 

olarak ifade ettiği geleceğimizin 
teminatı, dirilişin sembolü 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
99. Yılını kutlamanın gururunu 
ve coşkusunu hep birlikte 
yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, 
öncelikle; binlerce yıllık şanlı 
tarihimiz boyunca her dem 
yeniden doğuşlara ve şanlı 
yürüyüşlere imza atmış olan, 
başta; Cumhuriyetimizin 
kurucusu büyük ATATÜRK ve 
onun kahraman silah 
arkadaşları olmak üzere şanlı 
ecdadımızı, kanlarıyla bu 
toprakları vatan yapan aziz 
şehitlerimizi, kahraman 
gazilerimizi, rahmet; minnet ve 
şükranla yâd ediyor, Vakfıkebirli 
hemşerilerimin, yarınımız, 
umudumuz sevgili 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 
Cumhuriyet Bayramı'nı 
içtenlikle kutluyor, sizleri; en 
kalbi duygularla sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Vakfıkebirliler; 
Bilindiği üzere; 
“CUMHURİYETİMİZ; 29 EKİM 
1923 tarihinde yani bundan 99 
yıl önce bugün; “Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. İdare 
usulü, halkın mukadderatını 
geleceğini bizzat ve bilil idare 
etmesi esasına dayanır. 
Türkiye Devletinin hükümet 

şekli Cumhuriyettir.”  
ifadeleriyle ilan edilmiştir. Tarih 
açık bir şekilde göstermiştir ki, 
Büyük Türk milletinin bekasının 
ve çağdaş dünyada hak ettiği 
yeri almasının yegâne biçimi 
cumhuriyettir. Yaşadığımız 
sıkıntılı günlerden sonra kanla, 
irfanla kurduğumuz Cumhuriyet 
sayesindedir ki, bugün haklı 
olarak büyük bir millet ve devlet 
olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Büyük bir medeniyetin 
mirasçısı olan devletimiz, 
kurulduğu günden bu yana 
hızla büyümüş ve özellikle son 
yıllarda kimsenin hayal dahi 
edemeyeceği dev projeleri 
hayata geçirmiş, devletimiz ve 
milletimiz işbirliği içinde 
dünyanın en güçlü ekonomisine 
ve ordusuna sahip ülkeler 
arasına girmeyi başarmıştır. Bu 

duygu ve düşüncelerle, başta; 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
büyük önder M. Kemal 
ATATÜRK ve onun kahraman 
silah arkadaşları olmak üzere,  
şanlı tarihimizin ölümsüz 
sembolleri olan aziz 
şehitlerimizi, kahraman 
gazilerimizi bir kez daha 
rahmet, minnet ve şükran 
duygularıyla anıyorum. Büyük 
Türk Milletinin ve siz 
Vakfıkebirli hemşerilerimin 
Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar 
kutluyor; nice güzel 
bayramlarda birlikte olmak 
dileğiyle sevgilerimi ve 
saygılarımı sunuyorum.  
Daha sonra şiirler okundu, 
çeşitli yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere ödülleri 
verildi, halk oyunları gösterileri 
ile program son buldu.

Dr. Hacı Arslan UZAN
Kaymakam

VAKFIKEBİR CHP'DEN CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ
Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümü dolayısı ile Vakfıkebir CHP teşkilatı tarafından düzenlenen etkinliğe Genel
Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Milletvekili Ahmet Kaya'nın da katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlama yapıldı.

Veli AĞBABA
CHP Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet KAYA
Trabzon Milletvekili

Mehmet KESKİN
Vakfıkebir İlçe Başkanı

04.11.2022
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Osman KOYUNCU

İSLAM'DA SÜNNETLERİN YERİ ÜZERİNE BİR YORUM
âinatta iki çeşit sünnet vardır; 

Kbirisi küçük sünnet yani 
peygamberimizin yaptıkları, 

sözleri, fiilleri ve yazıları diğerine, ise 
büyük sünnettir ki buna sünnetullah 
(kâinattaki tabiat kanunları) diyoruz. 

   Kâinattaki fen bilimlerinin araştırıp 
bulduğu ve bulmaya devam ettiği canlı ve 
cansız varlıkları içine alan fizik, kimya, 
biyoloji, jeoloji ve astronomi gibi ilimlerin 
gösterdiği değişmez ve değişmesi ancak 
mu'cize ile olan kanunların tamamı büyük 
sünnettir. Küçük sünnet büyük sünnetin 
keşşafı yani öncüsüdür. Kuran, 
sünnetullahın örneğidir. İnsan kâinatın 
küçük bir özet ve çekirdeği, kâinat ise 
büyük bir insandır.  Sünnetullah büyük 
insan olan kâinat için bir mantık kitabıdır. 

   Varlık tektir ve bir bütündür, bu 
görünen ve bizlerin varlık dediklerimize 
Kur'ân'ın varlık demeyip şey diyor. Bu 
şeyler, o birliğin yansıması, gölgesi belki 
gölgelerinin gölgeleridir. İsra 110'da O tek 
varlığın iki farklı büyük boyutundan 
bahseder. Sonsuz soyut (maddî olmayan) 
boyuta Allah, O sonsuz soyutun somut 
(maddî) boyutuna Rahman diyoruz. Bu 
sonsuz soyut ve somutun bileşkesine 
vahdaniyet, vahdaniyetin bütün 
özelliklerini gösteren en küçük çaptaki 
yansımasına ehadiyet denir. Güneş 
vahdaniyetse, su damlasındaki 
yansıması ehadiyettir. Ehadiyetin en 
mükemmel ve en büyüğü Hz. 
Muhammed'dir (asm). Bütün 
peygamberler ve kitaplar O birliğini ve 
vahdaniyetini göstermek için gelmiştir. 

   Bütün kutsal kitaplar ve peygamberler 
O varlığı anlatıyor. O'nu anlatan, 

insanların yazdığı kitaplar cam gibi şeffaf 
olup altında Kur'ân'ı ve Allah'ı göstermeli, 
gölge olmamalı. Maalesef yazılan 
kitapların çoğu gölge oluyor, 
görünmelerini engelliyor. 

   İnsan, peygamber bile olsa sonsuzluğu 
kavrayamaz, o sonsuzluk ancak onun 
isimleri ile kısmen öğrenilir. Kâinattaki 
fenler Allah'ın isimleri ve kâinatın aklıdır. 
O varlık ancak O'nun isimleri olan fenlerle 
bilinebilir. Peygamberlerin sünnetleri, 
kâinatı fen ilimleri ışığında anlamak için 
basamaktır. Yoksa sakalın boyunu 
şalvarın şeklini tespit için değildir. 

   İslâm âlemi, kâinatın aklı ve Allah'ın 
isimleri olan fenleri dışladığından geri 
kaldılar. İnsanların çoğu sineğin 
ısırmasından kaçar yılanların ağzına 
girer. Kılık kıyafet gibi sinek ısırması gibi 
küçük işlerle uğraşır yalan, gıybet, hak 
yeme ve iftira gibi çok büyük günahları 
rahatça işlerler. 

   Her zamanın bir hükmü vardır, 
Mecelle'de zamanın değişmesi ile 
hükümlerin değişmesi kaçınılmazdır der. 
Bu zamanda bütün ilimleri ayrım 
yapmadan öğretilmeli. O, tektir ve bütün 
ilimler de O'nundur. 

   Kâinatın aklını ve Allah'ın isimlerini 
bilmeden Allah, gerçek manada 
bilinemez. O çok uzaklarda, somut bir 
varlık olarak algılanırsa, gerçek manada 
iman sayılmaz. 

   İnsanlık, Allah'ın birliğine hayatın 
devamlı olduğuna (ölümden sonra 
dirilmeye) inanır ve bütün varlıklar için iyi 
işler yaparsa kurtulmuştur.  

Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimleri  Odası Başkanı
Erol Sayın'dan Uyarı; sahipli kedi ve köpeklerinizi kimliklendirin.

T
arım ve Orman Bakanlığı, 
Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü ile Türk 

Veteriner Hekimleri Birliği 
(TVHB) arasında kedi, köpek ve 
gelinciklerin hareketlerinin takibi 
ve hayvan hastalıkları ile daha 
etkin mücadele etmek amacıyla 
ev hayvanlarının 
kimliklendirilerek, elektronik 
ortamda kayıt altına alınması 
için protokol imzalandı.
“SON BAŞVURU 31 ARALIK 
2022"
Bilindiği üzere "Kedi, Köpek ve 
Gelinciklerin Kimliklendirilmesi 
ve Kayıt Altına Alınmasına Dair 
Yönetmelik” 26/2/2018 tarihli ve 
30344 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 
Yönetmelikle Tarım ve Orman 
Bakanlığınca, ev hayvanı 
sahiplerinin, kedi, köpek ve 
gelinciklerine kimlik çıkartarak, 
doğum, ölüm, kayıp ve sahip 
değişikliğiyle ilgili bilgileri 
Bakanlığın il veya ilçe 
müdürlüklerine süresi içinde 
bildirmesi zorunlu hale getirildi.
“AĞRISIZ VE ZARARSIZ BİR 
İŞLEM”
Sahipli kedi ve köpeklerin 
mikroçip takılarak 
kimliklendirilmesinin yasal bir 

sorumluluk olduğunu hatırlatan 
Başkan Sayın,  hayvan 
sahiplerinin 31 Aralık 2022 
tarihine kadar Tarım İlçe 
Müdürlükleri veya Özel Veteriner 
Hekim Kliniklerine müracaat 
ederek bu işlemi yaptırmaları 
gerektiğini söyledi. 
“SOKAĞA TERK ETMELERİN 
ÖNÜNE GEÇİLECEK”
Mikroçip işleminin oldukça 
ağrısız bir işlem olduğunu 
söyleyen Başkan Sayın, 

mikroçip patili dostlarımızın deri 
altına ağrısız bir şekilde 
yerleştiriyor. Kimliklendirme 
işlemi ile sokağa terk etmelerin 
önüne geçilmesi de 
hedefleniyor. Hayvanını sokağa 
terk edenlere 2724 TL, Kayıt 
yaptırmayanlara ise 1634 TL 
idari para cezası uygulanacak. 1 
Ocak 2023 tarihinden itibaren 
ise 6 aylığa kadar olan pet 
hayvanlarımız cezasız kayıt 
altına alınacaktır.

HABER

SAHİPLİ KEDİ VE KÖPEKLERİNİZİ KİMLİKLENDİRİN

MÜDÜR ALTIN'DAN “İLK YARDIM
EĞİTİMLERİ” KURSUNA ZİYARET
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altı, Milli Eğitim Bakanlığının Temel
Eğitimde 10 Bin Okul Projesi “İlk Yardım Eğitimleri” kursunu ziyaret etti.

tatürk Ortaokulu'nda 

Adevam eden kursu 
ziyaret eden İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Ahmet Altın'a 
şube müdürlerinden Şeref 
İçoğlu, Ömer Baştan  ve okul 
müdürü Çetin Zaim eşlik ettiler. 
İlk yardım eğitmenlerinden 
Gökçen Aksoy ve Muhammet 
Bilgin tarafından Vakfıkebir 
Atatürk Ortaokulu'nda 
Büyükliman Bölgesi okullarında 
öğretmenlik yapan eğitimcilere 
8 saat teorik ve 8 saat 
uygulamalı, sabah 08.00 ile 

17.00 saatleri arasında eğitim 
veriliyor. Eğitimleri başarıyla 
bitirenler yapılacak sınav 
sonrası sertifikalarını alacaklar. 
Gökçen Aksoy ve Muhammet 
Bilgin yaptıkları 
bilgilendirmede;  Bölge olarak 
Çarşıbaşı, Beşikdüzü, Tonya 
ve Şalpazarı ilçeleri 
öğretmenleri Vakfıkebir İlk 
Yardım ve Eğitim Merkezi'nde 
eğitim görecekler. Türkiye 
geneline bakıldığında 10 bin 
öğretmen aynen Vakfıkebir'de 
olduğu gibi şuan hem teorik 

hem de uygulamalı eğitim 
alıyorlar. Yedi öğretmene bir 
eğitmen şeklinde başlanıldı. 
Bölge genelinde tüm 
öğretmenler bitene kadar 
eğitimler devam ettiğini belirtti.
Müdür Altın, kursiyerlere 
kolaylıklar diledikten sonra 
sizlerde okullarınızda sağlık 
neferi olarak öğrenci ve 
öğretmen arkadaşlarınızı 
bilgilendireceksiniz. Bu 
manada sizleri de 
katılımlarınızdan dolayı 
kutluyorum dedi.

Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ergün, TRT Trabzon
Radyosu'nda yayınlanan “Bölge Gündemi” programının canlı yayın konuğu oldu.

MÜDÜR ERGÜN TRT TRABZON
RADYOSU'NA KONUK OLDU

V
akfıkebir Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Tolga Ergün, 

31 Ekim 2022 Pazartesi saat 
12.10'da TRT Trabzon 

Radyosu'nda yayınlanan “Bölge 
Gündemi” programının canlı 
yayın konuğu oldu. Özlem 
Kömürcü'nün sunduğu canlı 
yayın programına katılan Ergün, 

“31 Ekim Dünya Tasarruf Günü 
dolayısıyla parasal tasarrufa 
dikkat çekerek, tasarrufun mikro 
düzeyde bireyleri ve hane 
halklarını, makro düzeyde ise 
toplumları ve ülke ekonomilerini 
yakından ilgilendirdiğini söyledi. 
Bireylerin ve hane halklarının 
belirli periyodlarda mutlaka 
bütçe hazırlamasını ve buna 
uyması gerektiğini ifade eden 
Ergün, harcama yapılırken 
ihtiyaç mı?yoksa istek mi? 
sorusunun sorulmasını, az veya 
çok demeden maaş veya elde 
edilen gelirden bir miktar ayırıp 
birikim yapmak gerektiğini ve bu 
konuda daha fazla 
kitlelereulaşmak için farkındalık 
oluşturulması gerektiğini 
vurguladı.”

BİR YUDUM MUTLULUK 
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, akülü sandalye ihtiyacı olan vatandaşın talebini
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ileterek ihtiyacı karşıladı. 

onu ile ilgili olarak bir 

Kaçıklama yapan Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis 

Uzun, “Akülü sandalyeye ihtiyacı 
olan vatandaşımız Meryem Cüre'nin 
talebini İBB Muhtarlar Dairesi 
Başkanımız Sayın Yavuz Saltık 
aracılığı ile İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Ekrem 
İmamoğlu'na ilettik. Akülü sandalyeyi 
Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 
selamları ile Meryem Cüre'ye teslim 
ettik. Meryem Cüre'nin hayatında 
önemli bir yeri olan sandalyeye 
kavuşmasının heyecanı ve 
mutluluğu görülmeye değerdi. 
Meryem Cüre'nin Sayın 
Başkanımıza selamları ve hayır 
dualarını iletti” dedi. 
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AMACINIZ İYİ VE ŞUURLU BİR
NESİL YETİŞTİRMEK OLMALIDIR
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı okul aile birliği toplantısı İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın'ın katılımları ile okulun konferans salonunda gerçekleşti.

V
akfıkebir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 2022-2023 
Eğitim-Öğretim yılı okul 

aile birliği toplantısına İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın, Okul Müdürü 
Hayrettin Deniz, Dernek 
Başkanı Ali Uçar, Okul Aile 
Birliği Başkanı Yasin Yıldız ve 
yönetiminin yanı sıra velilerin 
katılımı ile  okulun konferans 
salonunda gerçekleşti. Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşını 
ardından açılış konuşmasını 
Okul Müdürü Hayrettin Deniz 
yaptı.
“ÇOCUKLARIMIZIN 
GELECEĞİNİ 
ŞEKİLLENDİREN 
İNSANLARIZ”
Okul Müdürü Hayrettin Deniz 
konuşmasında özetle şu 
konulara yer verdi: “Sizlerle 
birlikte öğrencilerimizi İnşallah 
en iyi şekilde yetiştirmek için 
ekibimizle birlikte elimizden 
gelen gayreti göstermeye 
çalışıyoruz. Bu çocuklar bizim 
geleceğimiz. Bu geleceği bizler, 
bu günden okul olarak, 
öğretmenler olarak, veliler 
olarak şekillendiren insanlarız. 
Çocuklarımızı yetiştirirken iki 
ana hedefimiz var: Burası 
Anadolu İmam- Hatip Lisesi. 
Anadolu İmam- Hatip Lisesi 
öğrencilerinin her birinin, 
gerçekten vatanını, milletini 
seven; inançlı, ahlaklı, düzgün, 
dürüst öğrenciler olmasını 
istiyoruz. Çünkü biz ancak 
öğrencilerimizi bu şekilde 
yetiştirebilirsek kendimiz için, 
çocuklarımız için, ülkemiz için, 
geleceğimiz için bir şeyler 
yapmış oluruz. Sevgili 
Peygamberimiz (sav) bir hadis-i 
şerifinde, 'Hiçbir anne ve baba 
evladına güzel ahlak ve 
terbiyeden daha büyük bir 
miras bırakmamıştır' diye 
buyuruyor. Öyleyse 
evlatlarımıza bırakacağımız en 
büyük miras ne evdir, ne 
arabadır, ne ticari bir mekândır; 
güzel ahlak ve terbiyedir. Bizim 
birinci hedefimiz bu. Biz, bunu 
gerçekleştirmek için çaba sarf 
etmek durumundayız.  Okullar 
öğrencilerle daha güzelleşiyor” 
şeklinde konuştu.
“AMACINIZ İYİ VE ŞUURLU 
BİR NESİL YETİŞTİRMEK 
OLMALIDIR”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan ise 
konuşmasında; “Eğitimin 
kalitesinin daha da artırılması 
noktasında vizyon projelere 

imza atıldıkları için okul idaresi, 
okul aile birliği yönetimi ve 
dernek üyelerini kutluyorum 
dedi. Uzan; Değerli velilerimiz, 
okullarımızı geziyoruz ve 
öğrencilerimizi tanıyoruz. Okul 
idarelerimizin öncülüğünde 
öğretmenlerimiz ile birlikte 
toplantılar yapıyoruz. Bu 
ziyaretlerimizin sonucunda 
gözlemliyoruz ki! Okulun ve 
eğitimin olmazsa olmaz en 
büyük parçası ailedir. Aile 
sadece çocuğunu okula 
göndermesi, öğretmene 
göndermesi, fiziki koşulların iyi 
olması yeterli değil. Aile olarak 
içinden geçtiğimiz süreç çok 
zorlu. Teknolojik anlamda 
yoğun bir dünyada yaşıyoruz. 
Bizler dijital mecraya göçmen 
bir toplumuz. Ancak gençlerimiz 
dijital mecranın içinde doğdu. 
Burada çok ciddi anlamda 
gençlerimizi risk altında tutan 
bir durum var. Dijidal 
materyallerin kullanımı 
Pandemi ile birlikte daha da 
fazla yoğunlaştı. Buradan şunu 
çıkartmalıyız. Teknoloji 
bağımlılığı da sigara ve alkol 
bağımlılığı gibi bir hale geldi. 
Aman çocuğum her şeyin en 
iyisine layık, tablet, bilgisayar, 
laptop alayım eline vereyim 
demeyin.  Bunu kontrolsüz bir 
şekilde yapmayın. Böyle 
davranarak çocuğunuza iyilik 
yapmıyorsunuz. Kontrollü bir 
şekilde bu teknolojinin 
imkanlarından eğitim öğretime 
katkı sağlayacak şekilde 
faydalanmalıdır gençlerimiz. 
Aksi taktirde sosyal medya 
mecralarının maalesef 
bağımlısı ve esiri oluyorlar. 
Gençler bu yüzden 
amaçlarından ve hedeflerinden 
uzaklaşıyorlar. Değerli veliler 
sizler eğitimin önemli 
paydaşlarından birisiniz. 
Eğitimde okul yönetimi ve 
öğretmenler bir paydaşsa 

sizlerde paydaşsınız. Aileler 
olarak bizler çocuklarımızı djital 
mecralara ve sokağa 
bırakıyoruz. Bizler aile 
büyükleri olarak günlük 
yaşantımızın içerisinde 
yoğrulup gidiyoruz. 
Çocuklarımızın gelişiminden 
haberdar olmuyoruz. Bu durum 
karşısında maalesef 
Çocuklarınızı sizler değil, 
öğretmenler değil sokak 
büyütüyor kıymetli velilerimiz. 
Sakın buna müsaade etmeyin. 
Hepimizin ortak sorulmuşluğu 
iyi bir insan yetiştirmektir. 
Lütfen ben çocuğumun şu 
makamda olmasını istiyorum 
demeyin. Öncelikle iyi bir insan 
olmasını isteyin. Şuursuz ve 
karaktersiz bir doktor yada 
başka bir makamda olacağına 
olmasın. Öncelikle vatanını ve 
bayrağını seven ahlaki 
değerlere önem veren iyi bir 
insan olsun. Bu konuda 
hepimizin üzerine sorumluluklar 
düşüyor. Çocuklarınıza iyiyi, 
doğruyu, dürüstlüğü, 
riyakârlılıktan kaçınmayı, 
hoşgörüyü, alçak gönüllülüğü 
gerçekten ittirak ettirmeliyiz. 
Çocuklarımıza İslam ahlakını, 
peygamber efendimizin 
ahlakını öğreterek 
yaşatmalıyız. Bunlar sadece 
öğretmenlerimizin verdiği ile 
kalmamalı. Belli bir yaştan 
sonra çocuklarınıza 
dokunamayacak 
bükemeyeceksiniz. Bu süreçleri 
iyi değerlendirmenizi sizlere 
öneriyoruz. Elinizi ve gözünüzü 
çocuklarınızın üzerinden 
çekmeyin. Okul yönetimine ve 
öğretmenlerimize destek 
olmalısınız. Amacınız iyi ve 
şuurlu bir nesil yetiştirmek 
olmalıdır. Aile olarak sizler 
sorumluluklarınızı bilerek 
hareket etmelisiniz dedi.
Konuşmaların ardından görev 
süresi sona eren Okul Aile 
Birliği Başkanı Yasin Yıldız ve 
yönetim kurulu üyelerine 
teşekkür plaketi takdim edildi. 
Okul Aile Birliği seçimlerinde 
yeni başkan Samet Çimşit 
seçilirken yönetim kurulu 
Mustafa Güdü, Neriman 
Kızkaban, Tamer Öztürk ve 
Tahsin Tosun'dan oluştu. Yeni 
yönetime görevlerinde başarılar 
diliyoruz.

O
rtahisar Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü'nün 

hazırlıklarını devam ettirdiği 
Basın Müzesi'nde görücüye 
çıkacak basın yayın materyalleri 
yurdun dört bir tarafından 
toplanıyor.  Trabzon'un ilk basın 
müzesinde matbaadan, baskı 
kalıplarına, haberleşme 
araçlarından, fotoğraf 
makinelerine, gazetelerden, 
dergilere kadar birçok basın 
yayın materyali sergilenecek. 
Trabzon'da ilk kez yayın 
hayatına başlayan gazete ve 
dergilere ait nüshalar da müzede 
sergilenecek. Trabzon'un duayen 
gazetecilerinin daktilo, fotoğraf 
makineleri ile kayıt cihazlarının 
da yer alacağı müzede yaklaşık 
500'ün üzerinde basın yayın 
araç ve gereci görücüye çıkacak. 
Müzede geçmişten günümüze 
Trabzon'un duayen 
gazetecilerine ait daktilo, fotoğraf 
ve matbaa makineleri de 

sergilenecek. Basın Müzesi'nde 
öğrencilerin, gazetecilerin ve 
araştırmacıların yararlanması 
için bir de basın yayın tarihiyle 
ilgili kütüphane yer alacak. 
Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulanan Ortahisar Belediye 
Başkanı Ahmet Metin Genç, 
yaklaşık 150 yıllık basın yayın 
geçmişi olan Trabzon'un bu 
zengin tarihi birikiminin 
kurumsallaşması ve geleceğe 
taşınması için basın müzesini 
hayata geçireceklerini kaydetti. 
Başkan Genç, bugüne kadar 
basın müzesine envanter 
desteğinde bulunan herkese 
teşekkürlerini ileterek, 
vatandaşları ve medya 
mensuplarını müzeye envanter 
desteğinde bulunmaya çağırdı. 
Müzeyle ilgili açıklamalarını 
sürdüren Başkan Genç, şöyle 
konuştu: “Trabzon'da ilk matbaa 
olan Trabzon Vilayet Matbaası 
1865 yılında kurulmuş. Bunun 
hemen akabinde ilk gazete olan 

Trabzon Vilayet Gazetesi ise 
1869'da çıkmıştır. Milli mücadele 
öncesinde ve ikinci meşrutiyet 
döneminde değişik tarihlerde 
35'e yakın gazetenin çıktığını 
görüyoruz. Özellikle milli 
mücadeleyi destekleyen çok 
sayıda neşriyatın şehrimizde 
basılması bizim tarihimiz 
açısından çok önemli” dedi. 
Basın Müzesi'nde sergilenmek 
üzere ellerinde basın araç gereci 
bulunan vatandaşları ve medya 
mensuplarını müzeye bağışa 
davet eden Başkan Genç, 
“Basın müzemizde baskı 
teknikleri, yayıncılık, matbaacılık, 
fotoğrafçılığın gelişim 
aşamalarıyla ilgili çok önemli bir 
envanteri görücüye çıkaracağız. 
Bu anlamda ellerinde müzede 
sergilenecek nitelikte basın 
ekipmanı, araç ve gereci 
bulunan vatandaşlarımızı 
müzemize bağış yapmaya 
çağırıyoruz. Bu her türlü basın 
araç ve gereci olabilir. Kayıt 
cihazı, haberleşme cihazları, 
matbaa, baskı kalıpları, fotoğraf 
makinesi, gazete, dergi gibi 
ekipmanlara sahip 
vatandaşlarımızın isimlerini de 
yazarak bu ekipmanları 
müzemizde sergilemekten 
memnuniyet duyarız. Bu 
anlamda bu materyaller de 
evlerde atıl durumda kalmaktan 
kurtarılıp bir nevi topluma mâl 
olmuş olur” ifadelerini kullandı.
Başkan Genç, Basın Müzesi'nin 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü'nde hizmete açılacağını 
sözlerine ekledi.

BASIN MÜZESİ AÇILIYOR
Trabzon Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırlıklarını devam ettirdiği
Basın Müzesi'nde görücüye çıkacak basın yayın materyalleri yurdun dört bir tarafından toplanıyor.

Hayrettin DENİZ
Okul Müdürü

Dr. Hacı Arslan UZAN
Kaymakam

ELVAN İLE ERGÜN
DÜNYA EVİNE GİRDİLER

akfıkebir İlçesi 

VBüyükliman 
Mahallesinden 

Almanya'nın Başkenti Berlin'de 
ikamet eden Zehra ve Ali Paşa 
Kılıç'ın oğlu Almanya'da ticaret 
ve menajerlik işleri ile uğraşan 
Ergün Kılıç yine Almanya'da 
yaşayan ve Sakarya ili 
nüfusuna kayıtlı Hacer ve 
merhum Hasan Kahveci'nin 
kızları Elvan ile hayatını 
birleştirerek dünya evine 
girdiler. İki aile arasında 
gerçekleştirilen sade bir törenle 
hayatlarını birleştiren Elvan ile 
Ergün'e bizlerde ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz. 

FRANSIZ BAŞKAN
AĞASAR'A HAYRAN KALDI!
Fransa'nın Garges Les Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez, Şalpazarı
Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Refik Kurukız ile bir araya geldi.

B
aşkan Jimenez, 24 Şubat 
Trabzon'un Kurtuluşu 
etkinliklerini 2023 yılında 

Garges Les Gonesse şehrinde 
gerçekleştirmek istediklerini 
etkinliğe davet ettiğini söyledi.
Trabzon Şalpazarı İlçesine bağlı 
Sinlice Mahallesi sakinlerinden 
olan gurbetçi hemşerimiz ikamet 
ettiği Fransa Paris Ağasarlılar 
Dernek Başkanı Talip Erata'nın 
girişimleri sonucu aynı zamanda 
Trabzonspor fanatiği olan 
Fransa'nın Garges Les Gonesse 
Belediye Başkanı Benoit 
Jimenez ve Belediye Meclis 
Üyelerinden Türk olmasından 
dolayı Trabzon'da misafir 
edilmesi Başkan Erata'nın 
girişimleri Belediye Başkanı 
Benoit Jimenez tarafından 
olumlu karşılanarak bu ziyaret 
gerçekleşti.
“TALİP BAŞKAN İLÇEMDE 
BENOİT JİMENEZ BAŞKANI 
GÖRÜNCE DUYGULANDIM”
Fransa'nın Garges Les Gonesse 
Belediye Başkanı Benoit 
Jimenez, hayranı olduğu ve 
Şampiyon takım Trabzonspor'un 
şehrinde Şalpazarı'nın evladı 
Trabzon Büyükşehir Belediye 

Başkan vekili 
Atilla Ataman 
tarafından 
kendisine 
“Vakfıkebir 
Ekmeği” ile hoş 
geldin ziyaretinde 
bulunmuştu.
Fransa'nın 
Garges Les 
Gonesse Belediye 
Başkanı Benoit 
Jimenez, ve 
belediye meclis 
üyeleri nezdinde 
Başkan Kurukız'ı 

makamında ziyaretsonrası  
Şalpazarı İlçe merkezini 
gezdiler. Başkanların İlçe 
ziyaretine Fransa Paris 
Ağasarlılar Dernek Başkanı Ali 
Erata'da eşlik etti. Talip Başkan 
İlçemde Benoit Jimenez 
Başkanı Görünce Duygulandım 
dedi.
İlçemiz Belediye Başkanı 
ziyaretine misafir Belediye 
Başkanı Jimenez'e Büyükşehir 
Belediyesini ziyareti sırasında 
Genel Müdür Benoit Nagel, 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Bursalı Gülseren Ekici, Belediye 
Encümeni Trabzonlu Müfit 
Birinci ve Belediye Encümeni 
Niğdeli Fatih Karakadağ eşlik 
etti.
JİMENEZ: 
“TRABZONSPORLUYUM”
Fransa'da ve şehirlerinde çok 
sayıda Trabzon ile Karadeniz 
hemşehri derneği bulunduğunu, 
kendisinin de Trabzonsporlu 
olduğunu belirten Belediye 
Başkanı Jimenez, "Şehrimizde 2 
binin üzerinde Türk 
vatandaşımız yaşamaktadır. 
Türk Belediye Başkan 

Yardımcımız ve Türk 
encümenlerimiz var. Güzel bir 
ilişkimiz ve diyaloğumuz var. 
Bugün de güzel ilçenizdeyiz. 
Bizi ağırlamanızdan ve 
gösterdiğiniz misafirperverlikten 
çok memnun kaldık. 2023 
yılında Garges Les Gonesse 
şehrimizde 24 Şubat Trabzon'un 
Kurtuluşu etkinliği 
gerçekleştirmek istiyoruz. Bu 
etkinliğe Karadeniz Bölgesi'nden 
olan ve ülkemizde yaşayan 
vatandaşlarımızı da davet 
edeceğiz" Şalpazarı Belediye 
Başkanı olarak sizleri de 
aramızdan görmekten onur 
duyarız dedi.
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Belediye Başkanı Refik Kurukız  
ise, "Trabzonlu hemşehrilerimize 
dünyanın her bölgesinde 
rastlayabilirsiniz ve her şeyi 
başarmak için tüm güçleriyle 
çalışırlar. Sizin ekibinizde de 
Trabzonlu hemşehrimizin olması 
da bunun bir göstergesidir. 
Sizleri ilçemizde ağırlamaktan 
çok mutlu olduk." ifadelerini 
kullandı.
“BAŞKAN KURUKIZ HEDİYE 
FARKINI GÖSTERDİ 
MİSAFİRLERİNE”
Belediye Başkanı Refik Kurukız 
ziyaretin sonunda Garges Les 
Gonesse Belediye Başkanı 
Benoit Jimenez ve 
beraberindeki heyete çeşitli 
hediyeler (Bal, Çentik, Ağasar 
Elbiseli Bebek, Çay, Fındık ve 
Fotoğraf yarışmasında dereceye 
giren fotoğrafı takdim etti.
Ziyaret, Belediye Başkanı Refik 
Kurukız ve Başkan Jimenez'in 
hatıra fotoğrafı çektirmesinin 
ardından sona erdi.

ZAYİ İLANI

Gümüşhane Üniversitesi Torul Meslek Yüksek Okulu’ndan almış olduğum diplomamı
kaybettim, yenisini alacağımdan dolayı eskisi hükümsüzdür.

Birol TOPKARA oğlu 2000 yılı doğumlu Abdulkadir TOPKARA
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Ç
arşıbaşı ilçesinde Müfit 
Yolcuya ait Yolcu 
Vakfıkebir Ekmek Fırını 
ustası Metin Bankoğlu 

tarafından Cumhuriyet 
Bayramı'na özel yapılan “29 
Ekim ve Türk Bayrağı” logolu 
ekmekler çıktığı anda tükendi.
Bir dünya klasiği “Vakfıkebir 

Ekmeği”ne münhasır 
büyüklükleri nedeniyle 
logolamaya kolay gelen 5 ve 7 
kiloluk ekmelerin üzerine yazılan 
çeşitli yazılar revaçta. 
Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl 
dönümü nedeniyle Çarşıbaşı 
İlçesi'nde faaliyet gösteren Yolcu 
Vakfıkebir Ekmek Fırını 

Cumhuriyete özel olarak 
tasarladığı “29 Ekim ve Türk 
Bayraklı” ekmekleri görenler 
şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Ekmek almak için müşteri olarak 
girdikleri fırında “29 Ekim ve 
Türk Bayraklı” ekmekleri 
görenler ilk olarak aldıkları 
ekmekleri kayıpta 
yiyemeyeceklerini ifade ederek 
çok duygulandıklarını ve ekmek 
ustası Metin Bankoğlu'na bu 
anlamlı günde böyle bir tasarım 
yaptıkları için teşekkür ediyoruz 
dediler. Fırın ustası Metin 
Bankoğlu ise “işimiz ekmek” 
diyerek hamurları ilmek ilmek 
işleyerek günün anlamına uygun 
olarak her çeşit ve boyutta 
ekmek tasarladıklarını belirterek 
bizi izlemeye devam edin. Çeşit 
ve kalitemizi göreceksiniz 
diyerek müşterilerini uyardı. 
Fırın İşletmecisi Müfit Yolcu ise 
Kalite ve damak tadına önem 
verenlerin adresinin Çarşıbaşı 
Yolcu Vakfıkebir Ekmek Fırını 
olduğunu söyledi. 

KÜÇÜK BALIKÇILARA DESTEK ARTIRILDI
Küçük ölçekli balıkçılara devlet tarafından her yıl verilen destekleme ödemeleri,
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yüzde 240 ile yüzde 314 oranında değişen miktarlarda artırıldı.

hsan Sabri İnce, 1975 yılında 

İTonya ilçesinde doğdu. 
İlköğrenimini Vakfıkebir 

Cumhuriyet İlkokulu, Lise 
Öğrenimini Beşikdüzü Atatürk 
Lisesi, Yüksek Öğrenimini Kafkas 
Üniversitesi Orman 
Mühendisliğinde tamamladı. 
Mesleki yaşamında; Tunceli 
Orman İşletme Müdürlüğüne 
Bağlı Nazimiye Orman İşletme 
Şefliği, Gümüşhane Torul Orman 
İşletme Müdürlüğü İşletme Şefi, 

Kürtün Günyüzü İşletme Şefi, 
Safranbolu İşletme Müdür 
Yardımcısı, Bolu Orman Bölge 
Müdürlüğüne Bağlı Taşkesti 
Orman İşletme Müdürü olarak 
görev yaptı. Son olarak Sinop 
Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı 
Türkeli Orman İşletme 
Müdürlüğüne atanan ve yeni 
görevine başlayan evli ve iki 
çocuk babası İhsan Sabri İnce'yi 
kutluyor yeni görevinde başarılar 
diliyoruz.

TBMM ÇEVRE KOMİSYONU
BAŞKANI VE AK PARTİ TRABZON
MİLLETVEKİLİ MUHAMMET
BALTA'DAN 29 EKİM MESAJI
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta,
"Büyük fedakarlıklarla kazandığımız bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan, millet
iradesinin hakim kılındığı Cumhuriyetimizin 99. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz' dedi.

T
BMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta, Cumhuriyetin 
99. Kuruluş Yıldönümü 
nedeniyle bir kutlama mesajı 
yayınladı. Milletvekili Balta, 
mesajında “Her türlü zorluğa ve 
imkânsızlığa rağmen Aziz 
Milletimizin bağımsızlığına 
kavuşabilmek için kadınıyla 
erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle 
topyekûn inanç ve kararlılıkla 
giriştiği Kurtuluş Savaşı'mız, her 
safhası eşsiz kahramanlık 

destanlarıyla dolu büyük bir 
zaferle sonuçlanmıştır.Bu büyük 
zaferin sonucunda 
kahramanlarımız tarafından 
bize, geçmişimize gururla, 
geleceğimize güvenle 
bakmamızı sağlayacak bir ülke 
ve Cumhuriyet armağan 
edilmiştir.
Kurtuluş Savaşı'nda tarihi bir 
başarı elde edilmesi ve ardından 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurulması, Anadolu'daki bin yıllık 
egemenliğimizi ebedileştiren ileri 
görüşlü bir adım olmuştur. 
Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe 
adım adım yürüdüğü bir 
dönemde, bir olarak, birlik 
olarak, milletimiz için bu 
toprakları vatan kılan değerlere 
sonuna kadar sahip çıkarak 
yolumuza devam edeceğiz. 
Hiçbir gücün, hiçbir kötü niyetin, 
hiçbir kirli emelin bizi 
yolumuzdan döndürmesine izin 
vermeyeceğiz” dedi. 
Milletvekili Balta sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Hükümet olarak son 
20yılda Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 

liderliğindeki devrim niteliğindeki 
reformlarla, dünyada hayranlıkla 
takip edilen mega projelerle, 
insani yardımlarla dünyanın 
istikrar, refah, adalet ve vicdan 
merkezi haline gelen Türkiye 
Cumhuriyeti, kuruluş ideali olan 
hedeflere bugün her 
zamankinden daha yakın 
olmuştur. Büyük ve güçlü bir 
Türkiye idealimize giden yolda 
yepyeni bir Türkiye Yüzyılı 
başlıyor.Türkiye Yüzyılı 
vizyonumuzla bugünkü 
kazanımlarının da ilerisine 
geçmiş, çok daha kalkınmış ve 
müreffeh bir Türkiye'yi 
milletimizle el birliği, gönül birliği 
ve kader birlikteliği içerisinde 
inşa edeceğiz. 
Bu duygularla hemşerilerimin ve 
bütün milletimizin Cumhuriyet 
Bayramını tebrik ediyor, Türk 
milletinin egemenliğinin bir kez 
daha tarihe nakşedildiği, 
cumhuriyetin ilanının 99. yılında 
başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, tüm Milli 
Mücadele kahramanlarımızı 
rahmetle yad ediyorum."

TÜRK BAYRAĞI LOGOLU
EKMEKLERE İLGİ ÇOK!
Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yıl dönümü nedeniyle “29 Ekim ve Türk Bayrağı” logolu ekmekler anında tükendi.

TRABZON'UN KURTULUŞU
FRANSA'DA DA KUTLANACAK
Fransa'nın Garges Les Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez, Trabzon Büyükşehir Belediyesini
ziyaret ederek Başkan Vekili Atilla Ataman ile bir araya geldi. Başkan Jimenez, 24 Şubat Trabzon'un
Kurtuluşu etkinliklerini 2023 yılında Garges Les Gonesse şehrinde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

T
rabzon Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili 
Atilla Ataman, Garges 

Les Gonesse şehrinin Belediye 
Başkanı Benoit Jimenez ve 
beraberindeki heyeti 
makamında ağırladı. Belediye 
Başkanı Jimenez'e Büyükşehir 
Belediyesini ziyareti sırasında 
Genel Müdür Benoit Nagel, 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Bursalı Gülseren Ekici, 
Belediye Encümeni Trabzonlu 
Müfit Birinci ve Belediye 
Encümeni Niğdeli Fatih 
Karakadağ eşlik etti.
JİMENEZ: 
TRABZONSPORLUYUM
Fransa'da ve şehirlerinde çok 
sayıda Trabzon ile Karadeniz 
hemşehri derneği 
bulunduğunu, kendisinin de 
Trabzonsporlu olduğunu 
belirten Belediye Başkanı 
Jimenez, "Şehrimizde 2 binin 
üzerinde Türk vatandaşımız 
yaşamaktadır. Türk Belediye 
Başkan Yardımcımız ve Türk 

encümenlerimiz var. Güzel bir 
ilişkimiz ve diyaloğumuz var. 
Bugün de güzel kentinizdeyiz. 
Bizi ağırlamanızdan ve 
gösterdiğiniz 
misafirperverlikten çok 
memnun kaldık. 2023 yılında 
Garges Les Gonesse 
şehrimizde 24 Şubat 
Trabzon'un Kurtuluşu etkinliği 
gerçekleştirmek istiyoruz. Bu 
etkinliğe Karadeniz 
Bölgesi'nden olan ve 
ülkemizde yaşayan 
vatandaşlarımızı da davet 
edeceğiz" dedi. 
“ÜZERİMİZE DÜŞENİ 
YAPMAYA HAZIRIZ”
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Başkan Vekili Atilla Ataman ise, 
"Trabzonlu hemşehrilerimize 
dünyanın her bölgesinde 
rastlayabilirsiniz ve her şeyi 
başarmak için tüm güçleriyle 
çalışırlar. Sizin ekibinizde de 
Trabzonlu hemşehrimizin 
olması da bunun bir 

göstergesidir. Sizleri 
şehrimizde ağırlamaktan çok 
mutlu olduk. 24 Şubat 
Trabzon'un Kurtuluşu etkinliğini 
Fransa'da, Paris'e 15 kilometre 
mesafede olan Garges Les 
Gonesse şehrinizde 
gerçekleştirmek istemeniz bizi 
ayrıca gururlandırmıştır. Orada 
planladığınız etkinlikte biz de 
üzerimize düşeni yapmaya 
hazırız. Garges Les Gonesse 
Belediye Başkanımız zaten 
Trabzonsporlu olduğunu 
söyledi. Bugün kravatının da 
bordo mavi olduğunu 
görüyoruz. Şampiyon şehre 
kendisini tekrar bekliyoruz" 
ifadelerini kullandı.
“MİSAFİRLERİMİZLE 
EKMEĞİMİZİ PAYLAŞIRIZ”
Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Atilla Ataman, ziyaretin 
sonunda Garges Les Gonesse 
Belediye Başkanı Benoit 
Jimenez ve beraberindeki 
heyete çeşitli hediyeler takdim 
etti. Türkiye'nin, farklı 
ülkelerden gelerek ülkeye 
sığınan insanlarla ekmeğini 
paylaştığını belirten Başkan 
Vekili Ataman, “Biz de size 
Vakfıkebir ekmeğimizi hediye 
etmek istiyoruz" dedi. Ziyaret, 
Başkan Vekili Ataman ve 
Başkan Jimenez'in hatıra 
fotoğrafı çektirmesinin 
ardından sona erdi.

özkonusu artışa ilişkin 

SCumhurbaşkanlığı 
Kararı, Resmi 

Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Deniz ve iç 
su balıkçı gemilerinin 
boyutlarına göre verilen 
destekleme ödemeleri 
kapsamında; 0- 4,99 metre 
arası olan deniz ve iç su 
balıkçı gemileri için bin TL 
olan destekleme ödemesi 3 
bin 500 TL'ye, 
5-7,99 metre arası olan 
balıkçı gemileri için bin 250 

TL olan destekleme ödemesi 
4 bin 250 TL'ye, 
8-9,99 metre arası olan 
balıkçı gemileri için bin 350 
TL olan destekleme ödemesi 
5 bin 250 TL'ye, 
10-11,99 metre arası olan 
balıkçı gemiler ile 10 metre 
ve daha büyük boylardaki 
balıkçı gemileri için bin 450 
TL olan 6 bin TL'ye çıkarıldı.
Ayrıca kadın balıkçılara 
birim destekleme tutarı 
yüzde 25 daha fazlası 
ödenecek.

MÜDÜR İNCE YENİ GÖREVİNE BAŞLADI
Yaptığı her görevde başarılı çalışmalar gerçekleştiren Tonyalı hemşehrimiz İhsan
Sabri İnce, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü görevinden
Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü görevine getirildi. 

GÜRDAL AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi sakinlerinden merhum Naci Gürdal'ın eşi
Kadriye Gürdal (92), yaşlığa bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

V
akfıkebir İlçesi 
Büyükliman Mahallesi 
sakinlerinden merhum 

Naci Gürdal'ın eşi ayrıca ilçe 

esnaflarından Gürdal Otel'in 
sahibi Sermet Gürdal'ın annesi 
Kadriye Gürdal (92), yaşlılığa 
bağlı olarak geçirdiği 

rahatsızlık sonucu hayatını 
kaybetti.  Merhum Kadriye 
teyzemizin cenaze namazı 02 
Kasım 2022 Çarşamba günü 
öğlen namazına müteakip 
Vakfıkebir merkez yeni 
camii'nde kılınarak Tarlacık 
mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa 
verildi. Cenaze namazına 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın yanı sıra 
Gürdal ailesinin yakınları ve 
çok sayıda vatandaş katılarak 
son görevlerini yerine getirdiler. 
Bizlerde merhume Kadriye 
teyzemize Allah'tan rahmet 
kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

CAFERLİ MAHALLESİ'NDEKİ CAMİLER
VE GÖREVLİLERİ ZİYARET EDİLDİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçeye bağlı Caferli Mahallesi'ndeki camileri ve görevlilerini ziyaret etti.

İ
lçe Müftüsü Küçük, cami ve 
görevlilerini ziyaretleri 
kapsamında, İlçe 

Müftülüğü'ne bağlı Caferli 
Mahallesi'ndeki camileri ve 
görevlilerini ziyaret etti. Müftü 
Küçük, gün içerisinde Caferli 
Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 
hasta ve yaşlı ziyaretlerinin yanı 
sıra mahallede bulunan Aşağı 

Camii ve görevlisi İmam Hatip 
Nurettin Karaca ile Yukarı Camii 
ve görevlisi İmam Hatip 
Nizamettin Karaca'yı görev 
yerlerinde ziyaret etti.
Öğle namazını Caferli Mahallesi 
Aşağı Camii'nde edâ eden ve 
camiye gelen cemaatle de 
tanışıp sohbet eden Müftü 
Küçük daha sonra Caferli 

Mahallesi Yukarı Camii'ni 
ziyaret etti. Ziyaretlerde, 
görevlilerin hâl-hatırlarını soran 
ve kendileriyle bir süre sohbet 
eden İlçe Müftüsü Küçük, 
camilerdeki cemaat durumu, 
cami içi ve cami dışı din 
hizmetleriyle ilgili konularda 
görevlilerden bilgi aldı. Müftü 
Küçük, gerek camilerdeki 
cemaat sayısının artırılması 
gerekse vatandaşa dokunan 
hizmetlere vesîle olunması, 
hasta ve yaşlıların ziyaret 
edilerek gönüllerinin ve 
duâlarının alınması, gençlerle 
yakından ilgilenilmesi gibi 
konularda görevlilere 
tavsiyelerde bulundu. 
Hizmetlerinden dolayı cami 
görevlilerine teşekkür eden 
Müftü Küçük, bundan sonra 
yapacakları çalışma ve 
hizmetler için de kendilerine 
başarılar diledi.
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VAKFIKEBİR VETERANLARDA
MİLLİ TAKIM HEYECANI!
Vakfıkebir Veteranlar Takımından Yalçın Kara Milli Takıma davet edildi. Milli Takım
formasıyla 2 maç oynayarak bölgemizi en iyi şekilde temsil eden Kara, Milli gururumuz oldu.

2022-2023 Kenan Kahraman 
sezonunda A Grubunda 
mücadele eden Vakfıkebir 
Veteranlar Takımı Milli Maç 
arasına Lider olarak girmişti. 
Türkiye Masterler Birliği Futbol 
Federasyonu'nun Futbol Milli 
Takım Karması Rize ilinde 
kampa girdi. Milli Takım 

Kadrosuna Vakfıkebir 
Veteranlar Takımından 4 
futbolcu davet edildi. Yalçın 
Kara, Mesut Erkan, Zafer Dilek 
ve Şenol Yıldırım davet alan 
isimler oldu. Fakat Mesut Erkan, 
Zafer Dilek ve Şenol Yıldırım 
sakatlıkları nedeniyle Milli 
Takımdan aflarını istediler ve 
kampa katılmadılar. Vakfıkebir 
Veteranlar Takımından sadece 
Yalçın Kara Milli Takım kampına 
katılarak bölgeye Milli gururu 
yaşattı. Bölgenin yetiştirdiği 
önemli sporculardan biri olan 
Yalçın Kara'yı kutluyor. Bu Milli 
gururu bizlere yaşattığı için 
takımına ve kendisine teşekkür 
ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz. Aldığımız bilgilere 
göre Veteranlar Türk Milli Futbol 
Takımı önümüzdeki günlerde 
Gürcistan Milli Takımı ile bir 
hazırlık maçı oynayacak ve yeni 
isimler Türk Milli Takımına 
seçilecek. 
“BU DAVET BENİ 
ONURLANDIRDI”
Vakfıkebir Veteranlar Takımı 
Futbolcusu Yalçın Kara ise Milli 
Takım Kampı sonrası yaptığı 
açıklamada; Türkiye Masterler 

Birliği Futbol Federasyonu'nun 
Futbol Milli Takım Karmasına 
davet edildiğim haberini alınca 
çok mutlu oldum. Yıllardır 
futbolun içinde olan biri olarak 
bu davet beni oldukça 
onurlandırdı ve tabiki daveti 
seve seve kabul ettim. 29–30 
Ekim tarihleri arasında Rize'nin 
Fındıklı ilçesindeki yılın ilk kamp 
programına büyük bir 
heyecanla katıldım. İki (2) gün 
boyunca kamp alanındaydık. 
TMBFF takımlarından Milli 
Karmaya 26 sporcu katıldı. 
Kampın ilk günü tanışma ve 
antrenmanlar yapıldı. Kampın 
ikinci gününde Rize Veteranlar 
Karması ve Artvin Veteranlar 
Karması ile hazırlık maçları 
yaptık. Katılım sağladığım iki 
günlük kampta 
unutamayacağımız anılar 
biriktirdim, çok mutlu oldum, 
eğlendim ve en önemlisi yeni 
dostlar edindim. Beni Milli Takım 
Karmasına davet eden Başta 
TMBFF Başkanı Sayın Osman 
Çınar'a, Milli Takım Teknik 
Heyetinden Bahadır Basa 
hocama ve Mustafa Biber 
hocama çok teşekkür ediyorum.

AĞASAR KIZI BUSE DÜNYA ŞAMPİYONU
Konya'da yapılan 21 Yaş altı Dünya Karate Şampiyonasında Şalpazarı'lı
Buse Kılıç Ümit Bayan Kumite 54 kg'da Dünya Şampiyonu oldu. 

onya Karatay İlçesinde 

KUluslararası Spor ve 
Kongre merkezi 

organizasyonun da 4 gün 
devam eden Türkiye'yi 18'i 
kadın 39 sporcu ile temsil eden 
sporcularımızın 12. Ümit, 

Genç, 21 Yaş altı Dünya 
Karate Şampiyonasında 
Trabzon Şalpazarı İlçesi 
nüfusuna kayıtlı ve İstanbul da 
ikamet eden Buse Kılıç Ümit 
Bayan Kumite 54 kg'da Dünya 
Şampiyonu oldu. Şalpazarı 

Kasımağzı Mahallesi'nden  
Ümit bayanlarda Buse Kılıç  
Dünya Şampiyonu olurken 
amca kızı Nehir Kılıç ise Dünya 
5.si oldu. Buse Kılıç Kızımız 
Haziran'da Avrupa Şampiyonu 
Olmuştu.

TRABZONSPOR'A
EDİN VİSCA MÜJDESİ
Edin Visca'dan sevindirici haber geldi. Süper Lig'in 2. haftasında kolu kırılan tecrübeli futbolcu
takımla çalışmalara başladı. Trabzonsporlu futbolcular, Edin Visca'yı antrenmanda coşkuyla karşıladı.

olundaki kırık nedeniyle 

Kçok uzun zamandır 
sahalardan uzak olan ve 

geçtiğimiz hafta içerisinde hafif 
tempolu koşulara başlayan Edin 

Visca, yaklaşık 2.5 aylık aradan 
sonra ilk kez antrenmanda topla 
çalıştı. Boşnak sağ kanat, dar 
alanda pas çalışması ve 5'e 2 
çalışmasında topla çalışırken, 

taktik bölümde ise takımdan 
ayrıldı. 32 yaşındaki oyuncu 
Peres gibi kasım ayındaki 
Dünya Kupası arasında takıma 
katılacak.

BAKASETAS AFFETMİYOR
Karadenız devinin maestrosu Bakasetas tarihe geçti.

5 grup maçında da skor katkısı 
yapan, 2 gol, 4 asistle Avrupa 
Ligi'nde ön plana çıkan 29 
yaşındaki orta saha, 2-1 
kaybedilen Kızılyıldız 

karşılaşmasında attığı frikik 
golüyle Fırtına'nın tek sayısını 
kaydetmişti. 34.3 metreden 
atılan bu gol Kupa 2'nin grup 
aşamasında en uzak 

mesafeden atılan frikiği oldu. 
29 yaşındaki oyuncu bu sezon 
tüm kulvarlarda çıktığı 18 
maçta 7 gol, 7 asistle tam 14 
gole direkt katkı verdi.

FIRTINA'YA YEŞİL IŞIK YAKTI!
SAĞ BEK TRANSFERİNDE
ÖNCELİK ONDA
Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından topladığı 21 puanla 6. sırada yer yer
alan Fırtına devre arası çalışmalarına başladı. Bir süredir Trabzonspor'un transfer
gündeminde yer alan Onur Bulut'un da bordo-mavili takıma gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

aradeniz devinin 

Ktransfer listesinde yer 
alan Kayserisporlu Onur 

Bulut'tan açıklama geldi. 
Trabzonspor'un kendisini devre 
arası transfer etmek 
istemesiyle ilgili iddialara yanıt 
veren 28 yaşındaki savunmacı, 
"Trabzonspor haberleri zaten 
geçen seneden beri vardı. Çok 

duydum ama şu ana kadar 
Kayserispor'a teklifte 
bulunmadılar galiba, öyle aldım 
haberi. Hayırlısı, ben 
futboluma bakıyorum. 
Kayserispor'un vereceği karara 
göre ben de kararımı veririm" 
dedi. Bek rotasyonunda Eren 
ve Larsen'in yedeği olmadığı 
için de mutlaka bu bölgeye 

takviye düşünülüyor. Sezon 
bitiminde Kayserispor'la 
kontratı sona erecek. Onur, 
bordo mavililerin ilk adayı. A 
Milli Takım'a da çağrılan 28 
yaşındaki yıldız, geçtiğimiz yıl 
1 gol, 8 asistlik performans 
gösterirken, bu dönem de 11 
lig maçında 2 gol atıp, 1 asist 
yaptı.
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“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

BAYILSA

BAYILSA

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

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

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

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

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

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

AMACINIZ ÝYÝ VE ÞUURLU BÝR
NESÝL YETÝÞTÝRMEK OLMALIDIR
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı okul
aile birliği toplantısı İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Altın'ın katılımları ile okulun konferans salonunda gerçekleşti.

> Alper Özkan KARAGÖL 5'de

KAYMAKAM VE BAÞKAN
ESNAFLA BÝR ARAYA GELDÝ
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ve Belediye Başkanı Muhammet Balta,
Esnaf Çayevinde düzenlenen esnafla kahvaltı programında bir araya geldiler.

> Sadık AYDIN 2'de

MÜDÜR ALTIN'DAN “ÝLK YARDIM
EÐÝTÝMLERÝ” KURSUNA ZÝYARET
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altı, Milli Eğitim Bakanlığının Temel
Eğitimde 10 Bin Okul Projesi “İlk Yardım Eğitimleri” kursunu ziyaret etti.

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

MÜDÜR ERGÜN TRT TRABZON
RADYOSU'NA KONUK OLDU
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ergün, TRT Trabzon
Radyosu'nda yayınlanan “Bölge Gündemi” programının canlı yayın konuğu oldu.

> Abdulkadir AYNACI 4'de

SATILIK LÜX DAİRELER

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

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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


