
aklaşık bir yıldır devam eden 

Yçabalar sonuç verdi. Vakfıkebir 
İlçemiz artık ÖSYM Sınav 

merkezi olarak tescil edildi. Bir yıl 
önce Vakfıkebir MYO Müdürü Tolga 
Ergün tarafından gündeme getirilen, 
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve 

Trabzon Milletvekili Muhammet Balta 
ile Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın girişimleri sonuç verdi ve 
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünün 
olur kararı ile Vakfıkebir ilçemiz 
ÖSYM Sınav merkezi olarak tescil 
edildi. 

Yaklaşık bir yıldır TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın girişimleri sonucu Vakfıkebir ÖSYM Sınav merkezi olarak tescil edildi. 
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> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

BU MEMLEKET ÝÇÝN NE YAPILMASI
GEREKÝYORSA HER ÞEYE HAZIRIZ

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu beraberinde, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı
Ahmet Uzun, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vakfıkebir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. 

Yaklaşık bir yıldır TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın girişimleri sonucu Vakfıkebir ÖSYM Sınav merkezi olarak tescil edildi. 

> Sadık AYDIN 3'de
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> Sadık AYDIN 3'de
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Muhammet BALTA

TBMM Çevre Kom�syon Başkanı

Trabzon M�lletvek�l�

Milliyetçi Hareket Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk ve yönetim kurulu üyeleri
Trabzon İl Başkanlığı görevine atanan Ömer Ayar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

EÐÝTÝM, TÜM HAYATIMIZIN TEMELÝDÝR 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'ya eğitime verdiği katkılar nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.
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BU MEMLEKET İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYORSA HER ŞEYE HAZIRIZ
Milliyetçi Hareket Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk ve yönetim kurulu üyeleri Trabzon İl Başkanlığı görevine atanan Ömer Ayar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

M
HP Trabzon İl 
Başkanı Bekir Sıtkı 
Tarım'ın Milletvekilliği 

müracaatları için İl Başkanlığı 
görevinden istifa etmesinin 
ardından boşalan il 
başkanlığı görevine MHP 
Genel Merkezi tarafından 
görevlendirilen MHP Trabzon 
İl Başkanı Ömer Ayar'a 
Vakfıkebir ilçe teşkilatı 
tarafından hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunuldu. MHP İl 
Başkanı Ömer Ayar'a 
üzerinde isminin yazılı olduğu 
meşhur Vakfıkebir ekmeği 

hediye edildi. İlçe Başkanı 
Baltürk burada yaptığı 
açıklamada, “Milliyetçi 
Hareket Partimizin kıymetli il 
başkanı Ömer Ayar Bey'e, 
Vakfıkebir İlçe teşkilatı olarak 
kendisini bizzat ziyaret etmiş 
bulunuyoruz” dedi.
“BUGÜNE KADAR 
OLDUĞU GİBİ BUGÜNDEN 
SONRA DA ŞEHRİMİZE 
BİRLİKTE HİZMET 
EDECEĞİZ”
Konuşmasında, sağduyu ile 
birlik ve beraberlik mesajı 
veren İlçe Başkanı Baltürk, 

sözlerine şöyle devam 
etti:“Her şeyden önce 
başarılar diliyorum, Cenab-ı 
Allah hayırlı hizmetlere vesile 
kılsın. Kıymetli Başkanımız, 
Trabzon eşrafından sevilen, 
sayılan, güvenilen, geçmişten 
beri tanıdığımız çok kıymetli 
bir dava adamıdır. O açıdan 
bizler de üzerimize ne 
düşüyorsa, her türlü 
çalışmalarında yer almak her 
zaman bizim görevimiz. 
Sağduyu ile inşallah bu 
şehrimize birlikte hizmet 
etmek amacıyla bugüne 
kadar olduğu gibi bugünden 
sonra da Cenab-ı Allah 
hizmet etmeyi nasip eylesin. 
Tekrar hayırlı uğurlu olsun 
dedi.”
“BU MEMLEKET İÇİN NE 
YAPILMASI GEREKİYORSA 
HER ŞEYE HAZIRIZ”
MHP Trabzon İl Başkanı 
Ömer Ayar da ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Ziyaretinizden 
dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Allah razı olsun. 
Gerçekten ziyaretiniz bizi çok 
onurlandırdı. Her zaman 
yanımızda olduğunuzu 
hissettiriyorsunuz. Allah 
hepinizden razı olsun. 
İnşallah birlikte güçlü bir 
şekilde bu memleket için ne 
yapılması gerekiyorsa biz de 
her şeye hazırız dedi. Başkan 
Ayar konuşmasına şöyle 
devam etti; “Genel 
Merkezimiz, Trabzon İl 
Başkanlığı görevini şahsıma 
tevdi etmiştir. Öncelikle bu 
onurlu görevi şahsıma uygun 
gören Sayın Genel 
Başkanımız Dr. Devlet 
Bahçeli Beyefendiye 
şükranlarımı sunuyorum. 
Ülkemizin 2023 hedeeri 
doğrultusunda bu dönem 
üstlendiğim sorumluluğun ne 

denli ağır ve büyük olduğunu 
biliyorum. Bu büyük 
sorumluluğun gereğini 
sadece tek başıma ya da il ve 
ilçe yönetimlerimizle değil, 
Trabzon'umuzun dört bir 
yanında yaşayan halkımızla, 
tüm ülküdaş ve 
gönüldaşlarımızla, onların 
destek ve katkılarıyla hep 
birlikte yerine getireceğiz. Bu 
vesileyle, üç hilalle gönül 
bağı olan tüm ülküdaşlarımızı 
beraber olmaya, hep birlikte 
çalışmaya çağırıyorum. MHP 
Trabzon il teşkilatındaki görev 
dönemimizin Ülkemiz, Büyük 
Milletimiz ve Trabzon'umuz 
için hayırlara vesile olmasını 
yürekten diliyorum. Var olsun 
Ülkücü ve Milliyetçi Hareket! 
Var olsun Türkmen Beyimiz! 
Ne Mutlu Türk'üm diyene!” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
Ziyaret, hatıra fotoğrafı ile 
sona erdi.

Ahmet KAMBUROĞLU

“ÞAMPÝYON VERGÝ”
Zamlar ardı ardına gelmeye devam 

ediyor…
Asgari ücrete verilen yüzde 54,66'lık zam 

ile bu hafta memura ve emekliye verilen 

zam yüzde 25'di. Sonrasında 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

yüzde 5 puanlık artışla beraber yüzde 30'a 

yükselmiş oldu…
Asgari ücretli çalışana yüzde 54.66 

verilirken, memur ve emekliye neden 

yüzde 30 verilir…
Vergi sistemine gelen zam miktarı yüzde 

120'nin üzerinde…
En büyük zam vergiye gelmiş oldu…
Bu vergileri kim ödüyor esnaf/işletmeci…
Asgari ücret ve vergi ödeyen esnaf, bu 

kadar artışın altından nasıl kalkacak…
EYT'de yaş sınırı yok…
Sigortaya 1999 Eylül öncesi girenler 

emekliliğe hak kazanmış oldular…
Bu kadar artış ve EYT'den sonra esnaf ne 

yapacak?
KGF yolda…
Esnafa destek paketi tekrar açıklandı…
Böylelikle esnaf bir o kadar daha 

borçlanacak…
Diğer borçlar ödenmeden, diğerleri açılmış 

olacak…
Esnafta iş yok…
Kısmi eleman çıkartma işlemleri başlamış 

oldu…
Maliyetler ve alınan hammaddelerin 

yatları durmak bilmiyor…
Her şey karman çorman/çorba gibi oldu…
Her şey birbirine karıştı…
Nasıl olacak, nasıl bir yol izlenecek, nasıl 

nasıl yapılacak…
Esnaf bilemiyor…
********************
Sokak hayvanları için bir örnek proje 

hayata geçmiş oldu…
Vakfıkebir Belediyesi, Vakfıkebir İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Vakfıkebir Mesleki 

Eğitim Merkezi ve Düzlük Mahallesi Sosyal 

Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan 

bu örnek proje, kış şartlarından dolayı 

sokak hayvanlarını korumaya yönelik…
Peki; kış şartları bittikten sonra yine eski 

hayatlarına dönecekler…
Yapılan bu örnek projede, sadece 

Vakfıkebir'in belirli yerlerine sığınaklar 

konulacak. Soğuktan korunma ve 

yemeklerini bu sığınaklarda 

yiyebilecekler…
Ama bunun en sağlıklı örnek projesi 

barınak olduğunu biliyoruz…
Barınakta daha rahat etmezler mi?
Barınak daha sıcak olmaz mı?
Barınakta daha iyi beslenmezler mi?
Sokaklar, sokak hayvanları ile dolu…
Çocuklar ve kadınlarımız yollarda 

yürüyemiyorlar…
Bazen de kadınlar korkudan dükkanlara 

giriyorlar, sonra sokak hayvanı gittikten 

sonra dükkandan çıkıp yürümeye devam 

ediyorlar…
Bu çile bitecek mi?
Projeye katkı verenleri tebrik ediyorum 

ama bizim en önemli ihtiyacımız barınak…
********************
Vakfıkebir'de Esnaf Kefalet seçimi var…
Yeni yapılan tüzük değişikliğinden dolayı 

tüm Türkiye'de seçime gidiyorlar…
Vakfıkebir'de olağan genel kurul 17 Ocak 

2023 günü…
Başkan Hasan Topaloğlu aday ve 

karşılarına genç bir ekip çıkma ihtimali var. 

Herkes çalışmalarına başladı ve üye 

olanlar teker teker aranarak ziyarete 

gidiliyor…

EĞİTİM, TÜM HAYATIMIZIN TEMELİDİR 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'ya eğitime verdiği katkılar nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.

V
akfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet 
Altın ve Vakfıkebir 

Mesleki Eğitim Merkezi Okul 
Müdürü Korkut Hekim, 
tarafından Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'ya eğitim-öğretime 

verdiği desteklerden dolayı 
teşekkür plaketi takdim 
ettiler. 
"EĞİTİM, TÜM 
HAYATIMIZIN TEMELİDİR" 
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta ise eğitim kurumlarının 
eksikliklerinin tamamlanması 
noktasında imkanlar 
dahilinde çaba gösterdiklerini 
söyledi. Başkan Balta, 
"Eğitim kurumlarına hizmet 
etmek bizi mutlu ediyor. 
Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızı ve gençlerimizi 
daha iyi eğitim ortamlarına 
kavuşturmak istiyoruz. 
Bunun için okulların ziki 
anlamda daha kaliteli bir hale 
gelmesi için üzerimize düşen 
görevi yerine getiriyoruz. 
Eğitim, tüm hayatımızın 
temelidir. Bu nedenle 
çocuklarımızı ve gençlerimizi 
ne kadar iyi yetiştirebilirsek, 
onlara ne kadar çok imkan 
sunabilirsek, ülkemizin 
yarınları da o kadar güçlü ve 

parlak olacaktır. Zira eğitim 
ortamının temizliği, ferahlığı 
ve güvenliği, çocuklarımızın 
başarısını yükseltir. Eğitimin 
kalitesi ve niteliğini 
yükseltecek, öğrencilerimizin 
sağlıklı ve düzenli ortamda 
eğitim-öğretim almalarını 
sağlayacak her türlü hizmet, 
proje ve çalışmanın içinde 
yer almaya devam edeceğiz. 
Bu nazik düşünceleri için Milli 
Eğitim Camiamıza teşekkür 
ediyorum dedi.”
Vakfıkebir Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, “Sayın 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta Bey'in her 
zaman eğitim-öğretime 
verdiği destekler göz artı 
edilemeyecek kadar fazladır. 
Kuşkusuz Belediye 

Başkanımızın eğitime ve 
çocuklara verdiği değer ve 
önem, belediyenin 
yönetilmesinde de kendisini 
çok olumlu biçimde 
gösteriyor. Başkanımızın 
talimatıyla, okullarımızda 
ziki anlamda düzenlenmeler 
yapıldı. Sayın 
başkanımızdan Allah razı 
olsun. Eğitime verdiği desteği 
ve katkıları çok önemli 
buluyoruz. Okullarımıza 
yapmış olduğu hizmetlerden 
dolayı Mili Eğitim Camiası 
olarak, idareci, öğretmen, 
öğrenci ve velilerimiz adına 
kendisine teşekkür ediyorum. 
Bundan sonra da Sayın 
Başkanın  desteğini 
yanımızda hissedeceğimize 
eminim dedi.”

ÇOCUKLARIN BİRLİK, BERABERLİK VE ADİL REKABET DUYGUSUNU GELİŞTİRMEK

Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu 2022-2023 
eğitim öğretim yılı spor 

etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen futsal turnuvası 
16 takımın katılımıyla 
gerçekleşti. Turnuvanın nal 
müsabakasını 8/B ve 8/C 
sınıarı arasında oynandı. 
Maçın başından sonuna 
kadar müthiş bir çekişme 
içerisinde geçen 
müsabakada 8/B sınıfını 1-0 
lık sonuçla yenen 8/C sınıfı 
turnuvanın şampiyon oldu. 
Turnuvaya Okul Müdürü 
Çetin Zaim'in yanı sıra 

Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Kamburoğlu, veliler ve 
öğrenciler katıldı. 
“ŞAMPİYON ATATÜRK 
ORTAOKULU 8/C SINIFI 
TAKIMI”
Çocukların sportif 
faaliyetlerle desteklenmesi 
amacıyla Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu Müdürü Çetin 
Zaim başta olmak üzere okul 
yönetimi ve Beden Eğitimi 
Öğretmenleri Volkan 

Emirzeoğlu, Asuman 
Haliloğlu ve Kıymet Şener'in 
tertip ve organizasyon 
komitesinde görev alarak 
düzenlenen sınıar arası 
futbol turnuvasında 
heyecanlı ve keyii anlar 
yaşandı.
Turnuva sonucunda birinci 
ve ikinciliği elde eden takım 
sporcularına düzenlenen 
törende; Okul Müdürü Çetin 
Zaim şampiyon olan 8/C 
sınıfı öğrencilerine ve ikinci 
olan 8/B sınıfı öğrencilerine 
madalyalarını takdim etti. 
Okul Müdürü Çetin Zaim, bu 

tür turnuvaların çocukların 
birlik, beraberlik ve adil 
rekabet duygusunu 
geliştirdiğini söyledi. Müdür 
Zaim, Öğrencileri sosyal 
anlamda desteklemek, fair 
play ruhunu çocuklara 
aşılamak, ahlaklı sportif 
zekaları güçlü bireyler 
yetiştirmek, sportif rekabeti 
çocuklarda uyandırmak 
amacıyla yapılan turnuvada 
öğrenciler doyasıya 

eğlenerek streslerini attılar. 
Zaim, sportif etkinliklerin 
gerek okul gerek ilçe bazında 
yapılmasının önemli 
olduğunu vurguladı.  Zaim, 
Turnuvada emeği geçen 
Beden Eğitimi 
Öğretmenlerine diğer 
öğretmenlere teşekkür etti. 
Zaim, sınıar arası futbol 
turnuvasına katılan 
öğrencileri tebrik ederek 
başarılarının devamını diledi.

Vakfıkebir ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda 16 takımın katılımı ile düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvası sona erdi.

OKURSUZ KÜTÜPHANE KALMASIN Vakfıkebir İlçe milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, Kemaliye
Adnan Demirtürk İlkolu'nda açılan kitap sergisini ziyaret etti.

akfıkebir İlçe Milli 

VEğitim Müdürü 
Ahmet Altın, 

Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulunu ziyaret etti. 
Okulun 2-B sınıfı öğrencisi 
Sevgi Bekar, yaptığı yılbaşı 
resmini okula postalayarak 
okulum tüm öğretmen ve 
öğrencilerinin yeni yılını 

kutlaması nedeniyle İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Altın, 
öğrenci Bekar ve 
arkadaşlarıyla bir araya 
gelerek bir süre sohbet 
ettiler. Sohbet sıcak ve 
samimi ortamda geçti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın, daha sonra  
“OKURSUZ KÜTÜPHANE 

KALMASIN” projesi 
kapsamında okulda açılan 
kitap sergisini ziyaret 
ederek önerilerde bulundu.  
Ayrıca Müdür Altın, geçen 
hafta il genelinde yapılan 
satranç turnuvasında il 
ikincisi olan Ahmet Erdem 
Güç'ü tebrik ederek kitap 
hediye etti.



SBTD - EYT - 18 YAŞINDAN 
ÖNCE SİGORTALI OLMAK
Giriş
Sosyal güvenlik hakkı temel 
insan haklarından olup 
Anayasa ile güvence altına 
alınmıştır. Vazgeçilmez haklar 
kapsamında olan sosyal 
güvenlik hakkı ile ilgili birçok 
dava türü bulunmaktadır. 
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 
(EYT) hakkında yapılacak 
yasal düzenleme nedeniyle 
sosyal güvenlik hakkına ilişkin 
bu davalarda önem 
kazanmıştır. Zira sigortalının 
işe başlama tarihi Sosyal 
Güvenlik Kurumu kayıtlarında 
gerçekte olduğundan farklı 
bir tarihte gösterildiği zaman, 
EYT kapsamında sigorta 
başlangıç süresine göre 
emeklilik hakkını 
kaybedebilmektedir.
Sigortalılık Süresi ve Başlangıç 
Tarihi Nedir?
Sigortalılık süresi, sigortalının 
uzun vadeli sigorta kollarından 
olan malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarına bağlı olarak ilk 
defa çalışmaya başladığı tarih 
ile aylık talebinde bulunduğu 
tarih arasında geçen süredir.  
Diğer bir anlatımla, sigortalılık 
süresi sigortalılık başlangıcı ile 
tahsis talep ya da ölüm tarihi 
arasında geçen zaman 
dilimidir.
Kurum kayıtlarına geçen ilk 
işe giriş bildirgesinde 
sigortalının ilk işe başlama 
tarihi yazılı olup, işte bu tarih 
sigortalı açısından 

sigortalılık başlangıç tarihi 
demektir.
Sigortalılık, vatandaşlara
sağladığı diğer haklar yanında, 
emeklilik zamanının da 
belirlenmesini sağladığı için 
sigortalılığın ne zaman 
başladığı önemlidir. 
Sigortalılığın Tespiti Davası 
Nedir?Dava Şartları Nelerdir?
Sigortalılık başlangıç tarihinin 
tespiti davası, sigortalı işe giriş 
bildirgesi SGK kayıtlarına 
girmiş olmasına rağmen 
sigortalının ilk kez çalışmaya 
başladığı güne ait hizmetin 
SGK'ya bildirilmemesinden 
kaynaklanan ve aylık bağlama 
koşullarını doğrudan etkileyen 
bir dava türüdür. Sigortalının bu 
davayı açmaktaki amacı; 
sigortalılık başlangıç tarihini, ilk 
işe giriş bildirgesinin üzerinde 
yazılı olan çalışma tarihine 
götürmektir. Sigortalılık 
başlangıç tarihinin tespiti 
davası bir günlük hizmet 
tespiti davası olarak da 
adlandırılmakta ve bu nedenle 
özü itibariyle hizmet tespiti 
davasının bir türü olarak kabul 
edilmektedir. Adına işe giriş 
bildirgesi düzenlenmiş olan 
kişi, bir gün bile çalışmış 
olsa bu davayı 
açabilmektedir. Bu davada 
sadece ilk işe giriş bildirgesinin 
üzerinde yazılı olan çalışmaya 
başlama tarihi yani bir günlük 
çalışmanın başlangıç tarihi 
olarak tespiti talep edilmektedir. 
Sigortalılık başlangıç tarihinin 
tespiti davasında yalnızca SGK 

davalı olarak gösterilir.
Sigortalılık başlangıç 
tarihinin tespiti davasında 
SGK'ya başvuru dava 
şartıdır. SGK'ya başvuru 
yapılmadan açılacak dava 
reddedilecektir.
Sigortalı kişi tarafından, 
hizmetlerinin geçtiği yılın 
sonundan başlayarak 5 yıl 
içinde mahkemede dava 
açılarak sigortalılığa başlangıç 

tarihi tespit edilebilir. Davacının 
talep ettiği işe giriş bildirgesinin 
üzerinde yazılı olan çalışma 
tarihi ile işe giriş bildirgesinin 
SGK'ya intikal ediş tarihi 
arasında öngörülen beş yıllık 
süre geçirilmiş ise artık bu 
davalarda da hak düşürücü 
süre nedeniyle davanın 
reddine karar verilmesi 
gerekecektir.Ne var ki, bu 
durumun bir istisnası 
bulunmaktadır. Davacı adına 
verilen işe giriş bildirgesinin 
Kuruma intikal tarihine dikkat 
edilmelidir.Özellikle 506 sayılı 
Kanun'un uygulandığı 

döneme dair çok sık 
karşılaşılan durumlardan 
birisi işverenlerin geçmiş 
dönemlere dair belgeleri 
Kuruma sonradan 
vermesidir. Bu noktada 
belgelerin Kurum kayıtlarına 
geçtiği tarih yani “varide tarihi” 
belirleyici olmaktadır. 
Davacının talep ettiği işe giriş 
bildirgesinin üzerinde yazılı 
olan çalışma tarihi ile işe giriş 

bildirgesinin intikal ediş tarihi 
(varide tarihi) arasında 506 
sayılı Kanun'un 79'uncu 
maddesinin onuncu fıkrasında 
öngörülen beş yıllık süre 
geçirilmiş ise artık bu 
davalarda da hak düşürücü 
süre nedeniyle davanın reddine 
karar verilmesi gerekecektir.
Sigortalılık başlangıç tarihinin 
tespiti davasında talep konusu, 
ilk işe giriş bildirgesinin SGK 
kayıtlarına geçmiş olmasına 
rağmen hizmet bildiriminin 
bulunmaması nedeniyle 
bildirgenin üzerindeki tarihin 
sigortalılık başlangıç tarihi 

olarak kabul edilmesi istemini 
içermesi nedeniyle bu 
davalarda SGK kayıtlarına 
geçmiş bir işe giriş 
bildirgesinin varlığı şarttır. 
SGK'da sigortalılık tescili 
bulunan ve adına hizmet 
bildiriminde bulunulan 
sigortalılar ancak bildirilen 
hizmetlerinden önceki bir tarih 
için sigortalılık başlangıç 
tarihinin tespiti davası 
açabilecektir. Sigortalılık 
başlangıç tarihinin tespiti 
davası kamu düzenine ilişkin 
bir dava olduğundan resen 
araştırma ilkesi gereği hâkim, 
tarafların sunduğu beyan ve 
delillerle sınırlı olmadan 
kendiliğinden araştırma 
yaparak inceleme yapma ve 
karar verme hakkına sahiptir. 
Sigortalılık başlangıç tarihinin 
tespiti davasında Yargıtay'ın 
yerleşik uygulamasına göre işe 
giriş bildirgesi, fiili çalışmanın 
varlığının ortaya konulması 
açısından tek başına yeterli 
kabul edilmemektedir. Resen 
araştırma ilkesi gereğince SGK 
kayıtları incelenmeli, aynı 
dönemde işyerinde çalışanlar 
saptanmalı, sigortalının hangi 
işte hangi süre ile çalıştığı 
açıklanmalı, gerektiğinde 
komşu işyeri çalışanlarının da 
bilgilerine başvurularak gerçek 
çalışma olgusu somut ve 
inandırıcı delillere 
dayandırılmalıdır.
Sonuç olarak, gerçekte var 
olan sigortalılık başlangıç tarihi 
ile kayıtlardakinin farklı olması 
halinde, önce SGK'ya 

müracaat ederek tarihi 
düzelttirmeye çalışmak, bu 
mümkün olmazsa davayoluyla 
sigortalılık başlangıç tarihini 
tespit ettirmek gerekir. Ancak 
davanın, istisnalar hariç, 
sigortalının hizmetlerinin geçtiği 
yılın sonundan başlayarak 5 yıl 
içinde açılması gerektiği 
unutulmamalıdır.
18 YAŞINDAN ÖNCE 
SİGORTALI OLAN EYT' Lİ 
SAYILIR MI? 
Bir kişi 18 yaşından önce bir 
işyerinde çırak statüsünde 
çalışabileceği gibi, bu kişinin 
hizmet sözleşmesi kapsamında 
yani işçi statüsünde olma 
ihtimali de mümkündür. Bu 
ayrımın doğru yapılması 
önemlidir. Çünkü çıraklar işçi 
değildir ve sadece kısa 
vadeli sigorta kolları 
kapsamına alınmaktadırlar. 
Bu nedenle sigortalılık 
süresinin çırak olarak 
geçirilen dönem açısından 
hukuki değeri 
bulunmamaktadır. Oysa 18 
yaşından önce de olsa işçi 
statüsünde bir işyerinde 
çalışanlar için sigortalılık süresi 
ve prim ödeme gün sayısı uzun 
vadeli sigorta kolları 
kapsamında değerlendirildiği 
için hukuki değer taşımaktadır. 
Konuyla ilgili 
karşılaşabileceğiniz 
mağduriyetler ve süreçle ilgili 
herhangi bir sıkıntı yaşamamak 
adına konu hakkında bir 
avukattan destek almanız 
büyük bir önem arz etmektedir.

S�gortalılık
Başlangıcının
Tesp�t� Davası,

EYT, 
18 Yaşından Önce
S�gortalı OlmakAv. Gürbüz KAMBUROĞLU
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VAKFIKEBİR      SINAV MERKEZİ OLDU
Yaklaşık bir yıldır TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın girişimleri sonucu Vakfıkebir ÖSYM Sınav merkezi olarak tescil edildi. 

Yaklaşık bir yıldır devam 
eden çabalar sonuç 
verdi. Vakfıkebir İlçemiz 

artık ÖSYM Sınav merkezi 
olarak tescil edildi. Bir yıl önce 

Vakfıkebir MYO Müdürü Tolga 
Ergün tarafından gündeme 
getirilen, TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta ile 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın girişimleri sonuç verdi 
ve Trabzon Üniversitesi 
Rektörlüğünün olur kararı ile 
Vakfıkebir ilçemiz ÖSYM Sınav 
merkezi olarak tescil edildi. 
Velilerimizin ve 
öğrencilerimizin uzun süredir 
beklediği ilçemizin sınav 
merkezi olması hayali artık 
gerçekleşti. ÖSYM'nin yaptığı 
Temel Yeterlilik Testi (TYT), 
Yükseköğretim Kurumları 

Sınavı (YKS), Kamu Personel 
Seçme Sınavı (KPSS) ve Milli 
Savunma Üniversitesi Giriş 
Sınavı gibi merkezi sistem 
sınavları artık Vakfıkebir 
ilçemizde yapılabilecek. Sınav 
merkezi Vakfıkebir Meslek 
Yüksek Okuluna (VMYO) 
olmak şartı ile öğrencilerin 
çokluk sayısına göre rahat bir 
ortamda sınav yapılması 
yönünde Beşikdüzü MYO ve 
Çarşıbaşı MYO'da da sınav 
yapılabilecek.  
“İLÇEMİZE VE BÖLGEMİZE 
HAYIRLI OLSUN”
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta konu ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada; “Her 
yıl ilçemizden ve büyükliman 
bölgesinden binlerce öğrenci 
YKS, TYT, AYT, YDT sınavları 
başta olmak üzere Trabzon il 
merkezi veya yakın illerde 
gerçekleşen ÖSYM sınavlarına 
katılıyor. Büyükliman 
Bölgesindeki ilçelerde oturan 
öğrenciler ilçe merkezlerine 15 
ile 25 km uzaklıkta bulunan 
köylerden sınava katılmak için 
sabahın erken saatlerinde önce 
bulundukları ilçe merkezlerine 
buradan il merkezindeki sınav 
merkezlerine ulaşmaya 
çalışıyor. Bu öğrencilere aileleri 

de eklendiğinde binlerce kişilik 
nüfus hareketliliği ortaya 
çıkmakta. Bu durum velilerimiz 
üzerinde maddi bir külfet, 
öğrencilerimiz üzerinde 
olumsuz bir psikolojik etki 
oluştururken Trabzon il 
merkezinin de trafik, ulaşım, 
konaklama yükünün artmasına 
sebep oluyor.  İnşallah bu 
yıldan itibaren öğrencilerimiz 
sabah evlerinde kahvaltılarını 
yaparak kısa bir süre içerisinde 
sınav yerlerine ulaşabilecekler.   
İlçemizin sınav merkezi olması 
hem öğrencilerimiz ve 
velilerimiz üzerinde fayda 
sağlarken hem de ilimizin 

yükünü azaltacaktır. Hepimiz 
ülkemizin yarınları olan 
öğrencilerimiz için elimizden 
geleni yapıyoruz ve yapmaya 
devam edeceğiz. Bu vesileyle 
bu süreçte bizimle beraber 
çaba sarf eden Trabzon 
Valimize, ÖSYM Başkanımıza, 
Trabzon Üniversitesi 
Rektörümüze, İlçe 
Kaymakamımıza,  Vakfıkebir 
Belediye Başkanımıza, İl Milli 
Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüze, Vakfıkebir 
MYO Müdürümüze ve emeği 
bulunan herkese teşekkür 
ediyoruz. İlçemize ve 
bölgemize hayırlı olsun dedi.”

ESNAFI GÜÇLÜ OLAN BİR YER, HER ZAMAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLUR

AK Parti Trabzon İl 
Başkanı Sezgin Mumcu 
beraberinde, AK Parti 

Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, il ve ilçe yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte Vakfıkebir'de 
bir dizi ziyaretlerde bulundu. İl 
Başkanı Mumcu, ilçeyi ziyaret 
sırasında önce Vakfıkebir AK 
Parti Kadın Kolları tarafından 
şadırvan önünde açılan üye 
kayıt standını ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bilgi aldı 
ve kadın kolları üyelerine 
yaptıkları çalışmalardan dolayı 
teşekkür etti. Ardından ilçe 
esnaflarını daha sonrada 

belediyeyi ziyaret ederek, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ile bir süre 
sohbet etti. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, AK 
Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin 
Mumcu'ya ziyareti dolayısıyla 
teşekkür ederek Trabzonspor 
amblemi olan bir tablo hediye 
etti.
“HEP BİRLİKTE DAHA 
GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE' İNŞA 
EDEBİLMEK İÇİN MÜCADELE 
EDİYORUZ”
AK Parti Trabzon İl Başkanı 
Sezgin Mumcu üye kayıt standı 
ve esnaf ziyaretleri ile ilgili 

yaptığı açıklamada, “Hep 
Birlikte Daha Güçlü Bir Türkiye' 
inşa edebilmek için 
teşkilatımıza üye olmaları için 
vatandaşlarımızı davet 
ediyoruz. Üye olan tüm 
vatandaşlarımıza gönülden 
teşekkürlerimizi sunarız. 
Vatandaşların istek ve 
önerilerini dinleyip partiye 
gönüllü üye olmak isteyen 
vatandaşların üyelik işlemlerini 
gerçekleştirmeye tüm il ve 
ilçelerde devam ediyoruz. Bu 
günde Vakfıkebir ilçemizde üye 
kayıt çalışmaları devam ediyor. 
Havanın soğuk olmasına 

rağmen burada çalışmalarını 
sürdüren Kadın kolları 
üyelerimizin hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 
Çalışmalarında başarılar 
diliyorum dedi.”
“ESNAFI GÜÇLÜ OLAN BİR 
YER, HER ZAMAN ÇOK 
DAHA GÜÇLÜ OLUR”
AK Parti olarak tüm kesimlerle 
istişarelere büyük önem 
verdiklerini belirten Başkan 
Mumcu; “Vakfıkebir'de hizmet 
veren esnaf ve 
vatandaşlarımızla bir araya 
geldik. Onlarla istişareler 

yapmaya devam ediyoruz. Bu 
tür ziyaretler ve yaptığımız 
istişareler, ilçemiz ve şehrimiz 
adına büyük önem arz ediyor. 
AK Parti Trabzon İl Teşkilatı 
olarak halkın ve esnafın 
taleplerine eğilen bir anlayışla 
hareket ediyoruz. El ele vererek 
hep birlikte ilçelerimizi, 
şehrimizi ve ülkemizi 
büyütmeye devam edeceğiz. 
Üretime, istihdama ve ülkemizin 
gelişmesine katkı sunan tüm 
sanayicilerimize, esnafımıza 
teşekkür ediyorum” dedi. 
Başkan Mumcu, Esnaflarımızla 

sürekli iletişim halindeyiz ve her 
zaman onların yanında olmayı 
sürdürüyoruz. Esnafı güçlü olan 
bir yer, her zaman çok daha 
güçlü olur, yarınlara daha 
güvenle bakar. Dolayısıyla 
esnafımızın güçlü olması, 
Vakfıkebir'imizin de 
Trabzon'umuzun da ülkemizin 
de gücüne güç katar. 
Esnafımızla ve 
hemşehrilerimizle birlik, 
beraberlik içinde olarak ilimizi 
ve ilçelerimizi birlikte 
yönetmeye devam edeceğiz 
dedi.”

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu beraberinde, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vakfıkebir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. 
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NENEMSİN, DEDEMSİN DEĞERLİMİZSİN
Vakfıkebir Fen Lisesinde öğrenim gören gönüllü
öğrenciler yaptıkları projelerle topluma örnek
olmaya ve hayır dua almaya devam ediyorlar. 

V
akfıkebir Fen Lisesinde 
öğrenim gören gönüllü 
öğrenciler Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi öğretmenleri Ayşe 
Vural'ın liderliğinde yaptıkları 
projelerle topluma örnek olmaya 

ve hayır dua almaya devam 
ediyorlar. Daha önce 
Vakfıkebir'de yalnız yaşayan 
yaşlıların evlerine giderek onları 
ihtiyaçlarını karşılayan ve 
yardımcı olan gençler bu defa 

Vakfıkebir Pazaryerinde satış 
yapan yaşlılara yardımcı oldular. 
Trabzon İl Mili Eğitim Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde ve Tüm 
Kalkınma ve İş Adamları 
Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) 
Trabzon Şubesinin ortaklığında 
yürüttükleri HOPO Projesi 
kapsamında hazırladıkları 
dövizlerle, tatlı dil ve güler 
yüzleri ile pazaryerine gelen 
müşterilerin ilgisini çeken 
hayırsever gençler yaşlı 
pazarcıların mallarını kısa 
sürede satarak onlara yardımcı 

oldular. Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 
Vakfıkebir Fen Lisesi Müdürü 
Cengiz Kasımay ve Müdür 
Yardımcısı Fatih Birinci'de 
pazaryerine giderek hem alış 
veriş yaptılar hem de bu örnek 
projeye destek oldular. 
Proje sorumlusu Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi öğretmeni Ayşe 
Vural "Nenemsin, Dedemsin, 
Değerlimizsin" isimli sosyal 
sorumluluk projesi ile toplumsal 
bir farkındalık yaratmayı ve 
yaşlılara saygı, sevgi, 

yardımlaşma konusunda 
duyarlılığı artırmayı 
hedeflediklerini söyleyerek 
öğrencileri ile gurur duyduğunu 
belirtti. Vakfıkebir Pazaryerindeki 

yaşlı pazarcılar ise, kendilerine 
yardımcı olan öğrencilere ve 
öğretmenlerine bol bol dua 
ederek duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler. 
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Osman KOYUNCU

VARLIKLAR ARASINDA Kİ İNSANIN YERİ
nsanlar, hem meleklere hem de 

İhayvanlara benzeyen çok yönlü 
kompleks varlıklardır. Hem maddî hem 

de manevî cihazları itibariyle mükemmel 
yaratılmıştır. Duyguları ebede uzanmış, 
hayvanların aksine, geçmiş ve geleceği 
algılayıp kavrayabilirler. Allah yarattığı 
bütün varlıkların istidat ve kabiliyetlerini 
sınırlandırdığı halde, insanın kabiliyetlerine 
sınır koymadı. Bunun için insan, 
meleklerden daha yüksek makama 
çıkabildiği gibi, nefsine uyarak hayvandan 
daha aşağıya, mertebesine de düşebilir. 

   Meleklerin nefisleri olmadığı için 
emredileni yaparlar. Bütün varlıklar, Allah'ın 
birliğinin delilleridir. Bir aynanın büyüklük 
ve şeffaflığı ölçüsünde güneşin özelliklerini 
farklı büyüklük ve kalitede gösterdiği gibi, 
varlıklarda değerlerine göre Allah'ın 
mükemmel sanatını farklı şekillerde 
gösterirler. Allah, insana nefis ile birlikte 
cüzî irade de vermiştir. Sanat itibari ile 
hiçbir varlığa benzemez. Allah, iradesi ile 
aklını kullanan, nefsine uymayan bir 
varlığın olmasını arzu ettiği için insanı 
yarattı. Allah, insanların düşünce ve 
kabiliyetlerini sınırlandırmadı, düşünceyi 
sınırlamak en büyük zulümdür. İnsanların 
bilhassa çocukların kabiliyetlerini şu 
haram, şu helâldir deyip, aşırıya kaçmak, 
insanları insanlıktan çıkarıp bir nevi 
hayvanlık mertebesine indirmektir. 

   Kötülükler aşırı bir şekilde 

sınırlandırılırsa, hiçbir insan kötülük 
yapamaz veya buna imkân bulamaz. İnsan 
kötülük yapmadığı için kemale ermez, 
fırsat bulduğu zaman bundan kaçınırsa ve 
uzak durursa kâmil insan olur. Kişinin 
zihninde kötülük yapmak vardır, fakat fırsat 
bulamaz, bu gerçek manada iman sahibi 
sayılmaz. Kişilere fırsat verildikçe altın mı, 
kömür mü olduğu meydana çıkar.  Kimisi 
yüz lira bulur haramdır der hayra verir, 
fakat o kişi, belki on milyar bulsa gizlice 
alacak. Demek ki her insanın belli bir 
değeri vardır. Genelde o şekilde ki 
insanlara bir makam verilince karakterleri 
değişir. Halk, yahu bu adama ne oldu, beş 
vakit namaz kılardı, harama helâle dikkat 
ederdi, şimdi ne oldu derler. Belli makama 
geldi mi, namaz boynumun borcu, hırsızlık 
cebimizin harçlığı diyebilir. Adamı padişah 
yaptılar ilk önce babasını asmış. Demek ki 
kişilerin namaz ve ibadetlerine 
aldanmamalıdır. 

   Eskiden şeriatı uygulayan devletler, aşırı 
kurallar ile şerler işlenmesin diye 
sınırlandırmalar getirerek insanları koruma 
altına almış yanlış yapmalarını önlemişti. 
Bu zamanda dünya bir şehir hükmüne 
geldi. Her yerde haramlara kolayca 
ulaşılabiliyor. Bundan sonra ilim ve imanla, 
insanlar doğruyu ve yanlışı kendi iradeleri 
ile bulacaklar. Bu zamanda kendini gerçek 
manada akıl ve iradesi ile koruyanlar, 
geçmiş zamanın velilerinden daha büyük 
olurlar.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan beraberinde İlçe Emniyet Müdürü
Murat Soysay ile birlikte Büyükliman Mahallesinde mahalle sakinleri ile bir araya geldiler. 
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MAHMUTLU MAHALLESİ KÖY
YAŞAM MERKEZİNE ZİYARET
Ülke genelinde atıl olarak duran eski köy okullarını “Köy Yaşam Merkezleri”ne dönüştürülmesi
sonrası Vakfıkebir İlçesi Mahmutlu Mahallesi Köy Yaşam Merkezini ilçe protokolü ziyaret etti.

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Remziye Arıkan Kuleyin, Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu ve bazı 
daire amirlerinin katılımıyla 
Mahmutlu İlkokulu Köy Yaşam 
Merkezimizde İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü Ziraat 
Mühendisi Osman sağlam 
tarafından  "Fındık Budama 

Eğitimi", İlçe Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü tarafından  "Kadına 
El Kalkamaz" adlı eğitimler 
verildi. Katılım sağlayanlar, 
Köy Muhtarımız Bilal Furuncu 

ve köy halkına 
misafirperverlikleri için çok 
teşekkür ediyoruz diyerek 
memnuniyetlerini dile 
getirdiler.

HALKIMIZIN REFAHI VE SORUNSUZCA
YAŞAM SÜRDÜRMELERİ İÇİN VARIZ

TRABZON'DA 'İLK EVİM İLK İŞ YERİM'
PROJESİNİN HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin kura çekim töreni,
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığına 
bağlı TOKİ Başkanlığı 

tarafından hayata geçirilecek “İlk 
Evim, İlk İş Yerim” projesi için 
Trabzon'da kura çekim töreni 
düzenlendi. KTÜ Osman Turan 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen kura çekiminde 
Ortahisar için 1146 ve Of ilçesi 
için 150 konutun hak sahipleri 
belli oldu. Kura çekim törenine 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, TOKİ 
Finansman Dairesi Başkanı 
Ayhan Karaca, AK Parti Trabzon 
İl Başkanı Sezgin Mumcu, Of 
Belediye Başkanı Salim Salih 
Sarıalioğlu, Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim ve 
başvuru sahipleri katıldı.
“CUMHURBAŞKANIMIZA 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, kura 
çekimi öncesi yaptığı 
konuşmada, “Bu büyük proje, ev 
sahibi olmak isteyen dar gelirli 
vatandaşlarımıza nefes 
aldıracak. Bu büyük proje, 
Türkiye genelinde uygulanmaya 
başlandı. 250 bin adet konut, 
kura ile hak kazanan dar gelirli 
vatandaşlarımıza kısa bir 
zamanda teslim edilecek. Bu 
hakikaten çok büyük bir proje, 
büyük bir vizyondur ve bu 

vizyonun arkasında 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan var. 
Kendisine Trabzon'dan 
teşekkürlerimizi, şükranlarımızı 
arz ediyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın vizyon 
projelerinden biri ve 
Cumhuriyetin 100. yılına 
hakikaten damga vuran Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığımız ile TOKİ 
Başkanlığımızın çok kıymetli bir 
çalışması. Bu çalışma ile birlikte 
birçok vatandaşımızın yüzü 
gülecek. Birçok kardeşimiz ev 
sahibi olacak. Heyecanınızı 
buradan hissedebiliyorum. 
İnşallah Mevlam hepinizin 
gönlüne göre versin. Bu önemli 
proje, Trabzon'umuza ve 
ülkemize hayırlı uğurlu olsun” 
ifadelerini kullandı.
“KARACA: 35 BİN 335 ESER 
KAZANDIRDIK”
TOKİ Finansman Daire Başkanı 
Ayhan Karaca ise, “İlk Evim İlk 
İş Yerim kura çekim törenine 
hoş geldiniz. 20 yılda 1 milyon 
170 bin konut rakamına ulaşıldı. 
TOKİ olarak 35 bin 335 eser 
kazandırdık. Yatay mimariden 
taviz vermedik. 81 il ve ilçelerde 
vatandaşlarımızın yanında 
olduk. Şimdi ise İlk Evim 
Projemiz ile milletimiz bize olan 
güvenini gözler önüne serdi. 8 
milyonu aşkın müracaat 

gerçekleşti. 5 milyonu aşkın 
geçerli başvuru oldu. Bugün de 
Fenerbahçe ile karşılaşacak 
Trabzonspor'a başarılar 
diliyorum” dedi.
“USTAOĞLU: AYRI BİR 
VİZYON KATIYOR”
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 
da “250 bin konut projesinde 
Trabzon'umuzda 2 bin 550 
vatandaşımız ev sahibi olacak. 
Gençlerimizin ev sahibi olma 
hayali var. Hayallerini süsleyen 
evlerine proje ile kavuşmuş 
olacaklar. Şehit ailelerimiz için, 
emeklilerimiz için belli bir 
kontenjan ayrıldı. Özellikle 
gençlerimiz de hayallerini 
süsleyen evlerine kavuşacak. 
Şehirlerimize ayrı bir kimlik 
katıyor, sosyal donatı alanlarıyla 
ayrı bir vizyon katıyor” şeklinde 
konuştu.
“İLK KURALARI TRABZON 
PROTOKOLÜ ÇEKTİ”
Protokol konuşmaların ardından 
kura çekim törenine geçildi. 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 
ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu ile birlikte 
protokol üyeleri ilk kuraları şehit 
aileleri için çekti.

V
akfıkebir İlçesi 
Büyükliman Mahallesi 
Muhtarlığı ev sahipliğinde 

Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan'ın başkanlığında icra 
edilen toplantıda; mahallenin 
genel durumu başta olmak 
üzere asayiş, mahalli hizmetler 
gibi konular görüşülerek, çözüm 
odaklı istişare de bulunuldu. İlçe 
Emniyet Müdürü Murat Soysay 
ise genel asayiş çalışmaları 
hakkında mahalle halkını 
bilgilendirerek fikir alışverişinde 
bulundu. Göreve başladığı 
günden beri halkın sorunlarını 
yerinde inceleyerek çözüm 
yollarını arayan İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan bu 
çalışmalar çerçevesinde 
Büyükliman Mahallesini ziyaret 
etti. 
“SİZLER HUZUR İÇİNDE 
OLURSANIZ BİZLER MUTLU 
OLURUZ”
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan burada yaptığı 
konuşmada; “İlçeye atanalı 
uzun zamandır Bilindiği üzere 
Hükümetin ve İçişleri 
bakanlımızın talimatları 
doğrultusunda, halkla buluşma 
günleri düzenliyoruz. Sizler 
huzur içinde olursanız bizler 
mutlu oluruz. Köy 
mahallelerimize yaptığımız 
ziyaretlerimizi tamamladık. 
Şimdi merkez mahallelerimizi 
ziyaretlere başladık. Burada 
hem tanışacağız hem de 

sorunlarınızı dinleyeceğiz bu 
toplantılarımız aynı zamanda 
güvenlik toplantılarıdır' dedi. 
Mahalle muhtarı Sadık Aydın 
azalar Ali Aşkın Kayhan, Remzi 
Kılıç ve mahalle halkı tarafından 
karşılanan Kaymakam Dr. Uzan 
ve Emniyet Müdürü Soysay 
mahallede Büyükliman Sitesinin 
toplandı salonunda 
vatandaşlarla bir araya gelerek 
mahalle sakinleri ve muhtardan 
vatandaşların sorunları 
hakkında bilgi aldı. 
Vatandaşların sorun ve 
sıkıntılarını dinleyen Kaymakam 
Uzan, “Büyükliman Mahalleleri 
sakinlerinin görüş, öneri ve 
taleplerini dinledik ve sorunların 
çözümü noktasında notlarımızı 
aldık. Katkılarınız için teşekkür 
ediyorum.” dedi.
“HALKIMIZIN REFAHI VE 
SORUNSUZCA YAŞAM 
SÜRDÜRMELERİ İÇİN VARIZ”
Burada mahalle halkının 
sorunları ve çözümü yönünde 
fikir alışverişinde bulunan 

kaymakam Dr. Uzan, “Biz devlet 
olarak kanunlar çerçevesinde 
halkımızın sorunlarını yerinde 
görüp, onlardan aldığımız 
önerileri de değerlendirerek 
meselelerin çözümüne yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. Bu bazen 
bizim yetkimizde bazen de 
yetkimiz dışında olabiliyor. Ama 
neticede halkımızın refahı ve 
sorunsuzca yaşam sürdürmeleri 
için varız” şeklinde konuştu.
Mahalle Muhtarı Sadık Aydın 
ise, “Sorunlarımızı yerinde 
dinlemek için mahallemize 
gelmek suretiyle bizleri 
şereflendiren Kaymakamımıza 
Sayın Dr. Hacı Arslan Uzan'a ve 
İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın 
Murat Soysay'a teşekkür ederiz. 
Mahalle halkı olarak 
kaymakamımıza sorunlarımızı 
ve makul olan çözüm 
önerilerimizi sunduk. Kendisi de 
gerekli mevzuat çerçevesinde 
yapılabilecekleri 
değerlendireceklerini söyledi” 
ifadelerini kullandı.

06.01.2023

ALAYOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Vakfıkebir İlçesi Tarlacık Mahallesi'nden Alayoğullarından Emekli Polis
Memuru Osman Alay'ın eşi Nevin Alay (70) hakkın rahmetine kavuşmuştur. 

V
akfıkebir İlçesi Tarlacık 
Mahallesi'nden 
Alayoğullarından Sinop 

ilinde ikamet eden Emekli Polis 

Memuru Osman Alay'ın eşi 
emekli hemşire Nevin Alay (70) 
hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. Cenaze Namazı 

3 Ocak 2023 Salı günü öğlen 
namazına müteakip Vakfıkebir 
İlçesi Tarlacık Mahallesi aşağı 
cami yanında kılınarak aynı 
yerdeki aile kabristanlığında 
sevenlerinin gözyaşları 
arasında toprağa verildi. 
Cenaze namazına Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın yanı sıra siyasi 
partilerin ve STK'ların 
temsilcileri, eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda vatandaş katılarak 
Alayoğlu ailesinin acısını 
paylaştılar. Bizlerde merhume 
Nevin Alay'a Allah'tan rahmet 
kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 
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SAKARYA'DA VAKFIKEBİRLİLER DERNEĞİ AÇILDI
Sakarya'da yaşayan Vakfıkebirliler dernekleşti. Başkan Yasin Kobal katılım sağlayanlara teşekkür etti.

S
akarya Vakfıkebirliler 
Derneği 1. Olağan 
Genel Kurulunu 

gerçekleştirerek, yeni binanın 
açılışını yaptı. Açılışa AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Ali 
İhsan Yavuz, TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı Muhammet 
Balta, Sakarya Milletvekili 
Çiğdem Erdoğan Atabek, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Sayıştay 
Üyesi İdris Bulut, AFAD 
Sakarya İl Müdürü Hüseyin 
Kaşkaş, çok sayıda davetli ve 
dernek üyeleri katıldılar. 
Dernek binasının açılışı 
sonrasında Sakarya 
Vakfıkebirlilerin dernek 
binasının açılışının ardından 
Kemençe eşliğinde horonlar 
oynandı, şarkılar söylendi.
“YAŞADIĞIM SAKARYA'MIZA 
GÜZEL İŞLER YAPMAYI 
KENDİMİZE HEDEF 
BELİRLEDİK”
Sakarya Vakfıkebirliler 
Derneği'nin ilk başkanı Yasin 
Kobal, dernek açılışında 
yaptığı konuşmasına, “Ben 
Sakarya'da hepinizin yakından 
tanıdığı kimi zaman siyasette, 
kimi zaman kulüp başkanlığı ile 
kimi zaman oda başkanı olarak 
Sakarya ve Sakaryalılara canı 
gönülden bağlı biriyim. Onların 
yanlarında olmuş, acı günde 
tatlı günde onların 
cemiyetlerine katılıp 
duygularını paylaşmış olan ve 
bundan iki sene önce 
aramızdan ebediyete intikal 
eden gurur duyduğum insan 
Nihat Kobal'ın oğluyum. Bunu 
burada dile getirmemin sebebi 
bu dernek kurma çalışması için 
yola çıktığımızda onun bizlere 
göstermiş olduğu iyi niyet ve 
iyilik köprülerini kendimize 
görev bilerek tıpkı onun yaptığı 
gibi Sakarya'da yaşayan tüm 
insanların bir müşkülü 
olduğunda yardım edebilmek 
onların acı gününde mutlu 
günlerinde yardımcı olmak 
doğup büyüdüğümüz 
Sakarya'mız da yaşayan 
insanların bir sorunu 
olduğunda gücümüzün yettiği 
kadar onlara destek olmak 
amacıyla bu derneği kurduk. 
Bu dernek sadece 
Vakfıkebirlilere ait bir dernek 
değildir. Yönetiminde tamamı 
Vakfıkebirli ailelerin olduğu 
onların içinden gelen iş 
adamları ve ailelerin desteği ile 
kurulmuş güzel şehrimiz 

Sakarya'mızda Karadeniz 
insanının içtenliğini 
misafirperverliğini hoşgörüsünü 
yardım severliğini bir bütün 
olarak hep beraber yaşamak 
yaşatmak amacı ile 
kurulmuştur. Bizler her alanda 
olduğu gibi burayı kurma 
amacımız güçlünün değil 
haklının yanında yer alarak 
onların sesi olabilmek iş 
adamlarımız sayesinde işsiz 
olan nitelikli kişilerle iş 
adamlarımız arasında köprü 
olabilmek yaşlı ve bakıma 
muhtaç aileler varsa onların 
yanlarında gönülden katkı 
sağlamak hastası yaşlısı ile bir 
zorlukta olan insana yardım eli 
uzatabilmek için kurulmuş bir 
sivil toplum örgütüyüz. Bu 
saydıklarımızı devletimiz zaten 
son derece hassas şekilde 
inceleyerek yapmaya çalışıyor 
biz arada gözden kaçmış veya 
bu imkânlara ulaşmak için 
yakınında kimsesi olmayan 
kişilerin yanlarında devletimizin 
verdiği imkâna onu 
ulaştırabilmeyi hedefleyerek 
çalışmalar yapacağız. Biz 
ayrıştırmak değil kendi 
kültürümüz ile tek bayrak tek 
vatan tek devlet tek milletiz ve 
asla bölgesel ayrımcılık için 
değil bölgesel kültürümüzün 
güzelliklerini şehrimizde 
yaşatmak bir bütün olarak 
hareket etmek için gurur duyup 
yaşadığım Sakarya'mıza güzel 
işler yapmayı kendimize hedef 
belirledik. Tüm Sakaryalı 
hemşerilerimize din dil ırk 
ayrımı yapmadan derneğimizin 
kapıları her daim açıktır. Biz 
tabela derneği olmaya değil 
Sakarya'mız için karınca 
kararınca yapılmış olan 
hizmetlere bir tek çakıl taşı 
koyabilir bir insandan dua 
alabilirsek hedefimize ve 
amacımıza ulaşmış olacağız 
rabbimizin izni ile. Bizleri 
kırmadan davetimize katılan 
başta Sakarya milletvekilimiz 
ve AK Parti Genel Başkan 
Yardımcımız değerli ağabeyim 
Ali İhsan Yavuz beye, yine 

Sakarya'mızın ablası 
konumunda olan Sakarya'mıza 
hizmeti olan gece gündüz bir 
derdimiz olduğunda kendisine 
her daim ulaşabildiğimiz 
milletvekilimiz Sayın Çiğdem 
Erdoğan Atabek 
hanımefendiye, ayrıca yoğun iş 
temposuna rağmen bizlerin 
davetini kırmadan gelen sayın 
Trabzon Milletvekilimiz, TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanımız 
Muhammet Balta beye, yine 
950 km yolu bir davetimiz ile 
aşarak gelen güzel yürekli 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet 
Balta beyefendiye, Sayıştay 
Genel Kurul Üyemiz kıymetli 
büyüğüm İdris Bulut beye, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Temel Gürdal hocamıza, 
Adapazarı Belediye 
Başkanımız Sayın Mutlu Işıksu 
beyefendiye ve Başkan 
Yardımcısı Hilmi Kızılok'a, 
Serdivan Belediye Başkanımız 
Yusuf Alemdar beye ve Başkan 
Yardımcımız Adem Kümbet 
Beye, Sakarya İl Müftümüz 
Hasan Başiş ve İl Müftü 
Yardımcımız Burhan Bilgin 
Beye, Afad İl Müdürümüz 
Hüseyin Kaşkaş Beye, AK 
Parti İl Başkanımız Yunus 
Tever ve İl Başkan 
Yardımcımız Ömer Arslan 
Beye, CHP İl Başkanı Ecevit 
Keleş Beye, İstanbul 
Vakfıkebirliler Dernek 
Başkanımız Avukat Betrettin 
İskender Bey ve Yönetim 
Kuruluna, Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Sera A.Ş Genel 
Müdürümüz Sayın İsmail Kaya 
Beyefendiye, yine telgrafları ile 
bizlere mesaj yollayan 
açılışımızı kutlayan İç İşleri 
Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu Beye, Türk İş Genel 
Başkanımız değerli büyüğüm 
Ergün Atalay Beyefendiye, AK 
Parti MKYK üyemiz Metin 
Külünk Beyefendiye, AK Parti 
Milletvekilimiz Recep 
Uncuoğluna, MHP Grup 
Başkanvekilimiz Muhammed 
Levent Bülbül Beyefendiye, İYİ 
Parti Mali İşler Başkanı 
Sakarya Milletvekili Ümit 
Dikbayır Beyefendiye, İYİ Parti 
Genel İdare Kurulu Üyesi 
Yavuz Aydın Beye, Türkiye 
Lahey Büyükelçisi Şaban 
Dişli'ye ayrı ayrı teşekkür 
ederim" dedi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÖRNEK PROJE 
Vakfıkebir Belediyesi, Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vakfıkebir Mesleki Eğitim
Merkezi ve Düzlük Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından sokak
hayvanlarının kış şartlarında mağduriyet yaşamamaları için örnek bir proje gerçekleştirildi.  

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE VE
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONFERANSI
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ŞMYO Öğrencilerine
Siber Suçlarla Mücadele ve Teknoloji Bağımlılığı Konferansı verildi.

rabzon İl Emniyet 

TMüdürlüğü Siber Suç 
Araştırma ve 

Soruşturma Görevlisi İlhan 
Tozluyurt tarafından Şalpazarı 
Meslek Yüksekokulu 
Konferans Salonunda 
Öğrenciler ve Personele “Siber 
Suçlarla Mücadele ve Teknoloji 
Bağımlılığı” sunumu yapıldı.
Sunumu yapan Trabzon İl 
Emniyet Müdürlüğü Siber Suç 
Araştırma ve Soruşturma 
Görevlisi İlhan Tozluyurt; 
"Siber Suçlar, bir bilişim 
sisteminin güvenliğini, 
buradaki verileri, sistemin 
kullanıcılarını hedef alarak 

yapılan sanal saldırılardır. 
Siber suçlar, mutlaka dijital 
dünyada işlenir ancak dijital 
dünyada işlenen her suç, siber 
suç değildir. Siber suçlar, 
büyük bir bilişim sistemine 
karşı işlenebileceği gibi bu 
sistemde bulunan verilere ya 
da sistem kullanıcılarına karşı 
da işlenebilir. Suç sonucu 
kişinin ya da sistemin mal 
varlığı veya kendisi zarar 
görebilir. Bir sisteme izinsiz 
girme, verileri ele geçirme, 
verileri değiştirme, şifreleme, 
farklı veriler ekleme ve sistem 
işleyişini bozma gibi eylemler 
siber suçlar kapsamında 

değerlendirilir. Siber Suçlardan 
güçlü şifreler belirleyerek, iki 
faktörlü kimlik doğrulama ile 
güvenli olmayan sitelere 
girmeyerek, önünüze gelen 
her linke tıklamayarak 
korunma önlemleri almış 
olabiliriz" diyerek söyleşiyi 
tamamladı.
Söyleşiye katılan öğrenciler ile 
personel siber suçlar 
konusunda önemli bilgiler 
edindiler. Müdür Dr. Öğr. Üyesi 
Dönüş Gençer,  İlhan 
Tozluyurt'a, akıcı, anlaşılır, 
eğlenceli ve güzel 
anlatımlarından dolayı 
teşekkür etti.

BEŞİKDÜZÜ TELEFERİĞİ İHALE EDİLDİ
Beşikdüzü ilçesinde 3,5 yıldır devam eden teleferik sorunu çözüldü. Beşikdüzü Belediyesi tarafından açılan
açık teleferik ihalesine tek firma olarak katılan Selser Firması ihaleyi kazandı. 24 yıllığına Beşikdüzü
Teleferiğini kiralayan Selser Firması Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde teleferik tesisi ve işletmeciliği yapıyor.

K
onu ile ilgili olarak bir 
açıklama yapan 
Beşikdüzü Belediye 

Başkanı Ramis Uzun, “Bugün ki 
maliyeti 350 milyonu bulan bu 
tesisin çürümeye yüz tutmasını 
atıl kalmasını asla istemiyorduk. 
Göreve geldiğiniz andan itibaren 
hep bu anlayışla mücadele 
verdik. Gücümüzü aştığı için 
Büyükşehir Belediyemize devri 
için büyük bir mücadele verdim. 
Önce umut verdiler olmayınca 
bu tesisin atıl kalmaması için 
çalışmalar yaptık. Meclisimizden 
karar aldık. Yapımı ve 

işletmeciliğini ihaleye çıkardık. 
Şartlar ağır bulunanca kimse 
talip olmadı. Yine meclis kararı 
aldık. Şartları daha da 
iyileştirerek 29 Kasım tarihinde 
yeniden ihaleye çıktık. Bu 
süreçte teleferik peşkeş çekiliyor 
diye ithamlarda bulunuldu. 
Maalesef peşkeş çektiğimiz 
iddia edilen 29 Kasım'daki 
ihaleye katılan olmadı. Teleferik 
meselesini çok önemsediğimiz 
için 1 Aralık 2022 tarihinde 
meclis toplantısını yaptık. 
Gündem dışı programa alarak 
teleferik meselesinin biran önce 

çözülmesi için yeni bir karar 
aldık. Meclisimizden şartları 
biraz daha iyileştirerek ihale 
kararı aldık. Yaklaşık 350 milyon 
harcama yapılan bir yatırım var 
ortada. Bu yatırım heba olmasın, 
bu tesis çürümesin bütün 
amacımız budur. Biz 3,5 yıl 
boyunca bu teleferiğin ağır 
bedelini İller Bankasına 
ödeyerek birçok hedeflerimizi 
ötelemek zorunda kaldık. Hal 
böyleyken; 28 Aralık tarihinde 
şartları biraz daha iyileştirerek 
yeni bir ihaleye çıktık. 
İstanbul'dan, Trabzon'dan ve 
Almanya'dan birçok firmalar 
gelerek tesisi incelediler. Ama 
ihale şartlarını ağır buldular. 28 
Aralık'ta yaptığımız açık ihaleye 
Selser Firması girerek 
kazanmıştır. Bu firmanın 2008 
yılından beri teleferik 
camiasında olması ve Türkiye'de 
en iyi bilenlerden birisi olması 
önemlidir. İnşallah 2023 yılı 
turizm sezonunda ilçemizin ve 
bölgemizin hizmetinde olacaktır. 
İlçemize, Trabzon'umuza ve 
bölgemize hayırlı olsun” dedi.
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S
okak hayvanları için 
sığınak ve beslenme 
odakları yapılarak ilçenin 

muhtelif yerlerine yerleştirilmesi 
planlanan proje için Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın ve 
Vakfıkebir Mesleki Eğitim 
Merkezi Okul Müdürü Korkut 
Hekim tarafından protokol 
imzalandı. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
“Proje ile birlikte kış şartlarında 
yaşam koşulları zorlaşan, 
sokaklarımızda yaşayan kedi ve 
köpekler için sığınabilecekleri 

barınma ve beslenme 
odaklarıimalatı yaparak ilçemiz 
içerisinde belirlediğimiz uygun 
yerlere yerleştireceğiz. Barınma 
ve beslenme odaklarına belirli 
aralıklarla yem ve su koyarak 
hayvanların gıda ihtiyaçlarını 
gidereceğiz. Projeye destek 
veren, İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Ahmet Altın'ı, 
Mesleki Eğitim Merkezi Okul 
Müdürümüz Korkut Hekim'i, 
Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürümüz Bekir Çobanoğlu'nu 
ve Düzlük Mahallesi Sosyal 
Yardımlaşma Derneğinin 

Başkan ve yöneticilerini 
kutluyorum” dedi. Vakfıkebir İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın 
ise, sokak hayvanlarının 
barınma ve beslenme ihtiyacına 
cevap verecek olan böyle önemli 
ve değerli bir projenin içerisinde 
olmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirerek bu tür 
projelerin sayılarının artmasını 
temenni etti. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, ayrıca 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya duyarlılığı 
ve projeye verdiği destek 
dolayısıyla teşekkür etti. 



T
ürkiye bu yıl, koronavirüs 
pandemisi olmadan 
geçen ilk kışını yaşıyor. 

Grip vakalarında önceki yıllara 
göre belirgin bir artış var. 
Hekimler tedaviye karşı inatçı 
ve iyileşmesi haftalar sürebilen 
yeni grip salgınına karşı halkı 
uyarıyor. Doktorlar bu yılki grip 
vakalarının eskiye göre 2-3 kat 
arttığını hastanelerde ve aile 
hekimliklerinde ciddi yoğunluk 
yaşandığını söylüyor.
Vakfıkebir Büyükliman Aile 
Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. 
Zafer Kamiloğlu ise yaptığı 
açıklamada; Hastalık belirtisi 
gösteren çocukların kesinlikle 
okula gönderilmemesi ve 
arkadaşlarıyla buluşmasına 
izin verilmemesi gerektiği 
kaydedildi. Dr. Kamiloğlu, 
“Pandemide insanlar çeşitli 
korunma yöntemleriyle bu 
virüslere iki yıl boyunca 
yabancı kalmıştı. Vakaların 
özellikle çocuklarda çok sık 
görüldüğünü belirterek, 
Çocuklar bu virüslerle ilk kez 
tanışıyorlar. Erişkinler de 2 yıl 
bu virüslerden uzak kaldı, 
şimdi ilk temas döneminde 
abartılı bir yanıt görüyoruz. 
Tıpkı koronavirüsün ilk 
zamanlarındaki gibi” diyerek 
açıklıyor.
“ÜST SOLUNUM YOLU 
ENFEKSİYONLARI 3-4 KAT 
ARTTI”
Dr. Kamiloğlu, bu kış yoğun 
geçen grip vakalarının temel 
nedeni, koronavirüs 
pandemisiyle geçen iki yılı 
aşkın sürede bu virüslerle hiç 
karşılaşmayan bağışık 
sisteminin 'tembelleşmesi' 
olarak görülüyor. Pandemi 
sürecinde maske ve diğer 
önlemler sebebiyle bu 
virüslerle teması azalan 
toplumun bağışıklık sisteminin 
bu virüslere karşı duyarlılığının 
arttığını belirtti. İki yıldan fazla 
zamandır toplum ciddi bir 
koruma altındaydı, maskeler 
takılıyordu. Bu virüslerle bu 
çocuklarımızı ve toplumun 
genelini karşılaştırmayarak 

duyarlı kitlede artış yarattık” 
diyor ve ekliyor: “Pandemide, 
geçmiş yıllarda gördüğümüz 
influenza, adenovirüs, 
enterovirüs ve buna benzer üst 
solunum yolu enfeksiyonu 
yapabilecek bir takım viral 
virüslerin yayılımını da 
engelledik. Bu sene her şey 
serbest olunca, maskeler de 
çıkınca ve çocuklar sürekli 
eğitim öğretimin içerisinde yer 
almaya başladıkça doğal 
olarak bu virüslerle 
karşılaştılar ve o duyarlı 
kitlenin hepsi enfekte olmaya 
başladı. Sonuçta her yıl 
görebileceğinizin çok daha 
üzerinde bir hasta sayısıyla 
karşı karşıya kaldık. Normalde 
bu dönemlerde görebileceğiniz 
hasta sayısı 15 iken, duyarlı 
kitlenin artmasıyla bu 45-60'a 
çıktı, 3-4 kat arttı.”
“İNATÇI VE TEDAVİYE 
CEVAP VERMEYEN BİR 
ÖKSÜRÜK GELİŞİYOR”
Dr. Kamiloğlu, Ekim ayından 
itibaren toplumda en yaygın 
olarak influenza, Covid-19, 
adenovirüs, rinovirüsü ve RSV 
gibi virüslerin tespit edildiğini 
söylüyor. Kamiloğlu, 
koronavirüs pandemisi öncesi 
bu virüslerin soğuk algınlığı ve 
nezle belirtileri gösteren "çok 
hafif" virüsler olduklarını ama 
pandemi sonrasında onların 
dahi ağır seyrettiğini ve 
hastaların dengesini 
bozabildiğini söylüyor. Bu viral 
enfeksiyonlar sonrası 
hastalarda en yaygın belirti 
olarak “inatçı ve tedaviye yanıt 
vermeyen ciddi bir öksürük” 
görüldüğünü kaydeden Dr. 
Kamiloğlu, “Normalde bir nezle 
gibi geçecek enfeksiyon şimdi 
ciddi öksürük ve akciğer 
tutulması şeklinde karşımıza 
çıkabiliyor” dedi.
“HASTALIK TEKRAR 
EDİYOR, İYİLEŞME SÜRESİ 
UZUYOR”
Geçmiş yıllardan farklı olarak 
bu yıl virüslerin çok daha inatçı 
ve ağır seyreden hastalıklara 
sebep olduğunu belirten Dr. 
Kamiloğlu, çoğu vakada 
hastalığın "tekrarlayan" 
özellikte olduğuna dikkat 
çekiyorlar. Dr. kamiloğlu, 
“Belirtiler sanki sıfırdan 

başlıyormuş gibi tekrarlıyor. 
Bazen üzerine diğer viral 
enfeksiyonlar veya bakteri 
enfeksiyonları eklenebiliyor, bu 
da çok sıklıkla gördüğümüz bir 
şey. Ağır geçen ve iyileşme 
aşamasındayken tekrarlayan 
enfeksiyonları sıkça 
gözlemlediğini aktarıyor: “Kişi 
önce influenzaya yakalanıyor, 
tam iyileşme evresindeyken 
çocuk okuldan eve başka bir 
virüs getiriyor. O bitmeden 
ötekisi başlıyor. Çocuklarda da 
aynı şekilde, biri bitiyor diğeri 
başlıyor. Sonbaharın sonuna 
doğru başlayıp aralık ayıyla 
devam eden süreç boyunca 
çocuklar neredeyse sürekli 
hasta. Hem Covid-19 hem de 
influenzanın bir arada 
görüldüğü vakaların arttığını, 
çocuklarda bu durumun daha 
sık görüldüğünü ifade ediyor.
“KORUNMA YÖNTEMLERİ 
KORONAVİRÜS İLE 
BENZER”
Dr. Kamiloğlu, Şimdilerde 
toplumda yaygın olarak 
görülen bu üst solunum yolu 
enfeksiyonlarının hepsinin 
damlacık veya solunum 
yoluyla bulaştığını 
söyleyebilirim. Bu hastalıklara 
karşı da Covid-19 önlemleriyle 
mücadele edilebileceğini ve 
bulaşın önlenebileceğini 
belirtti. Kalabalık ortamlardan 
uzak durmak, mesafeyi 
korumak ve iç mekanları sık 
sık havalandırmak temel 
önlemler arasında yer alıyor. 
Maske, mesafe ve hijyen 
kurallarının uygulanmasının 
gribe karşı da etkili olduğu 
unutmayalım. Ayrıca Okullarda 
maske tetbirlerine uyulması. 
Ailelerin hasta çocuklarını 
okullara göndermemeleri, 
hijyen tedbirlerine ağırlık 
verilmesi,  soğuk havaları 
başlaması ile birlikte giyim ve 
kuşlama dikkat edilmesi, 
bağışıklığın düşmesi nedeniyle 
beslenmeye dikkat edilmesi, 
özellikle hasta ve grip 
enfeksiyonu geçirenlerin 
maske takmaları ve kalabalık 
yerlerde maske kullanmaları, 
grip belirtileri gösteren 
çocukların iyileşene dek okula 
gönderilmemeleri tavsiye 
ediyoruz dedi.
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VAKALAR NEDEN KATLANARAK ARTTI,
KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?
Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu, bu yılki grip vakalarının
neden arttığını ve korunmak için neler yapılması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

TARIMSAL MAKİNELERE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda kırsal kalkınma destekleri
kapsamında yatırımların desteklenmesi için çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

TRABZON'UN 12. COĞRAFİ İŞARETLİ
ÜRÜNÜ 'FOŞA FINDIĞI' OLDU
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin Foşa Fındığı Coğrafi İşaret Belgesi
Takdim Töreni'ne katıldı. Trabzon'un 12. coğrafi işaretli ürününün “Foşa Fındığı” olduğunu belirten Başkan
Zorluoğlu, “Önümüzdeki dönemlerde coğrafi işaret alan yeni ürünlerimiz de olacak” ifadelerini kullandı. 

A
rsin ilçesinde yetiştirilen 
'Foşa Fındığı' için Arsin 
Belediyesi tarafından 

Türk Patent Enstitüsüne yapılan 
'Resmi Coğrafi İşaret ve 
Geleneksel Ürün Tescili' 
başvurusu kabul edildi. Arsin 
Foşa Fındığı Coğrafi İşaret 
Belgesi Takdim Töreni ve 
'Fındığın Öyküsü' konulu 
fotoğraf yarışması ödül töreni 
Hamamizade İhsan Bey Kültür 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. 
Arsin Belediyesinin ev sahipliği 
yaptığı törene; Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, AK Parti Yerel 
Yönetimler Başkan Yardımcısı 
Ayşe Sula Köseoğlu, Arsin 
Kaymakamı Ömer Ahmet 
Özdemir, AK Parti Trabzon İl 
Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, ilçe 
belediye başkanları ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.
“DAHA FAZLA GAYRET 
GÖSTERMELİYİZ”
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu 
törende yaptığı konuşmada, 
“Trabzon'umuzun 12. coğrafi 
işaret belgesi alan 'Foşa 
Fındığı'nın tanıtımı ve bu 
anlamda bir farkındalık 
oluşturulması amacıyla 
düzenlenen etkinliğe hepiniz hoş 
geldiniz. Bu tescille birlikte 

Trabzon'un 12 tane ürününe 
coğrafi işaret belgesi alınmış 
oldu. Sayıyı artırmak için bizlere 
ve ilçe belediyelerine daha fazla 
gayret etme zarureti doğuyor. 
Ankara'da görev yaparken 
bürokrat bir arkadaşım bana 
'Ben Trabzonluları anlamıyorum. 
Bir gram buğday üretmiyorsunuz 
ama Vakfıkebir ekmeğine 
coğrafi işaret aldınız. 
Hayvancılık o kadar 
olmamasına rağmen her yerde 
Akçaabat köftesi tabelası 
görüyoruz' dedi. Biz ticaret 
konusunda başarılı bir şehiriz” 
şeklinde konuştu. 
“TRABZON İNSAN 
YETİŞTİRİYOR”
Farklı bir noktaya da dikkat 
çeken Başkan Zorluoğlu; “12 
coğrafi ürünümüz var ama 
aslında gayri resmî olsa da 
taraflı tarafsız herkesin tescil 
ettiği bir yanımız daha var. 
Trabzon insan yetiştiriyor. 
İnşallah önümüzdeki 
dönemlerde yeni coğrafi işaret 
almış ürünlerimiz de olacak. 
Bazı ilçelerimizde var bazı 
ilçelerimizde yok. Arsin olanlar 
arasına dâhil oldu. En son 
Vakfıkebir'in külek peyniri tescil 
almıştı. Şimdi ona Arsin'i 
ekliyoruz. Arsin Belediye 
Başkanımıza ve ekibine 
teşekkür ediyoruz. Fındığın 

yüzde 40'ından fazlasını ihraç 
ediyoruz. Fındıkta verimin 
artırılması dekar başına düşen 
fındık sayısının artırılması 
çalışmamız devam edecek” 
ifadelerini kullandı.
“GÜRSOY: BÖLGEMİZE 
HAYIRLI OLSUN”
Arsin Belediye Başkanı 
Muhammet Sait Gürsoy ise 
yaptığı açıklamada; “Hayatımız 
fındıklıkta geçti. Bir baktık ki 
fındık hayatımızın her yerinde. 
Fındık bizim ekonomik 
değerimiz. Dünyada Türkiye 
önemli fındık üreticisi. Trabzon 
Türkiye'de önemli bir yere sahip. 
Arsin coğrafyamızın neredeyse 
yüzde 80'i fındıkla kaplı. 
Fındıkla doğduk, fındıkla 
büyüyoruz. Karadeniz'de benim 
hayalimdeydi, Fındığın coğrafi 
işareti yoktu. İlk etapta Arsin 
Ziraat Odası Başkanımızla 
konuştuk. Üniversitede bir  
hocamızdan destek aldık. 
Bilimsel veriler ışığında Coğrafi 
İşaretler Daire Başkanımıza 
gittik, geldik. Uzun bir süreç ama 
sonucunda başardık. Bu süreçte 
bize destek olan ve Valiliğimize, 
Büyükşehir Belediyemize, 
Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret 
Borsası, Ziraat Odalarımıza 
teşekkür ediyoruz. Yeni coğrafi 
işaretimiz ilçemize ve bölgemize 
hayırlı olsun” diye konuştu.
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B
akanlığın Kırsal 
Kalkınma Yatırım 
Destekleri Kapsamında 

%50 Hibeli Makine ve Ekipman 
Desteği ve %50 Hibeli Düve 
Alım Desteği Konusunda 
Üreticilere ve Yatırımcılara 
Vakfıkebir İlçe Tarım Müdürlüğü 
tarafından Bilgilendirme 
Toplantısı düzenlendi.
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü yetkilileri tarafından 
yapılan bilgilendirme 
toplantısında şu ifadelere yer 
verildi, tarımsal kalkınma 

destekleri kapsamında kırsal 
ekonomik altyapı yatırımları 
tarımsal makinelerine yüzde 50 
hibe desteği verdiklerini 
bildirdiler. Hak sahiplerinin 20 
Ocak 2023'e kadar başvuru 
yapabileceğinin altı çizildi. 
Yapılan bilgilendirmede, 
“Bakanlığın resmi web 
sayfasından başvurularınızı 
yapabilirsiniz. Makine 
ekipmanları 5 bin liradan 500 
bin liraya kadar devam ediyor. 
Makine aldığınızda yüzde 50'si 
bizden, yüzde 50'si sizin katkı 

payınızla yüzde 100 sizin 
oluyor. En az bir yıllık bakanlık 
kaydı olması şartı ile çiftçiler, 
gerçek ve tüzel kişiler başvuru 
yapabiliyorlar.” diye açıklama 
yapıldı.
BAŞLICA MAKİNE EKİPMAN 
LİSTESİ
Motorlu Çapa Makineleri, 
Çayır Biçme Makineleri, 
Meyve Sebze Kurutma 
Makineleri, Dal Parçalama 
Makineleri, Fındık Toplama 

Makineleri, Süt Soğutma 
Tankları, Akülü Budama 
Makasları, Fındık Harman 
Makineleri, Süt Sağım 
Makineleri, Motorlu Tırpanlar, 
Akülü Çay Hasat Makineleri, 
Arıcılık Makine ve Ekipmanları, 
Atomizörler, Ağaç Dal 
Silkeleme Makineleri, Canlı 
Balık Nakil Tankları, İlaçlama 
Pülverizatörleri, Fındık ve 
Ceviz Kurutma Makineleri, 
Mobil Güneş (Solar) Enerjisi 
Paket Sistemleri



Büyükliman
Postası 7 HABER

Ç
arşıbaşı İlçesi Kapalı Spor 
Salonunda oynanan 
Liselerarası Futsal 
Müsabakalarında 

Beşikdüzü MTAL'yi 9-3 yenen 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
müsabakalara grup lideri olarak 
devam ediyor. Grup 
Elemelerinin ilk maçında 

Akçaabat Anadolu Lisesi'ni 5-3 
yenerek son 16 takım arasına 
kaldılar. Vakfıkebir Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi son 16 tur 
maçında Çarşamba günü 
oynadıkları Akçaabat Yıldızlı 
İMKB Anadolu Lisesini de 
yenerek son 8 turuna kaldılar. 
Aldığımız bilgiye göre Beden 

Eğitimi öğretmenleri Şevket 
Gürdal ve Muharrem Yaşa; 
“Önemli olan öğrencilerimizin 
spor yapmalarıdır. Gençler 
kategorisinde oynanan 
maçlarda lise öğrencileri ders 
stresini atarken hem spor 
yapıyor, hem de yeni dostluklar 
kuruyorlar. Katılımın yüksek 
olması, çocuklarımızın sporla iç 
içe bulunması her açıdan 
sevindirici. Maçların çok 
çekişmeli geçtiğinin altını çizen 
öğretmenler, müsabakalara 
sporcuların yanı sıra öğrenci ve 
velilerin de büyük ilgi 
gösterdiğini ve tribünlerin her 
maçta coşkulu taraftarlarca 
dolduğunu hatırlatarak, İlçemizi 
ve okulumuzu en iyi şekilde 
temsil etmeye çalışıyoruz.” 
Dediler.

GÜLBAHARHATUN SON 8 TURUNDA
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı okul sporları kapsamında Çarşıbaşı
ilçesinde Liseler arası Futsal grup müsabakaları devam ediyor. 

T
BMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta, yeni yıl mesajı 
yayımladı. Balta, mesajında, 
2022 yılının artık geride kalmak 
üzere olduğunu, yeni umutlarla, 
heyecanlarla hep birlikte yeni bir 
yıla hazırlanıldığını belirterek” 
Öncelikle, 2023 yılının, ülkemiz, 
milletimiz, tüm insanlık için 
hayırlı bir yıl olmasını; ülkemizde 
ve yeryüzünde, barışa, dostluğa, 
dayanışmaya vesile teşkil 
etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz 
ediyorum.İnşallah 2023 yılı her 
şeyden önce kardeşliğimizin güç 
kazandığı, kardeşliğimize 
kastedenlerin de kaybettiği bir yıl 

olacaktır.” dedi.
Kendileri için her geçen yılın, 
sadece geçip gitmiş bir yıl 
olmadığını, gelecek yılı daha 
hayırlı, daha güzel, Hak'kın 
rızası ve milletin duası adına 
daha dolu yaşayabilmek için bir 
tecrübe olarak gördüklerini 
vurgulayan Milletvekili Balta, şu 
değerlendirmede bulundu: “
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde "Türkiye Yüzyılı 
Vizyonumuzla,yatırım, istihdam, 
üretim, ihracat temeline dayanan 
ekonomi modelimizle yaşanan 
sorunları bertaraf edeceğiz. 
Milletimizde bunun bilincinde ve 
sorunları çözerse yine AK Parti 
çözer diyor. Bizler 20 yıl boyunca 
yaptığımız gibi, ülkemizin 
büyümesi, ilerlemesi, bölgesinde 
ve dünyada güçlü, saygın, etkili 
bir ülke olması için, en büyük 
değerimiz ve en büyük 
hazinemiz olan kardeşliğimizi 
muhafaza edecek, kardeşliğimizi 
bozmaya, yıpratmaya, 
örselemeye çalışanlara karşı da 
hep birlikte mücadele vereceğiz.
Milletvekili Balta, yeni yıla hiç 
şüphesiz yeni umutlarla ve yeni 
heyecanlarla girildiğine işaret 
ederek, şunları kaydetti: “ 2023 
yılı aynı zamanda 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 

100'üncü yıldönümünü. Bu 
sebeple bir yandan heyecanımız 
artıyor, bir yandan da 
umudumuz, gayretimiz, 
mücadelemiz güç kazanıyor. 
Aziz milletimiz, birlik içinde 
olduğu müddetçe, önüne 
koyduğu her hedefe mutlaka ve 
mutlaka ulaşacaktır.
Birlik, beraberlik ve kardeşlik 
içerisinde, azim ve kararlılıkla 
çocuklarımıza daha güzel 
yarınlar hazırlamak ve yeni 
Türkiye yolunda Türkiye Yüzyılı, 
2053 ve 2071  vizyonlarını 
gerçekleştirmek için tüm 
gücümüzle çalışıyoruz. Bizim en 
büyük gücümüz birliğimiz, 
dayanışmamızdır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın her fırsatta 
söylediği gibi bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız. Bu duygular eşliğinde, 
yeni yılın ilimize, memleketimize 
ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve 
mutluluk getirmesini diliyorum. 
2023'ün kardeşliğin egemen 
olduğu, tüm vatandaşlarımızın 
sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, 
kardeşlik, huzur ve refah içinde, 
birbiriyle dayanışma içinde 
geleceğe yürüdüğü bir yıl 
olmasını temenni ediyor, 
hemşerilerimi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.”

MUHAMMET BALTA'DAN YENİ YIL MESAJI
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili
Muhammet Balta, yeni yılın huzur, barış ve refaha vesile olmasını temenni etti.

VAKFIKEBİR 1874 HENTBOL
TAKIMI FARKLI KAZANDI 46-30 
Türkiye 2. Lig Erkekler Hentbol Ligi'nde mücadele eden Vakfıkebir 1874 FK Hentbol
Takımı, rakibi Iğdır Gençlik SK'yı mağlup ederek ligdeki güzel gidişini sürdürdü. 

T
ürkiye 2. Lig Erkekler 
Hentbol Liginde mücadele 
eden Vakfıkebir temsilcisi 

Vakfıkebir 1874 FK Hentbol 
Takımı, Vakfıkebir Kapalı Spor 
Salonunda misafir ettiği Iğdır 
Gençlik SK Takımını 46-30'luk 
skorla yendi. Maçın ilk yarısında 
oyuna ağırlığını koyan Vakfıkebir 
temsilcisi ilk yarıyı 26-12 önde 
kapattı. İlk yarıdaki başarılı 
oyunu ile rakibine üstünlüğünü 
kabul ettiren Vakfıkebir 1874 FK 
takımımız, kendi saha ve 
seyircisi önünde oynamanın 
avantajı ile rakibinin farkı 
kapatmasına müsaade etmedi. 
Maçın ikinci yarısına da hızlı 
başlayan Vakfıkebir temsilcisi, 
seyirci desteğini de arkasına 
alarak arkibine farkın kapanması 
için fırsat vermedi ve maçı 16 
sayı farkla 46-30 kazanmasını 
bildi. Takım yöneticileri yaptıkları 
açıklamada; “Maçın ilk yarı ve 
ikinci yarısında üstün bir oyun 

oynayarak maçımızı galibiyetle 
tamamladık. Böylelikle lige 
ağırlığımızı koymaya başladık. 
Takım oyuncularımıza inanıyor 
ve güveniyoruz, gurubumuzda 
liderliğin en büyük favorisi 
olacağız. Şampiyon olabilmek 
için daha fazla mücadele 
edeceğiz. Tüm kulüp, Vakfıkebir 
ve bölge olarak takımımızın 
destekçisiyiz ve arkasındayız. 
Bu maçta bizleri yalnız 
bırakmayarak tribünleri dolduran 
seyircilerimize sponsorlarımıza 

ve özellikle yerel basın olarak 
her zaman yanımızda olan 
Büyükliman Postası Gazetesine 
teşekkür ediyoruz dediler.” 
Türkiye Erkekler Hentbol 2. 
Liginde mücadele eden 
temsilcimiz Vakfıkebir 1874 FK 
ligde oynadığı 4. maçında Iğdır 
Gençlik SK'yı 46-30 mağlup etti. 
Vakfıkebir 1874 FK Hentbol 
Takımının ligde 2 galibiyet, 1 
beraberlik ve 1 mağlubiyeti 
bulunuyor.  Takımımıza başarılar 
diliyoruz. 

06.01.2023

V
akfıkebir Veteranlar Of 
deplasmanında zaferle 
döndü. Of Veteranlar 

Takımı ile Of İlçe sdatyumunda 
oynanan müsabakada gülen 
taraf Vakfıkebir temsilcisi oldu. 
Maçın başından sonuna kadar 
müthiş bir çekişmenin 
yaşandığı maçta Vakfıkebir 
farkın kapanmasına müsaade 
etmedi. Maç 2-1 ve 3-2 duruma 
geldikten sonra Vakfıkebir 
temsilcisi bir gol daha bularak 
müsabakadan 4-2 galip 
ayrılmasını bildi. Vakfıkebir 
Veteranların gollerini: Hasan 
Gülay, Zafer Dilek, Yalçın Kara, 
Sadık Aydın atarken ev sahibi 
Of Veteranların gollerini ise biri 
penaltıdan olmak üzere Murat 
ve Sinan kaydetti. 
Şampiyonluğun en güçlü adayı 
olan Vakfıkebir Veteranlar 
Takımı ligde lider olarak yoluna 
doludizgin devam ediyor. Bu 
hafta Of ilçesinde Of Veteranlar 
Takımına konuk olan Vakfıkebir 
temsilcisi bu maçtan da galip 
ayrılmasını bildi. A Grubunda 
mücadele eden Vakfıkebir 
Veteranlar ile Of Veteranlar 
Takımı 25 Aralık 2022 Pazar 
günü Of İlçesinde oynanan 
maçta seyircilere unutulmaz bir 
maç keyfi yaşattılar. 1 ve 3. 
sırayı paylaşan her iki takım 
oynadıkları futbol ile göz 
doldurdular. Maçın ilk yarısında 
Vakfıkebir Veteranlar takımı 
Hasan Gülay'ın ayağından 
bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde 
kapattı. İkinci yarıya baskılı bir 
oyunla başlayan Vakfıkebir 
temsilcisi yakaladığı gol 

pozisyonlarını iyi 
değerlendirerek 3 gol daha 
bulunca sahadan da 4-2 galip 
ayrılmasını bildi. Of temsilcisi 
ise ikinci yarıda biri penaltıdan 
olmak üzere Murat ve Sinan'ın 
ayağından bulduğu iki golle 
maça ortak olmaya çalışsa da 
yeterli olmadı.  Maçta başka gol 
olmadı ve müsabaka 4-2 sona 
erdi. Ligde fırtına gibi esen 
Vakfıkebir temsilcisi, A 
gurubunda oynadığı maçlar 
sonunda topladığı 23 puanla 
liderliğini sürdürürken artı 31 
averajla oynadığı maçlar 
sonunda gurupta en çok gol 
atan takım unvanını elinde 
bulunduruyor. Lig üçüncüsü Of 
Veteranlar ise 10 puanla lider'in 
peşinden üçüncü sırada yer 
alıyor. Vakfıkebir temsilcimiz bu 
hafta sonu cumartesi günü 

Vakfıkebir suni çim sahada saat 
17.30'da Çarşıbaşı Veteranlar 
ile kendi saha ve seyircisi 
önünde oynayacak. 
Stat: Of İlçe Stadı
Hakemler: Akın Özdemir**, 
Abdulkadir Eyüboğlu**, Yavuz 
Aydın**
Of Veteranlar: Yusuf**, Yusuf 
Koçin**, Sinan**, Hakan**, 
Murat Zırıh**, Veysel**, Nihat**, 
Orhan**, Mustafa**, Murat 
Bölükbaşı**, Recep**
Vakfıkebir Veteranlar: 
Şenol***, Hasan***, Yalçın***, 
Osman Çil***, Ali Osman*** 
Zafer***, Resul***, Serkan 
Ömer***, Mustafa***, İlkay***, 
Yavuz***(Sadık Aydın***)
Goller: Sadık, Zafer, Yalçın ve 
Hasan (Vakfıkebir Veteranlar), 
Murat Bölükbaşı, Sinan (Of 
Vet.)

VAKFIKEBİR OF'DAN ZAFERLE DÖNDÜ 4-2
2022-2023 Kenan Kahraman sezonunda A Grubunda mücadele eden Vakfıkebir Veteranlar tarımı Of deplasmanından zaferle döndü. 

MÜFTÜ ŞÜKÜR KÜÇÜK, DUÂ VE NASİHATLERİYLE GÖNÜLLERE DOKUNUYOR!
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, hasta ve yaşlı vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Kur'an-ı Kerim tilâveti, duâ ve nasihatleriyle vatandaşların gönüllere dokunuyor.

lçe Müftüsü Şükür Küçük, 

İher hafta gerçekleştirdiği 
hasta ve yaşlı vatandaşları 

ziyaretleri kapsamında, ilçeye 
bağlı Güneyköy Mahallesi'nde 
ikâmet eden hasta ve yaşlı 
vatandaşlar; Vahit Şeref, 
Cevat Ertürk ve eşi Yeter 
Ertürk ile Keleş Topaloğlu ve 
eşini evlerinde ziyaret etti.
Müftü Küçük, beraberinde 
Güneyköy Mahallesi Camii 
İmam Hatibi Osman Baştan, 
Güneyköy Mahallesi Ketaş 
Fabrika Camii İmam Hatibi 
Tamer Öztürk ve Körez 
Mahallesi Camii İmam Hatibi 
Abdurrahman Albayrak ile 
birlikte gerçekleştirdiği 

ziyaretlerde hasta ve yaşlı 
vatandaşların hâl ve hatırlarını 
sordu, kendilerine 
nasihatlerde bulundu, sağlık 
ve âfiyetleri için bolca duâ etti. 
Müftü Küçük, yaşlı ve 
hastaların bakım ve 
hizmetleriyle ilgilenen aile 
yakınlarına da sabır ve 
kolaylıklar diledi. Kur'an-ı 
Kerim tilâvetinde de bulunulan 
ziyaretlerde; sağlığın, 
hastalığın ve yaşlılığın da 
insanlar için imtihan vesîlesi 
olduğunu hatırlatan İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, sohbet 
ve nasihatleriyle vatandaşların 
gönüllerini hoş etti. İlçe 
Müftüsü Küçük vatandaşlarla 

yaptığı sohbetinde, "Dünya 
imtihan dünyası. Sağlığımızla 
imtihan olduğumuz gibi 
hastalıklarla da imtihan 
oluyoruz. Gençliğimizle 
imtihan olduğumuz gibi 
yaşlılığımızla da imtihan 
oluyoruz. Her yaş ve her 
dönemde üzerimize düşen 
vazifelerimiz var. Rabbimiz 
bizi her halimizle imtihan 
ediyor. Zorluklara ve 
sıkıntılara sabredeceğiz ve bu 
sabrımızın mutlaka bir 
karşılığının, ahirette 
mukâfaatının olduğunu 
unutmayacağız. Rabbimize 
tevekkül edeceğiz. Biz, sağlığı 
da hastalığı da verenin Yüce 

Rabbimiz olduğuna 
inanıyoruz. Hastalık ve 
sıkıntıların günahlarımıza 
kefâret olacağına inanıyoruz. 
Aynı zamanda, sabır ve 
tevekkül hâlimizi muhafaza 
edebilirsek hastalıklar ve 
sıkıntılar bizim Allah katındaki 
derecemizin yükselmesine de 
vesîle olabilir. O nedenle, 
sabır, metânet ve tevekkül 
hâlimizi muhafaza etmeye 
çalışacağız. Rabbimiz inşallah 
günahlarımızı bağışlayacak ve 
bizleri âhirette sevindirecektir. 
O gün geldiğinde, belki; 
'keşke daha fazla sabır 
gösterseydik, daha çok 
tevekkül etseydik' diyeceğiz. 

Cenâb-ı Hakk tüm 
hastalarımıza ve 
hastalıklarımıza âcil şifâlar 
ihsân eylesin. Hastalık ve 
sıkıntılarla karşılaştığımızda 
isyan etmeyip tedbir alan ve 
takdîre râzı olarak tevekkül 
eden kullarından olabilmeyi ve 
neticede imtihanı 
kazanabilmeyi cümlemize 
nasîp eylesin." sözlerine yer 
verdi. Daha sonra, İmam 
Hatip Osman Baştan'ın görevli 
olduğu Güneyköy Mahallesi 
Camii'ni de ziyaret eden İlçe 
Müftüsü Küçük, öğle namazını 
beraberindeki personel ile 
birlikte burada edâ ettikten 
sonra mahalleden ayrıldı.
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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

ÇOCUKLARIN BÝRLÝK, BERABERLÝK VE
ADÝL REKABET DUYGUSUNU GELÝÞTÝRMEK
Vakfıkebir ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda 16 takımın katılımı ile düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvası sona erdi.

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de > Sadık AYDIN 4'de

NENEMSÝN, DEDEMSÝN
DEÐERLÝMÝZSÝN
Vakfıkebir Fen Lisesinde öğrenim gören gönüllü öğrenciler yaptıkları
projelerle topluma örnek olmaya ve hayır dua almaya devam ediyorlar. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

OKURSUZ KÜTÜPHANE KALMASIN
Vakfıkebir İlçe milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, Kemaliye
Adnan Demirtürk İlkolu'nda açılan kitap sergisini ziyaret etti.

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

HALKIMIZIN REFAHI VE SORUNSUZCA
YAÞAM SÜRDÜRMELERÝ ÝÇÝN VARIZ
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan beraberinde İlçe Emniyet Müdürü
Murat Soysay ile birlikte Büyükliman Mahallesinde mahalle sakinleri ile bir araya geldiler. 


