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Ahmet KAMBUROĞLU

“HOÞGELDÝN 2022”
2022'ye girdik…

Nasıl girdik?

Bu soru sorulmalı aslında…

Zamlarla beraber girmiş olduk…

2022'nin ilk dakikalarıyla beraber zam 

yatları da açıklanmaya başlandı…

Elektrik 150 kw'a kadar %50, 150 kw 

üzerine %125 zam geldi…

Vergiler ve diğer bütün her şey zamlandı…

Zam, zam, zammmm…

Asgari ücret açıklanmıştı…

Bunun üzerine diğer zamlar da açıklanınca 

insanlar yine düşünür oldu…

İşveren şimdi gelecek olan elektrik 

faturası, sigorta, vergi vs. leri düşünüyor…

İşveren yarı çalıştırma bile aklının bir 

ucunda, bu kadar maliyetin altından nasıl 

kalkılacak endişesi yaşanıyor…

Hoş geldin 2022…

Sanki 1 Nisan şakası gibi değil mi?

Bizlerle birileri şaka mı yapıyor ne?

Hepsi gerçek, şakayı artık 

hissedemiyoruz…

*************************

Birkaç gün önce haberler de, bir çocuğa 6-

7 tane sokak köpeğinin saldırısını 

izledim…

Çocuk o kadar köpeğin arasında ne 

yapacağını bilmedi…

Çaresiz kaldı…

Köpekler tarafından birçok yerinden 

ısırıldı…

Çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı…

Suçlu çocuk mu, yoksa?

Çocuk okula gitti için suçlu mu?

Suçlu kim?

O çaresi çocuk ne kadar güce sahip ki, o 

kadar sokak köpeklerine karşın mücadele 

etsin.

O kadar köpeğe karşın, kimse müdahale 

etmez…

Çok üzüldük…

Vakfıkebir'de geçen gün bir kadına 

köpekler saldırmış…

Kendini zor kurtardığı bilgisine ulaştık…

Durumu da iyiymiş…

Sokak hayvanlarına karşın bir tedbir 

alınması şart…

Haber kanallarında izlediğimiz gibi 

çocuklar nasıl önlem alacak…

Çocuklarımıza bir şey olduğunda mı, 

aklımıza gelecek her şey…

Gece araçla gidemiyoruz. Çocuklar 

okullarına giderken, korkarak gidiyor. 

Nerden nasıl bir şey çıkacağını bilmeyerek 

ilerliyor. Bazıları da özel araçlarla 

okullarına gidiyor…

Vakfıkebir'e barınak şart…

Vakfıkebir'e yapılması planlanan yapı, 

sokak hayvanlarının tedavileriyle ilgili 

kısaca hastane gibi bir şey…

Hastalık yayan sokak hayvanlarının 

tedavilerinin yapılması…

Bu da gerekli ama önceliğimiz barınak 

olması ve insanlarımızın, çocuklarımızın 

rahata kavuşturulmasıdır…

Basit ve kolay olan işi, zora sokmak veya 

yapmamak…

Böyle bir barınak yapılınca hemen hemen 

herkes destek ve gönüllü olacaktır. Bakıma 

muhtaç olan sokak hayvanlarının da bir evi 

olacak…

V
akfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 

Çobanoğlu;  Trabzon 
UKOME'den şoför esnafı 
için çıkan %10'luk zammın 
artan maliyetler ve yatlar 
karşısında anında eridiğini 
dile getirerek taksici, 
minibüsçü, otobüsçü ve 
servisçi esnafının halinin 
perişan olduğunu belirtip 
önemli değerlendirmelerde 
bulundu.
“TRABZON ODA 
BAŞKANI ANCAK 
KENDİNİ TEMSİL EDİYOR, 
İLÇELERİ TEMSİL 
ETMİYOR”
Başkan İsmail Hakkı 
Çobanoğlu; “Trabzon'un 
ilçelerinin Şoförler Odası 
başkanları olarak şoför 
esnafımızla hasbi hal olup 
yat belirleme çalışması 
yaptık. Fiyat çalışması 
yaparken biz burada hem 
taşıyıcıyı hem tüketiciyi 
düşünerek makul yat 
bulma çalışması içinde 
olduk. Fiyatlara  %20 
oranında bir zam belirledik. 
Yine fedakarlığı yapan biz 
olduk. Artan mazot, benzin, 
lastik ve bütün maliyetler 
göz önünde bulundurularak 
makul bir artış olsun dedik. 
Çünkü piyasa şartlarında 
yat çok kopuktu. Tabii ki 
burada Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinin kendi gücüyle 
de mücadele etmek zorunda 

kalıyoruz. Şoför 
esnaarımızın Büyükşehir 
Belediyesi ile fazla 
mücadele etme gücü yok 
ama o halde aramızda yine 
fazla fark olmasına rağmen 
biz dedik ki! %20 ortalama 
zam yapılsın. Tüm ilçelerin 
oda başkanları olarak 
Trabzon'a %20 zam 
talebinde bulunduk. Bu 
oranı ilçe oda başkanları 
olarak karar altına alarak 
onayladık.  Trabzon İl Oda 
başkanlığına gönderdik. 
Orası da onayladı. Ne yazık 
ki! bizim % 20 zam talebimiz 
%10 olarak onaylandı bize 
geri gönderildi. Böyle bir 
memlekette bu şartlar 
altında şoför esnaığı yapıp 
evimize ekmek götürecek 
durumumuz kalmamıştır.  
Taksici, minibüsçü, 
otobüsçü ve servisçi şoför 
esnafımızın sürekli 
kullandığı akaryakıt bedeli 
6,7 liradan 13 liraya çıktı. 
Otomobil yağının litresi 60 
TL. oldu. Aslında bunları 
söylememe gerek yok. 
Bunları herkes gibi tüm 
dünya biliyor. Beki hala 
bende buradan soruyorum, 
Bu durumda bizleri yani 
şoför esnafını yok mu? 
sayıyorlar anlamıyorum. 
Trabzon UKOME'deki 
sıkıntımız şu; UKOME'de bir 
tane temsilcimiz var. Bizleri 
orada Trabzon Oda Başkanı 
temsil ediyor.  Maalesef 

Trabzon Oda Başkanı 
ancak kendini temsil ediyor, 
ilçeleri temsil etmiyor. 
Çünkü o kendi çıkarını, 
menfaatini düşünürken 
sadece kendi menfaati için 
orada konuşuyor. Bizim 
yaşadığımız sıkıntıların 
aynıları Beşikdüzü'nde de, 
Tonya'da da, Akçaabat'da 
da, Of'ta da ve Sürmene'de 
de var.  Yani bu sıkıntılar 
sadece bizim ilçemizde yok.  
Trabzon'un 18 ilçesinde de 
aynı sıkıntılar yaşanıyor. Bu 
ilçelerdeki şoför esnafını 
yok sayamazsınız. Trabzon 
UKOME'de bizi temsil eden 
temsilcimiz diyemedi ki! 
Arkadaşlar lütfen %20 zam 
talep ettiler %10 nere 
veriyorsunuz. Bu şartlar 
altında şoför esnafımızı 
eziyorlar. Şoför esnafımız 
sıkıntı içerisinde maalesef 
diyemedi.  Bu şartlar altında 
esnafımız evine ekmek 
götüremeyecek duruma 
geldi dedi.”
“MİNİBÜSLER İLE 
OTOBÜSLERİN 
BİRLEŞTİRİLMESİNİ 
BAŞARAMADIK”
Başkan Çobanoğlu; “Şuan 
da mesela taksimetre 
yatlarını ayarlama 
yapıyoruz. 600 TL. 
Karşılığın da taksimetre 
ayarlaması yapılıyor. Taksici 
ne kazanıyor ki! bu bedeli 
karşılasın. Bir de şöyle bir 
durum var; insanlar kendi 
ticari arabasının sigortasını, 
kendi bağ-kur'unu 
karşılayamıyor. Araç lastik 
yatları geçen yıl tanesi 
500-600 TL. iken bu yıl bin 
500 TL. oldu.  Aracına hem 
kış hem yaz lastiği 
alabilecek şoför esnafımız 
kalmadı. Allah nasip ederse 
7 Ocak 2022 Cuma günü 
Şoförler Odası olarak kendi 
genel kurul kongremizi 
yapacağız. Şimdiden 
düşünüyorum, çıkıp kürsüde 
şoför esnafa ne diyeceğimi 
bilmiyorum. Olmazsa olmaz 
dediğimiz meselelerden 
biriside Vakfıkebir Belediyesi 
Özel Halk Otobüsleri ile 
Minibüsleri birleştireceğiz 

diye bir söz vermiştik. Hatta 
Belediye başkanımızda 
genel kurulumuza gelerek 
birlikte böyle bir karar 
almıştık. 5 sene oldu hiçbir 
ilerleme kaydedemedik. Ben 
o zamanda belediye 
başkanıma söyledim. Eğer 
bu işi benimsemişsek bunu 
yapmamız lazım. Bu şoför 
esnafımız için önemli bir 
adımdır. Vakfıkebir ilçesi için 
ise tarihi bir gelişmedir 
dedik. Fakat gelinen 
noktada hiçbir gelişme 
olmadı. Ama şimdi ne oldu 
belediye otobüsleri 20 
dakikada bir kalkıyor, 
minibüsler 15 dakika da bir 
kalkıyor, Büyükşehir 
Belediye otobüsleri saat 
başı kalkıyor. Yolcu yok. 
Esnaf perişan. Maalesef 
olan yine bu ilçede yaşayan, 
bu ilçede hayatını devam 
ettiren bizlere yani şoför 
esnafına, ilçe halkına 
olanlar oluyor. Gelinen 
noktada perişan bir halimiz 
var. Tek söylediğimiz şey ise 
Allah yardımcımız olsun 
dedi.”
“DEVLETİMİZ 
ESNAFLARIMIZI KAYIT 
DIŞI, KAÇAK ÇALIŞMAYA, 
HIRSIZLIĞA TEŞVİK 
EDİLİYOR”
Başkan İsmail Hakkı 
Çobanoğlu; “Şoför esnafının 
yaşadığı sıkıntıları saymakla 
bitmiyor ki! Vakfıkebir-
Yalıköy 7km ve Yalıköy 
tarafına 12 tane aracımız 
var. Çok da güzel bir hizmet 
yapıyorlar. Güzel bir havuz 
sisteminde çalışıyorlar. 
Bizler oda olarak Vakfıkebir-
Yalıköy hattının 7 km 
olduğunu söyleyerek 4 TL. 
bir talebimiz oldu. Fakat ne 
yazık ki! Trabzon'da 5km'ye 
4 TL. Verilirken, bizim 
burada 7 km.ye 3 buçuk TL. 
Verdiler. Akıl alacak gibi 
değil. Bunun üzerine 3.75'e 
çıkartmak için itiraz ettik. 
Bunu kabul ettiler. Bunun da 
sebebi ilde kendimizi iyi 
savunamadığımızdan 
kaynaklanıyor. Burada bizi 
Vakfıkebir'imizi temsil eden 
arkadaşlarımız var, onlara 

anlattım bize katkı 
sağlamaları için. Her yılbaşı 
zammımızı versinler 
istiyoruz. Esnafımız çok 
mağdur durumda. Vakfıkebir 
çok eski ve köklü bir ilçe 
maalesef üzülerek 
söylemeliyim ki!  bu sene 30 
şoför esnafımızın kaydını 
sildik. 15 kişi ise yeni kayıt 
yaptırdı. Sürekli kan 
kaybediyoruz. Kayıt sildiren 
arkadaşlarımız belki de 
kayıt dışı çalışıp geçimlerini 
sağlamak için korsan olarak 
çalışacak. Devletimiz 
maalesef esnaarımızı kayıt 
dışı kaçak çalışmaya yani 
hırsızlığa teşvik ediliyor. İşte 
bu nokta da Aşağıya doğru 
düşüyoruz. Buradan esnafın 
ne durumda olduğunu 
anlayın dedi.”
“YOLCU İNDİRME 
BİNDİRME CEPLERİNİ 
MAALESEF BİR TÜRLÜ 
BOŞALTAMADIK!”
Başkan İsmail Hakkı 
Çobanoğlu; “Sorunlarımız 
saymakla bitmiyor. 
Geçenlerde güvenlik 
toplantısı yapıldı. Yolcu 
indirme bindirme ceplerinin 
boşaltılmasını gündeme 
getirdik. Ceplere park eden 
araçlar yüzünden hem 
taksiciler hem minibüsçü ve 
otobüsçü esnaarımız yolcu 
indirme ve bindirmeleri yol 
ortasında yapmak zorunda 
kalıyorlar. Sıkıntı yaşıyorlar. 
Bu sorunları gündeme 
getirdiğin zaman birileriyle 
karşı karşıya geliyorsun. 
Benim esnafım yolun 
ortasında yolcu indirip 
bindiriyor. Bir anda dört 
dörtlük olacak diye bir şey 
yok. Yarın kar yağsa, buz 
yapsa, adam yolda yolcu 
indirip yoldan yolcu alacak. 
Ceplerin boşaltılmasını 
istiyorum. İnsanlar dursun, 
kalksın, gitsin. Bizde bu 
ilçede yaşıyoruz. Fazla bir 
şey istemiyoruz. İnsanların 
sağlığı, öğrencilerin ve 
çocuklarımızın güvenliği için 
bir sıkıntı çekmemeleri 
adına bu ceplerin park yeri 
olarak kullanılmamasını 
istiyoruz dedi.”

Alper Özkan KARAGÖL

Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu; Trabzon UKOME' de
bir tane temsilcimiz var.  Maalesef o temsilcimiz ancak kendini temsil ediyor, ilçeleri temsil etmiyor.
Çünkü o kendi çıkarını, menfaatini düşünürken sadece kendi menfaati için orada konuşuyor dedi.

VAKFIKEBİR İÇİN ELELE
sİ 22. Bölge 

DMüdürü Cengiz 
Han 

Kılıçaslan'ı 
makamında ziyaret 
ederek, Vakfıkebir'de 
yapılan, yapımı 
devam eden ve 
planlanan projelerle 
ilgili istişarelerde 
bulunan, Kaymakam 
Uzan, Başkan Balta 
ve İlçe Başkanı Uzun 
daha sonra Vakfıkebir 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın'ın 
da katılımıyla ile 
birlikte Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
görevine atanan 
Burak Fettahoğlu'nu 
ziyaret ederek, 'Hayırlı 
olsun' temennilerini 
ilettiler. Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı 

Arslan Uzan, 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta ve AK Parti 
Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun 
daha sonra Trabzon 
Orman Bölge Müdürü 
Emin Yılmaz'ı 
makamında ziyaret 
ederek, Vakfıkebir'de 
yapılması planlanan 
proje ve çalışmalarla 
ilgili görüş alış 
verişinde bulundular. 
Ziyaretler, Trabzon 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Hayrullah 
Ozan Çetiner'i 
makamında ziyaret 
ederek, ilçede yapılan 
ve yapılması 
planlanan projelerle 
ilgili gerçekleştirilen 
görüşme ile sona erdi. 

Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ile birlikte bazı ziyaretlerde bulundular.



V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam 

ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperati Başkanı 
Hasan Topaloğlu tarafından 
ziyaret edilen ilçenin en yaşlı 
esnafı İhsan Turan, kendi 
mesleğinde yeni ustalar 
yetişmiyor dedi. Vakfıkebir'de 
76 yıldır ayakkabı tamirciliği 
yapan ve mesleğinin asla 
bitmeyeceğini, fakat bu işi artık 
kimsenin yapmak istemediğini 
söyleyen 90 yaşındaki İhsan 
Turan, çırak bulamadıkları için 
yeni ustaların yetişmesinin zor 
olduğunu belirtti.

“76 YILLIK AYAKKABI 
TAMİRCİSİ YENİ USTALARIN 
YETİŞMEMESİNDEN 
ŞİKAYETÇİ”
Vakfıkebir ilçesinde 1932 
yılında dünyaya gelen ve 14 
yaşında yani 1946 yılında 
çıraklığa başlayan bu meslekte 
usta olup kendi işyerini açan 
İhsan Turan, bu meslek 
sayesinde 6 çocuk okutup 
büyütmüş. Ekmeğin anavatanı 
olarak bilinen Vakfıkebir'de 
bulunan ayakkabı 
tamircilerinde genel bir 
yoğunluk mevcut. Fakat 
mevcut işlerini geçmişle 
kıyaslayan ustalar, önceden 

yaptıkları işleri özlemle 
anıyor. Günümüz 
koşullarında giyilen 
ayakkabıların tamirinin az 
yapıldığını belirten 
ayakkabı ustaları, 
insanların ucuz ürün alıp 
eskidiği zaman çöpe 
attığını söylüyor.  Bölgede 
76 yıldır ayakkabı 
tamirciliği yapan İhsan 
Turan, işlerinin eskiyle 
kıyaslandığı zaman arada 
çok büyük fark olduğunu 
belirtiyor. Eski ürünlerle 
yeni ürünleri kıyaslayan 
Turan, “Önceden 
ayakkabılarda kösele ve 
Japon kösele vardı. Bu 
ayakkabılar genelde el 
yapımı oluyordu. Bu 

ayakkabıların hepsine pençe 
yaptırılıyordu. Önceden günlük 
iki plaka pençe kullanıyorduk. 
Şimdi plakayı aldığımız tarihi 
unutuyoruz. Şimdiki 
ayakkabıların tabanları hazır 
taban oldu. Kırılan tabanın 
değişimi ayakkabının yarı yatı 
oluyor. İnsanların çoğu 
yaptırmaya yanaşmıyor. Geçim 
sıkıntımız pandemi döneminde 
var ama gene de Allah bereket 
versin. İşlerimiz oluyor. 
Çorbamız kaynıyor” dedi. 
“İNSANLAR YERE BASTIĞI 
SÜRECE BU MESLEK 
ÖLMEZ”

Sektörlerinin güzel olduğunu, iş 
imkanının sürekli olacağını 
fakat çırak yetişmediğini 
belirten çıraklıktan gelme 
ayakkabı tamircisi İhsan Turan, 
şunları anlattı; “Çırak yok, 
yetişmiyor. Önceden çocuklar 
ilkokulu bitirdikten sonra 
okumaya niyeti yoksa mesleğe 
atılıyordu. Ama liseyi okumuş 
bir çocuk eğilmez. 17-18 
yaşlarına gelmiş birisini 
yetiştirmek mümkün değildir. 
Okumayıp bu tarz işlere 
yönelenlerin sayısı çok az. 
Sanayide sadece birkaç 
sektörde çırak oluyor. Bizim 
mesleğimizin sanat okulu yok. 
Bire bir yetiştirmek gerekiyor. O 
da mümkün olmuyor. Bu 
meslek kesinlikle ölmez. 
İnsanlar yere bastığı sürece bu 
meslek ölmez. Ama hiç kimse 
yetiştirilmez. Ancak el becerisi 
olan birisi gelip burada 
izleyerek öğrenebilir. Bundan 
sonra mesleğin geleceği yok. 
Çevremizde canlı örnekler var. 
Birkaç gün izleyip öğrenmeye 
çalışıyor. Pratik zekâlıysa eğer 
olayı çözüyor. Ama pratik zekâlı 
değilse öğrenemez. Küçük 
yaştan itibaren çırak olarak 
yetişme olayı artık yok." 
“VAKFIKEBİR'DE 76 YILDIR 
AYAKKABI ONARIYOR”
Artık yok olmaya yüz tutan 
mesleklerden biri ayakkabı 

tamirciliği. Pençe takmak, 
yama yapmak, topuk 
değiştirmek gibi ustalık isteyen 
bir iş. Usta çırak ilişkisiyle 
öğrenilen mesleklerden. Ama 
artık rağbet görmüyor. 
Vakfıkebirli ayakkabı tamircisi 
İhsan Turan ayakkabı tamircisi 
bir usta, 76 yıldır geçimini bu 
meslekten sağlıyor. Yaptığı işi 
çok seviyor ama çırak 
bulamamaktan yakınıyor. 
"ÖMRÜMÜN SONUNA 
KADAR SÜRDÜRECEĞİM”
Meslekte 76 yılını geride 
bırakan Turan, artık çırak 
bulamadığını, daha önce 
yetiştirdiklerinin de bu işi 
yapmadığını söyledi. Geçmişte 
mesleğin ilgi gördüğünü, 
ancak, hazır giyim sektörünün 

gelişmesiyle bu mesleğin 
gözden düştüğünü belirten 
Turan, şöyle konuştu: 
"Vakfıkebir de bu mesleği 
sürdüren birkaç kişiden biride 
benim. Daha önce çok sayıda 
ayakkabı tamircisi vardı. Fakat 
hepsi kapattı. Bu zamana 
kadar çok çırak yetiştirdim ama 
hiç biri bu işi sürdürmedi ve 
başka mesleklere yöneldi. Çok 
çeşitli ve her yatta ayakkabı 
üretimi olduğu için genelde 
eskiyenler tamire getirmiyor, 
yenisini almayı tercih ediyor. O 
yüzden de pek fazla tamirle 
ilgilenen yok. Çocuklarım da 
memuriyeti seçti. Ben 
ömrümün sonuna kadar, bu işi 
ilçede sürdürmeye devam 
edeceğim."
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76 YILDIR ÝÞÝNÝ SEVEREK YAPIYOR
Vakfıkebir İlçesinde 76 yıldır kundura tamirciliği ve ayakkabı imalatı yapan Esnaf ve Sanatkar, 90 yaşındaki İhsan Turan, işini ilk günkü heyecan ve disiplinle Ahilik kültürü anlayışı ile devam ettiriyor. 

POLÝS ÝLE VATANDAÞ ARASINDAKÝ EN BÜYÜK KÖPRÜ MUHTARLARDIR

Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, ilçe merkezindeki 
mahalle muhtarları ile Huzur 

Toplantısı yaptı. Toplantıda sorunlar, 
olası çözümler ve yaşanan sorunlar 
konusunda mahalle muhtarlarının ve 
Emniyet Birimlerinin sorumlulukları 
görüşüldü. Toplumun katılımını ve 
desteğini sağlamak amacı ile huzurun 
bölgelerde kontrollü şekilde sağlanması 
ve sorumluluk alanlarında yapılacak 
işlerin hızlı yürütülmesi, toplum polis 
ilişkisinin geliştirilmesi amacı ile 
mahalle muhtarlarıyla huzur toplantısı 
gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdür 
vekili Merthan Çelikdağ'ın da katıldığı 
toplantıda güvenlik ve asayiş açısından 

mahalle muhtarları dinlenerek 
sorunlarına çözüm üretilebilmesi için 
gerekli notlar alınarak, karşılıklı kir 
alış-verişinde bulunuldu. Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdür vekili Merthan 
Çelikdağ, ilçe merkezindeki 9 mahalle 
muhtarı ile huzur toplantısı düzenledi. 
Toplantıda konuşan Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdür vekili Çelikdağ, düğün, 
nişan, her türlü eğlencelerde ve spor 
müsabakaları sonrası sevinç 
gösterilerinin silahla havaya ateş 
edilerek kutlama yapılmasının yasak 
olduğunu ve özellikle düğünlerde 
muhtarlıklar tarafından düğün 
sahiplerinin uyarılmalarını talep etti. 
Çelikdağ, Yorgun merminin de can 

aldığını unutmayalım dedi.
“POLİS İLE VATANDAŞ 
ARASINDAKİ EN BÜYÜK 
KÖPRÜ MUHTARLARDIR”
Emniyet Müdür vekili 
Merthan Çelikdağ, " 
Milletimizin huzur ve güven 
ortamının sürdürülmesi bir o 
kadar önemlidir. İlçemizdeki 
bu huzur ortamının devamı 
için emniyet teşkilatımız 
canla başla çalışıyor. Bir 
kent güçlü ekonomik bir 
sisteme sahip olabilir ama 
orada huzur ve güvenlik 
yoksa bunların hepsi boştur. 
Önce huzuru ve insanların 

can ve mal güvenliğini tesis 
etmemiz gerekir ki onlar 
üretebilsinler ve sağlıklı 
yaşayabilsinler. O yüzden 
huzur ve güvenlik devletin en 
temel hizmetlerindendir. 
Sizler mahalle muhtarları 
olarak her zaman duyarlı 
olmalısınız. Polis ile 
vatandaş arasındaki en 
büyük köprü muhtarlardır. 
Muhtarın önemi halkın polise 
yada polisin halka ulaşması 
açısından önemlidir. 
Muhtarlarımız bizimle ne 
kadar çok irtibata geçerse o 
kadar halkla iyi bir iletişimi 
yakalamış oluruz. Polisin 

halka ulaşması için muhtarların yeri ve 
önemi büyüktür. Seçilmişler olarak 
muhtarlarımız bizim için önemlidir. 
Bizim için önemli olan halkımıza en iyi 
ve güvenilir hizmetin verilmesidir. Bu 
çalışmada bizim gibi en büyük görev 
muhtarlarımıza düşmektedir. El birliği 
ile çalışıp ilçenin asayişini, huzurunu ve 
güvenliğini en iyi şekilde yerine 
getirmektir. Polis teşkilatı vatandaş için 
vardır ve onunla birlikte vardır. Etle 
tırnak gibiyiz. Vatandaşın yardımcı 
olmadığı konularda polis çok zorlanır. 
Birlikte hareket edersek nahoş olayları 
çok daha kolay önleriz. İşte bu nedenle 
ilçe merkezindeki muhtarlarımızla 
toplandık ve kir alışverişinde 
bulunduk" diye konuştu.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen “Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı” 9 merkez mahalle muhtarının katılımı ile gerçekleştirildi.
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TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                                                         Basın ILN1528323

2022 YILI TELERADYOLOJİSİ YÖNTEMİYLE BT TETKİK RAPORLANDIRMA HİZMET ALIMI
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2021/909470
1-İdarenin
a) Adresi: ÇARSI MAHALLESI SAHIL CADDESI 4 61400     VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası: 4628415281 - 4628415281
c) Elektronik Posta Adresi: bayramerdem_6161@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 30.000 ADET, 11 AYLIK TELERADYOLOJİ YÖNTEMİYLE BT TEKNİK 
RAPORLANDIRMA HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.02.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ
b) Tarihi ve saati: 18.01.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a 
kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş 
olan tek sözleşmeye dayalı her türlü Radyoloji Görüntüleme Hizmetleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklier, ihale tarih ve saatine kadar VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler teklierini, Birim yatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim yatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim yat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Tekli sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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Osman KOYUNCU

İSLAM ÂLEMİ NİÇİN SEFALET İÇİNDEDİR?
ayat bir mücadele, şuurlu bir 

Hsevkiyat, tekâmülün(gelişmenin) 
lokomotifidir. Kâinat, zıtların 

çatışması kanunu üzerine durur. Yani 
kâinatta zıtların bir araya gelmeli, bu zıtlar 
birbirleri ile çarpışmalı ki bir mücadele 
olsun, bu mücadelenin sonunda da değişim 
meydana gelsin. Medeniyetlerin temeli, 
tarihte yapılan savaşlardır. Kadınsız 
erkekten, erkeksiz kadından, artı kutupsuz 
eksi kutuptan ne olur ne işe yarar, iyilikler 
ile kötülüklerin çarpışması, gelişmeleri 
doğurur. Okullarda imtihanlar, yarışmalar 
yapılıyor ki öğrencilerin kabiliyetleri gelişsin 
terakki etsinler ilerlesinler. Zıtlardan birini 
kaldırırsan gelişmeyi durdurursun. Halk 
arasında, karanlığa söveceğine sen de bir 
mum yak derler.  Fabrikalardaki bütün 
çarklar aynı yönde dönerse üretim olmaz. 
Kimisi ters yönde döner fakat sonunda 
üretim olur. Gelişme ve ilerlemede, şevk ve 
iştiyak hayatın bineğidir. Himmet ve 
gayretimiz şevke bilip hayatta mücadeleyi 
başladığı zaman, ilk düşman umutsuzluk, 
şevkin karşısına çıkar, sen kendini ne 
sanıyorsun, dünyayı sen mi kurtaracaksın 
gibi şeylerle manevi gücümüzü kırar, biziler 
de o düşmana karşı, sakın umudunuzu 
kesmeyin! İlahi fermanına sığınmalıyız. 
Hayatta zorluk ve olumsuzluklar yoksa o 
hayat hayat değildir, monoton bir hayat 
ölüm gibidir. Zıtlar ve zorluklar yoksa 
tekâmül de yoktur, en büyük zorluklarla 

peygamberler karşılaşmıştır. Ben hayatta 
zorluk çekmek istemiyorum diyenlerde 
gelişme ve ilerleme olmaz. Unumu eledim 
eleğimi astım, şimdi rahat yaşayacağım 
diyenlere ya ölüm yâda hastalıklar musallat 
olur. Bu durumda çalışmak ve hizmetten 
alıkoyan üstünlük meyli himmetim başına 
vurur kırar, bizler Allah için olun, hadisi 
şerifi ile o düşmanın karşısına çıkmalıyız. 
Sonra insan da acelecilik meyli baş gösterir, 
himmetin ayağını kaydırır buna karşı sabırlı 
olan emrine uyulmalı. İnsanların en hayırlısı 
insanlara en faydalı olandır emrine sığınıp 
bencilik düşmanına karşı savaşmalıyız. 
Allah ve ahret gününe imandan sonra, en 
fazla üzerine durulan konu salih ameldir, 
salih amel kendin için yaptığın 
ibadetleri(hasenat) içine aldığı gibi daha 
çok bütün insanlık, çevre, bitki, hayvanlar 
için yapılanları içine alır. Sadece kendini 
düşünen bencil egoist insanlardan 
hoşlanılmaz. Hayvanlar, bitkiler hatta 
cansızlar bile kendi arasında 
yardımlaşırken, insanın bunun dışında 
kalmamalıdır. Sonra insanın nefsi galip 
gelir, bana ne, başkası düşlünsün, 
başkaları yapsın der tembellik eder 
himmetin belini kırar. İnsan için 
çalıştığından başka bir kazanç yoktur 
ayetlerini rehber yapmalıyız. Bu şekilde her 
insan kendi görevini hakkıyla yaparsa İslam 
âlemi bu tembellik zindanından kurtulur, 
terakki eder.

BİRİNCİ, ŞUBE MÜDÜRÜ OLDU

V
akfıkebir'de uzun yıllardır 
eğitim camiasının 
içerisinde yer alarak 

öğretmen ve idareci olarak 
başarılı hizmetler gerçekleştiren 
Ahmet Birinci, 5 yıl Vakfıkebir 
İmam Hatip Lisesi Müdür 
Yardımcılığı, 10 yıl Kemaliye 
İlkokulu Müdür Yardımcılığı, 4 
yıl Beşikdüzü Sağlık Meslek 
Lisesi Müdür Yardımcılığı 
görevlerinde bulunduktan sonra 
6 yıl önce Vakfıkebir Ömer 
Nakkaş Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğü 
görevine atanmıştı. 
Burada da başarı ile görevini 
sürdüren Ahmet Birinci 
geçtiğimiz hafta Vakfıkebir İlçe 

Milli Eğitim Şube Müdürü olarak 
görevlendirilerek yeni görevine 
başladı. Ahmet Birinci'yi 
kutluyor, yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.
“BİLGİMİZİ, BECERİMİZİ, 
DENEYİMLERİMİZİ BU YÖNDE 
AKTARACAĞIM”
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürlüğü görevine başlayan 
Ahmet Birinci, "Doğup 
büyüdüğüm, havasını teneffüs 
etmekten son derece mutluluk 
duyduğum Vakfıkebir ilçemde 
görev yapmaktan çok mutluyum 
ve onurluyum. İnşallah bu 
süreçte eğitim öğretimde 
aldığımız bayrağı daha ileriye 
götürmek için elimizden gelen 

her türlü gayreti ve çabayı 
sarf edeceğim. Bilgimizi, 
becerimizi, deneyimlerimizi 
bu yönde aktaracağım. 
İnşallah çok daha güzel işlere 
Milli Eğitim Müdürümüzle, 
eğitim camiamızla, 
öğretmenlerimizle ve bizim 
geleceğimiz olan 
çocuklarımızla birlikte imza 
atacağıma inanıyorum dedi. 
Eğitim camiası olarak birlik 
ve beraberlik içerisinde 
eğitim kalitesini yükseltmek 
için çalışacaklarını belirten 
Birinci, "Bu ağır ve onurlu 

görevi ifa ederken, 
önyargılardan uzak, yeniliklere 
açık, katılımcı, istişareyi, sevgi, 
saygı ve hoşgörüyü önde tutan 
bir anlayış içerisinde 
bulunacağım. Eğitimdeki 
öncelikli hedemiz toplumun 
bütün kesimlerini kucaklamaktır. 
Eğitime yapılan yatırımın, hem 
uzun vadeli, hem de bir ülke ve 
millet için en mühim yatırım 
olduğunun bilincindeyiz. 
İlçemizin daha ileri bir noktaya 
taşınabilmesi, eğitimde kalitenin 
daha üst seviyelere 
yükseltilebilmesi için elimizden 
gelen her şeyi ortaya koymalıyız 
diyerek sözlerini tamamladı."

Vakfıkebir Ömer Nakkaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Birinci,
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak görevlendirdi. 

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ 2021/192 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1530766

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir Bahadırlı Mahallesi Üst Mahalle mevkii , 111 Ada, 13 Parsel,  
Satışa konu taşınmaz tapuda 1 katlı ahşap ev ve fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Belediye imar planı 
dışındadır. Parsel %25-30 meyillidir. Vakfıkebir ilçe merkezine 4 km mesafededir. Hakim olarak fındık 
üretimi yapılmaktadır. Parsel üzerideki 64,54 taban alanına sahip yığma olarak yapılmış 
kullanılmayacak kadar yıkık bir yapı bulunmaktadır. Ekonomik değeri bulunmamaktadır.
Adresi       : Bahadırlı Mah. Üst Mahalle Mevkii  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 6.205,90 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 322.706,80 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 17/02/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 15/03/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon
Satış şartları: 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masraarı alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
teklierinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2021/192 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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HİKMET KAAN İMAM HATİP
ORTAOKULU GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Trabzon'da İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen Erkekler "Genç Muhâfızlar"
Hafızlık Yarışması ve "Genç Bilaller" Ezan Okuma Yarışması İl Finalinde
Vakfıkebir Hikmet Kaan İmam Hatip Ortaokulu yarışmaya damgasını vurdu.

M
illi Eğitim Bakanlığı 
Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü'nün her yıl 

düzenlediği il geneli İmam 
Hatip Ortaokullar arası 
Kur'an'ın Genç Muhafızları 
Hafızlık Yarışması ve Genç 
Bilaller Ezan Okuma 
Yarışması'nın Trabzon finali 
Yomra ilçesinde 
gerçekleştirildi. Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü 
organizesinde Yomra Hafız 
Murat Köseoğlu 
Koordinatörlüğünde Trabzon İli 
İmam Hatip Ortaokulları 
arasında düzenlenen erkekler 
"Genç Muhâfızlar" Hafızlık 
Yarışması ve "Genç Bilaller"  
Ezan Okuma Yarışması İl 
Finali 29 Aralık 2021 
Çarşamba günü Kaşüstü Hafız 
Ali Haydar Özak Bölge Yatılı 
Erkek Kuran Kursu Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi. 
Vakfıkebir Hikmet Kaan İmam 
Hatip Ortaokulu Öğrencisi 
Yusuf Kaya, Genç Hafızlar 
Hafızlık yarışmasında Trabzon 
İl 2.si oldu. Vakfıkebir Hikmet 

Kaan İmam Hatip Ortaokulu 
Öğrencisi Çağatayhan 
Barutçu, Genç Bilaller Ezan 
Okuma yarışmasında Trabzon 
İl 1.si olmuştur.  
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını 
diliyoruz. İmam Hatip 
Ortaokulları Arasında 
Düzenlenen Erkekler 
İmam hatip okullarında 
öğrenim gören 
öğrencilerin yarıştığı 
yarışmalar; Trabzon İl 
Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Ahmet 
Bektaş, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ayhan Yıldırım, 
İlçe Şube Müdürü 
Nedim Kurt, İlçe 
Müftüsü Celal Malkoç, 
okul müdürleri, veliler 
ve yarışmacıların 
katılımıyla Kaşüstü 
Hafız Ali Haydar Özak 
Bölge Yatılı Erkek 
Kuran Kursu Konferans 
Salonunda düzenlendi. 
Seçici Kurul kararı 
sonucu dereceye giren 

öğrencilerimize belgelerini İl 
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 
Ahmet Bektaş, İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Ayhan Yıldırım, 
İlçe Şube Müdürümüz Nedim 
Kurt ve İlçe Müftüsü Celal 
Malkoç tarafından verildi. İlçe 
Millî Eğitim Müdürü Ayhan 
Yıldırım, öğrencilerimize 
mesleki deneyim kazandıran 
yarışmalarda mücadele eden 
tüm öğrencilerimizi ve onları 
yetiştiren öğretmenleri ile 
ailelerini tebrik ederek, 
dereceye giren 
öğrencilerimize başarılar 
diledi. Programın 
düzenlenmesinde emeği 
geçen Hafız Murat Köseoğlu 
Ortaokulu Müdürü Mustafa 
Can, Müdür Yardımcısı Uğur 
Dalkıran, Kuran Kursu 
yönetimine ve öğretmenlerine 
teşekkür ediyoruz. 

ÜLKÜ OCAKLARINDAN EREN BÜLBÜL'ÜN MEZARINA ZİYARET

ren Bülbül, 11 Ağustos 

E2017'de Trabzon'un 
Maçka ilçesi kırsalında 

Türk emniyet güçleri ile PKK 
üyeleri arasında yaşanan 
çatışmada PKK'lıların saldırısı 
sonucu hayatını kaybetti. Ülkü 
Ocakları Trabzon İl Başkanı 
Ertuğrul Bayrak beraberinde 
Vakfıkebir Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet Erkan ve 
yaklaşık 250 kişilik Teşkilat 
Mensubu ile birlikte doğum 
gününde Eren Bülbül'ün kabrini 

ziyaret edip, Yasin-i Şerif 
okuyarak dualarda bulundu. 
YAŞASAYDI 20 YAŞINDA 
OLACAKTI
Şehit Eren Bülbül mezarı 
başında Trabzon Ülkü Ocakları 
Başkanlığı tarafından 
düzenlenen Kur'an tilaveti ile 
anıldı. Eren Bülbül'ün annesi 
Ayşe Bülbül'ün elini öperek 
kendisi ile uzun müddet sohbet 
eden Ülkü Ocakları Trabzon İl 
Başkanı Ertuğrul Bayrak " Hain 
bir terör saldırısı sonucunda 

şehit olan koca yürekli 
kardeşimiz Eren Bülbül ve 
Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Ferhat Gedik Komutamızı 
rahmetle anıyoruz. Bugün Eren 
Bülbül'ün doğum gününde 
kabri başındayız. Eren 
kardeşimizin yerini asla 
dolduramasakta hepimiz Ayşe 
annemizin evlatlarıyız." dedi. 
Ziyarette bulunan Ülkü 
Ocakları mensupları mezara 
çiçek bırakarak, Türk Bayrağı 
açtılar.

1 Ocak 2002 Yılında Maçka'da Dünyaya gelen Eren Bülbül 11 Ağustos 2017 yılında doğup
büyüdüğü Maçka'daki evi önünde PKK'lı teröristler tarafından kurşunlanarak şehit edildi. 
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V
akfıkebir Tarım ve 
Orman Müdürü Remziye 
Kuleyin konu ile ilgili 

olarak yaptığı açıklamada; 
5199 Hayvanları Koruma 
Kanunu'nda yapılan son 
düzenlemeye göre, bazı tehlike 
arz eden köpek ırklarının 
sisteme kayıt edilmesi 14 Ocak 
2022 tarihinde sona eriyor dedi.  
Müdür Kuleyin, “5199 
Hayvanları Koruma Kanununda 
yapılan son düzenlemeye göre; 
American Pitbull Terrier, 

Japanese Tosa, Dogo 
Argentino, Fila Brasilerio, 
American Staffordshire Terrier, 
American Bully ırkı köpekler 
tehlike arz eden hayvanlar 
olarak belirlenmiş olup, hayvan 
sahiplerince genelge yürürlüğe 
girdiği tarihte sahiplerinin 
elinde bulundurulan söz 
konusu hayvanların 
kısırlaştırılarak 
14.01.2022 tarihine kadar 
PETVET sistemine 
kaydettirilmek üzere İl 
veya İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüklerine 
başvurulması 
gerekmektedir. Bu tarihe 
kadar kaydettirilmeyen 
hayvanlara el konulur ve 
bu hayvanlar belediyeler 
tarafından hayvan 
bakımevine götürülür, 
hayvan başına 11 bin 
Türk lirası idari para 
cezası verilecektir.  
Kısırlaştırılan ve kayıt 
altına alınan bu 

hayvanlar kayıt belgesiz, 
ağızlıksız ve tasmasız olarak 
dolaştırılamaz, halkın yoğun 
olarak bulunduğu yerler ile 
çocuk oyun alanları ve 
parklarına sokulamaz 
açıklamasında bulundu.” 

Vakfıkebir Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, tehlike arz eden köpek
ırklarının sisteme kayıt edilmesi için son tarihin 14 Ocak 2022 olduğunu açıkladı.

YASAK IRKLAR İÇİN
KRİTİK TARİH YAKLAŞIYOR

TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI, AK PARTİ TRABZON
MİLLETVEKİLİ MUHAMMET BALTA'DAN YENİ YIL MESAJI!

BMM Çevre Komisyonu 

TBaşkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta, yeni yıl 
mesajı yayımladı. Balta, 
mesajında, 2021 yılının artık 
geride kalmak üzere olduğunu, 
yeni umutlarla, heyecanlarla 
hep birlikte yeni bir yıla 
hazırlanıldığını belirterek” 
Öncelikle, 2022 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 2022 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 derslerle dolu bir tecrübe 
olarak gördüklerini vurgulayan 
Milletvekili Balta, şu 
değerlendirmede bulundu: “ 
Küresel yönetim ve ekonomi 
düzeninde bir süredir zaten 
yaşanmakta olan sancılar 
salgınla birlikte etkisini 
ülkemizde de göstermiştir. 
Aslına bakılırsa ülke olarak son 
8 yıldır yaşadığımız her 
hadisenin bir tarafında ekonomi 
hep vardı. Ağaç bahanesiyle 
çıkartılan gezi olayları, FETÖ 
ihanet çetesinin 17/25 Aralık'tan 
15 Temmuz'a kadar başlattığı 
tüm darbe girişimlerinde 
ekonomimizi sinsice kıskaca 
alma çabalarını, terör 
örgütlerine karşı yürütülen sınır 
ötesi harekatları engellemek için 

uluslararası alanda 
ekonomimize kur ve faiz 
üzerinden kurulan kumpasları, 
ülkemizin diplomatik ve güvenlik 
hassasiyetlerini savunduğumuz 
için ekonomimize mahvetmek 
amacıyla alenen savrulan 
tehditleri hatırlayalım. İşte 
bunların hepsinin altında yatan 
neden büyüme rakamlarımızla 
üretimimizle istihdamımızla 
ihracatımızla bütçe 
dengelerimizle küresel çapta bir 
başarılı bir ekonomidir. Son 
zamanlarda kurda yaşanan 
dalgalanmaları da bu çerçevede 
değerlendirmemiz gerekiyor. 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde "Yatırım, istihdam, 
üretim, ihracat" temeline 
dayanan "yeni ekonomi" 
modemizle bu sorunlarıda 
bertaraf edeceğiz. Milletemizde 
bunun bilincinde ve sorunları 
çözerse yine AK Parti çözer 
diyor. Bizler 19 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. 
Önemli olan, hangi düşüncede 
olursak olalım, sorunlarımızı 
olgunluk içinde, saygı ve sevgi 
ortamını muhafaza ederek 
tartışmak, gerilim ve 
ayrışmalara yol açacak 
üsluplardan kaçınmak, 
insanımızın huzur, mutluluk ve 
kardeşliğine odaklanarak 
çalışmalarımızı sürdürmektir.  

Sayın  Cumhurbaşkanımızın 
dediği gibi 'Bize oy verse de 
vermese de 84 milyonun her bir 
ferdini kardeşimiz olarak 
görüyor, bağrımıza basıyoruz.' 
Milletvekili Balta, yeni yıla hiç 
şüphesiz yeni umutlarla ve yeni 
heyecanlarla girildiğine işaret 
ederek, şunları kaydetti: “ 2023 
yılına, yani Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100'üncü 
yıldönümüne sadece 1 yıl kaldı. 
2023 yaklaşırken, bir yandan 
heyecanımız artıyor, ama 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 2023, 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. 
2022'nin 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.”

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili
Muhammet Balta, yeni yılın huzur, barış ve refaha vesile olmasını temenni etti. 

YALIKÖYDE TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Yalıköy İlk-Ortaokulu Öğrencilerinin
Projelerinin yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

V
akfıkebir ilçesinde 
bulunan Yalıköy İlk- 
Ortaokul öğrencileri ve 

öğretmenleri tarafından 
organize edilen TÜBİTAK 4006 
Bilim Fuarı, Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu tarafından 
açıldı. Öğrencilerin kendilerine 
olan öz güveninin artmasında 
bu tür projelerin ve etkinliklerin 
çok etkili olduğunu, geleceğin 
bilim insanı yetiştirilmesine 
vesile olacağını söyleyen Vali 
Ustaoğlu, projelerin ortaya 
çıkmasında emek ve 
enerjilerini harcayan 
öğrencileri, onları destekleyen, 
teşvik eden öğretmenleri ve 

okul idarecilerini tebrik etti. 
Açılışın ardından Vali Ustaoğlu 
ve beraberindekiler,  
öğrencilerin projelerinin yer 
aldığı stantları ziyaret etti. 
Yalıköy İlk-Ortaokulu 
tarafından organize edilen 
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, 
Okul Müdürü Yavuz Selim 
Badur'un açılış konuşmasıyla 
başlayıp, Trabzon Valisi Sayın 
İsmail Ustaoğlu tarafından 
kurdela kesilmesiyle açıldı. 
Açılışa Trabzon Valisi Sayın 
İsmail Ustaoğlu ve beraberinde 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, Milli 

Eğitim Müdürümüz Ahmet 
Altın, Kamu kurum ve 
kuruluşlarının amirleri, Sivil 
toplum örgütleri, öğretmenler, 
veliler ve öğrenciler katıldı. 
Toplam 18 proje, 7 danışman 
öğretmen ve 38 öğrenciyle 
beraber özverili çalışmalar 
sonucu hazırlanıp sunuldu. 

VAKFIKEBİR'DE ÜÇ FİRMA ÜRETECEK
Coğrafi İşaretli Vakfıkebir Külek Peynirinin ilk denetimleri yapıldı. Yapılan denetimler
sonucunda İslamoğlu, Kebir Süt ve İskenderoğlu firmalarının belirlenen kurallara
uygun Coğrafi İşaretli Vakfıkebir Külek Peyniri üretimi yaptığı tespit edildi. 

K
onu ile ilgili olarak bir 
açıklama yapan 
Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta, 
“Külek Peyniri bizlere 
ecdadımızdan kalan çok önemli 
ve değerli bir mirastır. Coğra 
İşaretler geleneksel ve kültürel 
bilgilerin nesilden nesile 
aktarılması, korunması 
açısından önemlidir. Ayrıca 
büyük marketlerin coğra 
işaretli ürünlere yoğun ilgi 
göstermeleri dolayısıyla oluşan 
talepler yeni istihdam olanakları 
sağlıyor. Bu bakımdan 
ilçemizde üretilecek olan coğra 
işaretli Vakfıkebir Külek 
Peynirlerinin yurdumuzun dört 
bir tarafına pazarlaması 
yapılacak böylelikle yeni 

istihdam kapıları açılacaktır. 
Türk Patent ve Marka 
Kurumuna 25.06.2018 
tarihinde korunmak üzere 
başvurusunu yaptığımız, 
25.05.2021 tarihinde tescilini 
gerçekleştirilerek coğra 
işaretini aldığımız Vakfıkebir 
Külek Peynirimizin üretimini 
yapan İslamoğlu, Kebir Süt 
ve İskenderoğlu 
rmalarımızda 
denetimlerimizi 
gerçekleştirdik. Yaptığımız 
denetimler sonucunda üç 

rmamızın belirlenen kurallara 
uygun Coğra İşaretli Vakfıkebir 
Külek Peyniri üretimi yaptığını 
tespit ettik. İslamoğlu, Kebir Süt 
ve İskenderoğlu rmalarımıza 
hayırlı olsun. Denetim 
tutanaklarını Türk Patent ve 
Marka Kurumuna epats sistemi 
üzerinden göndererek denetim 
sürecini tamamlayacağız” dedi.
  
VAKFIKEBİR KÜLEK PEYNİRİ 
Vakfıkebir Külek Peyniri, uzun 
yıllara yayılmış külekçilik 
zanaatının Vakfıkebir'e bir 
armağanıdır. Yörede geleneksel 
üretimin devam etmesinde 
önemli bir yeri vardır. Külek 
üretiminde peynire koku ve tat 
geçirmediği için ladin ağacı 

tercih edilir. Vakfıkebir Külek 
Peyniri Peynir ve çökeleğin 
katmanlar halinde küleklere 
yerleştirilmesiyle oluşur. Peynir 
üretiminde geleneksel olarak 
koyun veya inek sütü de tercih 
edilebilir. 1 kg peynir üretimi için 
yaklaşık 10,5 kg süt kullanılır. 
Peynir, doğal kursak mayası 
veya endüstriyel peynir mayası 
kullanılarak üretilir. Çökelek ise 
ayrandan tereyağı elde edilmesi 
sonrasında kalan kısmın 
kaynatılması ile oluşur. Artık 
hazır olan peynirler, önce biraz 
peynir, sonrasında peynirin 
yarısı kadar çökelek olacak 
şekilde sıra sıra küleklere 
dizilirler. Bunun sonucu olarak 
peynir katmanlı bir görünüm 
kazanır. Toprak altında veya 
fındıkkabukları içinde3-6 ay 
kadar olgunlaştırılır. Bu 
aşamada suyunu kaybederek 
eskitme peynir tadına kavuşur. 
Tam yağlı, yarım yağlı ve az 
yağlı olarak üretilebilen 
Vakfıkebir Külek Peyniri, 
olgunlaştığında tıraşlanarak 
kullanıma hazır hale gelir. 
Vakfıkebir Külek Peyniri 
vakumlanmadan +4 °C'de 30 
gün, vakumlandığında +4 °C'de 
6 ay süre ile muhafaza 
edilebilir.

ÇAVDAROĞLU MÜTEVELLİ HEYETİNE SEÇİLDİ

S
osyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı teşvik 
kanununun 7. Maddesi 

uyarınca; Trabzon Valiliği 
Sosyal Yardımlaşma Vakfı 
Mütevelli Heyetinde 2022 yılı 
faaliyet döneminde bir yıl süre 
ile görev yapmak üzere 
Trabzon İl sınırları içerisinde 
görev yapan Mahalle 
Muhtarlarının kendi 
aralarından seçecekleri 2 
temsilci üye muhtar için seçim 
yapıldı. Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Hamamizade İhsan 
Bey Kültür Merkezinde yapılan 

seçimler sonucunda Vakfıkebir 
İlçesi Kemaliye Mahallesi 
Muhtarı Ali İhsan Çavdaroğlu 
ve Arsin İlçesi Güzelyalı 
Mahallesi Muhtarı Burhan 
Çalık Mütevelli Heyetine 
seçildiler. Trabzon Valiliği 
Sosyal Yardımlaşma Vakfı 
Mütevelli Heyetinin 2022 yılı 
içerinde yapacakları 
faaliyetlerde Muhtarları 
temsilen seçilen bu 2 
muhtarımız görev yapacak. 
Her iki muhtarımıza da 
görevlerinde başarılar 
diliyoruz. Vakfıkebir İlçesi 

Kemaliye Mahallesi Muhtarı 
Ali İhsan Çavdaroğlu seçimler 
sonrası yaptığı teşekkür 
konuşmasında;  “Adil ve 
hakkaniyetli davranılması 
gereken bir göreve talip 
olduklarını, ihtiyacı ve muhtaç 
olanın yanında olacaklarını 
belirterek kendilerini bu 

göreve layık gören değerli 
büyüklerimize ve 
muhtarlarımıza teşekkür 
ediyorum dedi.”

Trabzon Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı İl Mütevelli Heyeti için yapılan seçimlerde
Vakfıkebir İlçe Kemeliye Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Çavdar mütevelli heyetine seçildi.
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VAKFIKEBİR'İMİZ İÇİN
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ 

aşkan 

BMuhammet 
Balta mesajında 

şunları söyledi; “Değerli 
hemşehrilerim; Bir yılı 
daha geride bıraktık. 
Her yeni yıl, yeni bir 
başlangıçtır. Yeni 
umutları ve beklentileri 
de beraberinde 
getirmektedir. 
AŞILARIMIZI 
MUTLAKA 
YAPTIRALIM
2021 yılında da devam 
eden Koronavirüs 
vakaları nedeniyle 
dünyamız ve ülkemiz 
adına zorlu süreçlerden 
geçtik. İnsanların 
sağlıkları tehdit altına 
girerken çok üzücü 
ölümler yaşandı. 
Geleceğimizin ümit 
ettiğimiz gibi olabilmesi 
için üzerimize düşen 
sorumlulukları yerine 
getirmemiz gerekiyor. 
Vakaların artışa geçtiği 
bu günlerde mesafe, 
maske ve temizlik 
kurallarını aksatmadan 
uygulamaya devam 
edelim. Aşılarımızı 
mutlaka yaptıralım. Bu 
yıl yaşadığımız doğal 
afetlerle de ülke olarak 
acı günler geçirdik. 
Ahirete irtihal eden 
vatandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet, 
hastalarımıza acil 
şifalar diliyorum. 
Geride bıraktığımız yıl 
içerisinde ilçemize 
hizmet edebilmek için 
var gücümüzle çalıştık. 
MİLLET BAHÇESİ -  
14 ŞUBAT KURTULIŞ 
CADDESİ -  YENİ 

PAZARYERİ
2021 yılında 
Vakfıkebirimize 
kazandırdığımız 
hizmetlerden ve 
projelerden bahsetmek 
isterim; Vakfıkebir 
Ekmek Temalı Millet 
Bahçesi Projemizi 
tamamladık. Yaklaşık 
olarak 3 bin kişiye iş ve 
aş kapısı olacak olan 
Organize Sanayi 
Bölgemizin yeni 
yolunun, altyapısının 
ve elektrik şebekesinin 
yapım çalışmalarını 
başlattık, devam 
ediyor. Geçtiğimiz 
günlerde Sayın Valimiz 
İsmail Ustaoğlu'nun 
katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz 
törende parsel tahsisi 
yaptığımız 12 
firmamıza belgelerini 
verdik. Kısa bir zaman 
içerisinde yatırımlarını 
yapmaya 
başlayacaklar. 14 
Şubat Kurtuluş 
Caddemizde peyzaj ve 
çevre düzenleme 
projesi gerçekleştirdik.  
Halkımızın bizlerden 
beklediği önemli 
hizmetlerden birisi olan 
yeni pazaryeri, otopark, 
sosyal yaşam alanının 
kentsel tasarım 
projesini Büyükşehir 
Belediye Meclisimizden 
geçirdik. Önümüzdeki 
günlerde Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından 
ihalesi 
gerçekleştirilecek.  
Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü binamız ve 
Vakfıkebir Fen 

Lisemizin 200 kişilik 
öğrenci yurdu hizmete 
girdi.
KÜLEK PEYNİRİ 
TESCİLİ - YOL VE 
ALTYAPI 
ÇALIŞMALARI 
Türk Patent ve Marka 
Kurumundan Vakfıkebir 
Külek Peynirimizin 
tescilini 
gerçekleştirerek 
Coğrafi İşaretini aldık. 
Yaptırdığımız tescille 
birlikte ilçemize yeni bir 
marka kazandırdık. 
Bunun yanı sıra üç 
firmamız tarafından 
üretilecek olan külek 
peynirimize ilginin 
artması ile birlikte yeni 
istihdam imkanlarının 
oluşmasının önünü 
açtık.  Büyükşehir 
Belediyemiz 
aracılığıyla 8 
mahallemizin grup 
yolunda ve bazı 
mahalle yollarımızın 
bozulan kısımlarında 
asfalt yol çalışmaları 
gerçekleştirdik. 46 
Mahallemizin 
tamamında, yayla 
yollarımızda, yol bakım 
ve onarım, Demirci 
Mahallemizde beton 
yol çalışmaları yaptık. 
Kemaliye, Hacıköy, 
Büyükliman, 
Cumhuriyet, Çavuşlu, 
Deregözü, Körez, 
Açıkalan, Akköy, 
Bahadırlı, Esentepe, 
Fethiye, Güneysu, 
Karatepe, İlyaslı, 
Köprücek, Ortaköy, 
Soğuksu, Yalı ve 
Küçükdere 
mahallelerimizde 

yağmur suyu, 7 
mahallemizde parke 
taşı döşeme 
çalışmaları 
gerçekleştirdik. 
Esentepe, Çavuşlu, 
Köprücek, Güneyköy, 
Sekmenli, Hürriyet, 
Caferli, Hamzalı ve 
Çamlık 
Mahallelerimizde 
Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte 
sanat yapısı (taş duvar) 
çalışmaları yaptık. 
1800 VATANDAŞA 
YARDIM - 
GASİLHANE -  ARAÇ 
PARKI
İhtiyaçlı 1800 
vatandaşımıza 
hayırsever iş 
adamlarımızın 
katkılarıyla nakit ve 
gıda yardımlarında 
bulunduk. Pandeminin 
sürdüğü yıl içerisinde 
dezenfekte 
çalışmalarımızı 
aksatmadan devam 
ettirdik.  Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından 
yapılan gasilhane 
tamamlandı. Araç 
parkımıza yeni araçlar 
kazandırdık. 2022 
yılında da ilçemizin 
vizyonunun gelişmesi, 
modern ve yaşanılabilir 
bir kent olması yolunda 
çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu vesileyle 
tüm hemşehrilerimin 
yeni yılını kutluyor, 
2022 yılının ülkemize, 
milletimize ve 
insanlığa; barış, huzur, 
sağlık, mutluluk ve 
hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum.

2
009 yılında 
faaliyete geçen 
Vakfıkebir 

Öğretmenler evi 
önünde bulunan suni 
çim saha yenilenerek 
hazır hale getirildi. 
Kaymakam Dr. Uzan, 
yenilenme çalışmaları 
tamamlanan suni çim 
sahada incelemelerde 
bulunarak İlçe Spor 
Müdürü Yunus Ali 
Civil'den bilgi aldı. 2021 
yılında yapılan 
yenilenme 
çalışmalarında idari 

bina, saha zemini, tel 
örgüler yenilenerek 
boyandı, tribündeki 
seyirci sayısı arttırılarak 
500'e çıkarıldı,  
soyunma odaları 
tamamen yenilendi. 
Ayrıca ilçede aktif olan 
spor kulüplerinin 
antrenman 
malzemelerinin 
muhafaza edilmesi, 
antrenman ve 
çalışmalarda 
kullanılmak üzere 4 
adet ilave kulüp odası 
yapıldı. Tribün 

yenilenmesiyle seyirci 
kapasitesi 500'e 
çıkarılarak, tribüne çatı 
yapılarak seyircilerin 
güneşten korurken, 
yağmurdan da 

ıslanması önlendi. 
Çevre temizliği ve 
düzenlenmesi ise 
Vakfıkebir Belediyesi 
ekipleri tarafından 
yapılacak.

GÜLBAHAR HATUN ANADOLU
LİSESİ'NDEN BÜYÜK BAŞARI
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi Giresun İlinde yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi
Bölge Müsabakalarında büyük başarı elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. 

V
akfıkebir 
Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi 

Giresun İlinde yapılan 
Okul Sporları Bilek 
Güreşi Bölge 
Müsabakalarında büyük 
başarı elde ederek 
Türkiye Finallerine 
katılmaya hak kazandı. 
Giresun İlinde yapılan 
Okul Sporları Bilek 
Güreşi Bölge 
Müsabakalarında 1 
Birincilik, 1 İkincilik, 1 
Üçüncülük kazanan 
Vakfıkebir Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi 
Genç Kızlar (A) 
kategorisinde Trabzon' 
u Türkiye Finallerinde 
temsil edecekler. 
Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri Ümmü 
Gülsüm Kılıç Bölge 
Birincisi, Sibel Birinci 

Bölge İkincisi, Hiranur 
Yılmaz Bölge Üçüncüsü 
olarak Türkiye 
Finallerine katılmaya 
hak kazanarak büyük 
bir başarıya imza attılar. 
Okulumuzu ve 
öğrencilerimizi kutluyor, 
Türkiye Finallerinde 
başarılar diliyoruz. Okul 
Sporları 2021-2022 
sezonu faaliyet 
programında yer alan 
Bilek Güreşi Gençler 
(A) Kız - Erkek Grup 
Yarışmaları 28-29 
Aralık 2021 tarihlerinde 
Giresun İli 19 Eylül 
Spor Salonunda 
yapıldı. Bölge 
Yarışmalarına Trabzon 
- Giresun - Rize - Ordu 
-Tokat - Samsun ve 
Amasya İllerinden 
toplam 171 sporcu (113 
Erkek, 58 Kız) katılım 
sağladı. Dereceye 

giren sporculara 
madalyaları Spor Şube 
Müdürü Sefa Öztürk, 
Vücut Geliştirme, Fitnes 
ve Bilek Güreşi İl 
Temsilcisi Bilal Nebil, 
ASKF Başkanı Sinan 
Işık, Futbol İl Temsilcisi 
Mustafa Kasap, Giresun 
Spor Lisesi Müdürü 
Tolga Halvacı, 
müsabakalara katılan 
okulların beden eğitimi 
öğretmenleri ve 

idarecileri tarafından 
takdim edildi. 
Yarışmalar sonrası 
tertip komitesi 
tarafından yapılan 
değerlendirmede; 
Müsabakalara katılım 
sağlayan tüm 
okullarımıza, 
öğretmenlerimize, okul 
idarecilerimize ve tüm 
sporcularımıza teşekkür 
eder başarılarının 
devamını dileriz denildi.

SUNİ ÇİM SAHA YENİLENDİ

TRABZONSPOR BİR TRANSFERİ DAHA BİTİRDİ!
EDİN VİSCA TRANSFERİNDE MUTLU SON
Şampiyonluk için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren
Trabzonspor, ligin en değerli hücum oyuncularından birini transfer etti.

Süper Lig'de ligin ilk 
yarısını en yakın rakibi 
Konyaspor'un yedi 
puan önünde zirvede 
tamamlayan 
Trabzonspor, 
kadrosunu 
Başakşehir'in yıldız 
oyuncusu Edin Visca 
ile güçlendirdi. 
Başakşehir Başkanı 
Göksel Gümüşdağ, 
Visca ve Trabzonspor 
Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu'nun hazır 
bulunduğu bir basın 
toplantısıyla açıklanan 
transferin ardından 

yıldız oyuncu 
Başakşehir'e veda etti. 
Süper Lig'de lider 
Trabzonspor, 
Başakşehir'den 31 
yaşındaki Edin Visca'yı 
kadrosuna kattı. 11 
yıldır Başakşehir'de 
top koşturan 
Boşnak futbolcu, 
böylece Türkiye 
içindeki ilk 
transferini yapmış 
oldu. Kulüp 
başkanları ve Edin 
Visca, birlikte basın 
toplantısı 
düzenleyerek bu 

transferi resmen 
duyurdu. Başakşehir 
Başkanı Göksel 
Gümüşdağ, “Visca için 
2 aydır görüşüyoruz. 
Bugün transferi 
noktaladık. Ahmet 
Başkan'a teşekkür 
ediyoruz. Abdullah Avcı 
uzun yıllar Visca ile 
çalıştı, transferde bu 
durum da etkili oldu. 
Visca, Trabzonspor'a 
transferi konusunda 
yardımcı olmamızı 
istedi. Biz de nihai 
kararı bugün verdik. 
Visca, Başakşehir'in 
sembollerinden biri. Bu 
kulübe verdiği, yaşattığı 
her şey için sonsuz 
teşekkür ediyorum” 
dedi. Gümüşdağ'ın 
ardından söz alan 
Trabzonspor Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu ise 

“Yaklaşık 2 aylık bir 
süreçti. Transferle 
alakalı çok şey yazıldı, 
çizildi. Şu saat itibarıyla 
neticelendirmiş 
durumdayız. Visca ile 
çok iyi şartlarda 
anlaştığımızı 
düşünüyorum. Bu 
transferde bize her 
türlü kolaylığı sağlayan 
Göksel Gümüşdağ'a 
teşekkür etmek 
istiyorum. Abdullah 
Avcı hocamız Visca'yı 
çok istemişti” şeklinde 
konuştu. Trabzonspor, 
KAP'a yaptığı 
bildirimde, “Profesyonel 
futbolcu Edin Visca'nın, 
Kulübümüze transferi 
konusunda 
görüşmelere 
başlanmıştır. 
Kamuoyuna duyurulur” 
ifadelerine yer verdi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vakfıkebir İlçesi Öğretmenevi önünde bulunan ve yenilenen Suni Çim
Sahada Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan incelemelerde bulundu.

Ümmü Gülsüm KILIÇ

Bölge Şampiyonu
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