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KURBAN BAYRAMINIZ
ÝKTÝDARA EMÝN
ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli, Beşikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı ve
İYİ Parti Meclis üyesi Kamuran Kahyaoğlu ile birlikte Büyükliman Postası Gazetesini ziyaret ettiler.

BU SESE KULAK VERiN
BURAYA

VİYADÜK

ŞART

> Sadık AYDIN 2'de

CHP ÖBEK SORUMLULARINA
EÐÝTÝM ÇALIÞMASI VERDÝ
Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanlığı seçim çalışmaları
kapsamında ilçe mahalle ve öbek sorumlularına eğitim çalışması verdi.

> Alper Özkan KARAGÖL 4'de

ÇÝFTÇÝMÝZE YETERLÝ
DESTEK
VERÝLMELÝDÝR
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, çiftçimiz üretmez ise bu

Vakfıkebir İlçesi Terminal çıkışında bulunan sahil yolu üzerindeki kavşakta
her geçen gün yoğunlaşan traﬁk nedeni ile kazaların artmaya başlaması
sonrası vatandaşlar "Bu kazalara kim dur diyecek!" diyerek tepkilerini dile getiriyorlar.

kriz bizi daha çok etkileyecektir, çiftçimize yeterli destek verilmelidir dedi.
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> Ahmet Kamburoğlu 21'de

VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

ü Tur Organizasyonları ü Lüx Odalar
ü Toplantı Salonu
ü Süit Odalar
Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar
Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

Vakfıkebir Uygulama Oteli
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İKTİDARA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli, Beşikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı ve
İYİ Parti Meclis üyesi Kamuran Kahyaoğlu ile birlikte Büyükliman Postası Gazetesini ziyaret ettiler.

Ahmet KAMBUROĞLU

“ÖLÜM KAVÞAÐI”
Ölüm kavşağı olmasın…
Vakfıkebir'de daha önce ölüm yolu diyerek
adlandırılan yol, yapılarak ölüm yolundan
çıkmıştı…
Şimdi ise Vakfıkebir terminal kavşağı, ölüm
kavşağı olmaktan çıksın istiyoruz…
Sürücülerin dikkatsiz oluşu, kazaya
sebebiyet veriyor.
Dikkatsiz sürücüler trak lambalarına riayet
etmemesinden dolayı kazalar meydana
gelmeye devam ediyor…
Terminal kavşağındaki trak lambalarına
akıllı kavşak yapılmıştı, akıllı kavşak
yapılmaktansa ışıkların son 5 saniye kala
yanıp sönmesi, uzaktan gelen araçların
daha dikkatli olmasını sağlar,
düşüncesindeyim…
Akıllı kavşak sistemi bence fuzuli bir
yatırım olmuş…
Bu hafta olan kazada, kamyon kırmızı ışık
ihlali yaparak otomobile çarpıyor…
Yine kırmızı ışık…
Yine ihlal…
Gencecik sürücü Mehmet Emin
İskenderoğlu şok geçiyor…
İç kanama şüphesiyle direk Trabzon'a sevk
ediliyor.
Ameliyata alınarak dalağı alınıyor ve hayati
tehlikeyi atlattığını öğreniyoruz…
Bir kırmızı ışık ihlali, gencecik çocuğu
hayattan koparıyordu…
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Enver
İskenderoğlu'nun oğlu Mehmet Emin
İskenderoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyoruz…
Ölüm kavşağı olabilecek o kavşağın bir
tarafı kapanacak yada viyadük yapılarak
sorun ortadan kaldırılacak…
Kimsenin burnu bile kanamasın istiyoruz.
Gencecik çocuklarımız, kırmızı ışık
yüzünden göz göre göre kazaya kurban
gitmesin istiyoruz…
**************************
Bu gün 08.07.2022 Arife…
Kurban Bayramının bir gün öncesi…
Bütün herkesin Kurban Bayramını
kutluyorum.
Sağlıklı dolu günler diliyorum…
**************************
Ne olacak bu sokak hayvanlarımız…
Her geçen gün Vakfıkebir'de sokak
hayvanları artış gösteriyor.
Başıboş dolaşıp, gece-gündüz demeden
araçlara saldırıyorlar.
Acaba sokak hayvanlarımız için bir sonuca
varabilecek miyiz?
Onlara kalacak bir yuva yapabilecek
miyiz?
Onları rahat ettirebilecek miyiz?
**************************
Asgari ücret artışından sonra zam
sinyalleri gelmeye başladı.
Otomatikman bir artış olduğunda diğer
ürünlere de peşi sıra zam gelmeye devam
ediyor…
Her şeye zam…
Esnaf iş yapıyor/yapamıyor…
Esnaf iş yapamıyor, asgari ücret artıyor.
Belli başlı grup harici esnaf sıkıntılı,
ekmeğin kilosu 20 TL oldu. Alım gücü
azalıyor. Bir market alış verişi 1000 TL ila
1500TL arası, bir manav alışverişi 150 TL
ila 200 TL arası…
Hal böyle iken evin diğer masraarıyla
beraber nasıl olacak bilinmez…
Bu hafta Kurban Bayramı, bir kişi Kurban'a
girdiğinde en az 3.500 TL ödeyecek, çoğu
kişi ya kurban kesmiyor yada yurtdışına
gönderip kesiyor…
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Yİ Parti Vakfıkebir İlçe
Başkanı Alpaslan Beşli,
Beşikdüzü Belediye
Başkan Yardımcısı ve İYİ
Parti Meclis üyesi Kamuran
Kahyaoğlu ile birlikte
Büyükliman Postası
Gazetesini ziyaret ederek
Yazı İşleri Müdürü Ahmet
Kamburoğlu ve Haber
Müdürü Sadık Aydın ile bir
süre sohbet ettiler. İYİ Parti
Vakfıkebir İlçe Başkanı
Alpaslan Beşli, parti olarak
iktidara emin adımlarla
yürümekte olduklarının altını
çizerek, “İYİ Parti üye
sayısını her geçen gün biraz
daha artırıyor. Başkan Beşli,
İYİ Parti'nin çalışmaları,
siyasetteki gelişmeler ve
çiftçilere yönelik İYİ Parti'nin
yapacağı çalışmalar
konusunda bilgiler verdi.
“HİÇ MERAK ETMEYİN İYİ
LER GELİYOR “
İktidara emin adımlarla
yürüdüklerini söyleyen Beşli,
“İYİ Parti üye sayısını her
geçen gün biraz daha
artırıyor. Ülkemizin içeride
ve dışarıda büyük sorunları
var. Tüm sorunları çözüme
kavuşturmaya talibiz. Zaten
milletimiz İYİ Parti 'ye büyük
güven duyuyor. Kısa sürede
büyük bir kitleye dönüştü İYİ
Parti hareketi. Dışarıda
birçok soruna sebep olan
iktidar içeride de ekonomik
sıkıntılara yol açtı. Hepimiz
bu sıkıntıları ciddi şekilde
hissediyoruz. İYİ Parti başta
ekonomi olmak üzere tüm
sorunları çözecek kabiliyete
ve kadrolara sahip. Hiç
merak etmeyin İYİ'ler
geliyor” dedi. Başkan Beşli,
Özellikle geçim sıkıntısı,

İ

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçedeki esnaﬂarı ziyaretleri
kapsamında Körez Mahallesi sahil şeridinde bulunan esnaﬂarı ziyaret etti.

Vakfıkebir İlçemizin sevilen ailelerinden Havva -Cemil Sağlam çiftinin oğlu Tolga Sağlam hayatını
Çarşıbaşı İlçemizin sevilen ailelerinden Fatma Arzu-Bekir Köse çiftinin kızı Nur Köse ile birleştirdi.

G

enç çiftin
nikahını
Vakfıkebir
Belediye Başkanımız
Muhammet Balta
kıyarken nikah
şahitliklerini; AK Parti

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

ülkenin ve devletin
çıkarlarının önüne
geçmesine sebep oluyor.
Yani bu ucube sistem
Türkiye'nin önünü açmak
yerine, koca bir milleti sayın
Erdoğan ve arkadaşlarının
vasatlığına mahkûm ediyor.
İşte tam olarak bu yüzden
bizim öncelikli itirazımız bu
ucube sistemedir. Çünkü
sayın Erdoğan ve ucube
sistemi sebep yaşadığımız
ekonomik kriz ve derinleşen
yoksulluk bir sonuçtur.
Ülkemizde giderek
derinleşen yoksulluğa, artan
sosyal adaletsizliğe ve gelir
eşitsizliğine bir çözüm olarak
hazırladığımız İYİ Yaşam
Gelir Modeli projemizi tüm
halkımıza anlatarak
tanıtacağız dedi.” Allah'a
hamd olsun. Allah, Genel
Başkanımız başta olmak
üzere tüm teşkilatımıza güç
kuvvet versin. Allah yar ve
yardımcımız olsun dedi.”
“ANKETLERDE OY
ORANIMIZ YÜZDE 18'E
YAKIN ORANDA ÇIKTI”
Başkan Beşli, “İlk hedemiz,
genel seçimlerde partimizi
bir önceki seçimde almış
olduğu oyun üzerinde bir
oya kavuşturmak. Yapılan
anketlerde de bu amacımıza
hızla ilerlediğimizi
görüyoruz. 2018'e göre
özellikle Büyükşehirlerde
oylarımızın çok arttığını
görüyoruz. Son olarak
yapılan anketlerde oy
oranımız yüzde 18'e yakın
oranda çıktı. Türkiye
genelinde İYİ Parti'nin
oylarındaki artış Trabzon'da
da gözüküyor. Henüz beşinci
yılını doldurmamış bir siyasi

“Hayır” diyerek çözüm
önerileri sunan ve ülkemizin
içine gömüldüğü karanlıktan
çıkarmak için gayret
gösteren partidaşlarımızın
çabaları boşa gitmemiştir.
Vatandaşımızın gösterdiği
teveccühle çok kısa süre
sonra ülkemize İYİ'lik güneşi
doğacaktır.” İfadelerini
kullandı.
“ALLAH'IN İZNİYLE İYİLER
İKTİDARA YÜRÜYOR!”
Kahyaoğlu, İYİ Parti'nin her
geçen gün iktidara doğru
yürüdüğüne işaret ederek;
“Partimizi karalamak adına
yapılan bütün ayak
oyunlarına rağmen dik bir
şekilde durmaya devam
eden ve genel başkanımızın
yüksek ferasetle sürdürdüğü
siyasi duruşu bu çabaları
boşa çıkartmıştır. Türkiye'nin
İYİ'lik güneşini balçıkla
sıvayamazlar. Bu gayretin
işe yaramadığı artık bir
gerçektir. Bu karalama
tiyatrolarına vatandaşımız
kanmamaktadır. Partimize
her gün artan sayıda
vatandaşımız üye olmakta
ve partimiz her geçen gün
daha da büyümektedir. İYİ
Parti bu ülkenin kurtuluş
reçetesidir. Bu ülkenin
aydınlık geleceğidir. 5 yıl
önce çaktığımız o kıvılcım,
bugün memleketin üzerine,
güneş gibi doğuyor. İYİ Parti
güneşi, güçlü, zengin ve
mutlu bir Türkiye ülküsüyle
parlıyor. Allah'ın izniyle
İYİ'ler iktidara yürüyor!” dedi.
"MİLLET İTTİFAKI
BAŞARILIDIR"
CHP ve İYİ Partinin kurduğu
ittifakın gayet başarılı
olduğunu kaydeden Başkan
Kahyaoğlu, "Millet İttifakı
başarısını Türkiye'nin siyasal
iklimini değiştirerek
taçlandıracak. Millet İttifakı
olarak bugünkü sorunlara
derman, yarınlara da umut
olan bir Türkiye inşa etmek
için uğraşıyoruz. Tabii ki İYİ
Parti olarak kurumsal yapı
içinde Türkiye'yi yönetme
hede taşıyoruz. Bu bazı
hususları eleştirmemizin
önünde engel değil." diye
konuştu.

NUR İLE TOLGA'YA MÜFTÜ ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
MUTLULUKLAR DİLİYORUZ
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

çiftçinin sorunları, ekonomik
problemler konusunda
halkımız büyük sorunlar
yaşıyor. Bu sorunlar artık
çıkmaza girdiği için
milletimiz sorunlarla
boğuşmaktan bıktı. Bizim
gibi İyi'leri bekliyor. Biz de
onlar için umut olarak
geliyoruz inşallah. Allah'ın
izniyle çok yakında
milletimizin dertlerine
derman olacağız. Bütün bu
sorunlar bitecek” dedi.
“ÇALIŞMADAN
BAŞARAMAYIZ”
İl ve ilçe başkanlıklarının
görevi, genel merkezin
ürettiği projeleri sahaya,
vatandaştan gelen talepleri
de genel merkeze
ulaştırmasıdır. Genel merkez
de doğru teşhis koyup ona
göre politika üretir. Genel
Başkanımız Sayın Meral
Akşener, sayın Erdoğan'ın
milletimizi her geçen gün
daha da fakirleştirirken
etrafını kayırmayı tercih
etmesine ilişkin;
''Ekonominin içine düştüğü
bu durum; çiftçimizin,
esnafımızın, emeklilerimizin,
öğrencilerimizin çektiği bu
çile sayın Erdoğan'ın hatası
değil, tercihidir. İşte bu
yüzden yaşadığımız kriz
Türkiye iktisat tarihine bir
yönetim krizi, bir devlet krizi
olarak geçecektir. Çünkü bu
ucube sistem; rasyonellikten
uzak, şeffaıktan, hesap
verebilirlikten nasibini
almadığı için ülkemize
neredeyse ihanet edecek
kadar kötü kararların
alınmasına sebep oluyor. Bu
ucube sistem; kişisel
tercihlerin ve ihtirasların,

partinin istikrarlı bir şekilde
oylarını artırıyor olması
başarıdır. Kararsızlar
çıkartıldığında dahi yüzde
ellinin üzerinde bir artış
olduğu görülüyor. Genel
seçimlerdeki öncelikli
hedemiz de bu doğrultuda
oy oranımızı artırıp
milletvekili sayımızı ikiye
katlamak. 2023
seçimlerinden 8 ay sonra da
yerel seçimler yapılacak. Bu
yerel seçimlerde oldukça
iddialıyız. Oy oranlarımızı
2018'in en az üç katına
çıkartmak öncelikli
hedeerimiz diyerek
sözlerini tamamladı.”
“TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE
İYİ'LİK GÜNEŞİ
DOĞACAK”
Beşikdüzü Belediye Başkan
Yardımcısı ve İYİ Parti
Belediye Meclis Üyesi
Kamuran Kahyaoğlu ise
yaptığı açıklamada, son
günlerde İYİ Parti'ye katılan
vatandaşların oranında ki
ciddi artışa dikkat çekerek;
“Aziz milletimiz İYİ parti'yi
bağrına basmıştır. Ülkemizin
üzerine çok yakında İYİ'lik
güneşi doğacaktır” dedi.
Kahyaoğlu, İYİ Parti'de üye
sayısının her geçen gün
arttığını ve İYİ Parti'nin
iktidar yolunda emin
adımlarla ilerlediğini dile
getirdi.
“VATANDAŞIMIZ
TEVECCÜH
GÖSTERİYOR”
Ekonomiden sosyal
politikaya kadar çözüm
önerileri ürettiklerini
kaydeden Başkan
Kahyaoğlu; “Türkiye
tarihinde ilçe ilçe belde
belde dolaşarak bir ilki
gerçekleştiren ve geçmiş
siyasi hayatındaki
başarılarla vatandaşımızın
takdirini kazanan değerli
Genel Başkanımız Sayın
Meral Akşener'in ve parti
teşkilatlarımızın gayretli
çalışmaları neticesinde aziz
milletimiz İYİ Parti'yi bağrına
basmıştır. Yanlış giden
ekonomi yönetiminden,
sosyal politikalara ilişkin
atılan bütün yanlış adımlara

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ
e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

Yönetim Kurulu Üyesi İşadamı Yakup Koyun
yaptılar. Vakfıkebir Sabri
Bahadır Kültür Merkezi
Düğün Salonunda
gerçekleşen rüya gibi
düğünde genç çiftlerin
mutluluklarına düğün
törenine katılanlar
Trabzon Milletvekilimiz şahitlik yaptılar. Bizlerde
mutlu beraberliklerini
Salih Cora, Çarşıbaşı
evlilikle noktalayan Nur
Belediye Başkanı
Köse-Tolga Sağlam
Mümin Nuhoğlu, AK
çiftini kutluyor ömür
Parti Vakfıkebir İlçe
Başkanı Ahmet Uzun ve boyu mutluluklar
diliyoruz.
AK Parti Trabzon İl

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
buyuklimanpostasi@gmail.com
0533 495 07 20

lçe Müftüsü Şükür
Küçük, beraberinde
Körez Mahallesi
Camii İmam Hatibi
Abdurrahman Albayrak
ile birlikte ziyarette
bulunduğu Körez
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mahallesi Deniz Sokak No:11A Zemin Kat
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON
Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Mahallesi sahilindeki
esnaarla yakından
tanışma imkanı buldu.
Esnaf ve işyeri
çalışanlarının hâl ve
hatırlarını soran ve
kendileriyle bir süre

sohbet eden Müftü
Küçük, kendilerine
kolaylıklar, sağlık ayet
içerisinde başarılı
çalışmalar ve bereketli
kazançlar temennisinde
bulundu.

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................3.000 TL
Yarım Sayfa Reklam...............1.500 TL
1/4 Reklam................................750 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............3.500 TL
Kongre.......................................500 TL
Zayi...........................................150 TL
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CHP ÖBEK SORUMLULARINA
EĞİTİM ÇALIŞMASI VERDİ
Osman KOYUNCU

Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanlığı seçim çalışmaları
kapsamında ilçe mahalle ve öbek sorumlularına eğitim çalışması verdi.

TÜRKİYE SİYASETİNDE KÜRTLER

A

nadolu'nun kapılarını açan Alparslan,
dünyanın en büyük ordusu ile
karşılaşacağında, Mele Yaya
komutasında on bin dolayında Kürt süvari
birliği, “kardeşlerimizle birlikte cihat etmeye
geldik” diyerek Alparslan'ın ordusuna
katıldılar. 16. Yüzyılda Osmanlının
Safevilere karşı savaşında, Kürtler, İdrisi
Bitlisi önderliğinde yine Türklerin yanında
idi. Cumhuriyet döneminde, ikinci sınıf
vatandaş muamelesine maruz kaldılar. Ana
dilleri ve türküleri bile yasaklandı, Şeyh Said
isyanı bahane gösterilerek, eski dışişleri
bakanı İ.Sabri Çağlayangil'in ifadesi ile
Sabiha Gökçenin attığı zehirli bombaları ile
alevi Kürtleri fareler gibi zehirlenerek
öldürüldüler. Saidi Kürdi(Nursi) bütün
olumsuzluklara rağmen bu kardeşliği
pekiştirmeye çalıştı. “Ayrılıkta her iki kavim
de zarar görür, Türkler bizim aklımız biz
onların kuvvetiyiz…. Birlikte iyi bir insan
oluruz. …. Biz Kürtler başkalarına
benzemeyiz , yakinen biliyoruz ki bizim
sosyal hayatınız Türklerin sosyal hayat ve
saadetinden çıkar….vb ” Said Nursi,
hükümete, “Türkler için din ve millet
ayrılmaz bir bütündür, her millet ırkçılık
yaparsa bile sizler yapmamalısınız. Nerede
Türk varsa Müslüman'dır Müslümanlıktan
çıkan Türklükten de çıkmıştır, Macarlar ve
Finler gibi der.” Batılı insanlar aklı ile doğulu
insanlarda ise hisleri ile hareket ederler, bu
dikkate alınmalı doğunun fıtratına uygun
davranılmalıdır.

Türkiye'de uzun yıllar kin ve nefret
siyaseti yapıldı. Birileri bu düşmanlık ve
nefretten nemalandı. Hükümet, Kürt
halkı ile helalleşmesi yerine, terör
örgütlerini muhatap alarak barış yapmak
istedi, çok büyük hatalara ve zarara
sebep oldular. İspanya'da, falan yerde
şöyle oldu böyle oldu dendi. O yerlerin
silahlı örgütleri halklarının temsilcileri idi,
PKK ise büyük Ortadoğu Projesinin
temsilcisidir. Bizim haksızlıklarımızı
bahane gösteriyorlar, tam hukuku
uygulanarak bahanelerini ellerinden
alınmalı.
T.C. kanunları ile kurulan, milyonları
temsil eden ve milyonlarca oy alan
HADEP'İ terör örgütü gibi göstererek
Türkiye nin temellerine dinamit konuyor.
Birileri, ey Kürler teröre katılın, olay
çıkarın ki bizde bunu bahane göstererek
ey Müslüman halk, vatan elden gidiyor
bize oy vermezseniz vatan bölünecek ha
diyerek aba altından sapa gösteriliyor.
Muhalefet niçin korkuyor, HADEP'İ
aranıza alın, eğer HADEP kapatılırsa
oylarınız daha fazla artar. Korkmayınız
cani gönülden Kürtlerle helalleşin ve
kucaklaşın, eskiden hükümetin yaptığı
hataları yapmayın ki Türkiye nefes alsın
kardeşlik pekişsin, halk barışmak ve
kardeşlik istiyor. Korkaklar değil
yürekliler tarih yazarlar.

HAYAT BOYU ÖĞRENMEYİ, TOPLUMSAL
DÖNÜŞÜMÜN ANAHTARI OLARAK GÖRÜYORUZ

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemile Kahyaoğlu, Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi olarak yıl boyunca öğrenme fırsatları
hakkında halkı bilgilendirmeyi, öğrenmeye teşvik etmeyi ve geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlamaktayız dedi.

V

akfıkebir Halk Eğitimi
Merkezi Müdürü Cemile
Kahyaoğlu, Vakfıkebir
Halk Eğitimi Merkezi olarak yıl
boyunca öğrenme fırsatları
hakkında halkı bilgilendirmeyi,
öğrenmeye teşvik etmeyi ve
geçmişle günümüz arasındaki
bağı kuvvetlendirmeyi
amaçlamaktayız diyerek
yapılan çalışmalar hakkında
bilgi aktardı.
“ÖĞRENME, “BEŞİKTEN
MEZARA” KADAR DEVAM
ETMEKTE”
Müdür Cemile Kahyaoğlu;
Hayat Boyu Öğrenme; okullar
ile sınırlı kalmayıp; evde, işte,
hayatın her alanında
gerçekleşebilen ve insanların
yaşına, ekonomik ve sosyal
statüsüne ve eğitim
seviyelerine bakılmaksızın,
herhangi bir engel olmadan

sürdürülebileceğini gösteren
temel kavramlardan biridir.
Hayat boyu öğrenme; çağın
ihtiyaçları doğrultusunda, hızla
gelişen ve değişen sosyal ve
kültürel hayattaki değişmelere
ayak uydurabilmek amacıyla
ortaya çıkmış, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde
eğitim seviyesi ve istihdam
koşulları açısından önemli bir
gösterge haline gelmiştir.
Öğrenme, “beşikten mezara”
kadar devam etmekte olup belli
bir yaşa ve ortama bağlı
olmaksızın her yaşta ve her
yerde gerçekleşebilmektedir.
Hayat boyu öğrenme, örgün,
yaygın ve serbest öğrenme
olarak her türlü eğitim ve
öğretimi içine alır.
Amacımız vatandaşlarımızın
kendilerini geliştirebilmeleri için
merak ve istek uyandırmak,
öğrenmenin eğlenceli ve
rehabilite eden yönünü öne
çıkarmak, herkesin öğrenme
sürecine katılımını sağlamaktır.
Baş döndürücü bir hızla
değişen ve gelişen dünyanın
adeta büyük bir sınıf haline
geldiğini ve insanların da bu
sınıfta sürekli bilgiye ulaşması
gereken öğrencilerdir. Bu
kapsamda insana doğrudan
dokunan; zaman, eğitim düzeyi,
yaş gibi kısıtlamaları
olmamasından dolayı herkese
yüksek nitelikte kapsayıcı
eğitim erişimi sunan hayat boyu

öğrenmeyi, toplumsal
dönüşümün anahtarı olarak
görüyoruz. Dolayısıyla
yaşamımız boyunca
deneyimleyeceğimiz bilgi ve
becerilerin sürekli gelişimi,
gerek kişisel gerekse mesleki
gelişim açısından daha iyiye
ulaşma potansiyelini en üst
düzeye çıkarabilmek için
kurslarımıza erişim önemli bir
fırsattır.
"OKULLARDA YAZ
ETKİNLİKLERİ KURSU"
Öğrencilerimizin yaz tatili
sürecinde daha verimli ve etkin
zaman geçirebilmeleri adına
Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğünce "Okullarda Yaz
Etkinlikleri Kursu"
hazırlanmıştır. Tüm
kademedeki okullarımızda halk
eğitimi merkezleri aracılığıyla
uygulanacak olan "Okullarda
Yaz Etkinlikleri Kursu" ile
öğrencilerimizin yeni bilgiler
edinmelerine, sosyal yönden
gelişmelerine ve yeteneklerinin
güçlendirilmesine fırsat
sağlanmış olacaktır.
Öğrencilerimizin grup
çalışmalarına katılmalarını,
akran ve arkadaşlarıyla bir
araya gelmelerini böylece hem
eğlenip hem de
öğrenebilecekleri etkinliklerin
yer alacağı Okullarda Yaz
Etkinlikleri Kurs Programı eYaygın sistemine tanımlanmış
ve uygulamaya konulmuştur.

C

HP yaklaşan genel
seçimlere yönelik
“seçmeni ikna”
çalışmaları için Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu'nun
talimatıyla “Sokak
Örgütlenmesi” adıyla yeni bir
yapı oluşturuldu. Yeni modelin
sloganı ise “Komşunu Tanı,
Onu Dinle ve Bir İyilik Yap”
olarak belirlendi.
“ÖNCELİKLE ÖBEK NE
DEMEK ONA BAKALIM”
Cumhuriyet halk Partisi (CHP)
Vakfıkebir İlçe Başkanı
Mehmet Keskin yapılan
çalışmalar hakkında yaptığı
değerlendirmede şu ifadelere
yer verdi. Başkan Keskin, Öbek
birbirine benzer ya da aynı
türden şeylerin oluşturduğu,
bütün, takım, küme, yığın,
gurup. Öbek açıklamasından
da anlayacağınız gibi 'Öbek' bir
ekip işi, ekip halinde organize
olarak çalışma şekli. CHP,
daha önce sandık çevresi
sorumluları aracılığıyla, “sandık
bazlı” saha örgütlenmesi
yöntemini uyguluyordu. YSK'ya
aynı apartman ya da dairede
oturan seçmenlerin değişik
sandıklarda oy kullanabilmesi
yönünde karar alma yetkisinin
verilmesinin ardından CHP de
“sokak bazlı” modelini
benimsedi. Bu çerçevede CHP
Parti Okulu ile öbek
çalışmasını başlattık dedi.
“ÖBEK” ADINI VERDİĞİMİZ
53 ADET SEÇMEN GRUBU
OLUŞTURDUK
Başkan Keskin, “İlçemizin
bütün mahallelerinde bitişik
sokakları birleştirerek, birbirine
komşu olan yaklaşık 400
seçmenden “ÖBEK” adını
verdiğimiz 53 adet seçmen
grubu oluşturduk. Öbeklere
aynı sokakta yaşayan üye

arkadaşlarımızdan birini ÖBEK
sorumlusu olarak atadık. Bu
görevlilerimizi eğitimlere tabi
tuttuk. Eğitimler sonrasında,
öbeklerde görevli arkadaşımız
saha çalışmalarına başladılar.
Zaten komşu oldukları
seçmenleri evlerinde ziyaret
ediyorlar. Bu ziyaretlerle
öncelikle komşumuzu tanımayı,
komşuluk ilişkilerimizi
geliştirmeyi, sıkıntılarını
dinleyerek, yardımcı
olabileceğimiz konularda
destek olmayı, sürekli iletişim
halinde kalarak bağ kurmayı,
CHP'ne dair olumlu bir izlenim
edinmelerini sağlamayı ve
mümkünse seçim sırasında
desteklerini almayı amaçlıyoruz
dedi.”
“HER EVİN FARKLI FARKLI
BİR DERDİ VAR”
Başkan Keskin, “Her evin farklı
farklı bir derdi var. Ekonomik
yardım ve iş bulma vaadinde
bulunmuyoruz. Çünkü bunlar
yapabileceğimiz işler değil.
Ama aileye ekonomik yardım
ve iş bulmak dışında,
oluşturduğumuz “çözüm
gruplarımızla” sorunlarını
çözmeye çalışıyoruz.
Seçmenlerin yüzde %25 ile

%39'u kendini herhangi bir
partiye sıkı sıkıya bağlı
hissetmiyor. İlçemizde bu tür
seçmen sayımız yaklaşık 5
bin'dir. Bizim hedef kitlemiz de
bu seçmenlerimizdir. Bu
seçmenlerle kurmaya
çalıştığımız ilişki paraya bağlı
değil, işe bağlı değil, siyasete
bağlı değildir. Komşuluk ilişkisi
ile ilişkilerimizi geliştirmeye,
onların güvenini sağlamaya
çalışıyoruz. Yaklaşık bin beş
yüz aileye ulaştık. İstisnasız bu
kapsamdaki bütün
seçmenlerimize ulaşacağız ve
sürekli iletişim halinde
olacağız.
“ÇALIŞMALARA AYNI ŞEVK
VE HEYECANLA DEVAM
EDECEĞİZ”
Cumhuriyet Halk Partisi
Vakfıkebir İlçe teşkilatı
binasında eğitime katılanlar,
aldıkları eğitim sonunda
seçime hazır olduklarını,
Ülkemizin yaşanan ekonomik
ve sosyal sıkıntılardan ancak
Cumhuriyet Halk Partisi
iktidarında kurtulacağını
söyleyerek eğitimin yararlı
olduğunu, çalışmalara aynı
şevk ve heyecanla devam
edeceklerini belirtiler.

Mübarek
Kurban Bayramınızı
en iyi dileklerimizle kutlar,
sağlık ve mutluluklar
dileriz.
İNCİNUR & ÖZGE BAKİ
0541 101 97 61
oz nc but k
Çarşı Mahalles Dere Sokak No: 2
(Akbank yanı) Vakfıkeb r / TRABZON
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Tüm Hemşehrilerimin
Kurban Bayramını kutlar, sağlık,
mutluluk ve huzur dolu günler dilerim.

Muhammet BALTA
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Trabzon Milletvekili
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Kurban Bayramı İlçemizin birliğine,
bütünlüğüne ve huzuruna vesile olmasını
Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Muhammet BALTA
VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANI
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Kurban Bayramı Ülkemize ve
tüm halkımıza
hayırlar getirmesini dilerim.

Ahmet UZUN
AK PARTİ VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANI

Mübarek Kurban Bayramı
tüm insanlığa huzurlu,
bereketli günler nasip etsin.
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ENGİN PETROL
VAKFIKEBİR

TÜRKİYE PETROLLERİ

Mübarek Kurban Bayramı
tüm ulusumuza kutlu olsun.
Cenab-ı hak tüm inananlara
huzurlu, bereketli bayramlar
nasip etsin.

enginpetrol@enginpetrolurunleri.com
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Mehmet KESKİN

Birol YAVUZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANI

SAADET PARTİSİ
VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANI

Kurban Bayramı tüm insanlığa,
ülkemize, barış ve mutluluk getirmesi
dileklerimizle bayramınız kutlu olsun.

Kadem SAĞLAM

Kurban Bayramının Tüm İslam Alemi için
Hayırlara vesile olması Dileğiyle,
Bu Bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun.
Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu
bayramlar geçirmek ümidiyle,
Bu bayramın tüm insanlığın kurtuluşuna
vesile olmasını Cenab-i Allah c.c’dan diler, bayramınız kutlu olsun.

Dr. Fevzi YAVUZYILMAZ

VAKFIKEBİR ESNAF VE SANATKARLAR
ODASI BAŞKANI

BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Gürbüz KAMBUROĞLU
VAKFIKEBİR ESNAF SANATKÂRLAR
KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

Bayramınızı en içten dileklerimizle
tebrik eder, size, ailenize ve milletimize
sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz.

AVUKAT

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.
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BAYILSA
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

Zeki YAVUZYILMAZ
T.C. AZERBAYCAN BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ
DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRİ

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Mübarek Kurban Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde
geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.
Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No:7/C Vakfıkebir / TRABZON
0 46284128 01
0 54277361 61
bayilsainsaat@hotmail.com www.bayilsainsaat.com

Oðuzhan HALÝLOÐLU

Muhammet KILIÇ

DEVA PARTÝSÝ
VAKFIKEBÝR ÝLÇE BAÞKANI

VAKFIKEBÝR
ZÝRAAT ODASI BAÞKANI

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Kurban bayramını ailenizle,
akrabalarınızla, komşularınızla huzur
içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum.

BAYRAKTAR TiCARET
Recep - Mehmet BAYRAKTAR

Kurban bayramınız
kutlu olsun...

Gökmen Asaf SARAL
İŞ ADAMI

Kurban bayramını ailenizle,
akrabalarınızla, komşularınızla huzur
içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum.

TOFAŞ

Yedek Parçaları

Bayii

Tofaş - Ford - Renault
Kaporta Aksamı

Madeni Yağları & Değişimi

Kemaliye Mahallesi Trabzon Sahil Yolu Vakfıkebir / TRABZON
0 462 841 57 51 - 0 462 841 80 82 0 542 436 97 64 - 0 542 645 17 95

Mutlu Akü
Bayii
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Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle
beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diler,
Bayramın ülkemize ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

İSKENDEROĞLU KOLL. ŞTİ.
Hüseyin İSKENDEROĞLU

TRABZON VAKFIKEBİR İŞ ADAMLARI TOPLULUĞU

Mübarek Kurban Bayramı
ulusumuzun diriliğine, mazlumların
kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve
hidayetine vesile olmasını dileriz.
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Mübarek Kurban Bayramı
tüm insanlığa huzurlu,
bereketli günler nasip etsin.
Telefon Sipariş Hattı
0 462 841 34 83 - 851 61 61

İnternet Sipariş Adresi
www.islamogluvakfikebir.com

Kurban Bayramınız kutlu olsun!
Allah tüm insanlığa huzurlu,
bereketli bayramlar nasip etsin.
Hayrullah GARİP
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VAKFIKEBİR

Orhan Burhan BALTÜRK

İsmail Hakkı ÇOBANOĞLU

VAKFIKEBİR
MHP İLÇE BAŞKANI

Mübarek Kurban Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur
içinde geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

VAKFIKEBİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER
ODASI BAŞKANI

Mübarek Kurban Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur
içinde geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

G

CAR TURiZM SEYAHAT ACENTASI

Bayramınızı en iyi dileklerimizle
kutlar, sağlık, mutluluk ve
huzurlu bir yaşam dileriz.
Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A
Vakfıkebir / TRABZON

Tel: 0 462 841 57 24 Gsm : 0 544 724 5 724

goldcarturizm@outlook.com

Hasan BAHADIR
VAKFIKEBİR
TRABZONSPORLULAR
DERNEĞİ BAŞKANI

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

CEMİL HAFIZ’IN YERİ
Mustafa GÜNAYDIN ve Oğulları

Mübarek Kurban Bayramınızı en iyi
dileklerimizle kutlar, sağlık ve
mutluluklar dileriz.
Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad. Vakfıkebir / TRABZON
Tel : (0462) 841 53 71
Cep : 0542 528 53 71
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SAĞLAMLAR KUYUMCU
Mehmet SAĞLAM

“Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.”
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0462 841 57 27
0462 841 27 38
14 Şubat Kurtuluş Caddesi No: 80/A
Vakfıkebir / TRABZON
saglamlar kuyumcu
0 535 336 11 77 Ömer
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HABER

BİNBİR ÇEŞİT OTO AKSESUAR
HASAN AKAGÜNDÜZ

KARACA LİNYİT

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SERKAN KARACA
İŞ ADAMI

Kurban bayramınız kutlu olsun...
K razlık Yen Mah. Osman Yamak Cad.
Küçük Sanay S tes
VAKFIKEBİR

Mübarek Kurban Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur
içinde geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

AR-HA

AR-HA MÜHENDİSLİK
İnş. Taah. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti.

Hakan KOCAMAN
AK PARTİ
ÇARŞIBAŞI İLÇE BAŞKANI

Mustafa KARADENİZ
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TRABZON ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ İNŞ. MÜH.

Mübarek Kurban Bayramınızı en iyi
dileklerimizle kutlar, sağlık ve
mutluluklar dileriz.

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Yusuf AKSOY

Erol SAYIN

TRABZON İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ
BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TRABZON BÖLGESİ
VETERİNER HEKİMLERİ
ODASI BAŞKANI

Mübarek Kurban Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur
içinde geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

Mübarek Kurban Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur
içinde geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.
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CAM BALKON

Mübarek Kurban Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde
geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dileriz.
www.feyzoglu.com
feyzogluinsaat@hotmail.com
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SEVİNÇ İLETİŞİM

TURKCELL iLETiŞiM MERKEZi
Bedrettin SEVİNÇ

Kurban Bayramı tüm insanlığa, ülkemize,
barış ve mutluluk getirmesi dileklerimizle
bayramınız kutlu olsun.
TURKCELLE İLGİLİ TÜM SORUNLARINIZ İÇİN >SEVİNÇ İLETİŞİM<
Merkez: Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 22/D Tel: 0 462 841 35 33 VAKFIKEBİR
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Sadettin ÇİÇEK
YENİDEN REFAH PARTİSİ
VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANI

Kurban Bayramınızı
tebrik ediyor,
ailenizle ve tüm sevdiklerinizle birlikte
sağlık, huzur ve aﬁyet içerisinde
nice bayramlar yaşamanızı
temenni ediyorum.

Gökhan ŞAHİN
YENİDEN REFAH PARTİSİ ÇARŞIBAŞI İLÇE BAŞKANI
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Bayramınızı ailenizle, akrabalarınızla, komşularınızla
huzur içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum.
En sevinçli günlerimizden olan
Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.

En sevinçli günlerimizden bir tanesi olan

Davut KUTOĞLU

Mehmet KAHVECİ

VAKFIKEBİR EKMEĞİ
FIRINCILAR DERNEĞİ BAŞKANI

MTAL UYGULAMA OTELİ
OKUL MÜDÜRÜ

Mübarek Kurban Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve
huzur içinde geçirmenizi diler,
Bayramın ülkemize ve
tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

Mübarek Kurban Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur
içinde geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

Pasta
Dünyasý
Kurban Bayramınızı en iyi
dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve
huzurlu bir yaşam dileriz.
İYİ PARTİ VAKFIKEBİR
İLÇE BAŞKANI
ALPASLAN BEŞLİ

Kurban
Bayramınız
Mübarek Olsun

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 17/B
Tel : 0 462 851 6 666 VAKFIKEBİR

modapastadünyası

Büyükliman
Postası

21

08.07.2022

HABER

BU SESE KULAK VERİN
Vakfıkebir İlçesi Terminal çıkışında bulunan sahil yolu üzerindeki kavşakta her geçen gün yoğunlaşan traﬁk nedeni ile kazaların artmaya başlaması sonrası vatandaşlar "Bu kazalara kim dur diyecek!" diyerek tepkilerini dile getiriyorlar.

V

akfıkebir İlçesi Terminal
çıkışı ile yeni sahil yolu
bağlantı güzergahı
üzerindeki kavşakta son
yıllarda aşırı bir şekilde
meydana gelen kazalar sonrası
ilçe halkı tarafından “BU
KAZALARA KİM DUR
DİYECEK” sorusu
dillendirilmeye başlandı.

Burada bulunan kavşak
Giresun istikametinden gelip
Vakfıkebir ilçesine sapmadan
Trabzon istikametine giden
araçlar için transit geçiş
yapılabilecek en güzel yol. Aynı
şekilde Trabzon istikametinden
gelip Vakfıkebir ilçesine
sapmadan Giresun istikametine
giden araçlar içinde aynı şeyler

geçerli. Fakat ne hikmetse
zamanında yol yapılırken ilçede
bulunan yöneticiler buraya
viyadük (köprülü yol)
yapılmasının zorunlu olduğunu
söylemelerine rağmen hiç
kimse tarafında dikkate
alınmadı. İlçedeki yönetim
değişikliğinin ardından ivedi bir
şekilde yol geçişi sağlanarak

sadece trak lambaları ile
geçişler sağlanmaya çalışıldı.
Viyadük yapılmadı ve bu günkü
gelinen noktada ölümcül,
yaralanmalı ve maddi hasarlı
kazaların yaşanması
kaçınılmaz hale geldi.
“BU KAVŞAĞIN GÜNAHI DA
VEBALİ DE VİYADÜK
YAPTIRMAYANLARINDIR”
Tabi ki sadece yola kabahat
bulmak kesinlikle doğru değildir.
Trak işaretlerine yani
sinyalizasyon işaretlerine
uymayarak kural ihlali yapan
şoförleri de burada unutmamak
gerekiyor. Kavşak üzerinde
bulunan trak lambaları aniden
yeşilden sarıya ve kırmızıya
geçiyor. Halbuki Yeşil yanarken
sarıya geçmeden önce birkaç
defa yanıp sönse ikazda
bulunsa belki de bu kazaların
çoğu yaşanmayacak. Araçların
geçme anında aniden değişen
lamba işaretleri de bu kazaların

yaşanmasına sebep oluyor.
Gelelim asıl önemli noktaya, bir
zamanlar viyadük yapılsın
diyenler mi yoksa yapılmasın
diyenler mi haklı çıktılar? Öyle
zannediyorum ki bu yol geçişi
yapılmadan önce ilçede
yöneticilik yapanlar doğru
kararları aldılar. Fakat o
günlerde yönetici pozisyonunda
olan kişiler görevlerini
kaybedince yerlerine gelen
kişiler bu günleri hiç
düşünmeyerek viyadük
yaptırmadan yolun geçişine izin
verdiler. Bu kavşağın günahı da
vebali de bu yolun viyadük
yapılmadan geçmesine
müsaade edenlerindir.
“ PEKİ, BU KAZALARA KİM
DUR DİYECEK”
Bu gün itibari ile geldiğimiz bu
durumda yolun bir an önce
Karayolları tarafından
incelenerek, viyadük veya
alternatif altgeçit hayata

geçirilmesi önem arz
etmektedir. İlçede yaşayan
vatandaşlar tedirgin
durumdadır. Vakfıkebir
ilçesindeki şehirlerarası otobüs
terminalinin bulunduğu konum
itibari ile daha da çok önem arz
eden kavşakta bir an önce
düzenleme yapılması gerekiyor.
Ayrıca kavşak üzerinden
Vakfıkebir ilçe merkezine ve
Tonya ilçesine buradan geçiş
yapılıyor. Bu kavşak üzerinden
yayalara geçiş sağlanıyor.
Karayolları Trabzon Bölge
Müdürlüğünü göreve
çağırıyoruz. Artık bu kavşakta
yaşanan kazalara dur deyin.
Bölge halkı sizden bunu
bekliyor. Ölümler olmasın,
kazalar yaşanmasın, çocuklar
annesiz veya babasız
kalmasınlar. Buradan tüm
yetkililere sesleniyoruz. Bölge
halkının sesine kulak verin. Bu
kazaları durdurun.

ÇİFTÇİMİZE YETERLİ DESTEK VERİLMELİDİR
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, çiftçimiz üretmez ise bu kriz bizi daha çok etkileyecektir, çiftçimize yeterli destek verilmelidir dedi.

V

akfıkebir Ziraat Odası
Başkanı Muhammet
Kılıç, çiftçimiz üretmez
ise bu kriz bizi daha çok
etkileyecektir, çiftçimize yeterli
destek verilmelidir dedi. Başkan
Kılıç yaptığı açıklamada;
“Tarımda günlük yatlar ve
zamlar konuşulurken
önümüzdeki en önemli
sıkıntının kuraklık ve tarım
nüfusunun yaşlanması
olduğunu söyledi. Yaşanan
küresel ekonomik kriz çiftçimizi

derinden etkiledi. Yine pandemi
sürecinde çiftçilerimiz
topraklarına sahip çıkarak
üretmeye devam ettiler. Birlik
toplantılarımızda ''çiftçimiz
üretmez ise bu kriz bizi daha
çok etkileyecektir, çiftçimize
yeterli destek verilmelidir''
söyledik. İklimlerde yaşanan
değişimler bizim üretimimizde
yaşanabilecek sorunları daha
çok düşünmeye sevk
etmektedir. Sıcaklıkların
yükselmesiyle kuraklık ve
üretimdeki hastalık ve
zararlılardaki artışın verim
kaybına sebep olacaktır. Bu
nedenle tarımsal üretimin
geleneksel yöntemlerden aşılıp
yeni bilimsel gelişmeleri takip
etmemiz gerekmektedir. Kırsal
alanlardaki okulların kapatılıp
şehirlere taşınması, sosyal
güvenlik primlerdeki artış
tarımsal işgücünü şehirlere
taşımıştır. Bugün
konuştuğumuz yat artışları
yarın gıdaya ulaşamama

sorunu olmaması için
üretmeliyiz. Hükümetimizin
küçük aile işletmesine yönelik
destek projelerinin artırılması
ve tarımsal üretime geri
dönüşün cazip hale getirilmesi
gerekir dedi.”
“GİRDİ MALİYETLERİNİ
AZALTICI POLİTİKALARA
İHTİYACIMIZ VARDIR”
Üreticilerimizin gündemi gübre,
akaryakıt ve tarımsal ilaçlardaki
artışlar olduğunu belirten
Başkan Kılıç; “Girdi maliyetlerini
azaltıcı politikalara ihtiyacımız
vardır. Çiftçinin ürettiği ürünü
piyasaya arz ederken yatın
yüksek oluşu da sorun az
olması da. Yüksek olduğunda
talep olmayıp ürününü
satamıyor. Çiftçinin mahsul
yatı az olunca da üretimden
vazgeçiyor. Seneye az ürün
olunca yatlar yükselerek yine
bizim cebimizden çıkıyor. Bu
nedenle hükümetinde üzerinde
çalıştığı kontrollü üretimde plan
acilen devreye sokulmalıdır

dedi.”
“ÜRETİCİ FINDIK TABAN
FİYATINI BEKLEMEKTEDİR”
Kılıç, “Çiftçilerimiz, geçmiş
yıllardaki gibi hasat öncesi
fındık taban yatını
beklemektedir.
Hükümetimizden girdi
maliyetleri ve piyasa koşullarına
göre Karadeniz bölgesinin en
önemli geçim kaynağı olan
fındığa iyi bir yat vermesini
talep ediyoruz. İlçemizde fındık
alım yeri oluşturulması ve
yıllardır üreticinin kooperati
niteliğinde olan Fiskobirlik'in
desteklenmesi çiftçilerimizin
faydasınadır. İklim değişikliği
üzerine fındık kurutma zamanı
çiftçilerimiz zor durumda
kalmaktadır. Alım kriterlerinin
iyileştirilmesi konusunda
çalışma yapılması
gerekmektedir. Fındık bizim
ana ürünümüzdür. Bölge
Milletvekilleri, sivil toplum
kuruluşları ve muhtarlar ile bir
araya gelerek bölge

çiftçilerimizin sorunlarını
dinlemelidirler dedi.”
“ÜRETİCİ MALİYET
BASKISINDAN BUNALDI”
Kılıç, Üretici yat artışlarının
nedeninin, mazot, gübre,
elektrik, tohum, ilaç ve yem
yatlarındaki anormal artışlar
olduğuna dikkat çekti. “Üretici
maliyetleri düşürülmeden
raara ucuzluk gelmez.
Üründeki yat artışlarına
rağmen üretici zor durumdadır.
Çünkü girdi yat endeksi ile
tarımsal üretici yat endeksleri
arasında, üretici aleyhine

giderek artan büyük fark var.
Üretici maliyet baskısından
bunaldı. Maliyetlerini yatlara
yansıtamıyor. Üreticiye
verilecek destek, aynı zamanda
tüketiciye verilecek destektir.
Tüketicilerin, üretici maliyetleri
düşürülmeden ucuz gıdaya
erişme imkânı kalmadı.
Üreticimizi destekleyerek,
moralini yüksek tutalım.
Üretimden kopmasın. Ürün ithal
etmek zorlaştı. Üretici ithal
etmek ise imkansızdır.
Üreticimizin kıymetini bilelim
dedi.

MÜFTÜ KÜÇÜK YAZ KUR'AN KURSLARINI ZİYARET ETTİ ALEYNA İLE FEVZETTİN'İN EN MUTLU GÜNÜ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 27 Haziran'da eğitim öğretime başlayan Yaz Kur'an Kurslarını ziyaretlerine devam ediyor.

lçe Müftüsü Şükür Küçük,
Kur'an Kursu Öğreticisi Ali
Dunay'ın Merkez Kur'an
Kursu'nda, İmam Hatip Ali Uçar
ile İmam Hatip Mustafa
Bektaş'ın Merkez Yeni
Camii'nde okuttukları Yaz
Kur'an Kursu öğrencileriyle,
Körez Mahallesi Camii İmam
Hatibi Abdurrahman Albayrak'ın
Körez Mahallesi sahil
bloklarında açılan Yaz Kur'an
Kursunda okuttuğu öğrencileri
ziyaret etti. Ziyarette,

İ

öğrencilere çikolata ikram eden
ve kendileriyle sohbet edip
seviyelerine uygun sorular
soran Müftü Küçük, öğrencilerin
verdiği cevaplardan oldukça
memnun kaldı. Kursta öğretilen
dini bilgilerin yanı sıra,
ezberlenen duâ ve sûrelerden
de manasıyla birlikte
öğrencilere okutan İlçe Müftüsü
Şükür Küçük, öğrencilere
ayrıca dini bilginin önemi ve
aile içi iletişim konularında da
nasihatlerde bulundu. "Geldi

Yaz Tatili Şimdi Kur'an
Öğrenme Vakti" ve "Haydi Koş
Gel Camiler Seninle Güzel"
sloganıyla 27 Haziran 2022
Pazartesi günü başlayan Yaz
Kur'an Kursları 26 Ağustos
Cuma günü sona erecek.
Kurslara katılacak çocukların
dini yükümlülüklerini yerine
getirebilmeleri için gerekli duâ
ve sûreleri ezberlemeleri ve
Kur'an-ı Kerim'i meâli ile birlikte
okuma alışkanlığı kazanmaları
amacıyla Diyanet İşleri
Başkanlığı Eğitim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
koordinesinde haftada 5 gün,
günde 3 saat olmak üzere, 8
hafta tek dönem olarak
planlanan Yaz Kur'an
Kurslarına çocuklarını
göndermek isteyen anne
babalar camiler, Kur'an kursları
ve uygun mekanlarda
müftülüklerce açılan yaz
kurslarına çocuklarını
gönderebilecekler.

Vakfıkebir Büyükliman Postası Gazetesi Haber Müdürü ve Muhtar Sadık Aydın ve eşi İlkay Aydın'ın
kızı Aleyna Aydın hayatını Havva - İsmail Yüksel çiftinin oğlu Fevzettin Yüksel ile birleştirdi.

enç çiftin nikâhını
Vakfıkebir Belediye
Başkanımız Muhammet
Balta kıyarken nikah
şahitliklerini; Beşikdüzü
Belediye Başkanı Ramis Uzun,
Çarşıbaşı Belediye Başkanı

G

Mümin Nuhoğlu, Şalpazarı
Belediye Başkanı Refik
Kurukız, Tonya Belediye
Başkanı Osman Beşel,
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Kadem Sağlam,
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür
Küçük, Eğitimci Zeki Yüksel ve
Gümüşhane Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yakup Topal
yaptılar. Vakfıkebir Sabri
Bahadır Kültür Merkezi Düğün
Salonunda yapılan muhteşem
düğün ile dünya evine giren
çiftlerin mutlulukları
gözlerinden okunurken
davetlilerin alkışları arasında ilk

danslarını yapan çiftlerin
geleneksel orta merasiminden
sonra düğün pastası kesildi.
Muhteşem düğün sonrası
Aydın ve Yüksel Aileleri adına
duygularını dile getiren
Kayınpederler Sadık Aydın ve
İsmail Yüksel, hüzünlerin
paylaşıldıkça azaldığı gibi
mutlulukların da paylaşıldıkça
arttığının bilindiğini dile
getirerek mutluluklarına ortak
olan tüm dostlarımıza teşekkür
ediyoruz dediler. Genç çiftimiz
Aleyna ile Fevzettin'i kutluyor,
ömür boyu mutluluklar
diliyoruz.

Büyükliman
Postası

22

08.07.2022

HABER

BÜYÜKŞEHİR ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER
İÇİN MORAL ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye
devam ediyor. Büyükşehir'e ait Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören özel
gereksinimli bireyler, yılsonu etkinlikleri kapsamında doğayla buluşarak eğlenceli vakit geçirdi.

EKMEĞE ZAM
S
“Bir Dünya Klasiği Vakfıkebir Ekmeği ”ne beklenen zam geldi.
on günlerde artan hayat
pahalılığı nedeniyle
ekmeğin ham
maddelerine gelen zamlar
nedeniyle Vakfıkebir İlçesi'nde
de ekmek zamlandı. Artan
maliyetler dolayısıyla Vakfıkebir
Ekmeğinin kilosu 14.50 liradan
20.00 lira olurken pidenin ise
15.00 liradan 18.00 liraya çıktı.
Büyükşehir olduktan sonra
ekmek fiyatlarını sadece Esnaf
Odalarının belirlemediğini
söyleyen Vakfıkebir Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı
Kadem Sağlam, ekmek fiyatları
Büyükşehir Belediyesi, Ticaret
Odaları, Ticaret İl Müdürlüğü,
Valilik, Tarım İl Müdürlüğü ve
Odalar Birliğinin katıldıkları
komisyon ile belirleniyor.
Özellikle Büyükşehirlerde
hepsinin bunun içinde olduğu

komisyonun belirlediği bu fiyat
kraterlerinde bizde kendi esnaf
ve sanatkârlarımızı koruma
adına bu tarifeyi aldık.
Komisyonun belirlediği kraterler
çerçevesinde alındı. Artık oda
yapsın da birlik onaylasın gibi
bir durum söz konusu değil.
Tamamen komisyonun kararları
doğrultusunda tarife alındı.
Gelen maliyetler bu durumu
meydana getirdi. Bir tarafta
vatandaş diğer tarafta esnaflar,
esnaf zararına çalıştı mı
vatandaşta esnafta mağdur olur
ve esnaf kapatmak zorunda
kalır. Yani dengeyi korumak zor.
Bir taraftan bakıyorsun
vatandaş için zor diğer taraftan
fiyat vermediğin için esnaf için
zor. Nihayetinde esnaf ta
dükkânının açık bırakıyor,
istihdam sağlıyor. Esnafın

kapatamayacağı fiyat
dengesine oturtmak
zorundayız.
Ekmeğin yapımında kullanılan
malzemelerinin fiyatlarının
artmaması durumunda bu gün
alınan fiyatlar makul seviyede
olduğunu belirten fırıncı
esnafları, maliyetlerin
artmaması durumunda bu fiyat
aralığının yeterli olduğunu
belirterek en azından fırıncı
esnafları bu günkü tarife ile
zarar etmekten kurtulduklarını
belirttiler.
Vakfıkebir ilçesinin ismiyle
özdeşleşen “Bir Dünya Klasiği
Vakfıkebir Ekmeği”
kaymakamlık ve belediyenin
girişimleriyle 2018 yılında Türk
Patent ve Marka Kurumunca
tescillenerek coğrafi işaret
belgesini almıştı.

T

rabzon Büyükşehir
Belediyesi Sosyal
Hizmetler Dairesi
Başkanlığı tarafından Engelsiz
Yaşam Akademisi'nde eğitim
gören özel gereksinimli bireyler
için yılsonu etkinliği düzenlendi.
100. Yıl Parkı'nda
gerçekleştirilen piknik
programına çocukların yanı sıra

aileleri de yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliklerde Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanı Muharrem
Çimşit ve Büyükşehir personeli
de katılımcıları yalnız bırakmadı.
“BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA
TEŞEKKÜR ETTİLER”
Özel gereksinimli bireyler ve
velileri, belirli aralıklarla
gerçekleştirilen etkinliklerden

memnuniyet duyduklarını dile
getirerek, “Sayın Büyükşehir
Belediye Başkanımız Murat
Zorluoğlu'nun desteğini her
zaman yanımızda hissediyoruz.
Talimatlarıyla bu tür
organizasyonların
gerçekleştirilmesini sağlayan
Başkanımıza gönülden teşekkür
ederiz” ifadelerini kullandılar.

TAHLİLLER TEMİZ ÇIKTI!
Vakfıkebir Belediye Plajı ve Yalıköy Mahalle Plajında son yapılan tahlillerin sonucu temiz çıktı. Artık denize girilebilecek.

'METROPOL KART' SATIŞ VE DOLUM T
NOKTALARININ SAYISI ARTIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Genel Müdürlüğü, artan yolcu
sayısına bağlı olarak 'Kart Dolum ve Satış Noktası' sayısını artırıyor.

1 Temmuz Cuma günü
itibarıyla TİSKİ Genel
Müdürlüğü ofislerinde 'Trabzon
Metropol Kart' dolum ve satışı
yapılabilecek. Trabzon
Büyükşehir Belediyesi,
hemşehrilerinin toplu ulaşım
hizmetinden yararlanırken
sıkıntı yaşamaması adına

yeniliklere imza atmaya
devam ediyor. Bu kapsamda
TULAŞ Genel Müdürlüğü ile
TİSKİ Genel Müdürlüğü
arasında 'Kart Dolum ve Satış
Noktası' sayısını artırmak
amacıyla protokol imzalandı.
Protokole göre; yolcu
yoğunluğunun fazla olduğu

alanlarda yer alan TİSKİ
Abone İşlem Merkezleri, aynı
zamanda 'Metropol Trabzon
Kart' dolum ve satış noktası
olarak hizmet verecek.
“1 TEMMUZ'DA BAŞLADI”
Projenin ilk aşaması olarak
Değirmendere Mahallesi ve
Yomra ilçesinde yer alan TİSKİ
Abone İşlem Merkezleri, 1
Temmuz 2022 tarihinden
itibaren 'Metropol Trabzon
Kart' dolum ve satış noktası
olarak hizmet vermeye
başladılar. İlerleyen dönemde
ihtiyaç duyulması halinde
TİSKİ'nin diğer abone işlem
merkezlerinde de kart dolum
ve satış işlemleri başlatılacak.
Ayrıca bu noktalarda kart
kişiselleştirme işlemleri de
yapılabilecek.
Vakfıkebir'de “METROPOL
KART” satış ve dolum noktası
Gold Car Turizm Seyahat
Acentesi (Vakfıkebir Terminali)
satışlarına devam ediyor.

rabzon İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Hizmetleri
Başkanlığı tarafından Halk
Sağlığı Laboratuarlarında geçen
hafta Vakfıkebir Belediye Plajı ve
Yalıköy Sahilinde yapılan tahliller
sonucu denize girmek riskli
olduğundan yasaklanmıştı.
Vakfıkebir Belediyesi sosyal medya
hesabından yayınlanan bilgilendirme
mesajında “Deniz suyundan alınan
numunelerin tahlil sonuçlarının temiz
çıkması dolayısıyla ilçemizde daha
önce ilan edilen denize girme yasağı
kaldırılmıştır” ifadesi ile yasağın
katlığı açıklandı.

YAZ KUR'AN KURSLARI BAŞLADI

Her sene yaz mevsiminde milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği Yaz Kur'an Kursları başladı.

B
VAKFIKEBİR'DE, TDV GÖNÜLLÜLERİNDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nde görevli Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
Vakfıkebir Şubesi gönüllüleri yardıma muhtaç 6 aileyi sevindirdi.

V

akfıkebir Bölge Yatılı Kız
Kur'an Kursu'nda görevli
Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) Vakfıkebir Şubesi
gönüllüsü Kur'an kursu
öğreticileri Gülsüm Birinci ve
Fatma Gümüş, özverili
çalışmaları ve gönüllü
bağışçıların destekleriyle temin
edip hazırladıkları bohçalarla
yardıma muhtaç aileleri
sevindirdiler. Yeni doğum
yapmış ve yardıma muhtaç üç
annenin bebekleri için birer
bebek bohçası ile evlenecek
olan üç genç kız için de birer
çeyiz bohçası hazırlayan vakıf
gönüllüleri, 6 aileyi ziyaret
ederek yardımları ulaştırdılar.
İlçe Müftüsü Şükür Küçük,
yapılan çalışma ve yardımlarla
ilgili; "Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) Vakfıkebir Şubesi
gönüllüsü arkadaşlarımız,
yardıma muhtaç aile ve
vatandaşlarımızın sıkıntılarına
bir nebze merhem olabilmek
için seferberlik anlayışıyla
gayret gösteriyorlar. Özverili

çalışmalarla gönüllere
dokunan ve hayırseverler ile
muhtaç aileler arasında gönül
köprüleri oluşturan vakıf
gönüllüsü personelimiz
Gülsüm Birinci ve Fatma
Gümüş'ü tebrik ediyorum.
Gönüllü bağışçılarımıza ve
duyarlı hayırsever
vatandaşlarımıza çok teşekkür
ediyorum. Muhtaç ailelerimize
de dua ediyorum." dedi.
Sizler de (Türkiye Diyanet
Vakfı (TDV) Vakfıkebir

Şubesi gönüllüleri
aracılığıyla) gönüllü bağışçı
olabilirsiniz!
Ziraat Katılım Bankası
Fatma Gümüş adına
Hesap No: 61-744144-6
IBAN: TR75 0020 9000 0074
4144 0000 06
İletişim:
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü
Tel: 0462 841 51 44
Faks: 0462 841 58 24
E-posta:
vakfikebir@diyanet.gov.tr

u yıl 27 Haziran'da
başlayan ve 26
Ağustos'ta sona erecek
olan Yaz Kur'an Kursları ile ilgili
İlçe Müftüsü Şükür Küçük;
"Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
koordinesinde 8 hafta süreyle
tek dönem halinde planlanan
Yaz Kur'an Kurslarına

çocuklarını göndermek isteyen
anne babaların camiler, Kur'an
kursları ve uygun mekânlarda
İlçe Müftülüğünce açılan yaz
kurslara çocuklarını
gönderebileceklerini belirtti.
Yaz Kur'an Kurslarına, 4-22 yaş
grubu arasındaki çocuk ve
gençlerin katılabileceğini
belirten Müftü Küçük, Kurslara

katılacak çocukların dini
yükümlülüklerini yerine
getirebilmeleri için gerekli duâ
ve sûreleri ezberlemeleri ve
Kur'an-ı Kerim'i meâli ile birlikte
okuma alışkanlığı kazanmaları
amacıyla düzenlenen Yaz
Kur'an Kurslarının bu yıl 26
Ağustos Cuma günü sona
ereceğini söyledi.

ŞERİFE NUR İLE OĞUZHAN EVLENDİLER
Vakfıkebir İlçemizin sevilen, sayılan, değerli simalarından Mustafa Kemal ve Hacer Yılmaz çiftinin oğulları
Oğuzhan ile Konya ili eşraﬂarından Raziye ve Ömer Özekin çiftinin kızları Şerife Nur dünya evine girdiler.

V

akfıkebir Sabri Bahadır
Kültür Merkezi Düğün
Salonunda yapılan düğün
törenine genç çiftlerin eş, dost,
akraba ve arkadaşlarının yanı
sıra çok sayıda davetli katıldı.
Konya ilinden gelen
misafirlerinde renk kattıkları

düğün töreninde davetliler ve
genç çiftler doyasıya eğlendiler.
Bizlerde Şerife Nur ile
Oğuzhan'ın evlilikle
noktaladıkları bu mutlu
beraberliklerinin kendilerine ve
ailelerine sağlık, mutluluk ve
başarı getirmesini diliyoruz.

Büyükliman
Postası
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TRABZONSPOR'DA KAMPIN TRABZONSPOR TRANSFERDE YABANCIYA DÖNÜYOR
Defans hattına Kaan Ayhan'ı düşünen Trabzonspor, haftalardır oyuncu ve kulübü ile görüşüyor. Bordo mavililer artık net bir cevap bekliyor.
ÜÇÜNCÜ
GÜNÜ
TAMAMLANDI
Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk etabı olan Slovenya kampının üçüncü gününü çift antrenmanla tamamladı.
Sabah antrenmanında Edin Visca haﬁf sakatlık yaşarken, Denswil ve tedavisi süren Serkan bugün idmana çıkmadı.

D

efans hattını
güçlendirmek
için transfer
çalışmalarına devam
eden Trabzonspor
Kaan Ayhan'dan
beklediğini alamadı.
Bordo mavili yönetim
stoper mevkiinede
yabancı oyuncu
transfer edecek gibi.
Kaan Ayhan için
haftalardır girişimlerde
bulunan Trabzonspor

yönetimi, şimdi de
oyuncu cephesinden ve
Sassuolo'dan net bir
yanıt bekliyor. 2-3
günlük süre içerisinde
bu transferde bir
iyileşme olmazsa rota
tamamen yabancıya
dönecek. Shakhtar'ın
Marlon'u ve Real
Betis'in Bartra'sı ile
ilgilenen Fırtına, yeni
isimleri de gündeme
getirecek.

EDGAR
IE
TRABZONSPOR'DAN
HABER
BEKLİYOR
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon başında fırtına gibi başlayan ve Aralık ayında çapraz bağlarından

T

rabzonspor , yurt dışı
kampının ilk etabı olan
Slovenya kampının
üçüncü gününü çift
antrenmanla tamamladı.
Sabah antrenmanında Edin
Visca hafif sakatlık yaşarken,
Denswil ve tedavisi süren
Serkan bugün idmana
çıkmadı. Süper Lig 'de 202223 sezonu hazırlıklarına
Slovenya'da devam eden
Trabzonspor, yurt dışı
kampının üçüncü gününü

tamamladı. Teknik direktör
Abdullah Avcı yönetiminde
yapılan sabah antrenmanında
oyuncular ısınma koşusu,
dinamik stretching, 5'e 2 ve
dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Akşam antrenmanına dinamik
ısınmayla başlayan futbolcular,
koordinasyon ve pas
çalışmalarının ardından geniş
alan oyunları ve şut
çalışmasıyla antrenmanı
tamamladı.
VİSCA HAFİF SAKATLIK

YAŞADI
Sabah antrenmanında sağ
ayağında hafif sakatlık
yaşayan Edin Visca sahada
kısa süreli tedavi gördü.
Sakatlığı ciddi olmayan Visca
akşam idmanına katıldı. Sabah
idmana çıkmayan Abdülkadir
ve Kerem akşam idmanında
takım arkadaşlarıyla çalıştı.
Denswil ve tedavisi devam
eden Serkan Asan kampın
üçüncü gününde idman
yapmadı.

TRABZONSPOR KARARINI VERDİ!
BAKASETAS'IN MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Adı İtalyan takımları ile anılan Anastasios Bakasetas için Trabzonspor yönetimi transfer
kararını verdi. Yönetim oyuncunun menajeri ile görüşüp gerekenler konusunda bilgilendirdi.

T

rabzonspor'un
şampiyonluğuna büyük
katkı sağlayan
Anastasios Bakasetas'ın
takımda kalıp kalmayacağı
merak ediliyor. Yunan orta saha
menajeri Dimitriadis Christos,

oyuncusu için bir teklifte
bulunulabileceği konusunda
yönetime bilgi verdi. Böylece
kulüp beklemeye alındı.
Menajerin İtalya'dan bazı
takımlarla temas halinde olduğu
öğrenilirken, sözleşmesinde '12

milyon Euro'ya bedelsiz'
maddesi bulunan Yunan yıldız
için kabul edilebilir bir rakam
olması halinde transfer
olmasına izin verileceği
belirtildi. Fırtına şimdi
Bakasetas'ın ayrılması
ihtimaline karşı bu bölgeye
oyuncu aramaya başladı. 29
yaşındaki yıldız, daha önce
İtalyan ekibi Fiorentina ile
görüşüyordu. Bordo-mavililer,
30 Ocak 2021'de Bakasetas'ı
renklerine bağladı ve
Fenerbahçe ile transfer yarışını
kazandı. 3 milyon Euro'ya
transfer olan Bakasetas,
yükselen grafiğini Fırtına'da da
sürdürdü. Trabzonspor
formasıyla 62 resmi maça çıkan
29 yaşındaki oyuncu, 15 gol ve
10 asistle beğeni topladı.

KURBAN HİJYENİ VE KESİM
ELEMANI KURSU VERİLDİ
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vakfıkebir Halk Eğitim Müdürlüğü ve
Vakfıkebir Müftülüğü'nün iş birliği ile "Kurban Kesim Elemanı" kursu gerçekleştirildi.

ş güvenliği, Kurban kesiminin
dini boyutları konu uzmanı
kişilerce anlatıldı. Vakfıkebir
İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü; kurbanlık hayvanın
seçimi, sağlık göstergeleri,
kesim hijyeni, etlerin saklama
koşulları, zoonoz hastalıklar,
kurban tebliğine göre kesim
yerleri ve Covid_19 pandemisi

İ

döneminde kesim işlemi
sırasında alınması gerekli
tedbirler ile ilgili sunumunu
gerçekleştirdi. Kesimhanede
dini, sağlık ve teknik koşullara
uygun kurban kesim işleminin
uygulaması gösterildi.
EĞİTİMLER MEZBAHADA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kurs programı; “İş Sağlığı Ve

Güvenliği”, “Kurban Kesmenin
İslamiyet'teki Yeri ve Önemi” ve
“Kurban Kesim İşlemi”
modüllerinden meydana geliyor.
Kursiyerlere veteriner hekimler
tarafından teorik bilgilerin
verilmesinin yanı sıra pratik
uygulamalar da işinin ehli
uzman kesim personeli
tarafından yaptırılıyor.
İSLAMİ USÛLLERE GÖRE
KESİM İÇİN DETAYLI EĞİTİM
Kurban Kesim Elemanı Kursu
Programını bitiren bireylerin;
kurbanın İslamiyet'teki önemi
ve dini dayanakları, vekâlet
alma, tekbir getirme, kurban
keserken okunması gereken
dualar ve İslami usullere göre
kurbanı kesme, yüzme ve
parçalama konularında bilgi ve
beceri sahibi olması amaçlandı.

yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapayan Edgar Ie'nin sözleşmesi feshedilmişti. Portekizli stoperin
menajerinin bordo-mavililerden haber beklediği ve kapsamlı bir sağlık raporu sunacağı öğrenildi.

T

rabzonspor'un geçtiğimiz
sezon yakaladığı
şampiyonlukta sezon başı
performansıyla önemli katkı
veren Edgar Ie'nin çapraz
bağları kopmuştu. Yaşadığı
talihsiz sakatlık sonrası sezonu
kapatmış ve karşılıklı

anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Bu
sürenin ardından çapraz bağ
ameliyatı olan ve henüz tam
olarak sahalara dönemeyen
Edgar Ie'nin ilk raporunda
sakatlığında olumlu yönde
iyileşmeler olduğu belirtildi.
Ancak Şampiyonlar Ligi maçları

ve 5 Ağustos tarihinde
başlayacak olan lig nedeniyle
daha hazır bir oyuncu arayışı
içerisinde olan bordo-mavililerin
Egdar Ie'nin menajerine, haber
gönderdiği bildirildi. Takvim'in
haberine göre; yönetimin "Eylül
ayındaki sağlık raporlarına göre
ve o dönemki yabancı
kontenjanımızdaki boşluğa göre
yeniden görüşebiliriz" dediği
öğrenildi. Oyuncunun
menajerinin ise bu süre zarfında
Edgar'a kulüp bakacağı ancak
Trabzonspor'a da yeni bir sağlık
raporu gönderileceği ifade
edildi. Bordo-mavili taraftarlar da
Portekizli stoper ile ilgili
gelişmeleri büyük bir merak
içerisinde bekliyor. Portekizli
stoper geçen sezonki
performansıyla şampiyonlukta
katkı sağlayan isimlerden birisi
olmuştu.

BÜYÜKŞEHİR'İN
YAZ
SPOR
OKULLARI
AÇILDI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda yürütülen çalışmalar hız
kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli branşlarda 'Yaz Spor Okulları' açıldı.

B

üyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor
Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı, çocukların yaz
tatillerini keyifli geçirmelerini
sağlamak ve spor bilinçlerini
geliştirmek amacıyla 'Yaz Spor
Okulları'nın açılışını yaptı.
Futbol, tenis ve yüzme
branşlarında başlatılan yaz spor
okullarına 8-12 yaş aralığında
toplam 580 sporcu katıldı. Yaz
tatili boyunca devam edecek
çalışmalar, Beşirli Tenis

Kompleksi, Beşirli Futbol Sahası
ve Mehmet Akif Ersoy yüzme
havuzunda gerçekleştirilecek.
“YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ”
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
tarafından konuyla ilgili yapılan
açıklamada; “Büyükşehir
Belediye Başkanımız Murat
Zorluoğlu'nun riyasetinde
organize edilen Yaz Spor
Okulları ile gençlerimizin tenis,
futbol, yüzme branşlarında
yeteneklerini sergilemelerini ve
erken yaşta spor sevgisi

kazanmalarını amaçlıyoruz. Bu
doğrultuda çocukların yaz
tatillerini sağlıklı bir ortamda
değerlendirmeleri ve sporu
hayatlarının bir parçası haline
getirmeleri için açtığımız 'Yaz
Spor Okulları'na gösterilen
yoğun ilgiden memnuniyet
duymaktayız. Büyükşehir
Belediyesi olarak spora ve
sporcuya verdiğimiz önem
doğrultusunda projeler
gerçekleştirmeye devam
edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

TRABZON'DA DOLMUŞ ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ
Trabzon il sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan M, D ve S plakalı dolmuşların tarife ücretlerine zam yapıldı.

Z İÇİN
UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINI
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0 462 841 5 724

CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

G

Araç Kiralamada

Güvenilir Adres

iSTER

METROPOL TRABZON KART

Bireysel
Kurumsal

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI

Türsab
A-10787

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724

G

G

G

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi
Belediye Otogarı No: 81/A Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental
goldturizmcarrental

goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

ERH Turizm İnşaat
Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı Karşısı
Adacık - Beşikdüzü / TRABZON
Erhan Kekeç
0533 714 11 30

erhinsaat@gmail.com
www.erhinsaat.com

EVLE
NECEK
LERE

İNŞAAT
Gökhan BANKOĞLU

MÜJDE

BAYILSA

DAVETİYEDE

BAYILSA

KAMPANYA
bayilsainsaat@hotmail.com

tebrik ediyor, milletimize, bütün insanlığa huzur,
barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Emin ULUDÜZ

Uludüz Gıda Pazarlama Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Kurulu Başkanı

K L İM A N P O

No:7/C Vakfıkebir / TRABZON

0 462 841 28 01
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www.bayilsainsaat.com
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0 542 773 61 61
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İ v e M AT B A

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad.
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DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.
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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 .

AS

BAYILSA

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

0 462 841 56 00
0 533 419 53 15

