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> Sadık AYDIN 7'de
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SAYIN TURUPÇU'YU
UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR!

60 UZMAN EĞİTİMCİ VAKFIKEBİR'DE

> Sadık AYDIN 2'de

BİZE GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEMEMİZ
GEREKİYOR, BUNUN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye genelindeki Uzman Eğitimcilerinden oluşan 60 kişilik 
bir grup, Uluslararası İzleme Araştırmaları Puanlama Çalıştayı için Vakfıkebir MTAL 
Uygulama Otelinde 1 hafta boyunca sürecek çalıştay için bir araya geldiler. İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 

Büyük Sanayi Kuruluşu arasında

Trabzon ve tüm Türkiye'nin gururu 

“KEBİR” Karadeniz Kardeşler şirketi, 

98 sıra yükselerek
29. sırada yer aldı.> Ahmet Kamburoğlu 3'de
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BİZE GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEMEMİZ GEREKİYOR, 
BUNUN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ
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Tarih 

: 5 Mart 2004
: 903
: 09.07.2021

Bursa İl Sağlık Müdürü 
hemşerimiz Dr. Fevzi 

Yavuzyılmaz gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre sohbet edip 
hasret giderdiler. Dr. Yavuzyılmaz 
Bursa ilinde sağlık alanında yaptıkla-
rı çalışmalar hakkında bilgi aktardı. 
“BU RİSKTEN KORUNMAK İÇİN 
VE TOPLUMUN BU İLLETTEN 
KURTULMASI İÇİN AŞI 
ZARURİDİR”
Bursa İl Sağlık Müdürü hemşehrimiz 
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Öncellikli 
olarak aşıyla önlenebilen hastalıkta 
aşı olmamak cinayete yakındır. Biz 
yıllardan beri çocukluk çağında bir 
çok aşı yapıyoruz. Şu anda 14 tane 
aşıyı biz yeni doğandan itibaren 
çocukluk çağında çocuklarımıza 
yapıyoruz. Çocuk felci, suçiçeği gibi 
bir sürü aşı yapıyoruz. Yan etki 
konusunda çok konuşulur ki! bir 
dönem doğu bölgesinde bunu 
kullanmak isteyen vatandaşlarımız 
kullanıyordu. İnsanlar cüriyetlerine 
sıkıntı olacak, kısırlık yapacak gibi 
şuanda yine piyasada yanlış bilgiler 
dolaşmaktadır. En fazla çocuk doğu 
bölgemizde. Eğer bu iğneler kısırlık 
yapsaydı o bölgemizde böyle bir 
sorun yaşanırdı. Hiçbir çocuk 
bundan dolayı etkilenmedi.  Burada 
şu var; evet bu virüsten dolayı 
bulunan aşı kısa sürede acil 
kullanım onayı alarak kullanıma 
alındı. Ama bu basit bir işlem değil. 
Birçok deney yapıldı. Daha sonra 
hayvan deneyleri yapıldı. Daha 
sonra ise insan deneyleri yapıldı. En 
son kullanıma verildi. Dolayısıyla 
şimdi önümüzde bir terazi var. 
Terazinin virüs tarafı ciddi ağır 
basıyor. Bir sürü ölüm, bir sürü 
hastalıkla ilgili sıkıntı var. Ayrıca bu 

illetten kurtulmak için böyle de bir 
imkan var elimizde. Bunu 
kullanmamak cahil cesareti olur. Ben 
kendi adıma hak sahibi olduğum ilk 
gün aşımı yaptırdım. Eşimin hak 
sahibi olduğu ilk gün aşısını 
yaptırdım. Annemin, babamın, 
kardeşlerimin hak sahibi olduğu ilk 
gün aşılarını yaptırttım. Bundan 
sonrada yaş grubu ilerledikçe hak 
sahibi olan herkesin hiç gecikmeden 
aşısını yaptırması tavsiyemizdir. Bu 
riskten korunmak için ve toplumun 
bu illetten kurtulması için aşı 
zaruridir dedi.” 
“HANGİ AŞI OLUNMALI”
Dr. Yavuzyılmaz; “Bir de hangi aşı 
kısmı vardır. İnsanların kafasında bu 
da soru işaretidir. Ben şuan da şunu 
diyorum: Bulabildiğiniz bakanlığı-
mızın uygulamaya başladığı, 
ulaşabildiğiniz ilk aşıyı olun. Biri %3 
fazla korur biri %5 eksik korur ama 
hepsinin belli oranda koruyuculuğu 
yüksektir. Ben mesela Sinovac 
olmuştum. Şimdi önümüzde 
Biontech var. 6 ay geçtikten sonra 
tekrar aşı olacağız diye bekliyoruz. 
Dolayısıyla iki aşıdan da yaptırmış 
olacağız. Yani o yüzden gönül 
rahatlığıyla insanlar aşısını olsun. 
Çünkü o risk alınabilecek bir risk 
değildir. Aşının kısırlık yapması gibi 
söylemler şehir efsanesidir. Yoksa 
öyle bir özelliği ya da yan etkisi 
yoktur. Bursa için söyleyeyim, 
yaklaşık 2 milyon aşı yapıldı. Hiçbir 
ciddi yan etki görmedik. 2 milyon 
aşıda hastaneye yansıyacak hiçbir 
yan etki görmedik. İlk gün baş ağrısı, 
kırgınlık, kol ağrısı, şişme. Bütün 
aşılarda olduğu gibi bunda da ola-
bilir. Bazılarında olabilir bazılarında 
olmayabilir. Onun haricinde uzun 
süren ya da farklı yan etki olan hiçbir 

vakamız olmadı dedi.” 
BİZE GÜVENENLERİ MAHCUP 
ETMEMEMİZ GEREKİYOR, BU-
NUN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz; “Bireysel 
olarak bir şeyleri başarmak çok 
kolay değil. Önemli olan ekip 
olabilmek ve o ekiple beraber bir 
şeyler başarabilmek. Benim 
Bursa'ya atanma serüvenim 
Bursa'daki yönetimsel anlamdaki 
biraz sıkıntılar artması ve 
pandemide ciddi sıkıntı olması idi. 
Bakan bey kendisinin Bursa'ya 
geleceği haftanın Cuma günü orada 
bir bölge toplantısı yapacaktı ki! 
Balıkesir'in müdürü olarak bende 
katılacaktım. 5-6 ili orada 
toplayacaktı. Ondan 3 gün önce bizi 
Ankara'ya çağırdı. Ertesi gün 
Bursa'da İl Müdürü olarak olmam 
talimatını verdi. Bizde görevi aldık. 
Balıkesir'e geldim o akşam odamı 
topladım ertesi gün işlerimi 
toparladım ve Bursa'ya gittim. Yani 
tüm serüven bir gün sürdü. Ama 
vakit kaybedecek zamanımızda 
yoktu. Bursa pandemi de 
Türkiye'deki vaka sayısında en kötü 
il konumundaydı. Çok ciddi zorluklar 
yaşadık. Ama çok şükür 15- 20 
günden sonra geriye dönüşü 
sağladık. Şuanda rakamlarımız ciddi 
anlamda düştü. Aşılama da iyi 
durumdayız. Şuan da Bursa en son 
açıklanan yüzdelik dilim haritasında 
40.sırada. Türkiye'nin 4. Büyük şehri 
olan Bursa ama listede 40.sıradadır. 
Bir dönem birinciydik maalesef. Ama 
çok şükür şuanda 40.yız. Renk 
haritaları açıklandığında 1 olan 
Bursa bölgesindeki tek sarı ildi. 
Etrafındaki Çanakkale, Balıkesir, 
Bilecik, Kütahya, Yalova hepsi 
turuncu ya da kırmızı iken bölgedeki 

tek sarı il Bursaydı. Bu da bir ekip 
olmanın başarısıdır. Bütün 
arkadaşlarımız hakikaten ciddi bir 
emek harcıyorlar. Ama bu emeğinde 
bir anlamda karşılığını alıyoruz. Ben 
Bursa'ya geldikten sonra yaklaşık 
300 tane yoğun bakım yatağı 
hastanelere ekledik. Bir yoğun 
bakım yatağının maliyeti 20 bin 
dolardır. Ona göre hesaplamak 
lazım. Yani 300'e yakın 284 yatak 
ilavesi yapıldı. Bir dönem 3500 hasta 
yatırdığımız oldu. Yoğun bakımdaki 
hasta sayımız sadece koronadan 
dolayı 700'leri buldu. Bunlar çok 
ciddi rakamlardı. Ama çok şükür 
şuanda 300 tane yatan hastamız 
var. Yatan hasta sayısı 3 bin 
500'lerden 300'e indi. Bu da bizi 
mutlu ediyor. Tabi Bursa alt yapısı iyi 
olan bir şehirdir. Ama yine şehir 
hastanemiz olmasına rağmen 1.350 
yataklı yeni bir hastane yapıyoruz. 
Yeni hastanenin adı ise Ali Osman 
Sönmez Devlet Hastanesidir. 
Şuanda 500-550 yataklı olan şehir 
hastanemizi taşıyacağız. Ama 
kapasitesi 2,5 kat artmış olacak. O 
şuan da yoğun bir şekilde sürüyor. 
Bir de yeni bir diş hastanesi 
yapıyoruz. 150 kriterli bir diş 
hastanesidir. 112 ve aile sağlığı 
merkezi gibi inşaatlarımız var. 
Sağlıkla ilgili bütün yatırımlar hızla 
devam ediyor. Devletimiz ve 
Bakanlığımız sağlık yatırımları 
noktasında ülkemize önemli 
yatırımlar kazandırmaya devam 
ediyorlar dedi.”  
“BİZE GÜVENENLERE 
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Bursa İl Sağlık Müdürü hemşerimiz 
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Sayın 
bakanımız bizi çağırdı ve Bursa'yla 
sıkıntımız var diyerek bizi Bursa'ya 
gönderdi. Böyle olan durumda da 
bizim o emanete sahip çıkmamız ve 
bize güvenenleri mahcup 
etmememiz gerekiyordu. Bunun 
mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin 
4. Büyük şehri bize güvenilerek 
bakanımız tarafından emanet 
edilirse bizde o emaneti sahibine 
layığıyla temsil ederek, onurlu bir 
duruş sergilemeliyiz. Zaten bu 
şekilde teslim etmemiz lazım onun 
çabasını veriyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sağlık 
Bakanımız başta olmak üzere çok 
kıymetli devlet büyüklerime bize 
güvenip böyle kutsal ve kıymetli 
görevi şahsıma layık gördüklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum dedi.” 

BiR KISSA
BiN HiSSE

Ahmet KAMBUROĞLU

“YAPILDI
AMA SONRASI”

Vakfıkebir plajının sözleşme tarihi: 
30.10.2017
İşe başlama tarihi: 20.02.2018
İşin süresi: 250 gün
Vakfıkebir plajı yaklaşık olarak 3 yıl 5 ay 
önce yapımına başlanmıştı. 250 gün süre 
ile bitirmesi hedeenmişti…
Vakfıkebir plajı bitti ve hizmete açıldı…
Denetim veya güvenlik olmadığından 
dolayı, insanlar kendi mallarına zarar 
verdiler. Onlar kırdı, belediye onarmaya 
çalıştı…
Eksiklik ne diye sorarsanız; böyle bir 
hizmet Vakfıkebir'e yapıldı ama sonrasında 
işletme konusunda sınıfta kaldık…
İnsanlarda bunu fırsat bildi ve zarar 
verdiler…
Mevsim yaz, insanlar bu sıcak ta ne 
yapacak, denize girmek isteyecek. Su ve 
benzeri bir şey alması gerektiğinde, 
alamayacak…
Böyle bir hizmet yapılıyor, çok güzel ama 
devamını getiremiyoruz. Önemli olan bu 
hizmeti insanlara güzel bir şekilde 
sunmaktır diye düşünüyorum…
*********************
Bu hafta Vakfıkebir Esnaf Kefalet seçimi 
yapıldı…
Yeniden seçilen Hasan Topaloğlu ve 
yönetimini kutluyorum…
Bu hafta seçim yapıldı ama davetiyeler 
belli başlı kişilere ulaştı. Kimilerinin haberi 
varken çoğu kişinin haberi bile olmadı…
PTT'nin acizliğine uğradılar…
Geçen ay, PTT' ye dağıtımı için verilen 
davetiler, 25 günde kimseye ulaşamadı. 
Hal böyleyken kimsenin de haberi olmamış 
oldu…
Çevre de şöyle bir algı gelişti, seçimi 
kaybetmemek için böyle bir yola 
başvuruldu gibi…
Araştırmalarımız sonucu, 25 gün önce 
PTT'ye verilen davetiyelerin 
dağıtılmamasından dolayı kaynaklanmış…
Bir seçim için kimsenin böyle bir yola 
başvurmayacağını düşünüyoruz…
*********************
Vakfıkebir Gençlik Merkezi durmuyor…
Müdür Yunus Ali Civil, çocuklar için her 
hafta bir kurs açma gayreti içinde…
Bu pandemi döneminde çocuklarımız, 
evlere tıkılıp kalmıştı. 01 Temmuz itibari ile 
tüm Türkiye'de yasaklar kalktı. Bunu fırsat 
bilen müdür Civil, çocuklarımızın boş 
kalmamaları için uğraş gösteriyor…
Bunun yanı sıra Vakfıkebir Müftülüğü, yaz 
Kuran kurslarını açtı…
Vakfıkebir Belediyesinden tam destek, 
belediyenin tahsis ettiği bir otobüsle 
çocuklar, Gençlik Merkezi önünden 
alınarak, Trabzon Kapalı Yüzme Havuzuna 
götürülerek, yüzme kursu veriliyor…
Bir söz vardır; Boş duranı Allah 
sevmezmiş…
Şöyle bir düşündüğümüzde doğru bir 
cümle…
Geleceğimiz olan çocuklarımızın bir 
şeylerle uğraşmaları, çok güzel…
Bu yönde Gençlik Merkezi Müdürümüz 
Yunus Ali Civil'i yürekten kutluyorum…
Mustafa Turupçu'nun emanetini, aynı 
şekilde korumaya devam ediyor…
Vakfıkebir Gençlik Merkezinin de, tnes 
salonuna ihtiyacı var…
Yetkili kişilerimizin de bu durumu göz 
önünde bulundurarak, çözüme 
kavuşturulmasını canı gönülden bir 
Vakfıkebir'li olarak talep ediyoruz…

Bursa İl Sağlık Müdürü hemşehrimiz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri 
Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile bir süre sohbet edip hasret giderdiler. Dr. Yavuzyılmaz, Bize 
güvenenleri mahcup etmememiz gerekiyor, bunun mücadelesini veriyoruz dedi.

B
aşkan Uzun 
açıklamasında şunları 
söyledi; “Sosyal medyada 

" Beşikdüzü Belediyesi, öğrenci 
taşıyan körüklü otobüsü 2000 TL 
karşılığında Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi'ne sattı. " ifadeleri ile 
suçlanmaktayız. Bu otobüs 
ekonomik ömrünü doldurdurmuş 
ve önceki dönemde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Beşikdüzü 
Belediyesi'ne devredilmiştir. 
Göreve geldiğimizde hasarlı, 
sigortasız, muayenesiz, öğrenci 
taşımaya uygun değildi. İlçe 

merkezine giremeyen bu 
otobüs Meslek Yüksekokulu ile 
Fatih Cami arasında çok az 
sayıda öğrenci ile gidip 
gelmekte idi. Bu güzergahta 
talep halinde fotoğrafta görülen 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'nden hibe olarak 
alınan otobüsümüz hizmet 
verecektir. Ekonomik ömrünü 
dolduran, tamiri, bakımı ve 
işletilmesi Belediyemize çok 
büyük yük olan bu milli servetin 
çürümeye terk edilmemesi için 
Encümen kararı alarak 
devrettik. Beşikdüzü 

Belediyemiz, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı bir ilçe 
belediyesidir. Birçok imkan ve 
potansiyel karşılıklı olarak paylaşılır. 
Kullanamayacağımız, bakım 
onarımını dahi yaptırarak 
işletemeyeceğimiz bir otobüsün 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne 
mevzuat gereği 2000 TL karşılığı 
verilmesinde hata mı ettik; Hurdaya 
ayırsak daha mı iyi idi? Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi'nin imkanı 
fazla. Onarıp ihtiyaçları 
doğrultusunda bir müddet daha 
kullanmasında ne sakınca var?
Halkımızın bilgilerine arz ederim.

BAŞKAN UZUN'DAN OTOBÜS AÇIKLAMASI 
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Trabzon Büyükşehir Belediyesine devredilen otobüsle ilgili olarak bir açıklama yaptı. 
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İstanbul Sanayi Odası (İSO), 
Mayıs ayında açıkladığı "İSO 

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu-2020" araştırmasının 
ardından daha çok KOBİ nite-
liğindeki kuruluşları kapsayan 
"İSO Türkiye'nin İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" 
araştırmasının sonuçlarını da 
açıkladı.  Buna göre, İSO İkinci 
500'ün 2020 yılındaki 
üretimden net satışları yüzde 
21,7 artarak 157 milyar TL'den 
191,1 milyar TL'ye yükseldi.
“SABIRLAR DA LİSTEDE”
Trabzon'da hizmet veren Kebir 
markasıyla Türkiye'ye adını 
duyuran Karadeniz Kardeşler 
şirketi İSO İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu arasında 98 
sıra yükselerek 29. sırada yer 
alırken, yine Trabzon'da 

faaliyet gösteren Sabırlar 
Fındık İhracat Ltd Şti. de 
listeye 274. sıradan girdi.
“TAKDİR TOPLADI”
Türkiye'de Kebir markası ile 
ulusal bir rmaya dönüşen 
Karadeniz Kardeşler Gıda 
Sanayi ve Tic. A.Ş. geçen yıl 
ise 127. sıradaydı. Süt ürünleri 
sektöründe 160 farklı ürünü 
geleneksel yöntemlerle 
üreterek tüketicinin tercihi olan 
Karadeniz Kardeşler Şirketi, 98 
sıra yükselerek 29. sıraya 
yükselmesi Trabzon açısından 
büyük takdir topladı.
“YILMAZ KARADENİZ; BU 
GURUR HEPİMİZİN”
Karadeniz Kardeşler Gıda 
Sanayi ve Tic. A.Ş Genel 
Müdürü Yılmaz Karadeniz, İSO 
İkinci 500'ün ilk sıralarında yer 

almanın gururunu yaşadıklarını 
ifade etti. Çalışanlarına ve 
müşterilerine teşekkür eden 

Karadeniz, “İşini hakkıyla 
yapan, işini yaparken devletini, 
milletini çalışanını koruyan, 

kollayan, dürüstlükten 
vazgeçmeyen şirketlerin 
başarılı olması tesadüf değildir. 
Karadeniz Kardeşler olarak 
'önce dürüstlük' dedik, 'şeffaık' 
dedik, en iyi ürünü en kaliteli 
ürünü en doğal ürünü müşteri-
lerimize sunma gayreti içerisin-
de olduk.  Yemediğimiz, tatma-
dığımız, benimsemediğimiz, 
hoşumuza gitmeyen hiçbir ürü-
nü müşterilerimize sunmadık. 
Zaten başarımızın en önemli 
sırrı da bu. Tüketicilerimiz, 
ürünlerimizi beğendiği için bu-
gün Türkiye'nin zirvesindeyiz.
“SORUMLULUĞUMUZUN 
FARKINDAYIZ”
Bugün görüyoruz ki Türkiye'nin 
özellikle tereyağı ve 
sektöründeki çok önemli 
ürünlerde Kebir bir Türkiye 

markası olmuş, dünya markası 
olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir. Başta 
müşterilerimiz olmak üzere 
katkı veren herkese sonsuz 
teşekkür eder bu başarıların, 
bu ödüllerin sorumluluğumuzu 
daha da arttıracak bilinciyle 
hareket edeceğimize herkesin 
emin olmasını isterim.
“HEDEF İLK 500'E GİRMEK”
Geçen seneden bu yıla İSO 
sıralamasında 98 rmayı daha 
geçtik ve 29. sırada yerimizi 
aldık. İnşallah bir dahaki sene 
ilk 500 'de olma hedeyle 
durmadan çalışmaya, ülkemize 
katma değer sağlamaya, 
nesillerdir süren Kebir lezzetini 
hiç bozmadan sizlerin mutfa-
ğına sofralarınıza ulaştırmaya 
devam edeceğiz” dedi.

“KEBİR” TÜRKİYE'NİN GURURU

ESNAF KEFALET KOOPERATiFLERi
ESNAFIMIZIN CAN DAMARI

COVID-19 pandemi süreci 
nedeniyle yüz yüze eğitim 

yerine uzaktan ve online 
eğitimin yapıldığı 
üniversitelerde sosyal 
etkinlikler de online olarak 
gerçekleştiriliyor. Trabzon 
Üniversitesi Tonya Meslek 
Yüksekokulu, 2020-2021 
Eğitim Öğretim Yılında webinar 
etkinliklerine devam ediyor. 
Son yıllarda gösterdiği atılımlar, 
yaptığı akademik ve sosyal 
faaliyetler ile adından sıkça söz 
ettiren ve son olarak da 
açılmasına onay verilen 3 yeni 
program ile birlikte toplamda 7 
programa ulaşan Trabzon 
Üniversitesi Tonya Meslek 
Yüksekokulu'nun pandemi 
sürecini oldukça verimli 
geçirdiği ve karnesinin pekiyi 
olduğu görüldü.
“KİŞİSEL GELİŞİME ÖNEM 
VERİLİYOR”
Pandemi süreci ile alakalı 
açıklamalarda bulunan 
Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. 
İlyas Ün; “Trabzon Üniversitesi 
Tonya Meslek Yüksekokulu 
olarak, pandemi sürecinden 
önce yüz yüze eğitim 
yaptığımız dönemde 
öğrencilerimizin akademik, 
sosyal, kültürel ve sportif 
gelişimlerine katkı sağlamak 
için birçok etkinlik 

gerçekleştirmiştik. Ardından 
tüm dünyayı etkisi altına alan 
bir pandemi süreci başladı 
ancak bizler bu sürece uyum 
sağlayarak etkinliklerimize 
online olarak kaldığımız yerden 
devam ettik” dedi. 
Öğrencilerinin akademik 
gelişiminin yanında sosyal, 
kültürel, mesleki ve kişisel 
gelişimine de önem veren 
Tonya Meslek Yüksekokulu, 
online derslerin dışında birçok 
alanda programlar 
düzenleyerek öğrencilerin 
kişisel gelişimine ve mesleki 
hayatlarına hazırlanmasına 
destek oluyor. Pandemi 
döneminin eğitim öğretimde 
meydana getirdiği 
dezavantajları gidermek ve 
öğrencilerin motivasyonunu 
artırmak amacıyla 
Yüksekokulun bu süreçte 
toplam 7 webinar 
gerçekleştirdiği görüldü.  
“BİLGİ ve BİRİKİMLERİNİ 
PAYLAŞTILAR”
Webinar etkinliklerine değinen 
Müdür Ün; “Dersleri uzaktan ve 
online olarak yaptığımız 
Pandemi sürecinde, 
öğrencilerimizin akademik 
gelişiminin yanında mesleki, 
sosyal, kültürel ve kişisel 
gelişimine de katkı sağlamak 
için toplamda 7 webinar 

etkinliği gerçekleştirdik. 
Alanında uzman ve yetkin 
kişileri programlarımıza davet 
ettik ve onların bilgi 
birikimlerinden öğrencilerimizin 
yararlanmasını sağladık. 
Webinar etkinliklerimize kısaca 
değinmek gerekirse; YÖK 
Başkanımızın Başdanışmanı 
Prof. Dr. Sezer Şener 
Komsuoğlu Hocamız 11 
Haziran 2021 Cuma günü 
“Geleceğin Meslekleri ve 
Kariyer Planlamaları” 
konusunda öğrencilerimiz ile 
online platformda bir araya 
gelerek değerli bilgi ve 
birikimlerini paylaştılar. Değerli 

hocamız kariyer planlama ve 
gelecek ile alakalı 
öğrencilerimize nasihatte 
bulunarak yapılması 
gerekenlerle ilgili önerilerini dile 
getirdi. Ordu Üniversitesi'nden 
Prof. Dr. Sedat Bostan 
Hocamız 2 Haziran 2021 
Çarşamba günü “Yönetim 
Oyunları: İlkeler” konusunda 
öğrencilerimiz ile online 
platformda bir araya gelerek 
ideal yönetim ve ideal yönetici 
konusunda kıymetli bilgi ve 
birikimlerini paylaştılar. 24 
Haziran 2021 Perşembe günü 
“Popüler Diyetlere Eleştirel 
Bakış” konusunda Prof. Dr. 

Habibe Şahin 
konuşmacılığında güzel bir 
webinar etkinliği 
gerçekleştirerek, yeterli ve 
dengeli beslenme ile sağlıklı 
diyet konularına değindik. 
Mevcut programlarımızın sağlık 
bilimler tabanlı olması 
nedeniyle uzman doktorların 
konuşmacılığında alan içi 
konuların ele alındığı 
programlar da gerçekleştirdik. 
8 Haziran 2021 Salı Günü Ege 
Üniversitesi'nden Dr. Öğr. 
Üyesi Yusuf Ali Altuncı 
konuşmacılığında “Güncel 
Algoritmalar Eşliğinde Temel 
Yaşam ve İleri Yaşam Desteği 

Uygulamaları” konusunda, 4 
Haziran 2021 Cuma Günü 
Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi'nden Uzm. Dr. 
Ayça Çalbay konuşmacılığında 
“Travmalı Hastaya Genel 
Yaklaşım” konusunda, 24 
Mayıs 2021 Pazartesi Günü 
Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi'nde Uzm. Dr. M. 
Murat Oktay konuşmacılığında 
“Hastane Öncesi Alanda ve Acil 
Serviste Ajite Hastaya 
Yaklaşım” konusunda, 24 
Haziran 2021 Perşembe Günü 
ise Tonya Devlet 
Hastanesi'nden Uzm. Dr. 
Tuğrul Dinç konuşmacılığında 
“Periyodik Sağlık Muayeneleri” 
konusunda webinar etkinlikleri 
düzenledik” şeklinde konuştu.
“TONYA MYO BOŞ 
DURMADI”
Programlarda emeği geçenlere 
teşekkür eden Müdür Ün; 
“Webinar etkinliklerimize 
konuşmacı olarak katılan 
akademisyenlerimize ve uzman 
doktorlarımıza, programlarımızı 
modere eden 
akademisyenlerimize, 
Üniversitemizin UZEM teknik 
ekibine ve Kurumsal İletişim 
Birimine ve en önemlisi de 
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 
Emin Aşıkkutlu Hocamıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

TONYA “MYO” FAALiYETLERiNE ARALIKSIZ DEVAM EDiYOR

Vakfıkebir Esnaf Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Koope-

rati Olağan Genel Kurul'da 
yapılan seçimlerinde, tek liste 
ile gidilen seçimlerde Hasan 
Topaloğlu yeniden başkan 
seçildi. Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen Olağan Genel 
Kurula, Trabzon Bölge Birlik 
Başkanı Murat Gümrükçü, Yeşil 
Trabzon Esnaf Koop. Başkanı 
Hasan Kurt, Akçaabat Esnaf 
Koop. Başkanı İsmail Bulut, 
Vakfıkebi Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, 

Çarşıbaşı Esnaf Koop. Başkanı 
Turan Kaynar, Beşikdüzü Esnaf 
Koop. Başkanı Selim Dilli, 
Vakfıkebir Ziraat Odası başkanı 
Muhammet Kılıç, Halk Bank 
Müdürü Ahmet Taş, CHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin, MHP İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk, Yeniden 
Refah Partisi Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Sadettin Çiçek ve 
kooperatif üyeleri katıldı. Divan 
Başkanlığı'nı Bölge Birlik 
Başkanı Murat Gümrükçü'nün 
yaptığı kongre, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın okunması ile 
başladı. Daha sonra Vakfıkebir 
Esnaf Kefalet ve Kredi 
Kooperati'nin 2018-2019-2020 
yıllarına ait mali hesap raporları 
müzakere edilip oy birliğiyle 
kabul edildi. Yönetim ve dene-
tim kurulu ayrı ayrı ibra edildik-
ten sonra Kooperatin 2021-
2022-2023 yılı tahmini bütçeleri 
kabul edildi. Tek liste ile gidilen 
seçimlerde açık oylama usulü 
ile yapılan oylamada mevcut 
Başkan Hasan Topaloğlu tüm 
üyelerin oylarını alarak yeniden 
başkan seçildi. Başkan 
Topaloğlu yaptığı teşekkür 

konuşmasında şunları söyledi.
" ESNAF KEFALET 
KOOPERATİFLERİ 
ESNAFIMIZIN CAN DAMARI"
Yeniden seçimi kazanarak 
güven tazeleyen Başkan 
Hasan Topaloğlu, genel kurul 
ve başkanlık seçimine 
katılanlara teşekkür etti. Verilen 
görevi en iyi şekilde yerine 
getirmeye gayret edeceğini 
kaydeden Başkan Topaloğlu, 
her zaman esnafa destek 
olmaya ve sorunlarının çözümü 
için uğraş vereceğini ifade etti. 
Topaloğlu, Kooperatimizi en 
iyi şekilde yönetmek için gayret 
gösteriyoruz. Haliyle pandemi 

dolayısı ile esnafımızda zor 
günlerden geçiyor. Esnafımızın 
sorunlarını elimizden geldiği 
kadarı ile halletmeye 
çalışıyoruz. Esnaf kefalet 
kooperatieri esnafımızın can 
damarıdır. Ben esnaf 
arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum, onları hiçbir zaman 
mahcup etmedim devamlı 

onların yanında oldum. Onların 
sorunlarını çözmeye çalıştım 
ve devamlı yanlarında 
olacağım.  Esnafımızın verdiği 
bu güvenoyuna layık olmaya 
çalışacağız. Vakfıkebir Esnaf 
ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi 
Kooperati'nin kapısının, 
bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da tüm esnaara 

açık olacağını vurgulayan 
BaşkanTopaloğlu, “Bu kapıdan 
giren her bir esnafımız, her 
zamanki gibi baş tacı olacak” 
şeklinde konuştu. Yeni Yönetim 
Kurulu şu isimlerden oluştu: 
Hasan Topaloğlu, Abdul Vahit 
Aksoy, Aydın Çalış, Ahmet 
Hacıfettahoğlu ve Mehmet 
Çobanoğlu.
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M
illi Eğitim Bakanlığının 
Türkiye genelindeki 
Uzman Eğitimcilerinden 

oluşan 60 kişilik bir gurup, 
Uluslararası İzleme 
Araştırmaları Puanlama 
Çalıştayı için Vakfıkebir MTAL 

Uygulama Otelinde bir araya 
geldiler. Çalıştay toplantısı 
Uygulama Otelinin Çok Amaçlı 
Konferans Salonunda Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından yapılan 

açılış konuşmaları ile başladı. 
Çalıştay'ın açılış Konuşmasını 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy yaptı.   
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy yaptığı 
açılış konuşmasında; “Fatih 

Sultan Mehmet'in Fed ettiği, 
Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, 
Kanuni Sultan Süleyman'ın 
doğduğu, Gülbahar Hatun'un 
Vakfettiği Trabzon ilimizin 
güzide ilçesi Ekmeğin 

Anavatanı olan Vakfıkebir 
İlçemize hoş geldiniz. Bu gün 
burada ülkemizin dört bir 
yanından gelen siz değerli 
katılımcılarımızı Uluslararası 
İzleme Araştırmaları Puanlama 
Çalıştayında ağırlamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
İlçemizde yapılan bu çalıştayın 
hayırlara vesile olmasını 
temenni ederken sizleri de 
saygı ile selamlıyorum dedi.”  
Ardından Ölçme Değerlendirme 
Şube Müdürü İsmail Ergül 
Karadana yaptığı selamlama 
konuşmasında: “Bizzat pilot 
uygulaması ile puanlama ve veri 
girişlerinin yapılacağı yoğun bir 
program ile 1 haftalık çalıştayı 
tamamlayacağız. Ben şimdiden 
mesai arkdaşlarım ve 

memleketlerinden buraya kadar 
gelerek bu çalıştaya katkı 
sağlayacak olan arkadaşlara 
çok teşekkür ediyorum. 
Hepinize sağlıklı, keyii ve 
verimli bir hafta diliyorum dedi.”

60 UZMAN EĞİTİMCİ VAKFIKEBİR'DE

Vakfıkebir Fen Lisesi 
gösterdiği kalite ve başarı 

ile eğitim hayatına devam 
ediyor. Yeni eğitim öğretim 
döneminde de alanında uzman 
eğitim kadrosu, sosyal 
mesafeye uygun sınıar, 
modern  laboratuarlar ve 
kütüphane, sportif aktiviteler, 
sosyal faaliyetler ile 
Vakfıkebir'de eğitim öğretimin 
standartlarını yükseltiyor.  Okul 
İdaresi,  “LGS'ye giren 
öğrencilerin tercihlerinde ilk 
sırada Vakfıkebir Fen Lisesini 
görmek istiyoruz” diyerek 
şunları söylediler:  “Okulumuzda 
bilimsel çalışma yöntemleri ve 
teknolojik imkanları kullanarak 
üst düzeyde bir çaba ile eğitim 
öğretim gerçekleştiriyoruz.  9. 
sınıftan itibaren başlayan eğitim 
öğretim faaliyetimizi rehberlik 
hizmetleri, destekleme ve 

yetiştirme kursları, sosyal ve 
kültürel etkinlikler ile 
destekliyoruz. Çağın 
gereksinimlerinin farkında olan, 
ülkemizin gelişimine katkı 
sağlayacak, prensip sahibi, 
düşünen, sorgulayan ve iletişim 
becerileri yüksek öğrenciler 
yetiştiriyoruz. Eğitimdeki 
başarısı ve sağlıklı barınma 
imkanı ile sadece bölgenin değil 
farklı illerden veli ve öğrencilerin 
de tercih ettiği bir okul olan 
Vakfıkebir Fen Lisesinin 
başarısına sizleri de ortak 
olmaya davet ediyoruz.”
“FEN LİSESİ KIZ/ERKEK 
ÖĞRENCİ PANSİYONU”
Vakfıkebir ilçemiz Fen Lisesi 
öğürenci pansiyonu 2020-2021 
eğitim öğretim yılında 
öğrencilerimizin hizmetine 
sunulmuştur. Pansiyonumuzda 
41 oda mevcut olup 36'sı dörder 

kişilik diğerleri üçer kişilikten 
oluşup toplam 85 kız, 72 erkek 
öğrenci kapasitelidir. Yeni 
yapılan ve geçen yıl hizmete 
giren Fen Lisesi pansiyonu 
2020-2021 eğitim öğretim 
yılında öğrencilerin hizmetine 
sunulmuştur. 
“ÖĞRENCİ ODALARI ve ETÜT 
SALONLARI”
Odalar dörder kişiliktir. Her 
odada dört adet yatak, dört adet 
çalışma masası, dört adet dolap 
bulunmaktadır. Ayrıca pansiyon-
daki her bir odanın kendine ait 
tuvalet ve banyosu bulunmak-
tadır. Öğrencilerin pansiyon 
zaman çizelgesindeki çalışma 
saatlerinde etüt salonlarında 
ders çalışmaktadırlar.
“TUVALET VE BANYO”
Pansiyonda engelli 
öğrencilerimize uygun 
planlanmış özel tuvalet ve 
banyolar da mevcuttur.
“YEMEKHANE”
Pansiyonun giriş katında 
yemekhane bulunmaktadır.
“KONFERANS SALONU”
350 kişilik konferans salonu 
mevcuttur. Pansiyonun giriş 
katının alt katında konferans 
salonu, sığınak ve kazan dairesi 
bulunmaktadır.
“REVİR ve RESEPSİYON”
Öğrencilerin muhtemel sağlık 
sorunlarında kullanılmak üzere 
revir mevcuttur.  Pansiyonun 
koridorları ve çevresi 24 saat 
güvenlik kameraları ile güvenlik 
görevlileri tarafından 
izlenmektedir.  

VAKFIKEBiR “FEN”
ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

Web Sitemizden
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Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com

Samim Aksoy
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İsmail Ergül Karadana
Ölçme Değerlendirme Şube Müdürü

A
K Parti Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 2020 yılında başlattığı 1 

milyon AK Partili yeni üye hede kapsamında 
Trabzon ilçeleri arasındaki en yüksek yeni üye 
hede sıralamasında ilçeler arasında 
Vakfıkebir İlçe teşkilatı ilk 5 sırada yer aldı. 
Trabzon İl Teşkilat Başkanlığı tarafından 
verilen 2020-2021 Üye çalışmalarını başarılı 

bir şekilde ilk 5'e girerek tamamlayan 
Vakfıkebir İlçe Teşkilatına plaketini AK Parti 
Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Salih Cora tarafından İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun'a takdim edildi.
“BAŞKAN MUMCU TEŞKİLATI 
TEBRİK ETTİ”
 AK Parti Trabzon teşkilatı ilçeler arasında en 
çok üyeyi yapan 5 ilçeyi plaketle ödüllendirdi. 
AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti 
Vakfıkebir ilçe teşkilatını kabul ederek, başta 
ilçe başkanı Ahmet uzun olmak üzere Kadın 

ve Gençlik Kolları, teşkilatın tüm mensuplarını, 
il genel meclis üyelerini, belediye meclis 
üyeleri ve belediye başkanı Muhammet 
Balta'yı tebrik etti. İl Başkanı Mumcu 
tarafından ilçe yönetim kurulu, Kadın ve 
Gençlik Kolları adına İlçe Başkanı Ahmet 
uzun'a başarı plaketi takdim etti. Mumcu, AK 
Parti Vakfıkebir İlçe teşkilatı gönülleri 
fethediyor dedi.
“AYRI AYRI HER BİRİNE TEŞEKKÜR 
EDERİM”
Mumcu yaptığı açıklamada, “2020 yılı üye 
çalışmaları kapsamında en yüksek üye sayı-
sını kazandıran ilçelerimiz arasında Vakfıkebir 
ilçemiz ilk 5'in içerisindedir.  Yönetim kurulu 
üyelerimize çalışmaları dolayısıyla ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 
yıllarda da en yüksek üye kayıt oranını 
Vakfıkebir'den tekrar bekliyoruz” dedi.
 “GAYRET VE SAMİMİYETLE ÇALIŞTIK, 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun; “Bu süre 
zarfında gayret ve samimiyeti ile çalışan İlçe 
Yönetim Kuruluna, Kadın kollarından Gençlik 
kollarına İl genel meclis üyelerine Belediye 
Başkanımızdan Meclis üyelerine ve özellikle 
AK Partiye AK davaya gönülden bağlı tüm 
vatandaşlarımıza cani gönülden teşekkür 
ederim. Bu başarı plaketini tüm AK davaya 
gönül vermiş halkımız için alıyorum. Bu başarı 
tek kişinin başarısı değil, bu davaya gönül 
vermiş, inanmış ve inandığı yolda yürüyen AK 
gönüllerin başarısıdır. Biz ilçe teşkilatımız ile 
birlikte tüm paydaşlarımızla Gayret ve 
Samimiyetle çalıştık, çalışmaya devam 
ediyoruz” dedi.  

VAKFIKEBiR AK PARTi
GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR

DR. iMDAT ÇITLAK KAZA GEÇiRDi
Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nin eski başhekimlerinden 
Op. Dr. İmdat Çıtlak ağaçtan düşerek yaralandı.

V
akfıkebir Devlet Hastanesi 
doktorlarından Op. Dr. İmdat Çıtlak'ın 
Beşikdüzü'nde dut ağacından düşerek 

yaralandı.  Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde 
yapılan ilk müdahalesinin ardından KTÜ Tıp 
Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Dr. 
İmdat Çıtlak'ın kaburgalarında kırıklar olduğu 
belirlendi. Uzun yıllardır birçok hastaya şifa 
dağıtan, Vakfıkebir Devlet Hastanesinin 
sevilen doktorlarından Op. Dr. İmdat Çıtlak'ın 
KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ndeki 
tedavisi sürüyor. Dr. İmdat Çıtlak'a geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz.

EM-BİR-SEN Genel 

BBaşkan Yardımcısı Nurettin 
Sever, Samsun Şube 

Başkanı Savaş Gayretli, 
Gümüşhane İl Başkanı Harun 
Şeker, Trabzon İl Başkanı 
Muammer Şahin ve yönetim 
kurulu üyeleri Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ettiler.  BEM-
BİR-SEN Genel Başkan 
Yardımcısı Nurettin Sever, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya çerçeveli 
Türk Bayrağı hediye etti. 

BEM-BiR-SEN'DEN ZiYARET
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P
rogram sunuculuğunu 
Aslan Kar yaparken 
Trabzon Kent 

Konseyi'nin Zağnos Vadisi'nde 
bulunan binası törenle hizmete 
açıldı. Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi mehteran takımının 
konseri ile başlayan açılış 
törenine, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, AK Parti Genel Mer-
kez Yerel Yönetimler Başkan 
Yardımcısı Ayşe Sula Köse-
oğlu, Kent Konseyi Başka-nı 
Prof. Dr. Hasan Karal, sivil 
toplum kuruluşlarının başkan-
ları ve çok sayıda davetli katıldı.
KENT KONSEYLERİ BÜYÜK 
ÖNEM TAŞIYOR
Törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ise en büyük 
projelerinin yeni yönetim 
anlayışları olduğunu belirterek, 
“Göreve gelmeden önce de 
ifade etmiştik. Bizim en büyük 

projemiz yeni yönetim 
anlayışımız. Yeni yönetim 
anlayışımızın da çok önemli bir 
unsurunu istişare ve ortak akıl 
oluşturuyor. Bu manada göreve 
geldiğimiz günden itibaren 
şehrin temel meselelerini, 
şehrin dinamikleri ile beraber 
çözme arayışı içerisinde olduk. 
Özellikle sivil toplum kuruluşu 
ve meslek odalarımızla çok 
yakın çalıştık. Bunun en son 
örneği Maraş Caddesi'nin 
kapatılması sürecidir. Burada 
da tüm dinamiklerle çok sağlıklı 
istişareler yaptık. Bu istişare 
süreçlerinde kent konseyleri 
büyük önem taşıyor. Trabzon'da 
2007 yılından beri faaliyet gös-
teren, şehrin birçok meselesin-
de görüşleri ve kirleriyle çok 
önemli katkılar yapmış bir 
kurum Kent Konseyimiz. 
Şehrimize beraberce hizmet 
veriyoruz” diye konuştu.
MUTLULUĞUNU VE 
GURURUNU YAŞIYORUZ
Trabzon Kent Konseyi'nin 
mekan sorunu yaşadığını dile 
getiren Başkan Zorluoğlu, “Kent 
Konseyi bu kadar önemli işler 
görmesine rağmen bugüne 
kadar yer ve mekan konusunda 
önemli bir sıkıntısı vardı. Bunu 
aşamamıştık. 'Dünyada mekan 
ahirette iman' demişler. 
Dolayısıyla burada Kent 
Konseyimize bu güzel mekanı 
kazandırmanın mutluluğunu ve 

gururunu yaşıyoruz. Şehrimize 
ve Kent Konseyimize çok 
yakıştı. Bu tarih kokan vadide, 
bu güzel ortamda çok şık, 
Trabzon'un kadim tarihine ve 
köklü istişare kültürüne yakışır 
bir mekanı Kent Konseyi'ne 
kazandırmış olduk. Emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu. 
AMACIMIZ ETKİLİ ŞEKİLDE 

İŞLEV GÖRMESİ
Kent Konseyi'nin sadece kağıt 
üstünde bir kurum kuruluş 
olarak varlığını sürdürmesini 
istemediklerini belirten Başkan 
Zorluoğlu, “Maksadımız 
Trabzon'da Kent Konseyi'nin 
diğer sivil toplum kuruluşları  
gibi çok daha etkili bir şekilde 
işlevini görebilmesi. Kent 

Konseyi Başkanımız Hasan 
Hocamla beraber bugüne kadar 
güzel çalışmalar yaptık. Turizm 
ve ulaşımla ilgili bizim 
ufkumuzu açan çalışmaları 
oldu. Bu raporların tamamını 
birlikte değerlendiriyoruz ama 
sonra ben de bizzat okuyorum, 
değerlendiriyorum ve bizim 
politikalarımıza ve faaliyetleri-
mize bu raporları aktarıyoruz. 
Bu raporlardan yararlanıyoruz 
ve yararlanmaya devam ede-
ceğiz. Şehrin bütün meselelerini 
hem Kent Konseyi ve hem de 
diğer paydaşlarımızla 
tartışmaya ve kir alışverişinde 
bulunmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

2022'DE KENT KONSEYİ'NİN 
KENDİ BÜTÇESİ OLACAK
Konuşması sırasında bir de 
müjde veren Başkan Zorluoğlu, 
“Parası olmayan Kent Konseyi 
düşünülemez. Burada kritik 
anahtar alanlardan birisi de 
bütçedir. 2022 yılı Büyükşehir 
Belediyesi bütçesinde Kent 
Konseyi'ne ayrı kalem 
açacağız. Kent Konseyi kendi 
bütçesini kendisi harcayan bir 
yapıyla bundan sonra devam 
edecek. Bu olmazsa olmazımız. 
Çünkü Kent Konseyi'nin 
idareden biraz daha bağımsız 
çalışması lazım. Yeri geldiğinde 
bizi de eleştirebilecek, bize ba-
zen canımızı da yakacak şekil-
de bir takım önerilerde buluna-
bilecek bir yapı arzu ediyoruz. 
Yoksa Büyükşehir Belediyesinin 
yaptığı her şey için 'iyidir, 
güzeldir, helal olsun' diyecek bir 
Kent Konseyi asla arzumuz de-
ğildir. O nedenle daha bağımsız 
ve daha rahat hareket edilmesi 
adına da kendilerine bütçe 
tahsis edeceğiz. 2022 yılından 
itibaren Kent Konseyimizi kendi 
bütçesi olan, kendi kararlarını 
bu bütçeyle uygulayabilen, ba-
ğımsız, özerk bir yapıya 
kavuşturmuş olacağız” dedi.
DAHA KATILIMCI VE 
DEMOKRATİK BİR YAPI 
OLUŞTURDUK
Güzel bir yönerge 
hazırlandığını da vurgulayan 
Başkan Zorluoğlu “Daha de-
mokratik, daha katılımcı, toplu-
mun bütün kesimlerini içinde 
barındıran bir yapı oluşturduk. 
İnşallah genel kurulda bu 
yönergeyi de genel kurulun 
takdirlerine sunacağız ve orada 
seçimler de gerçek-leştirilecek. 
Bu sürecin sonunda çok daha 
etkin ve etkili hizmet görecek bir 
Kent Konseyi'ni Trabzon'da hep 
beraber oluşturmayı arzu 
ediyoruz. Bu güzel binanın 
hayırlı olmasını diliyor, siz 

değerli paydaşlarımıza değerli 
katkınız için teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.
AÇILIŞ KURDELESİNİ 
KESTİLER
Konuşmaların ardından 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu ve Kent 
Konseyi Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Karal, davetlilerle birlikte 
açılış kurdelesini keserek binayı 
hizmete açtılar. Açılışın 
ardından sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, "Kent için yapılan 
projelerde istişareye ve ortak 
akla verdiği önem için Başkan 
Zorluoğlu'na ve ekibine çok 
teşekkür ediyoruz" ifadelerini 
kullandılar.

TRABZON KENT KONSEYi
BiNASINA KAVUŞTU

Türkiye'de randevularını alarak 
sağlık kuruluşlarına giden 
vatandaşlar, hastanelerde ve 
aile sağlığı merkezlerinde 
üçüncü doz aşılarını oluyor. 
Korona virüsle mücadele 
kapsamında salgına karşı 
toplumsal bağışıklık sağlanması 
için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar 
ile sağlık çalışanlarına yönelik 
üçüncü doz aşılama başladı. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Koronavirüs Bilim Kurulu 
toplantısının ardından 
açıklamalarda bulundu. Koca, 
50 yaş üzeri vatandaşların ve 
sağlık çalışanlarının üçüncü 
doz aşı randevularını 
alabileceklerini duyurdu. 
50 YAŞ ÜSTÜNE VE SAĞLIK 
ÇALIŞANLARINA 3. DOZ 
AŞILAMA BAŞLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
COVID-19'da mücadelede Bilim 
Kurulu toplantısında alınan 
kararları açıkladı. Koca özetle 
şunları söyledi: "2 doz aşı 
olmuş 50 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımızla sağlık 
çalışanlarımız yarından itibaren 
istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını 
olmak üzere randevu 
alabilecek. Vatandaşlarımız ve 
sağlık çalışanlarımız ilk iki 
dozda hangi aşıyı yaptırmış 
olurlarsa olsunlar üçüncü doz 

olarak istedikleri aşıyı olabilirler. 
Elde edilen yeni veriler ışığında 
BioNTech aşısının ilk dozunu 
olan vatandaşlarımızın ikinci 
dozlarını 4 hafta sonra 
olabilecek şekilde randevu 
almaları uygun bulunmuştur. 
Hastalığın üzerinden 6 ay 
geçtikten sonra aşı hakkı 
tanımlanıyordu, bugünden 
itibaren bu süre üç aya 
indirilmiştir. İlk doz aşısını olan 
vatandaşlarımızla ikinci doz aşı 
zamanı gelen vatandaşlarımızın 
takvimleri birleştiğinde günde 
1,5-2 milyon dolaylarında aşı 
yapıyor olacağız. Aşılarımızı ne 
kadar erken dönemde olursak 
milletçe salgından o derece 
erken kurtulmuş olacağız. 
Aydınlık yarınların bizim 

olduğunu artık hepimiz 
görüyoruz. Bildiğiniz gibi 
koronavirüs bir RNA virüsü ve 
çok kolay mutasyona uğruyor. 
Eldeki aşılar mutasyonlara karşı 
da belirli seviyelerde koruyucu 
görünüyor. Ancak mutasyonlara 
fırsat vermeden aşılamayı 
tamamlamak salgını 
durdurabilecektir. Delta 
varyantının yayıldığı ülkelerden 
aşılamanın da yüksek seviyede 
olduğu yerler var. Bu durum bizi 
uyarıyor ve aşı olmada acele 
etmeye davet ediyor. Aşıya 
karşı olmayan ama aşı olmakta 
tereddüt eden vatandaşlarımıza 
seslenmek istiyorum. Siz tered-
düt eder ve geri durursanız bir 
kişi eksik kalacağız ve her bir 
eksiğimiz bizi toplumsal 
bağışıklık hedemize ulaşmakta 
geciktirecektir. Aşıyı olan 
vatandaşlarımız olumlu 
tecrübelerini paylaşarak 
tereddüt yaşayan 
vatandaşlarımızı rahatlatmalı. 
Emin olunuz, salgın koşulları 
altında geliştirilen tüm aşıları 
büyük bir hassasiyet ve titizlikle 
inceleyerek ülkemize getiriyor 
ve kullanıma alıyoruz. Bizler 
sizin adınıza bu tereddüdü 
yaşayıp ikna olduk ve 
inandığımız aşıları ülkemizde 
kullanıma sunduk."

3. DOZ AŞILAMA BAŞLADI

İLÇEMİZE HİZMET ETMEK GİBİ
BİR DERDİ YOK
Beşikdüzü siyasetinin önemli isimlerinden, yıllarca AK Parti'de 
yönetim kurulu üyeliği yaparak hizmet eden Taner Karaoğlu bir 
açıklama yaparak AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gören'i eleştirdi. 

T
aner Karaoğlu yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi;  “Öncelikle 

kurulduğu günden bugüne Ak 
Parti teşkilatının bir mensubu 
olduğumu ve sonuna kadar bu 
kutlu davanın yolunda 
olacağımı belirtmek isterim. Bu 
millete hizmet yolunda, rabbim 
nasip etti yönetim 
kademelerinde görev aldım, 
kapı kapı dolaşıp çalıştım 
yorulmadım, bayraklarımızı 
astım hiç gocunmadım. Şartlar 
yine elverse yine yaparım. 
Sağlık sebeplerimden ötürü 
artık siyasete ve partimize pek 
faydalı olamayacağımı 
düşündüğümden ötürü kenara 
çekildim. Ama bu demek değil 
ki bir selamı hak 
etmiyorum!Sayın 
cumhurbaşkanımız bizlere 
herzaman selamlarını 
sevgilerini iletiyor biliyorum 

(Allah sayın Cumhurbaşkanı-
mıza uzun ömürler versin 
Başımızdan eksik etmesin) 
ancak onun selamını bizlere 
iletmeyip üstüne yük edenlerin 
günahı vebali boynuna olsun. 
Bugün kaymakamlık toplantı 
salonunda tesadüfen 
karşılaştığım, daha önce 
beraber görev yaptığım AK 
Parti ilçe başkanıyla göz göze 
geldim. Selam vermekten aciz 
olan başkan kafasını çevirdi ve 
döndü gitti. Bu sizler için neyi 
ifade eder bilemem ama bu 
kutlu davaya gönül vermiş biri 
olarak benim çok zoruma gitti. 
Ahmet'le ilgili kafamda hep soru 
işaretleri vardı. Acaba yapabilir 
mi? Bu bayrağı daha ileri 
taşıyabilir mi? Bu millete faydalı 
olabilir mi? İlçemize hizmet 
edebilir mi? Seçim kazanabilir 
mi? Bugün birkez daha 
anladımki Ahmet'te yanıldık. 

Aynı dağın yeliyiz biz diyerek 
yol yürüdüğümüz dava 
arkadaşlarımızın burnu kaf 
dağına çıkmış kimse ses 
çıkarmıyor. Zamanında evet bu 
adam bu işi yapar diyerek 
olumlu görüş bildirdiğimiz bu 
kişinin başarılı olamadığını 
görünce yine kendimi sorumlu 
hissettiğim için eleştiri 
yapıyorum. Eleştirilerim dikkate 
alınmıyor şikayet ediyorum. 
Beşikdüzü AK Parti ilçe başkanı 
tevazuyla, samimiyetle, gayretle 
çalışmıyor. İlçemize hizmet 
etmek gibi bir derdi yok. Bu 
kadrolar seçim kazanamaz. 
Cuma mesajı paylaşmakla, poz 
vermekle bu işler olmuyor. 
Şimdi içimizden bazıları 
diyecekki bu sorunları neden 
yetkililere anlatmıyorsunuz? 
Onuda yaptık. Gerek il 
yönetimindeki arkadaşlara 
gerek Ankara'ya bu durumu 
özetledik. Buraya yazmadığım 
ve yazmamam gerektiğini 
düşündüğüm sorunları fırsatını 
buldukça dile getirdim. Beni 
üzen olayların bir kısmıda tam 
olarak bu görüşmelerden ileri 
geliyor. İlçemizin sorunlarını 
anlattığım bir milletvekilimiz 
bana “Beşikdüzü cezalandırıldı” 
dedi. Ne oldu şimdi bizim 
çalışmalarımız? Ne oldu şimdi 
bu partiye verdiğimiz ömür? 
“Hiç Küskün Değilim, Hiçbir 
Dargınlık Duymuyorum” ancak 
şu sorunun cevabını çok merak 
ediyorum;Gerçekten Beşikdüzü 
cezalandırıldı mı?

Covid-19 mücadele kapsamında Sağlık çalışanları başta olmak üzere 
50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına başlandı.

Trabzon Kent Konseyi'nin yeni hizmet binası görkemli bir törenle açıldı. Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun destekleriyle Kent Konseyi'nin 2007 
yılından itibaren süren bina sorunu çözüldü. Törende bir de müjde veren Başkan 
Zorluoğlu, “2022 yılı Büyükşehir Belediyesi bütçesinde Kent Konseyi'ne ayrı kalem 
açacağız. Kent Konseyi'ni kendi bütçesi olan bağımsız bir yapıya kavuşturacağız” dedi.
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MÜJDE!

GLİDALİLAR TARAFTARLAR DERNEĞİ
 Derneğimizin ilk genel kurul toplantısı 30.07.2021 tarihinde saat : 18.00'de dernek yönetim 
merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı 06.08.2021 
tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu ve istiklal marşı
3- Yönetim kurulu başkanı konuşması
4- Divan kurulu seçimi
5- Yönetim kurulu faaliyet raporu okunması ve onayı
6- Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış

SABRiYE, ŞAMPiYONLUK KEMERiNi ALDI
Trabzon'umuzun ve bölgemizin gururu Sabriye Şengül, güçlü 
rakibini yenerek Vendatta Dünya Şampiyonluk kemerine ulaştı.

A
vrupa'nın dev dövüş 
kulüpleri arasında yer 
alan Türk kulübü Iron Fist 

Gym (Demir Yumruk) ve 
Avusturya'nın en büyük dövüş 
sporları organizasyonu Vendet-
ta Organizasyon'un İstanbul'da 
düzenlediği dev dövüş galası 
birbirinden çekişmeli maçlara 
sahne oldu.  Sabriye Şengül, 
Vahit İpek ve Mücahit Kulak 
güçlü rakiplerini yenerek 
Vendatta Dünya Şampiyonluk 
kemerine ulaştı. Sultangazi'de 

yer alan IBB Hamza Yerlikaya 
Spor Kompleksinde düzenlenen 
gala dünya çapında büyük ilgi 
gördü. Vendetta Organizasyon 
yönetim kurulu başkanı Bülent 
Sağlam, İstanbul'daki galadan 
son derece memnun kaldıklarını 
belirterek, "Ülkemizi dünya dö-
vüş sporları arenasında zirveye 
taşımak istiyoruz. Altyapıdaki 
yetenekli gençlerimizden 16 
yeni sporcu keşfettik ve bunları 
önümüzdeki dönemlerde 
ülkemizde düzenleyeceğimiz 

dövüş galalarında ringlerle 
buluşturduktan sonra dünya 
çapındaki organizasyonlara 
taşıyarak, yeni fırsatlar 
vereceğiz. Sultangazi belediye 
başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun'a bizlere verdikleri 
destekten dolayı teşekkür 
etmek istiyorum. Kendileri 
galamızı çok beğendiğini ve 
önümüzdeki dönemlerde daha 
büyüğünü yapmak için bizlerle 
birlikte çalışmak istediklerini 
ifade ettiler" dedi.

R
esmi Gazetede 
yayımlanan Emniyet 
Müdürleri 

kararnamesinde çok sayıda ilde 
ve yurtdışı temsilciliklerinde 
görev değişikliği oldu. 
Kararnamede hiç beklenmedik 
en sürpriz isim ise Metin Alper 
oldu. İsmi bir dönem Türkiye'nin 
en çok sevilen bürokratları 
arasında geçen Eylül 2019'da 
şehrimizde göreve başlayan 
Trabzon Emniyet Müdürü Metin 
Alper'in tayini şok bir kararla 
Sudan'a çıktı. İşte, Türkiye'nin 
konuştuğu Trabzon İl Emniyet 
Müdürü Metin Alper de 
bugünkü Resmi Gazete'deki 
kararla, merkeze alınan isimler 
arasında bulunuyor. Danıştay 
kararı sonrası "Andımız" 
tartışmasına giren Metin Alper 
görevden alınıp Sudan'a İçişleri 
Müşaviri olarak gönderildi. 
Yerine Sivas Emniyet Müdürü 
Kenan Aydoğan getirildi. 
Alper'in Trabzon Emniyet 
Müdürlüğü görevini başarılı bir 
şekilde yürütürken ve şehirde 

de çok sevilirken görev yerinin 
değişmesi şaşkınlık yarattı. 
TRABZON'UN YENİ EMNİYET 
MÜDÜRÜ KENAN AYDOĞAN 
KİMDİR?
Trabzon Emniyet Müdürlüğüne 
atanan Trabzonlu Kenan 
Aydoğan'ın özgeçmişi şu 
şekilde.  İl Emniyet Müdürü 
KENAN AYDOĞAN 1. Sınıf 
Emniyet Müdürüdür.
İl Emniyet Müdürümüz, 1964 

yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve 
Orta öğrenimini Sakarya ve 
Kahramanmaraş illerinde 
tamamladıktan sonra, Polis 
Kolejini 1981'de, Polis 
Akadem isini ise 1985 yılında 
bitirdi.  1985 yılında Ankara 
Emniyet Müdürlüğünde 
Komiser Yardımcısı olarak 
göreve başladı. Ardından 
Mardin, Hollanda (Misyon 
Koruma), Ordu, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Erzurum'da 
görev yaptı. 2008 yılında 1. 
Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 
ter etti. 2008-2016 yılları 
arasında Polis Teftiş Kurulu 
Başkanlığında, Polis 
Başmüfettişi olarak önemli 
soruşturmalarda görev aldı. 
26.10.2016 tarihinde Trak 
Uygulama ve Denetleme Daire 
Başkanı görevini 
yürütmekteyken, 19.08.2017 
tarihli kararname ile Sivas İl 
Emniyet Müdürü olarak atandı. 
Emniyet Müdürü Aydoğan evli 
ve 2 çocuk babasıdır.

TRABZON EMNİYET MÜDÜRÜ 

METİN ALPER GÖREVDEN ALINDI
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper görevden alındı, yerine Sivas 
Emniyet Müdürü Trabzon doğumlu Kenan Aydoğan atandı.

Kenan Aydoğan

Metin Alper
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G
ençlik merkezi benim 
yaşam felsefem deyip 
günün 24 saatini orada 

gençlerle geçiren ve gençlik 
için ne yapabiliriz deyip 
hayatını gençlere adayan güzel 
gönüllü bir şahsiyetti. 24 Mayıs 
1957 yılında Vakfıkebir de 
doğdu. KTÜ, Fatih Eğitim 

Fakültesi Fen Bilgisi 
öğretmenliği 
bölümünden mezun 
oldu. 1982-1990 
yılları arasında 
çeşitli illerde 
öğretmenlik yaptı. 
1994-2008 yılları 
arasında Vakfıkebir 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdür Yardımcılığı 
görevinde bulundu. 
2008-2011 yılları 
arasında Halk 
Eğitim Merkezi 
Başmüdür Yardım-
cılığı görevi yaptı. 
2012 yılında Ballı 

Ortaokulu Müdür Yardımcılığı 
ve aynı yıl İlçe Spor Müdürü 
görevi yaptı. 2011 yılından bu 
yana Vakfıkebir Gençlik Mer-
kezi Müdürlüğü görevini başa-
rılı bir şekilde yürütmekte idi. 
2019 yılında görevi başınday-
ken geçirdiği kalp krizi 
nedeniyle hayatını kaybeden 

Mustafa Turupçu'nun ismi 
gençlik merkezinde yaşıyor. 
“VAKFIKEBİR VE GENÇLİĞİN 
SEVDALISI BİR İNSANDI”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta; Mustafa 
Turupçu'nun isminin Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi'ne verilmesin-
de emek harcayanlara teşekkür 
ediyorum. Balta, “Mustafa 
Turupçu hocamız, Trabzon 
Sevdalısı, Vakfıkebir sevdalısı,  
gençliğin sevdalısı, bayrak ve 
vatan sevdalısı, dost sevdalısı 
bir ağabeyimizdi. Ta-nıdığım 
günden beri hiç kimse-yi 
darıltmayan, sırf mesleğini 
yapmaya gayret eden insan 
sevdalısı bir abimizdi. Kendisi-
ni bu ilçenin gençlerine ada-
mıştı. Sürekli proje üreten ve 
gençlik adına bir şeyler yapma 
gayretinde olan bir büyüğü-
müzdü. Mustafa hocamızın adı 
gençlik merkezimizle 
bütünleşmişti. 2019 yılında 
geçirdiği kalp krizi nedeniyle 

vefat ederek aramızdan ayrıldı. 
Bir kez daha kendisine 
Allah'tan rahmet diliyorum. 
Mekânı cennet olsun. İsminin 
ilçemizde ve bilhassa gençlik 
merkezimizde yaşatılması için 
önemli girişimlerde bulunan ve 
bunu başaran değerli TBMM 
Çevre Komisyon Başkanımız 
ve Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya, Sayın 
Bakanımız Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'na ve 
emek harcayan herkese 
teşekkür ediyorum dedi.
“BURADA EĞİTİM ALAN 
GENÇLER İNŞALLAH ONU 
ÖRNEK ALACAK”
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
bir dizi ziyaretlerde bulunmak 
için geldiği Vakfıkebir ilçemizde 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi'ni de ziyaret ederek 
Turupçu anısına yapılan ve 
kısa öz geçmişinin yazılı 

olduğu pano önünde rahmetli 
Turpçuyu özlemle andıklarını 
söyleyerek, onu unutmamız 
mümkün değil dedi. 
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı Muhammet Balta, 
“Sayın Mustafa Turupçu'nun 
ölümünden sonra isminin 
yaşatılması için Belediye 
Başkanımız ve ilçe Başkanımız 
çeşitli girişimlerde bulunarak 
bizleri bilgilendirmişlerdi.  
Mustafa Turupçu ağabeyimiz 
gençlik merkeziyle özdeşleşmiş 
olduğuna göre ölümünden 
sonra isminin de yaşatılması 
bizim için görev olmuştu. 
Bizlerde bu bilinçle Mustafa 
Turupçu'nun ismi gençlik 
merkezinde yaşatmak için 
Bakanlık nezdinde girişimlerde 
bulunduk. Kendim konunun 
bizzat takipçisi olarak bu isim 
konusunu Gençlik ve Spor 
Bakanımız Sayın Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'na 
iletmiştim.  Sayın Bakanımızın 

oluruyla da Mustafa Turupçu 
hocamızın ismi Vakfıkebir 
Gençlik Merkezimize verilmiş 
oldu. Mustafa Turupçu 
hocamızın isminin özdeşleştiği 
yerde olacak olması başta 
kendini adadığı gençlerde ve 
bizlerde büyük bir sevince 
neden olmuştu. Bu vefalı 
görevin yerine gelmesini 
sağlayan ve kararı veren 
Gençlik ve Spor Bakanımız 
Sayın Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu'na Vakfıkebir adına 
teşekkür ediyorum. Bu güzel 
insan, eğitime çok büyük 
katkılar sağladı. Onun isminin 
yaşatılması önemli. Onu bir kez 
daha rahmetle ve özlemle 
anıyorum. Burada eğitim alan 
gençler inşallah onu örnek 
alacak. İsmini unutmayacak, 
unutturmayacak. Ailesine tekrar 
baş sağlığı diliyorum. Mustafa 
Turupçu'yu unutmamız 
mümkün değildir. Mekanı 
Cennet olsun" diye konuştu.

SAYIN TURUPÇU'YU UNUTMAMIZ 
MÜMKÜN DEĞİLDİR!

T
rabzon Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Beden 
Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Tamer Civil, sporcu 
çocuklar ve ailelerine yönelik 
çocuk sporcularda beslenme 
ve spor yaralanmaları 

konusunda bilgi verdi. 
Çocuklarla soru cevap şeklinde 
gerçekleştirilen etkinlikte, 
çocuklara hem ziksel hem 
zihinsel sağlık için öğün 
atlamadan ve her öğünde her 
besin öğesini içeren gıdaları 
tüketmeleri, paketlenmiş 
gıdalardan uzak durmaları 
ifade edildi. Ayrıca uyku 
saatlerine ve uyuma sürelerine 
de özen göstermelerinin önemi 
vurgulandı. Ancak bu şekilde 
büyüme, gelişme ve sportif 
performansın istenen düzeye 
gelebileceğinin altı çizildi. 
Toplantıda sporcu çocuklara 
futbolun sakatlanma riski 
yüksek olan bir spor dalı 
olduğu ve bu nedenle 

antrenman günü aşırı 
yorgunluk oluşturacak 
aktiviteler yapmamaları, 
antrenman öncesi hava 
koşullarına göre ısınmanın 
önemi konusunda paylaşımda 
bulunuldu. Vakfıkebir Futbol 
Okulu Yöneticileri seminer ile 
ilgili olarak yaptıkları 
açıklamada; “ Sporcular 
açısından verimli bir seminer 
oldu. Amacımız küçük yaştan 
başlayıp bilinçli sporcular 
yetiştirmek ve sporcularımıza 
aktardığımız teorik bilgileri 
onların günlük yaşantıların da 

uygulamalarına yardımcı 
olmaktır dediler.” Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi Konferans 
Salonunda yapılan seminere 
Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil, 
Trabzon Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Tamer Civil, Vakfıkebir 
Trabzonspor Taraftarlar 
Derneği Başkanı Hasan 
Bahadır, öğrenci velileri ve 
Vakfıkebir Futbol Okulu 
yöneticileri katıldılar. 

MHP'Li BELEDiYE BAŞKANLARINI
VAKFIKEBİR'DE AĞIRLANDI

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezini ziyaret ederek efsane 
Müdür Mustafa Turupçu'yu özlemle anarak unutmayacaklarını söyledi. 

Ziyaret sırasında misar belediye 
başkanlarına Şalpazarı Belediye Başkanı 

Rek Kurukuz, Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk ve 
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun 
eşlik ettiler. Belediye Başkanımız Muhammet 
Balta, çeşitli ziyaretlerde bulunarak yöremizin 
turistik yerlerini gezecek olan Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye Başkanlarına Osmanlı 
Belgeleri'nde Vakfıkebir isimli kitabımız ile 
birlikte ilçemize özgü bazı hediyeler verdi.

Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelerek, Vakfıkebir ilçemizde konaklayan 30 Milliyetçi Hareketi Partili 
(MHP) Belediye Başkanı, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.

ÇOCUK SPORCULARDA 
BESLENME VE SPOR SAKATLANMALARI
Vakfıkebir Futbol Okulu bünyesinde eğitim gören sporculara yönelik “Çocuk Sporcularda Beslenme ve Spor 
Sakatlanmaları” hakkında Trabzon Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tamer Civil tarafından seminer verildi. 

Öğretim Üyesi 
Dr. Tamer Civil

G
örele Belediyesi tarafından Soğuksu Mahallesinden 
Çeşmebaşı Mahallesine bağlantısı bulunan Devgeoğlu 
Sokakta yol genişletme, yenileme ve kanalizasyon hattı 

döşeme çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde takip eden 
Belediye Başkanı Tolga Erener, yolun son durumuyla alakalı 
bilgi aldı.Erener, Belediye çalışmalarının hızla devam ettiğini 
belirterek, “Soğuksu Mahallesinden Çeşmebaşı Mahallesine 
bağlantısı bulunan Devgeoğlu Sokakta yol genişletme, 
yenileme ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına 
başladık. Bilindiği üzere Devgeoğlu Sokakta mevcut bir 
yolumuz vardı fakat yolun rampalı olmasından dolayı trak 
akışı sıkıntı yaşıyordu. Belediye olarak rampayı en aza 
indirmek, mahallemizdeki kanalizasyon sorununu da çözmek 
için Devgeoğlu Sokakta çalışma başlattık. Yolumuz 
tamamlandığında trak akışı daha güvenli olacaktır” dedi.  

ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Görele Belediyesi tarafından Soğuksu Mahallesinde yol genişletme, 
yenileme ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başlandı.



> Sadık AYDIN 4'de

VAKFIKEBİR AK PARTİ GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR
Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
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ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

TONYA “MYO” FAALiYETLERiNE
ARALIKSIZ DEVAM EDiYOR

> Sadık AYDIN 3'de> Ahmet Kamburoğlu 3'de

ESNAF KEFALET KOOPERATiFLERi
ESNAFIMIZIN CAN DAMARI

GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1991'den günümüze kadar

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

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

FINDIK
ALIM-SATIMI

Çarşı Mahallesi Sedef Sokak No: 2/A  Vakfıkebir / TRABZON 0462 841 57 46 0462 841 24 42 www.uluduz.com.tr

VAKFIKEBiR “FEN” 
ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

> Abdulkadir Aynaci 4'de

0462 841 4 000 - 0545 422 24 61 Çarşı Mah. Şadırvan Sok. No:4/A

Vakfıkebir / TRABZONabdulkerimsigorta@gmail.com

Trafik

Kasko

İş Yeri

Konut

Deprem

Yangın

Sağlık

Mühendislik

Nakliyat

A.Kerim BAŞ
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BAŞ
Sigorta

Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

G

Vakfıkebir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimle-
rinde, Hasan Topaloğlu yeniden başkan seçildi.

Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürü 
İlyas Ün, Gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu'na pandemi döneminde yapılan 
çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Teşkilatı Ahmet Uzun Başkanlığında 
Trabzon İl genelinde yapılan değerlendirmede en çok üye 
yapan ilçe teşkilatı olması dolayısı ile bir plaketle ödüllendirildi.

Vakfıkebir Fen Lisesi 2021-2022 Eğitim Öğretim 
yılında da alanında uzman eğitim kadrosu ve yeni 
öğrenci pansiyonu ile öğrencilerini bekliyor.   


