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Vakfıkebir İlçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kamu yatırımlarına zarar verilmesi ilçe
halkının tepkilerine neden oluyor. Tahrip edilen iskelenin korkulukları Belediye tarafından yenilendi.

VAKFIKEBÝR'DE SEL TAÞKIN
TEHLÝKESÝ ERKEN UYARI TATBÝKATI
Trabzon Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'nun katılımıyla Vakfıkebir İlçemizde düzenlendi. 

Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim
yılı için Büyükliman Bölgesi'ndeki ortaokullarda okulun tanıtımını yaptılar. 

Vakfıkebir ilçemizde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenlendi.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“GÜZEL OLDU”
Vakfıkebir'den bir tatbikat geldi geçti…
Geçen hafta yoğun bir trak yaşanmış oldu 
Vakfıkebir'de…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 
katıldığı tatbikat, başarı ile bitmiş oldu…
Esnaf, lokantalar ve marketler mutluydu.
Lokantalar daha çok iş yapma fırsatı buldu.
Böyle baktığımız da çok güzel, çok iyi ama 
insanların eleştiri konusu oldu.
Bu kadar sıkıntı varken, bu tür tatbikatlara 
gerek var mıydı diye konuşuluyor…
Güzel bir tatbikatı daha geride bıraktık. 
Tüm Türkiye, Vakfıkebir ismini bir kez daha 
duymuş oldu. 2000 ila 3000 kişi diğer 
illerden Vakfıkebir'e geldiler.
Vakfıkebir'de Bir Dünya Klasiği olan 
Vakfıkebir Ekmeğini tatma fırsatını 
yakaladılar…
Diğer ilden gelen bir arkadaşa sorduk; hiç 
Vakfıkebir Ekmeği tatmış mıydınız?
Hayır; çok güzel, değişik bir tat söyledi ve 
Vakfıkebir Ekmeğini yemeğe devam etti…
Vakfıkebir'den böyle tatların çıkması gurur 
verici…
Vakfıkebir'den Dünya'ya ve tüm Türkiye'ye 
dağılan birçok marka var…
Vakfıkebir üretilen Ekmeğimizle ünlüyüz;
Vakfıkebir üretilen Tereyağımızla, 
peynirlerimizle ünlüyüz;
Vakfıkebir'de üretilen, Dünya'nın belirli 
ülkelerine gönderilen şofben ve ısıtıcıları 
ile ünlüyüz…
Vakfıkebir isminin her platformda geçmesi, 
işimizi en iyi şekilde yaptığımızın 
göstergesidir…
***************
Neden; yapılana saygı duymuyoruz?
Neden; yapılanı kırmaya gayret 
gösteriyoruz?
Neden; yapılana sahip çıkmıyoruz?
Neden, neden, neden…
Bir nedeni var mı?
Vakfıkebir, Yalıköy'de Ekmek Temalı Millet 
Bahçesi yapıldı. Hafta sonları insanları 
rahat bir nefes aldığı ve çocukların rahatça 
oynayabileceği bir alan meydana getirildi…
Bakın görün ki, temiz insanımız da yok…
Acaba insanlarımız evlerini de böyle mi 
bırakıyorlar…
Yiyecek atıkları her yerde, tuvaletlere 
girme şansınız yok…
İnsanımızın temizlik anlayışı bu mu?
Temizlik İmandandır…
Ama bizim insanımız bunu bilmiyor…
Bazen tuvaletler de karşımıza A4 kağıdına 
yazılmış bir söz çıkıyor;
“Nasıl bulmak istiyorsan, öyle bırak”
Neden bunu yazdıklarını hiç düşündünüz 
mü?
Yazık vallahi yazık…
Vakfıkebir'de plaj yapıldı, her şeyi kırmayı 
başardık…
Vakfıkebir'de yürüyüş yolu yapıldı, 
kauçukları söktük…
Vakfıkebir'de iskele korkulukları yapıldı, ya 
deniz aldı ya da kırdık…
Vakfıkebir'de alt geçitler yapıldı, ya resim 
yaptık yada tuvaletimizi…
Ve bunun gibi birçok yanlış…
Neden bizler yapılana sahip çıkmak yerine, 
zarar veriyoruz…
Bu işler bizim paralarımızla yapılıyor ve 
zarar veriyoruz.
Bizler dışarı da zarar veriyoruz, evinize 
gittiğiniz de aynen zarar vermeye devam 
mı ediyorsunuz? 
Arkadaş yazıktır, günahtır…
Zarar vermektense veli nimetlerden 
faydalanmasını bilmemiş gerekir.
Yapılana sahip çıkmak, zarar vermemek, 
zarar verenleri uyarmak/şikayet etmek, 
bizim görevimizdir…

Alper Özkan KARAGÖL
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SAHİP ÇIKMIYORUZ!
Vakfıkebir İlçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kamu
yatırımlarına zarar verilmesi ilçe halkının tepkilerine neden oluyor.
Tahrip edilen iskelenin korkulukları Belediye tarafından yenilendi.

V
akfıkebir İlçesinde 
kimliği belirsiz kişi 
veya kişiler tarafından 

kamu yatırımlarına zarar 
verilmesi ilçe halkının 
tepkilerine neden oluyor. 
Vakfıkebir ilçesinde daha 
önceden Plaj içerinde 
bulunan kabin ve fıskiyelere, 
çocuk oyun gruplarına, 
parklarda bulunan oturak ve 
masalara, yürüyüş yolundaki 
kauçuklara, aydınlatma 
direkleri ve lambalarına ve 
en son olarak da tarihi 
iskelemizin korkuluklarına 
yapılan saldırılar sonucu 
zarar gören hizmetler ilçe 
halkı tarafından tepki ile 
karşılandı.  İlçe halkı verilen 
zarara tepki göstererek, 
“Vakfıkebir hepimizin. 
Unutulmamalıdır ki sosyal 
alanlarımıza, parklarımıza ve 
iskele korkuluklarına 
yapılanlar, sadece 
çalışanlara ve verilen emeğe 
değil tüm ilçemizde yaşayan 
insanların hakkına da 
yapılmış bir saldırıdır. Bu tür 

eylem içerisinde olanları 
kınıyoruz” ifadelerini 
kullandılar.
“VAKFIKEBİR İSKELESİ”
Tarihi Vakfıkebir iskele 1959 
yılında 235 metre 
uzunluğunda inşa edildi. 
1967 yılında Vakfıkebir 
Belediyesine devri 
gerçekleşti. Yapıldığı yıllarda 
Büyükliman ismine uygun 
olarak gemilerin yükleme 
boşaltma yaptığı liman olarak 
kullanıldı. 2006 yılında sahil 
yolunun geçmesi ile birlikte 
boyu kısılan tarihi iskele ilçe 
halkının gezdiği, balık tuttuğu 
ve nefes aldığı bir sosyal 
alan olarak Vakfıkebir'e 
hizmet etmeyi sürdürüyor.
Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta,  
hizmetlerin bu hale 
getirilmesine anlam 
veremediklerini belirterek 
yapılanın bir kamu malına 
zarar vermenin dışında 
vatandaşların da tamamına 

verilmiş bir zarar olduğunu 
belirtti.
“VAKFIKEBİR HEPİMİZİN, 
YAPILANLARI KORUMAK 
DA HEPİMİZİN GÖREVİ”
Başkan Muhammet Balta 
yaptığı değerlendirmede; 
“Belediye olarak binlerce 
liralık maliyetlerle ilçemize 
kazandırdığımız yatırımların 
bu şekilde tahrip edilmesi 
sadece bizi değil tüm ilçe 
halkımızı üzmektedir. Kendini 
bilmez şuursuz kişi yada 
kişiler tarafından çok güzel 
bir şey yapıyorlarmış 
düşüncesiyle tahrip edilen 
hizmetlere tüm Vakfıkebir 
halkının sahip çıkması bizleri 
mutlu etmektedir. Bu 
hizmetler ilçe halkının 
parasıyla, devletimizin 
destekleriyle yapılıyor. 
Nitekim Hz. Peygamber 
efendimiz, Hayber savaşında 
elde edilen ve henüz taksim 
edilmemiş olan kamuya ait 
ganimetlerden bazı değersiz 
eşyayı alan, daha sonra da 
düşman tarafından öldürülen 

sahabenin, büyük bir günah 
işlediğini, bu günahtan dolayı 
şehit olmadığını belirtmiş ve 
cenaze namazına 
katılmamıştır. (Müslim) Kamu 
mallarını haksız yere almak, 
devlet mallarını talan etmek 
dinimizce de yasaklanmıştır” 
dedi. Başkan Balta, 
“Vakfıkebir Belediyesi olarak 
bizlerin en büyük görevi, 
ilçede yaşayan her bir 
hemşehrimizin ihtiyaç 
duyduğu hizmeti vermek, 
vatandaşlarımızın rahatı ve 
mutluluğuna katkı sunmaktır. 
Bunu yaparken de tüm 
hizmetlerin, tesislerin, 
yapıların ve projelerin 
parasının da 
vatandaşlarımızın vergileriyle 
hayata geçtiği hassasiyetine 
büyük özen gösteriyoruz. Biz 
böylesine titiz bir tutum 
içerisindeyken ilçemize 
kazandırdığımız 
parklarımızın, tesislerimizin 
ve sosyal alanlarımızın 
kimliği belirsiz kişi veya 
kişiler tarafından zarar 
verilmesi, bizleri ziyadesiyle 
üzmektedir. Zira söz konusu 
alan, eser ve tesislerin 
tamamı birer kamu malıdır ve 
tüm Vakfıkebirliye aittir. 
Hepimizin ortak malı olan bu 
hizmetlere yapılanlar sadece 
bizlerin çalışması ve 

emeğine değil, tüm 
hemşehrilerimizin hakkına da 
yapılmış bir saldırıdır. 
Vakfıkebir'in malı olan bu 
hizmetlere zarar verenlere 
karşı tüm hemşehrilerimizin 
duyarlılığına ve desteklerine 
ihtiyacımız var. Lütfen sosyal 
alanlarımıza zarar 
vermeyelim, temiz ve titiz 
kullanalım. Tarihi iskelemizin 
korkuluklarına yapılan bu 
zarar, belediyemiz tarafından 
karşılandı. Bu zararı 
yabanlar sadece 
belediyemizi değil İlçe 
Halkımızı da cezalandırdılar. 
Bu paralar hepimizin 
cebinden çıktı. Tarihi 
iskelemiz, ilçe halkımızın ve 
ilçemize gelen 
misarlerimizin gezebildiği, 
hem balık tutmak hem de 
sosyal bir yaşam alanıdır. 
Lütfen bu tarihi iskelemize 
sahip çıkalım. Tarihimize ne 
kadar sahip çıkarsak, 
ilçemizde o kadar gelişir, 
büyür ve güzelleşir. Biz 
gereken tadilatı yaparak 
iskelemizde 
vatandaşlarımızın 
yaşayabilecekleri can 
güvenliğine karşı önlem 
sağladık. Bu kamu 
yatırımlarını koruyup 
kollamak yine bizlere ve ilçe 
halkımıza düşüyor dedi.” 

VAKFIKEBİR MTAL BÜYÜKLİMAN BÖLGESİ'NDE FARK YARATIYOR
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için Büyükliman Bölgesi'ndeki ortaokullarda okulun tanıtımını yaptılar. 

V
akfıkebir MTAL 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada 

amaçlarının kurum olarak 
bilinirliğini arttırmak Mesleği 
ve Mesleğin özelliklerini 
anlatmak amacıyla 25 Mayıs 
ve 02 Haziran 2022 tarihleri 
arasında okul tanıtım etkinliği 
planlanarak uygulaması 
yapıldı. Kurum Müdürü 
Mehmet Kahveci 
liderliğindeki Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdür 
Başyardımcısı Ali Yücel 
Yıldız, Koordinatör Müdür 
Yardımcısı Emel Yıkılmaz, 

Teknik Müdür Yardımcısı 
Sinan Cahit Doğan, Müdür 
Yardımcısı İsa Karaman ve 
Pansiyon Sorumlu Müdür 
Yardımcısı Ergül Er'den 
oluşan çalışma ekibinin 
yanında Alan/Dal 
öğretmenleri de tanıtıma 
katıldı. Vakfıkebir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
(Uygulama Oteli) verdiği 
eğitim-öğretimin yanında 
yaptığı hizmetlerle bölgede 
fark yaratıyor.
“OKULUMUZ BÖLGEYE 
HİZMET VERİYOR”
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi (Uygulama 
Oteli) Okul Müdürü Mehmet 
Kahveci yapılan çalışmalar 
hakkında yaptığı açıklamada;  
“Okul tanıtım çalışmaları 
çerçevesinde Trabzon ve 
Giresun illerini kapsayan 6 
ilçede tanıtım gerçekleştirildi. 
Büyükliman İlçelerinden 
Vakfıkebir, Tonya, Şalpazarı, 
Çarşıbaşı, Beşikdüzü ve 
Giresun'un Eynesil 
ilçelerindeki okullar ziyaret 
edilerek okulların 8. Sınıarı 
kapsayan ziyaretlerde 36 
ayrı okul ile irtibat 
kurulmuştur. Tanıtım 

çalışmalarında okulda 
bulunan Konaklama ve 
Seyahat Hizmetleri ile 
Yiyecek içecek hizmetleri 
alanlarının özellikleri 
anlatılmıştır. Bacasız fabrika 
olarak adlandırılan Turizm 
sektörünün dünyadaki yeri ile 
ülkemiz insanlarının sektöre 
ve mesleğe bakış acıları 
üzerinde durulmuştur. 
Tanıtım etkinliklerinde 
mesleğin özellikleri, eğitim 
durumu, yüksekokul veya 
üniversite devam etme 
durumu, kamudaki istihdam 
– iş bulma durumu, özel 
sektör temsilcilerinin 
sektörden beklentileri ve 
yerel turizmin önemi ile 
evrensel turizmin beklentileri 
anlatılmıştır. Kurum, eğitim 
bloğu,  öğrenci pansiyon 
bloğu ve turizm sertikalı 
uygulama oteli bloğu olmak 
üzere 3 ana bloktan 
oluşmaktadır. 
Kurumumuzdaki öğrenci 
pansiyonu 90 kız 90 erkek 
öğrenci kapasiteli olarak 
yapılmıştır. Pansiyonda kalan 
öğrencilere sabah kahvaltısı, 
öğle yemeği ve akşam 
yemeği olmak üzere 3 öğün 
ücretsiz yemek verilmektedir. 
Pansiyonda otel 
standartlarında odada kalma 
olanağı, ders- etüt yapma 

salonları, yemekhane, 
mescit, ütü odası, tv salonu 
ve satranç masa tenisi, 
mangala v.b. etkinlik oyunları 
oynanabilir. Okula gelen 
öğrencilerimizin devlet 
tarafından sigortaları 
başlatılmakta ve onlara 
ayrıca ücret ödenmektedir. 
Uygulama otelinde staj 
uygulaması yapılmakta olup 
ve öğrencilere staj ücreti 
ödenmektedir.11. ve 12. Sınıf 
öğrencileri yüksek 
standartlardaki otellerde staj 
yapmakta olup bugün 3 bin 
TL ücret almaktadır. Staj 
dönemleri mayıs ile ekim 
dönemidir. Bu doğrultuda 
okulumuz bölgeye hizmet 
vermektedir.”
Müdür Kahveci; 
“Kurumumuzda bulunan iki 
mesleki alanın tanıtımı ve 
mesleğin çalışma 
hayatındaki karşılıkları 
paylaşıldı. Aynı zamanda 
mesleği yapacakların 
beklentilerin ne olduğu 
açıklanmaya çalışıldı. 
Yiyecek içecek hizmetleri ile 
konaklama seyahat 
hizmetleri alanı tanıtımları 
gerçekleştirilmiştir. Okulda 
modern çağın gerekliliği olan 
e-uygulamalar ve e-sınav 
hizmetleri de verilmektedir 
dedi.”



Büyükliman
Postası 3 HABER 10.06.2022

Ç
eşitli kurumlardan yaklaşık 
olarak iki bin personelin 
katılımıyla düzenlenen ve çok 
sayıda ilkin yaşandığı tatbikatı 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 
yanı sıra Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, Vakfıkebir Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, AK Parti Trabzon İl 
Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta,  Ortahisar Belediye 
Başkanı Ahmet Metin Genç, AFAD 
Başkanı Yunus Sezer, ilçe 
kaymakamları, ilçe belediye 
başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, 
ilgili kurumlarım müdür ve idarecileri 
izlediler. Tatbikatta, Türkiye Afet 
Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 
25 afet çalışma grubu, 11 İl AFAD 
Müdürlüğü, ulusal düzeyde 36 sivil 
toplum kuruluşu, AFAD gönüllüleri ve 
yerel destek ekiplerinden oluşan 2 bin 
personel görev aldı. Tatbikatla bölgede 
yaşanabilecek sel ve taşkın tehlikesine 
karşı DSİ 22. Bölge Müdürlüğü erken 
uyarı sistemine AFAD ve ASELSAN 

tarafından geliştirilen Haber Alma 
Yayma Sistemi'nin (HAY) entegre 
edilmesi ile risk altındaki vatandaşlar 
e-AFAD, AFAD SMS ve merkezi anons 
sistemiyle uyarıldı. Türkiye'de ilk kez 
uygulanan ve denenen sistemin yanı 
sıra Fol Deresinde havadan helikopter 
desteği ile temsili sel sonrası dere 
içinde arama çalışmaları yapıldı, 
Tatbikat kapsamında ayrıca geçici 
barınma alanları ile toplanma 
oluşturuldu. Tatbikata 248 kara, 4 hava 
ve 10 deniz olmak üzere toplamda 300 
araç katıldı. Arama kurtarma 
çalışmalarını izleyen ve burada bir 
açıklama yapan İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu; “Vakfıkebir'de Fol 
Deresi'nde biz bir sel ve taşkın 
tatbikatı yapıyoruz ve bu sel ve taşkın 
tatbikatı çerçevesinde burada arama 
kurtarmadan barınma ve toplama 
merkezlerine intikale kadar birçok 
tatbikatımızı gerçekleştiriyoruz. 
Trabzon'da bugün yapılan afet 
tatbikatı gibi Türkiye genelinde yıl 
sonuna kadar 53 bin 402 tatbikat 
yapıla. Sel taşkın tehlikesi erken uyarı 

tatbikatı ilk kez Vakfıkebir'de yapılıyor. 
Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı 
yapacağız. Bu özellikle deprem ve afet 
olan ülkelerde Japonya dahil olmak 
üzere her yıl yapılan bir tatbikattır. Bu 
tatbikatta tüm ülkemize yönelik 
yapacağız ve bütün bunlarla ilgili de 
inşallah bu yılın sonuna kadar da 53 
bin 402 tatbikatı tamamlamış olacağız. 
Bu tatbikatın kendine ait özellikleri var, 
yani ilkleri var. Sel taşkın tehlikesi 
erken uyarı tatbikatı ilk kez yapılıyor. 
Yani burada bir erken uyarı sistemi 
koyduk. Bu erken uyarı sisteminde 
Meteoroloji ve DSİ ile birlikte onların 
ortaya koyacakları bir sistemle tüm 
vatandaşlarımıza belediye 
hoparlörlerinden, ilgili cami 
hoparlörlerinden, bir sistem olarak 
otomatik olarak iletilmektedir. İkaz ve 
alarm sistemi ilk kez burada 
kullanılmış yeni bir sistemdir. Hem 
alarm hem sesli uyarı sistemi bunlarda 
otomatik sistemlerdir. Yine bunun yanı 
sıra ilk defa bir sel tatbikatında haber 
alma yayma sistemi yani neyle karşı 
karşıya kaldığımız bütün paydaş 
kuruluşlara özellikle DSİ ve 
Meteorolojiden aldığı bilgilerle AFAD'ın 
ortaya koyduğu bilgilendirme ile 
beraber bütün sistemi haberdara 
ediyor. Yine burada ilk kez kullanılan 
bir sistem daha var. Biliyorsunuz SMS 
olarak mesaj atılabilir ama ilk kez biz 
CMAS olarak mesaj atıyoruz. Yani 
hücresel mesaj attık ve bunu burada 
değerlendirdik. Yani CMAS mesajını 
değerlendirdik. Yine burada bunu 
Kağıthane de yapmıştık, bizim
e-AFAD uygulamamız var telefonlara 
indirilebildiğimiz. Bunu da burada 
deniyoruz. Yani orada mahsur kalmış 
bir kişinin 112 'ye e-AFAD üzerinden 
ulaşarak ona konumsal olarak nerede 
olduğunun bilinmesi ve ona gidecek 
sağlık kuruluşlarımızın UMKE 
kuruluşlarımızın yardımlarıyla 
oluşabilecek süreci de burada tekrar 
deniyoruz. Yine ilk defa da dere 
kenarlarına ve yollara afetle alakalı 

yani selle alakalı bir riskle karşı 
karşıya kaldığında toplanma alanlarına 
nasıl gidilebileceğine yönelik 
yönlendirme tabelalarını ve levhalarını 
da burada bu AFAD'da ortaya koymuş 
oluyoruz. Türkiye'nin küresel bir 
araştırmaya göre doğal afetlere maruz 
kalma riski ölçüldü. Bu risk Türkiye için 
11.81'den 12.57'ye yükseldi. Yani 
bizim doğal afetlerle karşı karşıya 
kalma riskimiz ülke olarak yükselmiştir. 
Bu birincisi, ikincisi ise ülkelerin doğal 
afetlerin olumsuz etkileri ile başa 
çıkma ve afet sonrasında uyum 
sağlama kapasitelerini ölçen bir oran 
var. Bu oranda güvenlik açığı olarak 
nitelendiriliyor. Bütün ülkelerin kendine 
ait güvenlik açıkları var. Bizim güvenlik 
açığımız da 45. 57'den 40.65'e düştü. 
Yani biz orta seviyeden düşük 
seviyeye güvenlik açığı açısından 
düşmüş olduk. Bu ne demektir, yani bu 
tatbikatlar eğitimler şunu söyleyeyim 
son 2 yılda karşı karşıya kaldığımız 
afetler de şu anda 60 bin başvurulan, 
hasar alan, yıkılması gereken ev tespit 
edildi ve bunların planlamaları yapıldı. 

Şu anda bunların 47 bini tamamlandı 
ve teslim edildi. Buna dahil olmak 
üzere bu derelerde gördüğünüz dere 
kenarlarındaki iyileştirme çalışmaları 
yani ıslah çalışmaları da dahil olmak 
üzere, derelerin yukarısında yapılan 
setler de dahil olmak üzere yine
bunun yanı sıra kentsel dönüşümlerde 
dahil olmak üzere bütün bunları 
ölçtüler ve Türkiye biraz önce 
söylediğim 45.57'den 40.65'e düştü. 
Yani güvenlik açığı orta seviyeden 
düşük seviye ama doğal afet olma riski 
de düşük seviyeden orta seviye yani 
11.81'den 12.57'ye çıkmış oldu” dedi. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, "Çeşitli 
kurumlarımızdan yaklaşık olarak iki bin 
personelin katılımıyla düzenlenen 
'Trabzon Sel Taşkın Tehlikelisi Erken 
Uyarı Tatbikatının' Vakfıkebir İlçemizde 
düzenlenmesini sağlayan, 
katılımlarıyla bizleri onurlandıran 
İçişleri Bakanımız
Sayın Süleyman Soylu'ya ilçem
adına teşekkür ediyor, şükranlarımı 
sunuyorum" dedi.

VAKFIKEBİR'DE SEL TAŞKIN TEHLİKESİ ERKEN UYARI TATBİKATI
Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Vakfıkebir İlçemizde düzenlendi. 
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UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Vakfıkebir'de "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" seferberliği kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla
"Dünyayı Ekrana Sığdırma" temalı ilköğretim okullarına yönelik doğa uçurtma şenliği düzenlendi.    

V
akfıkebir İlçesi Fevziye 
İlk ve Ortaokulunda 
"Davranışsal Bağımlılıkla 

Mücadele" seferberliği 
kapsamında farkındalık 
oluşturmak amacıyla "Dünyayı 
Ekrana Sığdırma" temalı 
ilköğretim okullarına yönelik 
uçurtma şenliği düzenlendi. 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 
ile Bağımlılıkla Mücadele 
Yüksek Kurulu'nda (BMYK) 
alınan kararlar doğrultusunda 
toplumun tüm kesimlerinin 
katılımıyla yurt genelinde 
bağımlılıkla mücadele 
seferberliği başlatıldı. 
Bu kapsamda uyuşturucu, 
sigara, nargile, alkol ve dijital 
bağımlılıkla mücadelede 
farkındalık oluşturmak 
amacıyla Vakfıkebir'de uçurtma 
etkinlikler düzenlendi. 
Vakfıkebir İlçesi Fevziye İlk ve 
Ortaokulunda düzenlenen 
uçurtma şenliği, öğrenciler 
tarafından büyük ilgi gördü. 

Çok sayıdaki ilköğretim 
öğrencisi ve öğretmenleriyle 
birlikte hep birlikte etkinliğe 
katıldı. Etkinlik kapsamında 
toplumdaki her türden 
bağımlılığa dikkat çekmek 
amacıyla aynı anda havaya 
salınan onlarca uçurtmalar, 
renkli görüntülere sahne oldu.
“ÇOCUKLARIN 
YAŞANABİLECEK TÜM 
OLUMSUZLUKLARDAN 
KORUNMASI GEREKİR”
Şenlikte konuşma yapan Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 
çocukların yarınların büyükleri 
olduğunu ve onların 
yaşanabilecek tüm 
olumsuzluklardan korunması 
gerektiğini hatırlatarak, 
"Dünyayı Ekrana Sığdırma' 
sloganıyla düzenlemiş 
olduğumuz uçurtma şenliği 
öğrencilerle birlikte burada 
olmaktan büyük memnuniyet 
duymaktayız. Teknoloji ve 
bilgisayar, hayatımızın büyük 

bir kısmını kapsamaya başladı. 
Bizler istiyoruz ki gençleri 
çocukluk yıllarında yaşadığımız 
gibi doğa ile iç içe olmalarını 
arzu ediyoruz." dedi. Doğadaki 
temiz havanın teneffüs 
edilmesiyle bireylerin sağlıklı 
bünyeye sahip olacaklarını 
belirten Altın, şöyle konuştu: 
"Millî Eğitim Müdürlüğümüz 
koordinesinde yapılan bu 
etkinlikle öğrencilerimizi 
doğanın o eşsiz manzarasıyla, 
havasıyla ve renkleriyle 
buluşturduk. Bu sayede diğer 
okullardaki öğrencilerle de 
akran arkadaşlıkları kurulmuş 
oldu. Bugün Güzel bir anı, 
güzel bir hatıra, coşkulu bir gün 
geçirdik. Düzenlediğimiz 
etkinlikle aslında hedefimize 
ulaşmış olduk. Bu uçurtma 
şenliği ile bağımlılık konusuna 
dikkat çekmek, kaynaşmaya, 
tanışmaya, stres atmaya vesile 
olmak istedik. Bu sayede 
çocuklar, mutlu ve huzurlu 
güzel bir gün geçirdiler." Altın, 
yıl içinde okullardaki çeşitli 
kademelere yönelik bu tür 
etkinliklerin belirlenen takvim 
doğrultusunda devam 
edeceğini sözlerine ekledi.
Öğrenciler okul bahçesinde 
açık alanda uçurtmalarını 
uçurdu. Bazı öğrencilere 
öğretmenleri ve aileleri de 
yardımcı oldu.  Bazı öğrenciler 
uçurtmasını metrelerce 
yükseğe uçurmasıyla büyük 
sevinç yaşadı. Uçuramayanlar 
ise rüzgarın daha da kuvvetli 
esmesini bekledi.

Osman KOYUNCU

YENİ OSMANLICILIK, İTTİHAT VE TERAKKİ
smanlının son dönemi üzerinde pek 

Oçok tartışmalar yapılmıştır ve 
bunların başında 11. Abdülhamit 

gelir. Bazılarına göre ulu hakan, bazılarına 
göre kızıl sultan, bazılarına göre ise 
statükocu(yeniliğe karşı direnen), 
istibdatçı(keyfi idareyi seven) vatansever 
dindar bir sultandır. 11. Abdülhamit, 1876 ile 
1908 yılları arasında saltanat sürdüğü 
dönemde, Osmanlının toprak kaybı 
bugünkü Türkiye'nin yaklaşık iki katıdır. 11. 
Abdülhamit'e karşı olanlar genelde İttihat ve 
Terakki cemiyetinde toplanmışlardı. 
Bunların içinde her milletten, her 
düşünceden insanlar vardı.

    İttihat ve terakki, birlik ve kalkınma 
demektir. Bu cemiyetin amacı, İslam'ı Türk 
devlet tecrübesi ile birleştirerek, Türklerin 
kontrolünde Osmanlı adı altında bu birliği 
sürdürmekti. Bu birlik, yabancılara geniş 
haklar vererek Osmanlıya bağlı kalmalarını 
sağlayacaktı fakat 11. Abdülhamit'ti engel 
olarak görüyorlardı.

    İttihat ve Terakki, İngiltere'nin dünya 
hâkimiyetine karşı çıkarak, Almanlarla iş 
birliği yapmışlardı. Osmanlı yenilince, 
İngiltere İslam âlemindeki sömürgelerini 
korumak için, ırkçılığı yayıp, İslam'ı geri 
kalma nedeni göstererek, sözde bağımsız 
küçük ve birbirine düşman devletler 
kurdurarak İslam birliğinin engellediler. Bu 
şekilde Türklerin dünya siyasetindeki asıl 
rolleri ellerinden alındı, çeşitli batıl fırkalar 
ve mezhepler çıkartılarak İslam'ın bozuk bir 
din olduğu gösterildi, Türklerin siyasi gücü 
kırıldı. Osmanlı idarecileri tasfiye edilince, 

İttihat ve Terakki,'nin mason kısmı, çoğu 
olumlu olan bu cemiyetin bütün 
güzelliklerini zararlı göstererek projelerini 
millete unutturdular. Müslüman Türklerin 
Anadolu'ya göçleri hızlandırıldı. İttihat ve 
terakki, bu zamanda keyfi saltanatların 
yaşamayacağını öngöremediler.

    Rum, Ermeni ve Yahudi gibi azınlıklar, 
İttihat ve Terakki'nin yanındaydılar, eğer 
İttihat ve terakki dağılırsa başlarına 
geleceği şeyleri seziyorlardı ve o şekilde 
oldu, zulme maruz kaldılar. Tabiat boşluk 
kaldırmaz, İngilizlerin yaptığı hıyanet 
sonunda Osmanlı'nın güçlü birliği 
dağılınca, İngiltere bu yeri dolduramadı, 
güç birliği ABD de oldu. Onlarda adalet 
üzerine dünyaya hükmedemediler. DP'nin 
CHP içinden çıkması gibi CHP de ittihat ve 
terakkinin içinden çıktı fakat onun devamı 
değildir, çünkü amaçları farklıdır.

    Birlik, ilimle olur, AB birliği gibi cehalette 
birlik olmaz. Halkın %50 ye yakını 
okumadan, araştırmadan hükümet 
kontrolündeki medyaya bakarak karar 
veriyor. Şimdi yeni Osmanlı sevdalıları, 
Türk kimliği altında bu birliği kurmak 
istiyorlar. 11 Abdülhamit, bu birliği bozmak, 
saltanatını devam ettirmek için bunlar 
masondur propagandası ile bu birliği 
bozmaya çalıştı. Siyasal İslamcılar aynı 
durumu S. Demirel'in döneminde de 
yaptılar. AP, mason partisidir, buna oy 
verenler de masondur dedikler. Aynı safta 
namaz kılanlar birbirine kardeş olarak 
bakamıyor, bu durumda nasıl birlik 
kuracaklar. 

DOĞAMIZA SAHİP ÇIKMAK,
YARINLARIMIZA NEFES OLMAKTIR
Vakfıkebir ilçemizde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenlendi.

P
laj ve yürüyüş yolu 
güzergahımızda 
düzenlenen çöp toplama 

etkinliğine; Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Kaymakam Adayı Muhammet 
Furkan Bektaş, Belediye 
Meclisi Üyesi Havva Kurt, İlçe 
Emniyet Müdürü Merthan 
Çelikdağ, İlçe Jandarma 
Komutanı Mert Oğuztarhan, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Altın, İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürü Yunus Ali Civil,  
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz, İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü 
Remziye Kuleyin, Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral,  Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Müdürü İsmet 
Bank, Orman İşletme Şefi İlhan 
Kutanis, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Hasan Topaloğlu, Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç, 
Vakfıkebir 1874 spor Kulübü 
Başkanı Samet Yolcu, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Ahmet 
Birinci, Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi Müdürü Kadir 
Alay, Atatürk Ortaokulu Müdürü 
Çetin Zaim, Cumhuriyet İlk - 
Orta Okulu Müdürü Sinan 
Uzun, Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Cemile Kahyaoğlu, Fen 
İşleri Müdürü Mustafa Kemal 
Bulut, Muhasebe ve Temizlik 
İşleri Müdürü Özcan Alp, 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulundan öğretim 
üyeleri, öğretmenler, lise ve 
ortaokul öğrencileri ile 
vatandaşlar katıldılar.

“ÇEVRE HAYATIMIZIN 
VAZGEÇİLMEZİ”
Etkinlikte konuşan Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, çevrenin korunmasının 
çok önemli olduğunu, bu bilinci 
genç kuşaklara aktarmak 
istediklerini söyledi. Bu etkinlik 
ile çevrenin önemine dikkat 
çekmek istediklerini dile getiren 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, şunları kaydetti:  "Çevre 
hayatımızın vazgeçilmezi. Bu 
nedenle çevreyi ihmal 
edemeyiz. İhmal edilen çevre 
bize olumsuz ve kullanılamaz 
halde geri dönüyor. Her gün 
gelişen, değişen dünyamızda 
çevreye olan değer git gide 
önem kazanıyor. Bunun 
farkında olmamız lazım. Bunun 
için bizde bugün daire 
amirlerimizle, geleceğimiz olan 
gençlerimizle bir farkındalık 
oluşturmak için burada bu 
etkinliği düzenledik, tüm 
bireylerin çevre temizliğine 
karşı duyarlı olmalarını istiyoruz 
dedi. "
"DOĞAMIZA SAHİP ÇIKMAK, 
YARINLARIMIZA NEFES 
OLMAKTIR"
Çevre denince aklımıza sadece 
ağaç gelmesin. Tertemiz bir 

toprak gelsin. Tertemiz bir hava 
gelsin. Fabrikalar havayı 
kirletmesin. Araçların 
egzozundan dünyamızın 
havasını kirletici gazlar 
salınmasın. Topraklarımız 
kirletilmesin, yeşilimiz yok 
edilmesin. Bu güzel dünyamızı 
nasıl ki şimdi hep birlikte 
kullanıyoruz. Bizden sonra da 
bizim çocuklarımızla, 
torunlarımızla çok güzel bir 
çevre olarak kullanılsın 
istiyorum. Bugün burada güzel 
de bir mesaj verildi. Etrafa çöp 
atmayalım. Çöp kutularının 
içerisine atalım. Böylece 
çevremiz daha temiz olsun.  
Doğamıza sahip çıkmak, 
yarınlarımıza nefes olmaktır. 
Hedefimiz Türkiye Çevre 
Haftası çalışmalarına destek 
vermek ve bu toprakları vatan 
bilen her bir bireyin bilinçli bir 
çevre dostu olmasına katkı 
sağlamaktır. Doğaya 
bıraktığımız her bir çöpün, her 
bir atığın çevreye zararının çok 
yüksek olduğunu ve sadece 
dünyamıza değil, ülkemize de 
gerek toplum sağlığı gerekse 
ekonomik açıdan ciddi bir yük 
getirdiğini aklımızdan hiçbir 
zaman çıkartmamalıyız.” dedi.

10.06.2022

GENÇLİK MERKEZİ GÖNÜLLERE DOKUNMAYA DEVAM EDİYOR
Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi Gönüllü Liderleri öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca
“Gönüllülük Hareketi” olarak adlandırılan program dahilinde gönüllere dokunmaya devam ediyor. 

V
akfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
Gönüllü Liderleri 

öncülüğünde Aralık ayının 
'Gönüllülük Hareketi' olarak 
seçilen, Beşikdüzü Gürhan 
Yardım İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin gönüllerine 
dokundular. Gönüllülerle birlikte 
yüz boyama, halat çekme, 
çuval yarışı ve daha birçok 
eğlenceli etkinlik 
gerçekleştirildi.
MÜDÜR CİVİL; “GÖNÜL 
KÖPRÜLERİ KURMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”
Beşikdüzü Gürhan Yardım 
İlköğretim Okulunda yapılan 
etkinliklerin ardından bir 
açıklama yapan Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi Müdürü Yunus Ali Civil 
şunları kaydetti. “Bilindiği gibi, 
Bakanlığımız tarafından 
'Gönüllülük Hareketi' olarak 
organize edilen etkinlikler 
kapsamında her ay, 'Ayın 
Gönüllülük Hareketi' etkinliği 
yapmaya gayret gösteriyoruz. 
Haziran ayının hareketi olarak 
Beşikdüzü Gürhan Yardım 

İlköğretim okulunda 
öğrencilerimizle buluştuk. 
Ayrıca gençlik gönüllü 
liderlerimizin düzenlediği 
etkinlikler ile çocuklarımızın 
mutluluklarına tanık olduk. 
Onların yüzlerinde bir parça 
gülümsemeye sebep olmanın 
mutluluğu birçok şeye bedel. 
Çocuklarımızın ve 
gençlerimizin insani yardımdan 
önce, milli değerlere bağlı, 
çevreye ve tabiata saygılı, 
girişimci ruha sahip, toplumsal 
hayata aktif bir şekilde katılan 
ve temel hak ve hürriyetlerini 
de etkin bir şekilde kullanan 

uluslararası alanda akranlarıyla 
rekabet edebilecek seviyede 
güçlü şekilde yetişmelerini 
sağlamak, Bakanlığımızın ve 
Gençlik Merkezlerimizin en 
büyük hedeflerindendir. Bu 
sebeple, her geçen gün yeni 
gönül köprüleri kurmaya devam 
edeceğiz. Sivil toplum 
kuruluşlarımızla el ele 
vereceğiz, gönül gönüle 
vereceğiz, özellikle dezavantajlı 
bölgelerde hayat mücadelesi 
veren gençlerimizin yanlarında 
olmaya, onların potansiyellerini 
ortaya koymalarına yardımcı 
olmaya devam edeceğiz dedi.”
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"DİN İSTİSMARI İLE MÜCADELEDE " KONULU KONFERANS 
Vakfıkebir Müftüsü Şükür Küçük; "Dine dair kavramları ve değerleri kullanarak
insanları etkileyip maddî veya manevî çıkar elde etmek tam anlamıyla din istismarıdır."

Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, Fen Lisesi 
öğrencilerine "Din 

İstismarı İle Mücadelede Sahih 
Dînî Bilginin Önemi" konulu 
konferans verdi. Vakfıkebir Fen 
Lisesi Konferans Salonu'nda 
düzenlenen "Din İstismarı İle 
Mücadelede Sahih Dînî Bilginin 
Önemi" konulu konferansta 
konuşan İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, "Dine dair kavramları 
ve değerleri kullanarak 
insanları etkileyip maddî veya 
manevî çıkar elde etmek tam 
anlamıyla din istismarıdır" dedi.
“SAHİH DİNİ BİLGİYİ 
EDİNMEZ İSEK, 

KANDIRILMAYA VE 
İSTİSMAR EDİLMEYE 
MÜSAİT HALE GELİRİZ”
Dinin; akıl sahiplerini kendi hür 
iradeleriyle en iyiye, en 
doğruya ve en güzele ulaştıran 
ilâhî ilkeler bütünü ve Allah'ın 
emir ve yasaklarıyla çizdiği 
hayat tarzı olduğunu 
vurgulayan İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük konuşmasında; 
"İstismar, kötüye kullanmak 
demek; kendi menfaatini, kendi 
çıkarını ön planda tutup 
gerçeği ve hakikati hep arka 
plana atma meselesidir ki 
bunun en iğrenci, din üzerinden 
yapılan istismardır. Yani dinin 
kullanılmasıdır; dini hakikatlerin 
çarpıtılarak anlatılması, şahsi 
düşünce ve kanaatlerin din 
diye sunulmasıdır. Biz, millet 
olarak öyle bir inanca sahibiz 
ki; şayet inancımız noktasında 
birisi bize; 'Allah böyle 
emrediyor' derse ve biraz da 
yaldızlı cümleler sarf ederse, 
tabiri caizse yelkenleri suya 
indiririz. Din konusu hassas bir 
konudur, onun üzerine laf 
söyletmeyiz, millet olarak böyle 
bir özelliğimiz var. 
Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle 
buyurdu dendiği zaman, 
inandırıcı ve duygusal anları da 
işin içerisine koyarsanız, artık o 
insana siz istediğinizi 
yaptıracak pozisyona gelirsiniz. 

Onun için bu alan kullanılmaya 
maalesef müsait. İşte 15 
Temmuz'da bunun en iğrenç 
durumunu yaşadık. Ve hiç 
kimsenin tahmin etmediği ve 
edemeyeceği bir durum ortaya 
çıktı. Acaba neden? Niye 
insanlar kullanılmaya 
müsaitler? Bunu irdelediğimiz 
zaman, karşılaştığımız bazı 
ana noktalar var. Bunlardan bir 
tanesi; din konusundaki temel 
ilkeleri, yani sahih dini bilgiyi 
edinmez isek o zaman 
kandırılmaya, istismar 
edilmeye müsait hale geliriz. 
Kur'an-ı Kerim'de, üzerinde en 
çok durulan konulardan bir 
tanesi 'Akletme' meselesidir; 
düşünme, tefekkür etme 
meselesidir. Bir çok âyetin 
sonunda; 'Akletmiyor musunuz, 
düşünmüyor musunuz, tefekkür 
etmiyor musunuz' der Yüce 
Rabbimiz. İşte bizim, istismara 
müsait olmamamız için başta 
aklımızı iyi kullanmamız lazım. 
Düşüncemizi, fikrimizi kimsenin 
tekeline bırakmamamız, 
aklımızı kimseye 
kiralamamamız gerekiyor; din 
bize bunu emrediyor." şeklinde 
konuştu. Okul Müdürü Cengiz 
Kasımay, Müdür Başyardımcısı 
Fatih Birinci ve bazı 
öğretmenlerin de takip ettiği 
konferansa yaklaşık 350 
öğrenci dinleyici olarak katıldı.

ŞENOL GÜNEŞ VAKFIKEBİR MÜFTÜLÜĞÜ'NÜ ZİYARET ETTİ
Trabzonspor'un efsane ismi, Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor eski As Başkanı
Hayrettin Hacısalihoğlu ile birlikte Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ü makamında ziyaret etti.

akfıkebir Yalıköy 

VMahallesi Merkez Camii 
İmam Hatibi Hikmet 

Bulut'u ziyaret için Vakfıkebir 
ilçesine gelen Türk Milli 
Takımının eski hocası Şenol 
Güneş ve Trabzonspor eski 
As Başkanı Hayrettin 
Hacısalihoğlu, daha sonra 
beraberlerinde İmam Hatip 

Hikmet Bulut ve emekli din 
görevlisi Osman 
Hacıahmetoğlu ile birlikte İlçe 
Müftülüğü'ne ziyarette 
bulundular. Türk futbolunun 
duayeni ve Trabzonspor'un 
efsane ismi Şenol Hoca ve 
eski As Başkan Hacısalihoğlu, 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük ile 
makamında bir süre sohbet 

ettiler. Şube Müdürü Halil 
Güneş ve Şef Refik Altuntaş'ın 
da eşlik ettiği sohbet sonrası, 
müftülük personeliyle toplu 
hatıra fotoğrafı da veren Şenol 
Güneş hoca ve eski As 
Başkan Hayrettin 
Hacısalihoğlu'na Müftü Küçük, 
sürpriz ziyaretleri için teşekkür 
etti.

GÜLBAHAR HATUN BÜYÜLEDİ
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi”nin
hazırladığı resim sergisi Tarihi Taşa Bina'da görücüye çıktı,  büyük ilgi gördü.

ergi Gülbahar Hatun 

SAnadolu Lisesi'nin 
yanındaki Tarihi Taş 

Bina'da açıldı. Sergide yağlı 
boya, Nokta Çizgi Çalışması, 
Renkli Geometrik çalışma, 
Amblem ve logo çalışması, 
hat, tezhip,  Karakalem 
Manzara, Natürmort, Kolaj 
çalışması, Fotoğraf, obje etüt 
çalışmasından oluşan 389 eser 
sergilendi. Çalışmalar özgün 
düşünce ve tasarımlardan 
oluşturuldu. Serginin açılışına 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, Tonya 
Milli Eğitim Müdürü Ziya 
Durmuş, Çarşıbaşı İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Serkan Akkan, 
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü 
Yaşar Saral, İş-Kur Hizmet 
Merkezi Müdürü Halime 
Bayraktar, İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ahmet Birinci, 
Eğitim-Birsen İl Başkanı 
Mehmet Kara, Daire Amirleri, 
Okul Müdürleri, veliler, 
öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.
“389 ESER SERGİLENDİ”
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
Okul Müdürü Kadri Alay yaptığı 
açılış konuşmasında; ” Eğitimin 
bir tanımı da bireyde var olan 
yeteneklerin ortaya çıkarılıp 
geliştirilmesidir. Okulumuz 
sadece akademik eğitim 
yapmamakta öğrencilerimize 
yeteneklerini geliştirme imkanı 

da sunmaktadır. Sergimizde 
resim sanatının bütün 
alanlarında 389 eser 
göreceksiniz. Bu sergide 
Öğrencilerimizin bir yıllık el 
emeği göz nuru olan 
çalışmalarını, hayata 
bakışlarını, hayat görüşlerinin 
tablolara yansıtmasını 
izleyeceksiniz. Öğrencilerimizin 
bir yeteneklerini ortaya çıkarıp 
geliştirmekten mutluluk 
duyduk. Çok güzel çalışmalar 
yapmışlar. Çalışmalara katkı 
sunan öğretmenlerimiz Şuayip 
Eyüboğlu ve Evren Uçar başta 
olmak üzere eser ortaya koyan 
bütün öğrencilerimi 
kutluyorum. Sergimize katılan 
herkese teşekkür ediyorum. “ 
dedi.

10.06.2022

HER MEZUNİYET BİR BAŞKA BASAMAĞIN BAŞLANGICIDIR
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının sona
ermesi münasebetiyle okulun konferans salonunda mezuniyet töreni düzenlendi.

akfıkebir Anadolu İmam 

VHatip Lisesinde 2021-
2022 Eğitim Öğretim 

yılının sona ermesi 
münasebetiyle konferans 
salonunda mezuniyet töreni 
düzenlendi. Tören saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından okunan 
Kur'an tilavetinin ardından Okul 
Müdürü Hayrettin Deniz 
tarafından yapılan açılış 
konuşması ile devam etti. 
Programın sunuculuğu Okulun 
Müdür Yardımcısı Emin Şen 
tarafından yapıldı. 
“BİLİNİZ Kİ HER MEZUNİYET 
BİR BAŞKA BASAMAĞIN 
BAŞLANGICIDIR”
Saygıdeğer velilerimiz, 
sizlerden emanet olarak 
aldığımız değerli evlatlarınızı; 
idarecilerim, öğretmenlerim ve 
tüm çalışma arkadaşlarım ile 
elimizden geldiğince vatanını ve 
milletini seven, milli ve manevi 
değerlerine bağlı özgüveni 
yüksek, ne istediğini bilen, 
hedefleri için cesaretle hareket 
eden bilgili ve ahlaklı kişiler 
olarak yetiştirmeye çalıştık. Bu 
konuda canla başla gayret eden 
bütün idareci ve öğretmen 
arkadaşlarıma ve personelime, 
desteklerini bizlerden hiçbir 
zaman esirgemeyen İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Ahmet 
Altın'a ve İlçe MEM 
personeline, İlçe 
Kaymakamımız sayın Dr. Hacı 
Arslan Uzan'a, Belediye 
başkanımız Muhammet 
Balta'ya, bizimle birlikte 
bıkmadan usanmadan çalışan 
okul-aile birliği başkanı Yasin 
Yıldız ve yönetim kurulu 

üyelerine, Vakfıkebir İmam 
Hatip Lisesi Mezunları ve 
Mensupları Derneği Başkanı Ali 
Uçar ve yönetim kuruluna, 
maddi destekleriyle her zaman 
yanımızda olan İlim Yayma 
Cemiyeti Başkanı Mehmet Alp'e 
çok teşekkür ediyorum. Sayın 
veliler, Öğrencilerimize bundan 
sonraki başta eğitim-öğretim 
hayatları olmak üzere tüm 
girişimlerinde ve çalışmalarında 
başarılar diliyorum. 
Çocuklarınıza olan 
desteklerinizin ve güvenin 
devamını temenni ederim. 
Sevgili Gençler, okula ilk 
başladığınız günden bugüne 
kadar, eğitildiniz, bilgi ve 
erdemle donatıldınız, bugün bir 
mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz 
ki her mezuniyet bir başka 
basamağın başlangıcıdır. Okul 
günleriniz, okul anılarına 
dönüşecektir. Sizleri gelecekte 
başarıyla Vakfıkebir AİH Lisesini 
ve ailelerinizi en iyi şekilde 
temsil edeceğinize olan inancım 
tamdır. Sevgili Gençler, Artık 
lise hayatı bitiyor, üniversiteli 
olma ve sorumluluk alma 
zamanıdır. Dört yıl boyunca 
eğitim gördüğünüz okulumuz 
hatıralarda yer alacak. Sizler 
doğruluktan, insanlara karşı 
saygı ve sevgi göstermekten 
asla vazgeçmeyin. Kur'an 
ahlakıyla ahlaklanarak 
Peygamberimiz asvın yolundan 
gitmeniz en büyük arzumuzdur. 
Bu sizlere hem dünya hem 
ahiret saadetini getirecektir. 
Ayrıca birkaç hafta sonra 
gireceğiniz üniversite 
sınavlarında hepinize başarılar 
diliyorum. Çalışan 

öğrencilerimizin bunun 
karşılığını alacaklarına inancım 
tamdır.
“OKULUMUZ PROJE OKULU 
OLMUŞTUR” 
Değerli misafirler, kıymetli 
öğretmen arkadaşlarım ve 
sevgili öğrenciler, Konuşmama 
son vermeden önce sizlerle 
müjdeli bir haberi paylaşmak 
istiyorum. Okulumuzun Proje 
Okulu olmasıyla ilgili teklifimiz 
MEB tarafından onaylanmıştır. 
Bu yıldan itibaren okulumuzun 
proje sınıfına yapılacak merkezi 
sınavla öğrenci alacağız. Bu da 
hem öğrenci sayısının artışına 
sebep olacak hem de başarılı 
öğrencilerin tercih ettiği okul 
haline gelmemizi sağlayacaktır. 
Okulumuzda proje sınıfının 
yanında sınavsız olarak da 
normal İmam Hatip programına 
öğrenci alımına devam 
edeceğiz. Okulumuza ve 
ilçemize hayırlı olsun. 
Okulumuzun Proje Okulu 
olmasında desteği olan herkese 
huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. Ülkemizin geleceği 
siz değerli gençlerimizin bundan 
sonraki her başarısı gurur 
kaynağımız olacaktır. Sevgili 
gençler yolunuz ve bahtınız 
açık olsun. Rabbim yar ve 
yardımcınız olsun. Hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Mezuniyet programı okulda ilk 
üç dereceye giren öğrencilere 
mezuniyet belgelerinin verilmesi 
ve okul birincisi olan Gökçe 
Dost'un konuşmasının 
ardından, mezun olan bütün 
öğrencilere belgelerinin 
verilmesi ve katılımcılara verilen 
küçük bir ikramla son buldu.

MURAT TAŞKIN AS BAŞKANLIĞA GETİRİLDİ
Genel Merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 'nin as başkanlığına Murat Taşkın getirildi. 

ki dönemdir TSYD Yönetim Kurulu üyesi 

İolarak görev yapan Murat Taşkın, Kerim 
Hoşfikirer'in Adana Şube Başkanlığına 

seçilmesi nedeniyle boşalan asbaşkanlıkta 
başkan Oğuz Tongsir'in yardımcısı olarak da 
görev yapacak. TSYD'de de Nuri İmre ve 
Recep Çınar da as başkan olarak görev 
yapıyorlar. Murat Taşkın daha önce Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve TSYD 
Trabzon Şube Başkanlığı görevlerinde de 
bulunmuştu. 
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TRABZON'DA OT LEZZETLERİ FESTİVALİ

Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ( Turizm ), Avrupa Birliği finansmanında
organize edilen Erasmus+ projesi kapsamında Avrupa ziyareti gerçekleştiriyor.

akfıkebir 

VMesleki ve 
Teknik Anadolu 

Lisesi,  Avrupa Birliği 
finansmanında 
organize edilen 
Erasmus+ projesi 
kapsamında İtalya, 
Avusturya ve 
Lİtvanya ülkeleriyle 
birlikte “ Gamıfıed 
Courses and Hoppy 
Atmosphere at 
School (Eğitimde 
olgunlaştırılmış 
Derslerle Mutlu 
Öğrenme) “  projesini 
yürütmek için yurt 
dışında temsil ediyor. 
Yurt dışına gitmeden 
önce MTAL Okul 
Müdürü Mehmet 
Kahveci 

beraberindeki öğrenci 
ve öğretmenler ile 
birlikte önce İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet 
Altın'ı ardından İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan'ı 
makamında ziyaret 
ettiler. Proje 
kapsamında 27Mayıs 
2022 tarihinde okulun 
proje koordinatör 
İngilizce öğretmeni 
Vildan Birincioğlu ve 
tarih öğretmeni 
Demet Topaloğlu ile 
bir grup öğrenciler 
Avusturya'nın Viyana 
şehrine altı günlük 
proje çalıştayına 
katılmak için yurt 
dışına gittiler.

KARADENİZ'DE YAYLALARA GÖÇLER BAŞLADI
Karadeniz'de, yeşile bürünen yaylalara, göç başladı. Trabzon'un ilçelerine bağlı
köylerde oturanlar, havaların ısınması ile birlikte yaylalara göç etmeye başladılar. 

Trabzon'da 'Doğadan Tabağa, Nineden Toruna' sloganı ile ilk kez Ot Lezzetleri Festivali düzenlendi. Festivalde; bitkilerden
yapılan lezzetlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlandı; ünlü şeflerin menüleri katılımcılara sunuldu.

T
rabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Olgunlaşma 
Enstitüsü'nün 

organizasyonunda Valilik, 
Belediye Başkanlığı ve Trabzon 
Turizm Konseyi'nin desteği 
'Trabzon Ot Lezzetleri Festivali' 
düzenlendi. 'Doğadan Tabağa, 
Nineden Toruna' sloganı ile 
yapılan festivalde; bitkilerden 
yapılan lezzetlerin yaşatılması 
ve gelecek nesillere aktarılması 
amaçlandı; ünlü şeflerin 
menüleri katılımcılara sunuldu. 
Festivalde yemek 
yarışmalarının yanı sıra yöreye 
ait yenilebilir otlar da tanıtıldı.
“OTLARDAN ÇEŞİT ÇEŞİT 
YEMEKLER”
7 ünlü şefin katıldığı festivalde; 
otlardan çorba, kavurma, 
sarma ve salata çeşitleri 
yapıldı. Yörede yetişen tomara, 
pirçol, hoşkıran, baldıran, 
yevşen otu, karanindiba, diken 
otu, dere lahanası, kuspita, 
kaya otu, tutya, pamuklu pala, 
pazı, evelek otu, ısırgan 
bitkilerinden yapılan lezzetler 

tanıtıldı. Şefler eşliğinde 
yapılan Simira yemeği, 
karalahana sarması, gongoroş 
kavurması, ısırgan otlu 
gözleme, evelek otu sarması, 
horojili ekmek, külür tavası, 
tomara tavası, avlida borani, 
baldıran çorbası katılımcılara 
ikram edildi.
“BİLİMSEL VERİLERLE 
HAREKET ETMEYE 
ÇALIŞTIK”
Etkinliğe katılan Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, "Bugün bu 
festivalin ilkini yapıyoruz. Her 
şeyde ilk çok önemlidir. Bu işe 

baş koyarken bilimsel verilerle 
hareket etmeye çalıştık. 
Olgunlaşma Enstitümüz 
yaklaşık 3 yıldır Trabzon'da 
ciddi bir çalışma yaptı. Tüm 
arazilerimizdeki bitki türleri ve 
çeşitleri incelendi. Daha 
sonrasında bu çalışmayı da 
kitaplaştırdı. 70 bitkiden farklı 
lezzet türlerinin ortaya 
çıkacağının tespitini yaptı. 270 
çeşit yemek yapabileceğimizi 
de ortaya koydular. Trabzon; bir 
tarih şehri, bir kültür şehri, 
medeniyet şehri ve attığımız bu 
adımlarla da ilimiz gastronomi 
şehri olma yolunda da ilerliyor. 
Turizmin farklı bileşenleri 
olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bunlardan en önemlilerinden 
bir tanesi de gastronomi 
turizmi. Geçen yılda 'Somon 
Lezzetleri Festivali' 
düzenlemiştik. Bu yıl da onun 
ikincisini düzenleyeceğiz. 
Gastronominin farklı alt 
bileşenleri ile birlikte de turizm 
anlamında ivme kazanmayı 
planlıyoruz. Bölgenin kıymetli 
değerlerini insanlığımızla 
buluşturacağız" dedi. 

VMTAL VİYANA'DA

aradeniz'de, mevsim 

Ksıcaklıklarının artması ve 
yeşile bürünen yaylalara 

göçler başladı. Trabzon'un 
ilçelerinde de asırlık geleneği 
yaşatan vatandaşlar, yaylaya 
göç yolculuğuna başladılar. 
Yöresel kıyafetler giyen köylüler, 
süsledikleri büyükbaş hayvanları 
ile birlikte sabah erken saatlerde 
yaylalara doğru yola çıkıyorlar. 
Uzun bir yolculukla Yaylası'na 
ulaşan köylüler, yaylaya 
ulaşmanın sevincini maniler 
atarak kutluyorlar. Gelin gibi 
süsledikleri hayvanlarıyla birlikte 
zil ve çan sesleri eşliğinde yola 
düşen yöre sakinlerinin göç 
yolculuğu renkli görüntüler 
oluşturuyor. Yaz mevsimi 
boyunca yaylada kalacak 
vatandaşlar, hayvanlarını 
otlatacak ve üretecekleri süt, 
peynir ve diğer ürünleri de 
satarak kazanç elde edecek. 
Bilhassa okulların tatil olmasının 
ardından daha da hızlanacak 
olan göç yolculukları Muhteşem 
doğası ve rengârenk yaylalarda 
bulutların üzerinde kalacak 
yaylacılar, Eylül ayı sonuna 
doğru ise köylere inecek.
“İNEKLER SÜSLENİNCE 

HEYECANLANILIYOR”
Bölgede asırlık geleneklerini 
sürdürdüklerini anlatan 
vatandaşlar, "Bu bizim 100 
yıllardır bir geleneğimiz. 
Eskilerden beri atalarımızdan 
kalan bir gelenek. Eskiden 
sırtlarında yükle günlerce 
yürürdü insanlar. Köyde 
kıyafetlerimizi giyindikten sonra 
ineklerimizi süslüyoruz. 
İneklerimiz süsleyince onlarda 
heyecan yapıyorlar. Yaylaya 
geleceklerini inekler 
süslendiklerinde anlıyorlar. 
Buraya yerleştik. Şimdi 3-4 ay 
buradayız. Burada yayla yapıp 
sonbaharda köyümüze geri 
döneceğiz" dediler.
“BİZİM İÇİN BİR YAŞAM 
BİÇİMİ”
Göç ettikleri yaylada kalmanın 
kendileri için bir yaşam biçimi 
olduğunu anlatan yaylacılar, 
"Eskiden arabalar, yollar yoktu. 
Yürüme hayvanlarımızla, 
yüklerimiz sırtımızda gelirdik. 
Yolda bir gece yatardık. Yolları 
aşar yaylaya gelirdik. Toplu 
halde gelirdik yaylalara. Halka 
kurar horonlar oynar türküler 
söylerdik. Ama şimdi herkes 
köylerden gitti. Artık çoğu kişi 

hayvan bakmıyor. Gelenek 
sürüyor ama az göç ediliyor. Bu 
bizim için bir yaşam biçimi. 
Hayvanımız olmasa bile geliriz. 
Daha önceden yayla hazırlığı 
yapıp burada bulunan tarlamızı 
ektik, buradaki ağırlarımızı da 
hazırladık" diye konuştular.
“ŞEN OLURUZ, ŞENLİK 
OLURUZ”
Büyükbaşlarıyla göç ettikleri 
yaylada kalmanın kendilerini 
mutlu ettiğini söyleyen 
vatandaşlar, “Şimdi yaylaya göç 
ettik. Şükürler olsun. Burada 
'Yaylanız şen olsun' denir. Biz 
buralarda şen oluruz, şenlik 
oluruz. Okulların tatil olmasıyla 
birlikte göçler daha da yoğun 
olur. Köylerde fazla işimiz 
kalmaz. Şimdi 3-4 ay buralarda 
kalacağız. İneklerimize 
buralarda bakacağız. Eskiden 
yürüme gelirdik o günlerin tadı 
farklı ama şimdi arabalarla kolay 
oldu. Böylede rahat. Türkiye'nin 
zengin yaşama kültürü içindeki 
yayla yaşantısı çok önemli yer 
tutar. Tabiatın kirlenmemiş 
havasını, büyüleyici güzellikte 
manzaraları Karadeniz 
yaylalarında görmek mümkün " 
ifadelerinde bulundular.
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YALIKÖY'DE ANLAMLI KERMES
Vakfıkebir İlçesi Yalıköy İmam Hatip Ortaokulunda su kuyusu için anlamlı kermes düzenlendi.

akfıkebir Yalıköy İmam 

VHatip Ortaokulu Okul Aile 
Biriliği Başkanlığı 

tarafından düzenlenen kermesin 
açılışına İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan,  Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, İlçe 
Jandarma Komutanı J. Ütğm. 
Mert Oğuztarhan, İlçe Emniyet 
Müdürü V. Merthan Çelikdağ, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Altın, daire amirleri, veliler ve 
öğrenciler katıldı. Kermeste süs 
eşyaları, okul öğrencileri ve 
velileri tarafından üretilen 

ürünler sergilendi. Aynı 
zamanda Okul Aile Birliği 
Başkanlığına gelir olarak 
kaydedilmek üzere veliler 
tarafından hazırlanan ikramlar 
yapıldı. Devletin ve milletin her 
zaman mazlumun yanında 
olduğunu belirten Okul Müdürü 
Hasan Boz, “Bugün de 
öğrencilerimiz Afrika'daki su 
mağdurları için güç birliği 
yaparak oradaki kardeşlerimize 
bir nebze olsun destek 
olabilmek adına böyle bir 
etkinliği gerçekleştiriyoruz dedi. 

Okul Müdürü Hasan Boz, ” 
Katılım sağlayan Sayın 
Kaymakamımıza, Belediye 
Başkanımıza, daire amirlerine, 
bütün misafirlere ve Okul Aile 
Birliği Başkanı Murat Şerit'e 
kermese yaptıkları katkıdan ve 
gösterdikleri çabadan ötürü 
teşekkür ederek, 2021-2022 
eğitim-öğretim yılının bütün 
temposu ve faaliyetlerinin bu 
şekilde bir kermesle nihayete 
erdirme eğilimi için bütün 
paydaşlara şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi.
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BÜYÜKŞEHİR VEKTÖRLE MÜCADELEDE YAZA HAZIR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, vektörle (hastalık yayan canlı) mücadelede kış mevsimi hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir
ekipleri, yaz mevsimi boyunca sorun yaşanmaması adına vektörle mücadele konusunda etkin çalışma gerçekleştirecek.

rabzon Büyükşehir 

TBelediyesi, şehirde daha 
rahat bir yaz mevsimi 

geçirilmesini sağlamak adına 
sivrisineklerin kışlak alanı olan 
rögar, kirli su, yağmur suyu, 
bakslar ve menfezlerde 
vektörle mücadele 
çalışmalarını tamamladı. 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından oluşturulan 10 ekip 
ile 18 ilçenin rögar, kirli su ve 
yağmur suyu giderleri 
ilaçlanarak, vektörle mücadele 
çalışması yürütülüyor.
“18 İLÇEDE ÇALIŞMA 
YÜRÜTÜLÜYOR”
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
tarafından konu ile ilgili yapılan 
açıklamada “Sağlık İşleri 
Dairesi Başkanlığına bağlı 
ekiplerimiz, Trabzon'u daha 
temiz daha yaşanılabilir bir 
kent haline getirmek ve toplum 
sağlığını korumak adına, 18 
ilçemizde vektörle mücadele 
çalışmalarına yoğun şekilde 

devam etmektedir. Kentimizde 
vektörle mücadele hizmeti ile 
sivrisinek, karasinek, fare vb. 
gibi vektör (taşıyıcı) 
popülâsyonların insan sağlığını 
tehdit etmeyecek düzeyde 
tutulması hedeflenmektedir.
Büyükşehir Belediyesi olarak 5 
Teknik Personel, 1 Büro 
Personeli, 32 Uygulayıcı 
Personel, 5 Şoför ile 7 çift 
kabin kamyonet (transit), 5 çift 
kabin kamyonet (l 200), 3 
otomobil (saha kontrol aracı), 7 
mistblower ve 5 pülverizatörlü 
ULV araç üstü ilaçlama 
makineleri ile yaz sezonuna 
hazırız. Vatandaşlarımız da 
şikâyet ve taleplerini “Alo 153” 
numaralı hattımızı arayarak 
bizlere iletebilirler” ifadeleri 
kullanıldı.
YAPILAN ÇALIŞMALAR ŞU 
ŞEKİLDE SIRALANDI;
Sivrisinek Larva 
Mücadelesinde; Kayıtlı larva 
nokta sayısı: 2.314
Yağmur suyu kanalları ve rögar 

sayısı: 8.000Toplam 
ilaçlanabilir sivrisinek larva 
nokta sayısı 10.314'tür.
 Sivrisinek Uçkun 
Mücadelesinde; Kasım-Aralık 
2021 ve Ocak-Mayıs 2022 
tarihleri arasında toplam 428 
saat kanal sisleme, toplam 22 
saat termal sisleme çalışması 
gerçekleştirildi. Kemirgen (Fare 
ve Sıçan) Mücadelesinde;  
Kasım-Aralık 2021 tarihlerinde 
2.439, Ocak-Mayıs 2022 
tarihlerinde 2.664 nokta olmak 
üzere toplam 6.103 noktada 
çalışma yürütüldü. Kültürel 
Mücadele Kapsamında; 18 ilçe 
Kaymakamlıklarında 'Vektörle 
Mücadele' konulu muhtarlara 
yönelik bilgilendirme 
toplantıları düzenlendi. 18 
ilçede toplam 37 pilot 
ortaokulda vektörlerle 
mücadele konulu seminerler 
gerçekleştirildi. Vektörle 
mücadele konusunda ilaçlama 
personellerine her ay kurum içi 
eğitimler düzenlenmektedir.

T
rabzonspor 'dan sürpriz 
atak... Bruno Peres'in 
sakatlığı nedeniyle sağ 

bek arayışında olan Bordo-
Mavililer, Udinese ile sözleşmesi 
sona erecek olan Jens Stryger 
Larsen'i listesine almıştı. 
Karadeniz ekibinin, 31 yaşındaki 
futbolcuyu izlemesi için Uluslar 
Ligi'ndeki Avusturya-Danimarka 
karşılaşmasına scout (oyuncu 
izleme) gönderdiği ortaya çıktı. 
Danimarka basını maçı 
izlemeye gelen scoutların 
listesini yayınlarken, 
Trabzonspor'un da adı yer aldı. 
Ayrıca Süper Lig 'e yeni 
yükselen İstanbulspor da listede 
olduğu gözüktü. Oyuncunun 
bonservis bedelinin olmaması 
Trabzonspor'un iştahını 

kabartırken, kurmayların 
oyuncunun menajeriyle iletişime 
geçtiği öğrenildi.

MİLLİ TAKIM GOL OLDU YAĞDI
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında        deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

illilere galibiyeti getiren 

Mgolleri 2 ile 14'üncü 
dakikalarda Doğukan 

Sinik, 56'ncı dakikada 
penaltıdan ile 81'inci dakikada 
Serdar Dursun, 89'uncu 
dakikada Yunus Akgün ve 
90'ıncı dakikada Halil 
Dervişoğlu kaydetti. Bu sonuçla 

milliler, iki maç sonunda 6 
puana ulaştı ve haftayı lider 
tamamladı. Litvanya ise 
puansız olarak son sırada yer 
aldı. Nüfusu 500 bin civarında 
olan Vilnius şehrinde gün 
boyunca milli maç olduğuna 
dair bir heyecan ve gösterge 
yoktu. 5 bin 67 kişilik kapasitesi 

olan küçük bir statta oynanan 
milli maça, Litvanyalı taraftarlar 
fazla ilgi göstermedi. Türk 
taraftarların olduğu bölümde ve 
stadın çeşitli yerlerinde 
Litvanya ve Avrupa'nın çeşitli 
ülkelerinden gelen yaklaşık 300 
kadar Türk taraftar da millilere 
destek verdi.

TRABZON YENİ ARITMA TESİSİNE KAVUŞUYOR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü adına DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından
Akoluk'ta yapımı devam eden Trabzon İçme Suyu Arıtma Tesisi yılsonuna kadar devreye alınıyor.

mza attıkları yatırımlarla göz 

İdolduran DSİ 22. Bölge 
Müdürlüğü ve Trabzon 

Büyükşehir Belediyesi TİSKİ 
Genel Müdürlüğü, şehrin içme 
suyu sorununu ortadan 
kaldırmak için yoğun bir mesai 
harcıyor. Trabzon'un içme suyu 
ihtiyacını 2050 yılına kadar 
karşılayacak olan Trabzon içme 
suyu isale hattı ve buna paralel 
olarak devam eden Trabzon 
İçme Suyu Arıtma Tesisi 
inşaatları tüm hızıyla devam 
ediyor.
“ÇALIŞMALAR 
TAMAMLANIYOR”
DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz 
Han Kılıçaslan, TİSKİ Genel 
Müdürü Ali Tekataş ve 
beraberindeki heyetle birlikte 
Trabzon İçme Suyu Arıtma 
Tesisi inşaatında devam eden 
çalışmaları yerinde inceledi. DSİ 
22. Bölge Müdürü Cengiz Han 
Kılıçaslan, “Şehrimizin içme 
suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar 
karşılayacak olan 93 
kilometrelik içme suyu isale 
hattı imalatı 225 adet küçük 
sanat yapısı ile birlikte 
tamamlanmıştır.” ifadelerini 
kullandı.   
“DAĞLAR DELİNİP 
TÜNELLER AÇILIYOR”
Dağların delinip, tüneller 

açtıklarını ifade eden Kılıçaslan, 
“Ayrıca toplamda 14000 m³ 
depolamanın sağlanacağı 12 
adet temiz su deposu ve 8 adet 
terfi istasyonu inşa edilmiştir. 
Kutlugün mevkiinde 4 m 
çapında 1020 m uzunluğundaki 
tünelin giriş noktasından 320 m, 
çıkış noktasından ise 60 m 
olmak üzere, toplamda 380 m 
delgi işlemi tamamlandı. Bu 
tünele döşenecek çelik boruyla 
birlikte tüm iletim hattı imalatları 
tamamlanmış olacaktır.” diye 
konuştu.
“ARITMA TESİSİ DE TAM 
GAZ!”
Trabzon İçme Suyu Arıtma 
Tesisi inşaatında gelinen son 
noktayı da değerlendiren Bölge 
Müdürü Kılıçaslan, “Yüzde 70'e 
yakın fiziki gerçekleşmenin 
sağlandığı tesis inşaatımızda, 
temiz su deposu, klor temas 
tankı, geri yıkama suyu tutma 
tankı, hızlı kum filtreleri, makine 
bloğu, idari, kimya, trafo 
jeneratör ve fosseptik 
yapılarının betonarme imalatları 
tamamlanmıştır. Hızlı ve yavaş 
karıştırıcı ile durultucu ünitelerin 
imalatları ise devam 
etmektedir.” dedi.
“MUTLULUK DUYUYORUZ”
“Her iki proje de eş zamanlı 
olarak 2022 yılı sonunda 

işletmeye alınacak şekilde tüm 
çalışmalarımız devam 
etmektedir” diyen Cengiz Han 
Kılıçaslan şöyle devam etti: 
“Atasu Barajından alacağımız 
suyu bu tesiste arıtacak ve isale 
hattı vasıtasıyla da şehre 
vereceğiz. Ağustos ayı itibariyle 
tesisimiz tamamlanıp, eylül ayı 
itibariyle performans testlerine 
başlayacağız. Trabzonlu 
vatandaşlarımıza memba 
kalitesinde su temin etmek için 
tüm enerjimizi ortaya koyuyor 
ve bundan da mutluluk 
duyuyoruz.”
“TEKATAŞ: ÖNEMLİ İŞLERE 
İMZA ATIYORUZ”
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş 
ise, “DSİ ile güzel bir iş birliği 
içerisinde çalışıyoruz. Bu tesisin 
ve isale hattının yapımında 
emekleri olan tüm DSİ 
çalışanlarına teşekkür 
ediyorum. Trabzon'a böyle bir 
tesis kazandırmak oldukça 
önemli bir iş. Şehrimiz yeni ve 
yedek bir arıtma tesisinin yanı 
sıra yeni bir isale ve şebeke 
hattına kavuşuyor. Hayata 
geçirdiğimiz yatırımlar 
sayesinde gerek içme suyu 
gerekse de kanalizasyon ve 
yağmursuyu altyapısı 
anlamında 50-60 yıl en küçük 
bir sorun yaşanmayacak” dedi.
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FIRTINA'DAN JENS STRYGER LARSEN BOMBASI! 
Trabzonspor, sağ bek pozisyonu için Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen'i kadrosuna katmak için harekete başladı.
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