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ÇOBANOĞLU; “1 ARAÇLA 5 SERVİS ÇEKENLER VAR 
HİÇ KİMSE SES ÇIKARTMIYOR!”

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü 
Duygu Sağlam ile birlikte, OSB'nin yapıldığı Baliya Bölgesinde incelemelerde bulunurken görüntüledik. 
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ÇOBANOĞLU; “1 ARAÇLA 5 SERVİS ÇEKENLER VAR, 
HİÇ KİMSE SES ÇIKARTMIYOR!”
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: 5 Mart 2004
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: 10.09.2021

Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 

İsmail Hakkı Çobanoğlu, yeni eğitim 
öğretim yılının başlamasıyla birlikte 
taşıma ihalesi alan bazı şirketlerin 
kurallara uymadığını belirterek Milli 
Eğitim ve Kolluk Kuvvetlerini göreve 
çağırıyoruz dedi. Çobanoğlu, geçen 
yıldan kalma bazı alışkanlıklar halen 
daha devam ediyor diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu. 
“GEÇMİŞTEN DERS ALAMAYAN 
GELECEĞE YÖN VEREMEZ”  
Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, 2 yıldır mağdur olan 
servisçi şoför esnaarımızın 
ödemelerinin de ertelenmesini 
bekliyoruz. Ayrıca araç yaşında fenni 
muayeneden geçen sersiz 
araçlarının 2023 yılına kadar 
ertelenen yaş sınırının da ortadan 
kaldırılmasını talep ediyoruz. Şoför 
esnafının rahat bir şekilde servisleri-
ni çekebilmelerinin yolu açılmalıdır. 2 
yıldır çalışamayan şoför esnafı araç-
larını nasıl değişsin. Nasıl yenilesin. 
Araçlar çok pahalı. Bu kazançlarla 
birlikte şoför esnaarımız araçlarını 
yenileye-mezler.15 yaş sınırının 20 
yaşa çıkarılması servisçi esnaarı-
mız için çok önemlidir. Onlarda 
evlerine bir parça ekmek 
getirebilmenin derdindedirler.Ayrıca 
okul taşıtlarına rehber almak bir 

çözüm değil. Okul taşıtlarına alınan 
her rehber velilere maliyet olarak 
yüklenecektir. Veli maliyet hesabı 
yaparken bir de rehber parası 
ödemeye kalkınca servis aracına 
öğrenci vermekten vazgeçebiliyor 
dedi.” 
“1 ARAÇLA 5 SERVİS ÇEKENLER 
VAR. HİÇ KİMSE SES 
ÇIKARTMIYOR!”
Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, “Geçmişten ders 
alamayan geleceğe yön veremez.  
Geçen yıldan yaşadığımız çok 
büyük problemlerimizden bir tanesi 
de, Milli Eğitim Müdürlüğünün açmış 
olduğu taşıma ihalesini kazanıp aynı 
araçla 4-5 mahalleyi bir araçla 
taşıyan ve buna ses çıkarmayanlar 
nerede! Bizler oda olarak okullarda 
yaptığımız denetlemelerde ihaleyi 
alan rma araçlarının öğrenci 
taşımadığını ve farklı araçlarla 
öğrencilerin okullara getirildiğini 
tespit ettik. İhaleyi alan rma 
yetkilileri hiçbir okula gitmeyerek 
imza da atmadıklarını belirledik. Bu 
yılda aynı rmalar taşıma ihalesini 
alarak öğrenci taşıyacaklar. Bu nasıl 
bir denetim mekanizmasıdır anlamış 
değiliz. Bu sorun çok büyük bir 
sorundur. Geçen yıl ihale alan bazı 
rmalar 3 araçla taşıyacakları 
öğrencileri 1 araçla taşıdılar. Kimse-

de sen ne yapıyorsun demedi bunla-
ra. Yetkililere soruyorum, Hani geçen 
yıl ki tutanaklar. Bu tutanaklar 
nerede? Bu yıl yine aynı sıkıntı 
devam ediyor. Okullara servis 
çekecek olan araçlar için okullara 
verilen plakalar var. Acaba okula 
verilen plaka ile taşıma yapan araç 
plakası aynımı? Listede adı yazılan 
plakalı araçlar okula öğrenci 
getirecek mi? Yoksa yine eskisi gibi 
4-5 mahalleyi 1 araçla mı? 
Taşıyacaklar. Öğrencileri paket 
halinde okulun kapısına atıp 
gidiyorlar. 4-5 mahalledeki öğrenciyi 
1 araçla taşıdıkları için, servisi 
yetiştirebilme adına öğrencileri 
evlerinden erken alıp okulun 
açılmasına 1 veya 1,5 saat kala okul 
bahçesine bırakıyorlar. 1 araçla 5 
servis çekenler var. Bu öğrencilere 
yazık değil mi!  Bu öğrenciler servise 
yetişebilmek için erken kalkıp yemek 
yemeden evden çıkıyorlar. Aç 
karnına derse giriyorlar. Bunlara 
nasıl göz yumuluyor.  Denetleme 
muhakkak yapılmalıdır. Kolluk 
Kuvvetlerimiz ve Milli Eğitim 
muhakkak bu denetlemeleri yapma-
lıdırlar. Gerçekten namusuyla ve 
şereyle bu taşımacılık işini yapan 
şoför esnaarımız arada kalıyor ve 
mağdur oluyorlar. Geçen yıl şikayet 
olmasına rağmen hiç kimse ses 
çıkartmadı. Özel araçlarla resmi 
taşımacılık yapanlar var. Burada 
vergi ödeyen ve bin bir sıkıntı 
içerisinde geçimini sağlayan servisçi 
şoför esnafımızı mağdur ediyor. Milli 
Eğitim ve Kolluk Kuvvetleri gereğini 
yapsınlar. Bizler Oda olarak bunların 
takipçisi olacağız.
“KORSAN TAŞIMACILIK YAPAN 
SERVİS ARAÇLARINDAN UZAK 
DURUN”
Ayrıca okul bölgelerinde sabah 
trağinin yoğun olduğunu 
gözlemliyoruz. Bununla ilgili olarak 

emniyet birimlerimiz ve yetkililer 
gerekli önlemleri alarak yoğunluğu 
azaltmaları gerekmektedir. Yolları-
mız bu yoğunluğu kaldırmıyor.  
Korsan taşımacılık yapanlarla ligli 
olarak da Kolluk Kuvvetlerimizi 
göreve çağırıyoruz. Yasalarda kimin 
taşımacılık yapacağı ve kimlerin ya-
pamayacağı yasalarla belirlen-miştir. 
Bir öğrencinin başına bir sıkıntı 
geldiğinde bunun hesabını hiç kimse 
veremez. Cenabı Allah böyle bir şeyi 
vermesin. Çocukların mutlaka ilgili 
meslek odasına kayıtlı servis 
araçlarına yazdırılması gerektiğini 
vurgulayan Çobanoğlu, “Yeni bir 
eğitim öğretim dönemi başladı. Ço-
cuğunun güvenli şekilde okula gidip 
eve dönmesini her anne baba istiyor. 
Fakat piyasada ilgili meslek odaları-
na kayıtlı olmayan okul servis araç-
ları hayli fazla. Veli-ler daha uy-gun 
yat olsun ya da şu kişi nasılsa tanı-
dık diye düşüne-rek rastgele bir ser-
vis aracı ile anlaşıyor. Araçlar eski 
ve bakımsız olduğu için bir sıkıntı 
çıktığında eyvah demeyin. Çocuk-
larımız gele-ceğimizin temin-atıdır. 
Onların başı-na herhangi bir şey 
geldiğinde servis aracı kimin 
üzerine kayıtlı, şoför kimdir her şeyi 
öğrene-bilmek ve işlem yapabilmek 
için mutlaka ilgili meslek odasına 
kayıtlı araçlar tercih edilmelidir. 
Bu yüzden lütfen Korsan taşımacılık 
yapan servis araçlarından uzak 
durun.” Dedi 

Ahmet KAMBUROĞLU

“GEÇ KALDI”
Okullar Pazartesi günü açıldı…
Okullarda pandemi kurallarına uyuluyor.
İşkur üzerinden okullara alınacak olan 
temizlik ve güvenlik görevlileri halen 
daha işe başlamış değil.
Bu pandemi döneminde okullara verilen 
yardımcı personelin alınmamış olması, 
okullardaki temizliklerinde yapılamaması 
anlamına geliyor.
Yapılıyor ama küçük çaplı…
İşkur üzerinden alınan personeller, 
okullar açılmadan 1 hafta öncesinden 
alınmış olacak ki, okulların temizlikleri de 
iyi bir şekilde yapılmış olsun…
Okullar başladı, personel sıkıntısı 
sürüyor…
Okullarda güvenlik görevlisi yok.
Elini kolunu sallayıp okullara herkes 
girebiliyor…
Çocuklarımızın güvenliklerinden kim 
sorumlu?
Çocuklarımıza herhangi bir şey olduğun 
da kim ya da kimlerden soracağız…
Bunlar gibi birçok örnek yazabilirim…
Bizler veli olarak çocuklarımızı düşünmek 
zorundayız.
Okullarına bıraktığımız da gözümüzün 
arkada kalmaması gerekir…
Bir an önce İşkur üzerinden personel 
alımları yapılır da hem temizlik hemde 
güvenlik konusunda rahat bir nefes almış 
oluruz…
Okulların başlaması ile beraber taşımalı 
eğitimde başlamış oldu…
Denetimler sıkılaşmalı…
Köy/mahallelerimizden taşımalı olarak 
gelen öğrencilerimizin güvenliği üst 
seviyede olmalı…
Başka bir yolcu almadan, sadece 
taşımalı öğrencilerimiz taşınmalı…
Bu denetimler çok daha sıkı 
yapılmalıdır…
Bir boşluk verildiğinde onu bir daha 
toparlayamazsınız…
Hiç boşluk vermeden Jandarma ve Polis 
ekiplerimiz hafta içi sürekli denetimlerini 
yapmalı…
Bu hafta polis ekiplerimiz, taşımalı 
öğrenci servisine bir cezai işlem 
yaparken gördüm…
Öğrencilerimiz bizim önceliğimizdir.
Birisi kurallara uymuyorsa, ona işlem 
yapılmalı daha sonra da denetlenmeli…
*******************
Her hafta aşılanmalıyız diyerek 
yazıyoruz…
Halen daha aşılamayan birçok 
vatandaşımız var…
Hastaneler de aşılanmayan 
vatandaşımızın yüzdelik dilimi çok 
fazla…
Neden halen daha insanlarımız 
güvenmiyor…
Herkes birbirine örnek olmalı ve 
aşılanmayan yakınlarımıza aşı yaptırmak 
için zorlamalıyız…
Mayıs ayında ilk aşımı yaptırmıştım. 
Haziran ayında 2. Aşımı yaptırdım. Şimdi 
ise 3. Aşımı yaptıracağım…
Ben sağlığımı, ailemi ve arkadaşlarımı 
düşünüyorum…
Aşı olmalıyız ki, bu illet virüsü haf 
şekilde atlatalım…
Her yerde olduğu gibi Trabzonda da vaka 
sayılarında artış var…
Maske, mesafe ve temizlik kuralı 
önemli…Kendimizi koruyacağız, aşımızı 
olacağız…
Sağlıklı yaşamaya devam edeceğiz… 

Vakfıkebir  Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu, 
yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte taşıma ihalesi alan bazı şirketlerin 
kurallara uymadığını belirterek Milli Eğitim ve Kolluk Kuvvetlerini göreve çağırıyoruz dedi.

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE YENİ ATAMA
Vakfıkebir İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına 
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Ozan Önen atandı.

V
akfıkebir Toplum 
Sağlığı Merkezi 
Başkanlığı görevini 

bir yıldan bu yana 
sürdürmekte olan Dr. Burcu 
Kırbıyık'ın Sivas Numune 
Hastanesine tayininin 
çıkması sonucu boşalan 
Toplum Sağlığı Merkezi 
Başkanlığı görevine 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
Acil Serviste görev 
yapmakta olan Dr. Ozan 
Önen atanarak görevine 
başladı. Yeni görevinde Dr. 
Ozan Önen'e başarılar 
diliyoruz.
DR. OZAN ÖNEN KİMDİR?
Dr. Ozan Önen 1992 yılında 
Adana da doğdu. İlk-orta ve 
liseyi Adana da tamamladı. 
Giresun Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun 
olduktan sonra Vakfıkebir 

Devlet Hastanesi Acil 
Servisi'ne atandı. Acil 
serviste 3  ay görev 
yaptıktan sonra 19/9/2019 
da TSK tarafından 
görevlendirilerek “Barış 
Pınarı” harekatına katıldı.  
Görevlendirmesi bittikten 
sonra Vakfıkebir'e döndü. 
Burada mecburi hizmetini 
tamamladı. Tonya Devlet 
Hastanesi, Ahi Evren Göğüs 
Kalp ve Damar Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi gibi hastanelerde 
de görev yaptı. Dr. Ozan 
Önen Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi Acil Servisinde 
yaklaşık 2 bucuk yıl görev 
süresini tamamladıktan 
sonara Vakfıkebir Toplum 
Sağlığı Merkezi Başkanı 
olarak atanarak görevine 
başladı.



V
akfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, beraberinde 
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Ahmet Uzun ile birlikte, Karayolları 10. 
Bölge Müdürü Mehmet Aşık'ı makamı-
nda ziyaret ettiler. Ziyaret sonrası açık-
lamalarda bulunan Başkan Balta,  ilçe-
mize yapılan ve yapılması planlanan 
hizmetlerle alakalı istişarelerde 
bulunduklarını ifade ederek görüşmenin 
olumlu geçtiğini söyledi.

Büyükliman
Postası 3 10.09.2021HABER

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta yağmur, 
çamur,  tatil demeden ilçede 

yapımı devam eden yatırımları mesai 
saati gözetmeksizin yakından takip 
ediyor. İlçenin geleceğini inşa etme 
yolunda emin adımlarla yoluna 
devam eden Başkan Muhammet 
Balta'yı Vakfıkebir OSB'de ayağında 
çizmelerle birlikte tatil günü olmasına 
rağmen sahada çalışmaları yerinde 
incelerken görüntüledik.  
VAKFIKEBİR İLÇEMİZİN 
GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ
Yaptıkları incelemelerin ardından 
açıklamalarda bulunan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 

“Vakfıkebir OSB'mizin altyapısının, 
yeni yolunun, elektrik şebekesinin 
yapım çalışmaları devam ediyor. 
Bunun yanında arsa tahsisi ile ilgili 
süreci yürütüyoruz. Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgemiz yaklaşık 
olarak 3 bin kişiye iş ve aş kapısı 
olacak.   İstiyoruz ki; altyapı ve yeni 
yol inşaatı devam ederken 
rmalarımızda yatırımlarını yapsınlar. 
İlçemize, bölgemize Trabzon'umuza 
hayırlı olsun. Böyle önemli bir 
yatırımın ilçemize gelmesini sağlayan 
Başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın 
Mustafa Varank'a, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu'na, bir önceki 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın 
Mehmet Cahit Turhan'a ve TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya, AK Parti 
Trabzon Milletvekillerimiz Adnan 
Günnar'a, Bahar Ayvazoğlu'na, Salih 
Cora'ya, Trabzon Valimiz Sayın İsmail 
Ustaoğlu'na, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu'na, Karayolları Genel 
Müdürümüz Sayın Abdülkadir 
Uraloğlu'na ve Bölge Müdürlerimize, 
Ticaret Sanayi Odamızın Başkanı 
Suat Hacısalihoğlu ve yöneticilerine 
şükranlarımızı sunuyoruz. OSB'miz 
için geçmişten günümüze emek 
veren tüm Bakanlarımıza, 
Valilerimize, Milletvekillerimize, 
Kaymakamlarımıza, Belediye 
Başkanlarımıza, siyasetçilerimize ve 
katkısı olan herkese şahsım ve ilçem 
adına bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi.   
21 YIL ÖNCE BAŞLANILDI 
Sanayi ve Teknoloji bakanlığının kredi 
desteği kurulan Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgemizin yer seçimi 22 adet 
kurumun temsilcilerinden oluşan 
heyetin katılımı ile 16 Haziran 1998 
tarihinde mahallinde yapılmıştır. 22 
Ekim 1999 tarihinde yer seçimi 
kesinleşerek Bakanlık onayı ile tüzel 
kişilik kazanmıştır. İl Özel İdaresi ile 
Ticaret ve Sanayi Odasının  % 50'şer 
katılma payı oranları ile 14 Aralık 

2000 tarihli kuruluş protokolü; 
Vakfıkebir Belediyesinin de 
Müteşebbis Heyete dahil olması ile 
26 Temmuz 2001 tarihinde yeniden 
düzenlenmiştir.  Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti; 
Trabzon Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı (%40), 
Vakfıkebir Belediyesi (%30) ve 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
(%30) kurucu ortaklarından 
oluşmaktadır. Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgemiz 1999 yılı yatırım 
programına dahil edilerek 2000 
yılında kamulaştırma çalışmalarına 
başlanılmıştı.
2018 YILINDA KAMULAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI 
Organize Sanayi Bölgemizin sınırları 
içerisinde bulunan 129 parsele ilişkin 
kamulaştırma çalışmaları devam 
ederken 2003 yılı yatırım 
programından çıkarılan bölgemiz 
2004 yılı ek bütçesinde yeniden yer 
almış ancak yatırım programına 
alınamamıştı. 2010 yılında tekrar 
yatırım programına alınan 
bölgemiz; mevzuatta yapılan 
“Yatırım Programına yeni OSB 
projesi alınmasında il 
genelindeki mevcut OSB'lerin en 
azda %75'inde inşaata veya 
üretime başlanmış olunması 
şartı aranacaktır” 
düzenlenmesine istinaden 2011 
yılı yatırım programına dahil 
edilmemiştir. 2013 yılında Doğu 
Karadeniz Kalkınma Ajansı 

tarafından yapılan zibilite 
çalışmasında Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesinin bölge 
kalkınmasına büyük katkı 
sağlayacağı belirtilmiş;  aynı yıl 2014 
yılı ek yatırım programına alınması 
için Bakanlığa başvuru yapılmış ve 
yatırım programına alınmıştır. Devam 
eden kamulaştırma çalışmaları; 
toplamda 10.128.025,00 TL 
kamulaştırma kredisi kullanılarak 
2018 yılı Temmuz ayında 
tamamlanmıştır.        
 64 SANAYİ PARSELİ BULUNUYOR 
810 dönümlük arazi üzerine faaliyet 
gösterecek olan Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgemize ait hazırlanan 
1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar 
Planları 05.04.2018 tarihinde Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylanmıştı. Planlama alanında 3 
adet 10.001-20.000 m² D tipi, 13 adet 
7.001-10.000 m² C tipi, 21 adet 
5.001-7.000 m2 B tipi, 28 adet 3.000-
5.000 m2 A tipi olmak üzere toplam 
64 adet sanayi parseli yer almaktadır.

İLÇENİN GELECEĞİNİ İNŞA ETME YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

C
umhuriyet Halk 
Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Mehmet Keskin, 
“Yeni eğitim öğretim yılı, 
salgınla ilgili kaygılar, 
kalabalık sınıar, 
öğretmen açıkları ve bir 
dolu sorunun gölgesinde 
başlıyor diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.”
Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin, 
Yeni eğitim öğretim yılı, 
salgınla ilgili kaygılar, aşı 
ve test tartışmaları, LGS 
sonrası istediği okul 
türüne yerleşemeyenler, 
kalabalık sınıar, 
öğretmen açıkları, 
eğitimin artık paralı hale 
gelmiş olması vb. bir dolu 
sorunun gölgesinde 
başlıyor dedi.
“EĞİTİM ÖĞRETİM BİR 
DOLU SORUNUN 
GÖLGESİNDE 
BAŞLIYOR”

Başkan Mehmet Keskin, 
“Okullarımızın salgın 
koşullarına karşı hazır 
olduğunu söylemek 
mümkün değildir. COVİD-
19 nedeniyle eğitim 
sorunları öncelikli olarak 
ele alınıp, öğrencilerin 
salgın sürecinden 
en az etkilenmesi için 
gerekli tedbirler 
alınmadı. 2021/22 eğitim 
öğretim yılı öncesinde 
(MEB)'nın okulları tam 
zamanlı yüz yüze açma 
kararı almasında başta 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
olmak üzere, 
sendikaların, eğitim ve 
bilim emekçilerinin, 
velilerin, veli derneklerinin 
ve elbette milyonlarca 
öğrencimizin beklen-
tilerinin ve çağrılarının 
etkisi olduğu açıktır. Bu 
kararın öğrencilerin ve 
eğitim emekçilerinin 
sağlık ve güvenliğini riske 
atmadan uygulanabilmesi 

için ciddi ve kapsayıcı 
tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. M. E. 
Bakanı gerekli önlemleri 
aldık dese de okulların 
önemli bir bölümünün 
salgın koşullarına uygun 
hale getirilmediği, gerekli 
altyapı hazırlıklarının 
yapılmadığı bilinmektedir. 
Büyükşehirler başta 
olmak üzere, nüfus 
yoğunluğu fazla olan ilçe 
ve mahallelerde sınıarın 
salgın öncesine göre çok 
daha fazla kalabalık 
olması beklenmektedir. 
Derslik sayıları yetersiz 
olduğu için sınıf 
mevcutları artmakta, ek 
derslik ihtiyacı 
karşılanmadığı için 
derslik sorunu devam 
etmektedir dedi.”
“ÖNERİLERİMİZ”
Başkan Mehmet Keskin 
yaptıkları önerileri şu 
şekilde sıraladı; MEB'e 
acilen ek kaynak 

aktarılmalıdır. Tüm okullar 
eşit statüde olmalıdır. 
Hiçbir okul türüne 
ayrıcalık sağlanmamalıdır. 
Öğrenci ve öğretmen-lerin 
interneti ücretsiz 
sağlanmalıdır. İhtiyaç 
sahibi öğrencilerin tablet, 
bilgisayar ya da 
televizyon ihtiyacı hızlıca 
karşılanmalıdır. 
Öğretmenlerin tamamına 
diz üstü bilgisayar 
verilmelidir. Yeni 
dersliklerin yapımına 
derhal başlanmalıdır. Köy 
okulları açılmalı, taşımalı 
eğitimden vazgeçilmelidir. 
Tüm okullara kadrolu 
temizlik görevlisi ve 
sağlık personeli ataması 
yapılmalıdır. Okulların 
ihtiyaç duydukları temizlik 
malzemeleri eksiksiz ve 
ücretsiz karşılanmalıdır. 
Öğretmenlere okul için 
alınacak elektronik 
ürünlerde KDV indirimi 
uygulanmalıdır. Kapatılan 
okullar derhal açılmalı. 
Acilen en az 60 bin 
öğretmen ataması yapıl-
malı. Okullara elini kolunu 
sallaya sallaya giren 
tarikat ve cemaatlerin 
uzantısı vakıf ve dernek-
lerin protokolleri derhal 
iptal edilmeli dedi. 
Başkan Mehmet Keskin; 
“Bu duygu ve düşün-
celerle yeni öğretim yılının 
yeni sağlık sorunlarında 
uzak olarak, uzun bir 
aradan sonra birbirine 
kavuşan eğitim emekçisi 
meslektaş-larıma, sevgili 
öğrencilerimize, 
velilerimize hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum dedi.”

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
SORUNLAR GÖLGESİNDE BAŞLADI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, “Yeni eğitim öğretim yılı, salgınla ilgili 
kaygılar, kalabalık sınıflar, öğretmen açıkları ve bir dolu sorunun gölgesinde başlıyor diyerek önemli açıklamalarda bulundu.”

BAŞKANLARDAN BÖLGE 
MÜDÜRÜNE ZİYARET
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021-2022 Eğitim Öğretim yılı sene başı  
branş/alan İlçe Zümre  başkanları toplantısı  
okul  zümre başkanlarının katılımı ile 

gerçekleştirildi. Temel Eğitim (Okul öncesi ilkokul ) 
Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulunda, Temel 
Eğitim (Ortaokul) Atatürk Ortaokulunda, 
Ortaöğretim Gülbahar Hatun Anadolu Lisesinde, 
Din öğretimi  Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 
Mesleki Eğitim ve Özel Eğitim İMKB MTAL de 
yapıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref İçoğlu 

toplantı yapılan okullarımızı ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu. Ziyaretlerden sonra İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref İçoğlu şunları 
söyledi; " Pandemi gölgesinde başlayacak olan 
yeni Eğitim-Öğretim yılında idareci ve öğretmen 
arkadaşlarımız büyük bir gayret göstererek yeni 
Eğitim-Öğretim yılı için hazırlıklarına devam 
ediyorlar. Yaptığımız bu toplantılar sayesinde 
öğretmenlerimiz zümre arkadaşları ile bir araya 
gelerek ders içerikleri, planlama ve öğrencileri-
mizin hazır bulunuşluk döneminde yapılacak olan 
iş ve işlemleri istişare ettiler. Bu gayretli 
çalışmalarından ötürü bütün arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor, kendilerine üstün başarılar 
diliyorum ." dedi. başarımızı şüphesiz olumlu 
etkileyecektir. Hep birlikte el ele vererek bu 

sürecin devamlılığını sağlayalım ki evlatlarımız 
okullarından ve öğretmenlerinden mahrum 
kalmadan, verimli bir eğitim-öğretim yılı geçire-
bilsinler. Bu duygu ve düşüncelerimle; 2021-2022 
Eğitim-Öğretim Yılı'nın velilerimize, 
öğretmenlerimize, eğitimin tüm paydaş-larına ve 
geleceğimizin teminatı evlatlarımıza hayırlı olma-
sını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir 
yıl olmasını temenni ediyorum.” dedi.

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut 
yakuta yayınladığı 

mesajında şu ifadelere yer 
verdi; “Geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın okullarına, 
arkadaşlarına ve 
öğretmenlerine kavuştuğu yeni 
bir eğitim öğretim dönemine 
daha başlıyor olmanın sevinç 
ve heyecanını yaşıyoruz. Yüz 
yüze eğitimin başlamasını 
sizler gibi biz de çok özledik. 
Evlatlarımızın birlikte İstiklal 
Marşı okuyup, okul 
bahçelerinde koşmalarını, 
cıvıltılarını, neşelerini, okul 
koridorlarını doldurmalarını 
kısacası normal hayatı bizler 
de çok özledik. Koronavirüs 
sebebiyle 1,5 yıldır hasret 
kaldığımız yüz yüze eğitime 6 
Eylül Pazartesi günü itibariyle 
başladık. Ülkemiz genelinde 
olduğu gibi ilçemizde de 2021-
2022 Eğitim-Öğretim Yılı'na 
başlamanın sevinç ve 
heyecanını hep birlikte 
yaşıyoruz. En büyük 
temennimiz de herhangi bir 
aksaklığa uğramadan sürecin 
başarıyla tamamlanmasıdır. 
Peşinen ifade edelim ki, 
sürecin başarıyla 
sürdürülebilmesi için hepimize 
çok önemli görevler 
düşmektedir. Bu anlamda 
öncelikle sırası gelenlerin 

derhal koronavirüs aşılarını 
yaptırmaları, çocuklarımız ve 
gençlerimiz dahil olmak üzere 
tüm vatandaşlarımızın, 
devletimizin bu konuda en 
yetkin uzmanlarının, üzerinde 
özenle ve özveriyle 
derinlemesine çalışarak 
belirlemiş oldukları; başta 
maske, mesafe,  hijyen olmak 
üzere pandemiden korunma 
tedbirlerine tam olarak 
uymaları ile mümkün 
olacaktır.”Sevgili 
Öğrencilerimiz, “Sizler bizim 
geleceğimizin mimarları, 
aydınlık yarınlarımızın 
teminatı, devletimizin ve 
milletimizin temel direklerisiniz. 
Yarınlarınız için sizlere 
sunulan fırsatları, ortaya 
konulan emekleri ve yapılan 
çalışmaları en iyi şekilde 
değerlendireceğinize olan 
güvenimiz tamdır. Değişen ve 
gelişen dünyada bilginin her 
geçen gün yenilendiği ve 
güncellendiği bilgi çağında 
donanımlı ve yüksek karakterli 
bireyler olarak yetişmek için en 
büyük sermayenizin bilgi 
olduğunu asla unutmama-
lısınız.”Değerli Öğretmen-
lerimiz, “Sizlerin özverisi, 
emeği ve rehberliğinde 
yetişecek olacak çocukları-
mızın vatanına, milletine ve 
devletine bağlı, milli ve manevi 

değerleri haiz bireyler olarak 
yetişmeleri en büyük 
beklentimizdir.  Halen devam 
eden koronavirüs salgını 
dolayısıyla, eğitim- öğretim 
faaliyetlerine yüz-yüze devam 
edilebilmesi için sizlerin 
gayretine ve sabrına 
ihtiyacımız bulunmaktadır.  
Çocuklarımızın okullarımızda 
ve sınıf ortamında eğitimlerini 
kesintisiz olarak ve başarıyla 
sürdürebilmeleri için 
öğrencilerimizin, maske, 
mesafe ve hijyen kuralları 
başta olmak üzere alınan tüm 
tedbirlere titizlikle riayet 
etmeleri noktasında rehberlik 
etmenizi ve rol model olmanızı 
bekliyoruz.”Kıymetli Velilerimiz, 
“Yeni eğitim-öğretim yılında, 
Kaymakamlığımızın 
koordinesinde salgınla 
mücadele tedbirleri ve ilgili 
Bakanlıklarımızın belirlediği 
kurallar dahilinde ilçemiz 
genelinde, tüm okullarımızda, 
sınıarımızda çocuklarımızın 
sağlığı, güvenliği ve 
eğitimlerini başarıyla 
sürdürebilmeleri için gerekli 
tüm tedbirler alınmıştır.  Alınan 
tedbirlerin uygulanması 
noktasında, okul idarecilerimiz 
başta olmak üzere 
öğretmenlerimiz ve diğer 
görevlilerimizle iletişim ve 
uyum içerisinde olmanız 
eğitim-öğretimde ki
 başarımızı şüphesiz olumlu 
etkileyecektir. Hep birlikte el 
ele vererek bu sürecin 
devamlılığını sağlayalım ki 
evlatlarımız okullarından ve 
öğretmenlerinden mahrum 
kalmadan, verimli bir eğitim-
öğretim yılı geçirebilsinler. Bu 
duygu ve düşüncelerimle; 
2021-2022 Eğitim-Öğretim 
Yılı'nın velilerimize, öğretmen-
lerimize, eğitimin tüm paydaş-
larına ve geleceğimizin temi-
natı evlatlarımıza hayırlı olma-
sını diliyor, sağlık, mutluluk ve 
başarılarla dolu bir yıl olmasını 
temenni ediyorum.”

Büyükliman
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Osman KOYUNCU

azıları, niçin siyasal İslam'a, karşısın, Bsiyasal İslam'ın dünyanın en tehlikeli 

rejimlerinden bir olduğunu söylüyorsun, bu 

sana yakışmıyor diyorlar. Bende onlara şu 

misali veriyorum, yoğurt çalkanınca yağ ve 

ayran olur. Yağ ve ayranı sıcak bir yere 

koyarsak ayran ve yağ bozulur, ayran ekşir 

ve daha iyi içilebilir fakat yağ bozulunca 

zehir olur, yenirse insanı öldürür.  En iyi 

bozulunca en kötüden daha kötü olur. İlahi 

sistemler Allah'ın dinidir bozulunca beşeri 

sistemlerin bozulmasından bin kat daha 

tehlikelidir. Hz. Hüseyin'den sonra dini 

sistemin içine tamamen makam ve para 

hırsı girdi,  Allah'ın emri olan ilahi sistemi 

makam ve para için değiştirildi. Düşünün, 

Hz. Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyinler vs 

ler hep dini siyasete alet edenler tarafından 

Allah rızasını kazanmak için öldürüldüler. 

Siyaseti dine alet edeler bu kadar mübarek 

insanları göz kırpmadan acımasız bir 

şekilde öldürebiliyor. Bunların 

kendilerinden farklı düşünen insanlara 

karşı hiçbir toleransları yoktur. 

Peygamberimizden ders alan o insanlar, 

makam ve para için çatıştığına göre, bugün 

maddeye ve makama tapan insanlar, nasıl o 

saf dinin özelliklerini koruyabilirler. Hz. 

Hüseyin'den sonra yalnız Ömer Bin 

Abdülaziz dinin özelliğini koruyabildi, para 

ve makama feda etmedi. Siyasal İslam, 

Allah'ın dininin özünü değil de orta çağda 

din diye uydurulmuş ve çoğu İslam'ın 

özünden olmayan akıl dışı fıkıh kurallarına 

din deyip millete dayatıyorlar. İşte IŞID, 

Taliban vs. sanıyorum din düşmanları bu 

ucube din sisteminden çok memnunlar 

çünkü İslam, ancak bu şekildeki sistemlerle 

insanlardan soğutulabilir, pek çok insan 

din bu ise, bu din bize lazım değildir diyerek 

dinden çıkıyorlar. Büyük adamların sözler 

her zaman anlaşılmaz. Karl Marks, din bir 

afyondur diyor. Çocukluğumda bu sözü 

söyleyenlere çok fazla kızıyordum ve bir 

İnsanın dini nasıl olurda bu kadar hor 

görür aklım almıyordu. Zamanla dini 

cemaatler içine girdim, din hakkında 

araştırmalar yapınca, Karl Marks'ın bu 

sözünün ne kadar da doğruluğunu anladım. 

Şeyhinin veya önderinin kirli, pis donunu 

koklayan, şeyhinin veya liderinin ağzını 

sildiği kâğıtları yiyen beyinsizleri görünce 

anladım ki pek çok cahil için din bir 

afyonmuş, o insanların beyinlerini 

uyuşturmuş bir daha düşünemiyorlar.  

Allah, Kuran'da pek çok yerde niçin 

düşünmüyorsunuz, neden ekletmiyorsunuz 

diye sormasına rağmen bu insanlar hala 

müşrik gibi bu cahillerden medet 

umuyorlar. Allah, Kuranda 12/ 106 da 

“İnsanların çoğu şirk koşmadan Allah'a 

inanmaz” diyor

   SİYASAL İSLAMIN İNSANLIK VE DİNE VERECEĞİ ZARARLAR

KAYMAKAM YAKUTA, YÜZ YÜZE EĞİTİMİN 
BAŞLAMASINI SİZLER GİBİ BİZ DE ÇOK ÖZLEDİK

ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ 2009/1157 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1444474

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 105 Ada, 12 Parsel, SOĞUKSU Mahalle/Köy, Cami Yanı 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda bir katlı ahşap ev ve fnıdıklık olarak kayıtlıdır. Hakim olarak fındık 
yetiştirilmektedir. Kısmen mısır üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık %15-25 meyillidir. Arazi bakımsız 
olduğundan fındık verimi düşüktür. Parsel üzerinde 2 adet yapı bulunmaktadır. 1.YAPI: Yığma olarak 
60m²'lik alana sahip tek katlı yapıdır. Yapının içerisinde girilememekle birlikte dış cephede ve çatısa 
deformasyonlar olduğu görülmektedir. 2.YAPI: 25m²'lik alana sahip serender adı verilen depolama 
amaçlı kullanılan yapıdır.
Adresi   : Soğuksu Mah. Cami Yanı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 20.739,77 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 570.634,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 09/11/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 07/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
Satış şartları : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masraarı  
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet teklierinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6-İİK 127 maddesi gereğince satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere iş bu satış ilanı tebliğ yerine 
kaim sayılacaktır. 
 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1157 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Branş-Alan İlçe Zümre Başkanları
 Toplantısı Okul Zümre Başkanlarının Katılımı ile gerçekleştirildi.

VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ'NDEN KÜÇÜK'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
V

akfıkebir İlçe Müftülüğü görevine bir süre 
önce başlayan Müftü Şükür Küçük'e 
Vakfıkebir Devlet Hastanesinden hayırlı 

olsun ziyaretinde bulunuldu. Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi Başhekimi Aydın Kant, 
beraberinde hastanenin İdari ve Mali İşler 
Müdürü Yahya Sağıroğlu ve hastanede 
araştırmacı olarak çalışan Süleyman 
Soylu ile birlikte, bir süre 
önce Vakfıkebir İlçe Müftülüğü görevine 
başlayan Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'ü makamında ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerinde bulundular.Müftü Şükür Küçük, 
VDH yetkililerinin ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek kendilerine 
teşekkür etti, sağlık ayet temennisiyle görev 
ve hizmetlerinde başarı ve muvaffâkıyetler diledi.
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CANAN İLE GÖKHAN'IN EN MUTLU GÜNÜ

ÖZLEM İLE ALİ EREN BİR ÖMÜR BERABERLİĞE EVET DEDİLER

ŞEYMANUR İLE CEM HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ

akfıkebir ilçesi Kıranköy 

VMahallesinden ilçenin 
sevilen, sayılan değerli 

şahsiyetlerinden şoför esnafı 
olan Erol Kadıoğlu ve Nuriye 
Kadıoğlu'nun öğretmen olan 
kızları Nurten ile Vakfıkebir 
ilçesi Küçükdere Mahallesinden 
ilçenin sevilen, sayılan değerli 
şahsiyetlerinden Milangaz 

Firmasının personellerinden 
olan Ahmet Demir ve 
KEBİR SÜT Firmasının 
personellerinden Emine 
Demir'in polis olan oğulları 
Berkan dünya evine girdiler. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın düğün 
törenine katılarak genç 
çiftlere mutluluklar dilediği 

düğün törenine Kadıoğlu ve 
Demir ailelerini eş, dost,
akraba ve arkadaşlarının yanı 
sıra çok sayıda davetli katıldı.
Bizlerde Nurten ile Berkan'ın 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraber-liklerinin kendilerine
ve aileleri-ne sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini
diliyoruz. 

NURTEN İLE BERKAN DÜNYA EVİNE GİRDİLER

SAHİBE İLE ARİF EVLENDİLER

OKULLARIMIZ TEKRAR ÖĞRENCİLERİMİZİN
SESLERi iLE ŞENLENDi

V
akfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, 2021-2022 eğitim öğretim yılının 
başlaması sebebiyle bir kutlama mesajı 

yayınladı.Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Gelişen ve değişen dünyanın beraberinde 
getirdiği yeniliklere ve teknolojik gelişmelere 
hâkim; bilgiyi üreten ve yöneten; milli 
kimliğinden ve kültürel değerlerinden taviz 
vermeden varlığını sürdürecek bir nesil, ancak 
doğru ve yerinde bir eğitimin sonucunda 
yetişecektir. Bu sebeple bir milletin bugünü ve 
yarınını eğitim öğretimden bağımsız düşünmek 
mümkün değildir.  Bilindiği üzere geçtiğimiz 
yılın Mart ayından bu yana ülkemizde etkisini 
gösteren salgın süreci, o tarihten bu yana tam 
anlamıyla yüz yüze eğitim yapmamıza engel 
olmuştu. Ancak duyduğumuz bu hasret, 
2021/2022 eğitim öğretim yılının ilk günü, 06 
Eylül 2021 tarihi itibariyle sona eriyor. 
Devletimizin öncülüğünde alınan tedbirlerle 
okullarımız öğrenci ve öğretmenlerimize 
kavuşuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, tüm 

okullarımızın yönetimleriyle gerekli koordineyi 
kurmuş ve yeni eğitim yılı öncesinde gerekli 
tüm hazırlıkları tamamlamıştır. İlçemizin 
genelindeki bütün resmi okullar “Okulum Temiz” 
belgesini alarak gerekli standartlara uygun 
hijyenik ortamlara sahip olduklarını da 
belgelemişlerdir. 06 Eylül itibariyle de okul 
yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin 
rehberliğinde okullarımız, salgına karşı 
alınacak önlemlerin en üst düzeyde 
uygulandığı çatılar olarak hizmet vermeye 
başlamıştır. Tüm öğrenci ve velilerimizin de bu 
noktada içlerinin rahat olmasını temenni 
ediyoruz. Okullarımız tekrar öğrencilerimizin 
sesleri ile şenlenecek, sınıarımız bilgiyle 
sevginin buluştuğu yerler olarak tekrar eski 
günlerine kavuşacaklardır.Bu duygu ve 
düşünceler içerisinde 2021/2022 eğitim öğretim 
yılının öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve 
velilerimiz başta olmak üzere, şehrimize ve 
ülkemize hayırlar getirmesini diliyor; millet 
olarak huzur ve sağlık dolu nice yeni eğitim 
yılına kavuşmamızı temenni ediyorum.”

onya ilçesinin sevilen, 

Tsayılan değerli 
simalarından Tonya 

Devlet Hastanesi Emekli 
Müdürü Mustafa Kalyoncu ve 
Fatma Kalyoncu'nun oğlu 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Personellerinden 
Gökhan ile Mardin İli 

eşraarından Ayten ve Sıraç 
Batur'un kızları Mardin 
Büyükşehir Belediyesi 
Personellerinden Canan 
evlenerek dünya evine girdiler. 
Tonya Kadıralak Aile Çay 
Bahçesi Düğün Salonunda 
yapılan düğün törenine genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve 

arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katılarak 
Canan ile Gökhan'ın 
mutluluklarına şahitlik yaptılar. 
Bizlerde genç çiftlere evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 

akfıkebir ilçesi 

VBüyükliman Mahallesinin 
sevilen, sayılan ve 

değerli şahsiyetlerinden 
Vakfıkebir Vergi Dairesi Müdürü 
Sait Ayhan ve Asiye Ayhan'ın 
oğlu Ali Eren ile Sivas ili 
eşraarından Seher ve 
Zekeriya Kılıç'ın kızları Özlem 

yaşamlarını birleştirerek bir 
ömür beraberliğe evet dediler. 
Beşikdüzü Aşiyan Açık Bahçe 
Düğün Salonunda yapılan 
muhteşem düğün töreninde 
genç çiftlerin nikahlarını 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta kıydı. Özlem 
ile Ali Eren'in düğün törenine 

eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katılarak genç 
çiftlerin mutluluklarına şahitlik 
yaptılar. Bizlerde genç çiftlerin 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine ve 
ailelerine sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

akfıkebir İlçesinin 

Vsevilen, sayılan değerli 
şahsiyetlerinden 

Milliyetçi Hareket Partisinde 
uzun yıllar yöneticilik yapmış 
ve MHP'nin duayen 
simalarından birisi olan ilçede 
otobüs yazıhane işletme-ciliği 
yapan Salim Yılmaz ve emekli 

öğretmen Fatma Yıl-maz'ın kızı 
Sahibe ile Erzurum ili Aşkale 
ilçesi Eşraarından olan Aktaş 
ailesinin oğulları Arif bir ömür 
mutluluğa evet dediler. 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta'nın nikahlarını kıydığı 
genç çiftlerin düğün törenine 

eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katılarak 
Sahibe ve Arif'in mutluluklarına 
şahitlik ettiler. Bizlerde genç 
çiftlere evlilikle noktaladıkları 
bu mutlu beraberliklerinin 
sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz.  

akfıkebir İş-Kur Şube 

VMüdürü Zeynep Özkan 
ve Aydın Kofoğlu'nun kızı 

Şeymanur ile Hülya ve 
Murat Cemil Köksal çiftinin oğlu 
Cem muhteşem bir düğün töreni 
ile hayatlarını birleştirdiler. 
Trabzon Dündar Park Mimoza 

Kır Bahçesinde yapılan 
muhteşem düğün törenine genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta ve Ortahisar 
Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç'de düğün törenine 

katılarak genç çifte mutluluklar 
dilediler. Bizlerde 
Şeymanur ile Cem'in evlilikle 
noktaladıkları 
bu mutlu beraberliklerinin 
kendilerine ve ailelerine 
sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com



TEŞEKKÜR
Canım Annemiz Emine (Mine) Demir'in rahatsızlığı 

nedeniyle Vakfıkebir Devlet Hastanesine yatırılması ve 

ameliyatını yaparak sağlığına kavuşmasını sağlayan 

başta Hastane Başhekimliği ve Yönetimine, Ortopedi 

Doktoru Utkan Ateş Karaman' a, Anestezi Doktoru 

Atakan Aşkın'a, Ortopedi Teknikeri Hacı Osman 

Seffetoğlu' na, Ortopedi Servis görevlisi bütün hemşirelere, 

sekretere ve kat görevlilerine, ayrıca hastaneye ilk 

geldiğimizde ilgilenen ve yatışımızı sağlayan Acil Servis 

doktorlarımıza, hemşirelere ve çalışanlarımıza ailemiz 

adına binlerce kez teşekkür ediyorum.

Hepsine sağlık ve mutluluklar diliyorum.

İyi ki varsınız.

DEMİR AİLESİ ADINA OĞLU COŞKUN DEMİR
Emekli Marif Müfettiş ve Milli Eğitim Müdürü

Büyükliman
Postası 6 10.09.2021HABER

MİLLETVEKİLİ ÖRS'DEN ELEKTRİK FATURASI TEPKİSİ
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, yüksek gelen elektrik faturaları üzerinden 
iktidara yüklenerek yılbaşından bu yana elektriğe yapılan zam oranın yüzde 22'ye çıktığını söyledi. 

MİLLETVEKİLİ KAYA; SEÇİM OLSAYDI FINDIK FİYATI 35 TL OLURDU!
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Beşikdüzü İlçe Başkanı Tamer Aydın ve ilçe 
yöneticileriyle birlikte Beşikdüzülü fındık tüccarları, fındık üreticileri ve fındık işçileriyle görüştü.

Ö
rs yaptığı açıklamada Ağustos ayında 
gelen elektrik faturalarının vatandaşın 
canını yaktığını belirterek "Geçen 

Temmuz ayında yapılan yüzde 15'lik zammın 
ardından Ağustos ayında gelen elektrik 
faturaları, vatandaşımızın ortak şikayeti haline 
geldi. Gittiğimiz her yerde görüştüğümüz esnaf 
ve vatandaşlarımız elektrik faturalarını 
gösteriyor,  artışların canlarını yaktığını, 
Temmuz ve Ağustos ayı faturaları arasında 2 
kata yakın fark olduğunu söylüyorlar. 
Yılbaşından bu yana elektrikriğe yapılan zam 
oranı yüzde 22'ye çıktı. Vatandaş buna isyan 
ediyor. Emeklilerimizin memurlarımızın, 
maaşlarında yapılan artış, daha ceplerine 
girmeden kat be kat fazlasıyla ellerinden 
alındı." dedi. 
ASGARİ ÜCRETIN DÖRTTE BİRİ 
FATURALARA!
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Örs 
açıklamasında pandemi boyunca vatandaşına, 
sadece 10 milyar liralık nakit desteği veren AK 
Parti iktidarının yaptığı zamlarla aynı 
vatandaşının cebinden, tek kalemde, bunun 

yaklaşık üç katını geri aldığını söyleyerek şu 
ifadelere yer verdi: "TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu'nun 
hesaplamasına göre;  dört kişilik bir ailenin 
elektrik, doğalgaz, su ve internet dahil tüm 
faturalarının aylık tutarı 760 TL'yi buluyor. Bu 
da asgari ücretin yüzde 26'sına karşılık geliyor. 
Kısacası, asgari ücretin dörte biri faturalara 
gidiyor. TÜİK tarafından  %14 seviyesinde 
açıklanan ancak gerçekte %30'larda hissedilen 
enflasyon baskısının yanı sıra elektrik ve 
doğalgaza son üç yılda yapılan %100 ün 
üzerindeki artış vatandaşa ağır bir yük 
getirmiştir. 
TRT PAYI VE KAYIP-KAÇAK BEDELİ 
KALDIRILSIN 
Burada bir hususa daha dikkat çekmek isterim. 
TRT'nin yıllık toplam gelirinin yarısı elektrik 
tüketim bedeli üzerinden aldığı paydan 
oluşmaktadır. Elektrik satış şirketleri 
abonelerden tahsil ettikleri payları TRT'ye 
yatırmakla mükellef kılınmıştır. Pahalı elektrik 
kullanımına ek olarak faturalara yansıyan 
kayıp kaçak bedeli, enerji fonu bedeli elektrik 
tüketim vergisi, KDV kesintisi ve TRT payı da 
faturaları şişirmekte, vatandaşı daha da 
mağdur etmektedir. Tarafsızlığını yitiren ve bu 
haliyle kamu yayıncısı olma vasfını kaybeden 
TRT'ye elektrik faturalarından pay verilmesi 
hakkaniyete uygun düşmemektedir. Elektrik 
faturalarındaki en büyük meblağı oluşturan 
TRT payı kaldırılmalıdır. 
ŞİRKETLERİN MALİYETİ VATANDAŞIN 
SIRTINDA! 
Ayrıca EPDK da, 2019 yılında kamu ve özel 
sektör hizmet şirketlerinin maliyetlerinin 
tüketiciye yansıtılmasına karar vererek elektrik 
fiyatlarının artışının yolunu açmıştır. Kamu ve 
özel  sektör şirketlerinin maliyetlerinin 
tüketicinin sırtına yüklenmesi uygulamasından 
vazgeçilmelidir."

C
HP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 
fındık işçileriyle görüştü,  fındığa verilen 
fiyatı eleştirdi. CHP Trabzon Milletvekili 

Ahmet Kaya, CHP Beşikdüzü İlçe Başkanı 
Tamer Aydın ve ilçe yöneticileriyle birlikte 
Beşikdüzülü fındık tüccarları, fındık üreticileri 
ve fındık işçileriyle görüştü.
SEÇİM YOKSA ÜRETİCİNİN DEĞERİ DE 
YOK
Beşikdüzü'nde üretilen Giresun kalite yüksek 
randımanlı fındığın tüccar tarafından 24,5-25 
liradan alındığını öğrenen Kaya, “Buradaki 
fiyatlar bizim oralara göre daha iyi görünüyor. 
Şu anda, merkez ilçemizde ve doğu 
ilçelerimizde fındık fiyatları 21-23 lira 
aralığında. Fındık fiyatı geçen yıldan daha 
düşük. Olacak iş değil” dedi.Beşikdüzü'nde 
Fındık bahçelerine inerek fındık toplayan ve 
üreticilerle sohbet eden CHP Trabzon 
Milletvekili Kaya konuya ilişkin olarak şunları 
söyledi:  “Geçen yıl bu zamanlarda fındık 
fiyatları ortalama 25, 26 liraydı. Aradan bir yıl 
geçti, şimdi 21,22 lira. Bu nasıl iştir? Sadece 
elektriğe son 3,5 yılda % 122 zam yapıldı. 
Fındık yevmiyeleri 130 liradan 180 liraya çıktı. 
Her şeyin fiyatı %100'e yakın arttı ama bizim 
fındık ucuzladı. Fındık bizim her şeyimiz, 
ekmeğimiz. Bu yıl fındığımıza hakkı 
verilmemiştir, fındık üreticileri mağdur 
edilmiştir. Bu net ortadadır. Bu büyük bir 
haksızlıktır.”
SEÇİM OLSAYDI FINDIK FİYATI 35 LİRA 

OLURDU!
“Bu yıl açıklanan 26,5-27 liralık fiyat çok 
düşüktür. Bu fiyat fındığa reva değildir. Fındık 
üreticilerinin yüzünü güldürecek fiyatın 35 lira 
olduğunu defalarca dile getirdik, dinletemedik. 
Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını 
alabilmesi ve artan maliyetlerini 
karşılayabilmesi için bizim önerdiğimiz gibi 
fındığın fiyatının 35 lira olması gerekiyordu. 
Ama olmadı, niye olmadı? Çünkü AKP'nin 
millet diye bir derdi yok. Çünkü AKP'nin üretim 
diye, üretici diye bir derdi yok! Tek dertleri 
iktidarda kalmak. Millet sadece seçim 
dönemlerinde akıllarına geliyor. Yakında bir 
seçim olsaydı fındığı en az 35 lira yaparlardı.” 
dedi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU ŞAMPİYON KARDEŞLERİ AĞIRLADI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi 
tek erkeklerde altın madalyanın sahibi olan Abdullah Öztürk ve bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk'ü misafir etti.

T
rabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, 2020 Tokyo 
Paralimpik Oyunları masa 

tenisi tek erkekler (Sınıf 4) finalinde 
Güney Koreli rakibi Kim Young-
Gun'u mağlup ederek üst üste ikinci 
kez altın madalyanın sahibi olan 
Abdullah Öztürk ile bronz madalya 
kazanan kardeşi Ali Öztürk'ü 
makamında ağırladı. Ziyarette 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal 
Öztürk, Trabzonspor yöneticileri 
Osman Arz ve Gürhan Zengin, 
Antrenör Yusuf Yalçınkaya ile 
sporcuların ailesi de hazır bulundu.
BİZLERİ GURURLANDIRDINIZ
Şampiyon sporcuların 
başarılarından memnuniyet 
duyduğunu dile getiren Başkan 
Zorluoğlu, hem sporcuları hem de 
aileyi tebrik etti. Genç sporcuları 
yakından takip ettiğini belirten 

Başkan Zorluoğlu, “2020 Tokyo 
Paralimpik Oyunları'nda elde ettiğiniz 
başarılarla bizlere büyük mutluluk 
yaşattınız. Bizleri ve tüm Türkiye'yi 
gururlandırdınız. Biz Büyükşehir 
Belediyesi olarak sporcularımıza 
elimizden geldiğince destek olmaya 
devam edeceğiz. Bundan sonra da 
başarılarınızın devamını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.SPORCULARA 
HEDİYE TAKDİM ETTİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, 2020 Tokyo 
Paralimpik Oyunları masa tenisi tek 
erkeklerde altın madalya kazanan 
Abdullah Öztürk ve bronz madalya 
kazanan kardeşi Ali Öztürk'e altın 
hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı 
çektirilmesinin ardından sona erdi.



B
üyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi Aile Hekimi Dr. 
Zafer Kamiloğlu, salgın 

döneminde çocuklar için 
beslenmenin önemli olduğunu 
ve hazır gıdalardan uzak 
durulması gerektiğini söyledi. 
Dr. Kamiloğlu, okulların 
açılmasıyla çocukların 
bağışıklık sisteminin korunması 
adına yapılması gerekenleri 
anlattı.
ÇOCUKLARA SAĞLIKLI 
BESLENME 
ALIŞKANLIKLARI 
KAZANDIRIN
Dr. Zafer Kamiloğlu, “Sağlıklı, 
yeterli ve dengeli beslenme tüm 
yaş gruplarında olduğu gibi 
özellikle çocuklar için daha da 
önemlidir. Hızlı büyüme ve 
gelişme sebebiyle okul çağı 
çocuklarının pek çok besin 
öğesine olan ihtiyacı tüm 
dönemlerine oranla daha 
fazladır. Bu dönemde 
kazandıkları beslenme 
alışkanlıkları yaşam boyu 
sürecektir. Sürekli büyüme 
gelişme sürecinde olan 
çocuklar, beslenme 
yetersizliklerinden en çok 
etkilenmektedirler. Çocukluk 
döneminde edinilen yanlış 
beslenme alışkanlıkları kalp 
hastalıkları, diyabet, obezite, 
diş çürükleri gibi hastalıklar için 
temel risk faktörü 
oluşturmaktadır. Bu durum 
öğrencilerin öğrenme 

kapasitesini ve algılama 
performansını, ilerleyen 
dönemlerde ise yaşam 
kalitesini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Çocuklara 
sağlıklı beslenme alışkanlıkları 
kazandırarak ilerleyen yaşlarda 
bedensel ve zihinsel 
gelişimlerini en iyi şekilde 
tamamlamalarını sağlayabiliriz. 
Sağlıklı beslenmeyle birlikte 
çocukların hareketli bir yaşam 
tarzını benimsemeleri de 
sosyal, zihinsel ve bedensel 
gelişimlerine önemli katkılar 
sağlayacaktır'' diye konuştu.
“ÇOCUKLARIN BESLENME 
ÇANTALARINDA NEREDE 
ÜRETİLDİĞİ BELLİ OLAN 
GIDALAR OLMALI”
''Ana öğünlerde 4 temel besin 
grubunun (süt ve süt ürünleri, 
et-yumurta-kuru baklagiller, 
sebze -meyve, ekmek-tahıllar) 
her birinden bir besin 
bulunduğunda, besin öğeleri, 
vücuttaki görevlerini daha iyi 
yerine getirebilirler'' diyen Dr. 
Zafer Kamiloğlu, ''Çocuklar 
kahvaltıda dengeli beslenmeli 
ve eğer okulda yemek 
verilmiyorsa yanlarına 
beslenme çantalarını almalılar. 
Beslenme çantasının içinde 
süt, mevsim meyvesi, ceviz, 
fındık gibi kuruyemişler, ev 
yapımı poğaça veya kek 
bulunmalı. Çocuklar okul 
bahçesinden çıktıklarında 
çevredeki açıkta satılan hazır 

gıdalara yönelmektedirler. Bunu 
önleyebilmenin en doğru yolu 
temiz ve sağlıklı gıdalardan 
oluşan bir beslenme çantasının 
hazırlanmasıdır. Okul çağındaki 
çocuğun beslenmesinde 
hijyenik ve nerede üretildiği 
belli olan gıdalar bulunmalıdır'' 
dedi.

'
'SALGINA KARŞI 

ÇOCUĞUNUZUN 
BAĞIŞIKLIĞINI 
GÜÇLENDİRMEK İÇİN 
BUNLARA DİKKAT EDİN''
Dr. Zafer Kamiloğlu, ailelere 
salgına karşı çocuklarının 
bağışıklıklarını güçlendirmeleri 
için önerilerde bulundu. Dr. 
Kamiloğlu'nun önerileri ise 
şöyle: ''Çocuğunuzun günde 3 
ana, 2 ara öğün olarak 
beslenmesine dikkat edin. 
Çocuğunuzu kahvaltı yaparak 
güne başlamasını sağlayın. 
Yemeklerde iyotlu tuz kullan-
arak, aşırı tuz tüketiminden 
kaçının.
Çocuğunuzun vücudunun 
düzenli çalışması için günde 1-
1,5 litre su tüketmesini 
sağlayın. Beslenme 
çantasında; süt, ayran, meyve 
suyu, peynir, meyve, ekmek, 
taze sebze, meyve, haşlanmış 
yumurta, et, kek, kurabiye veya 
poğaça gibi yiyeceklerin 
bulunmasını tercih edin. 
Beslenme çantasının 
temizliğine önem verin. 
Çocuğunuzu, açıkta satılan 
besinler konusunda uyarın. 
Çocuğunuzun şeker ve yağ 
içeriği yüksek besinler yerine 
besin değeri yüksek besinleri 
tercih etmesini sağlayın. 
Çocukların okulda da evde 
olduğu gibi ellerini sık sık su ve 
sabunla yıkamaları sağlanmalı. 
Sağlıklı beslenmeyle birlikte 
çocukların hareketli yaşam 
tarzını benimsemeleri 
konusunda yardımcı olun. 
Çocuklarınıza muhakkak 
maske, mesafe ve hijyenin 
önemini anlatın dedi.''

V
akfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının 
başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Başkan Muhammet Balta mesajında şunları 
söyledi; “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgını nedeniyle çocuklarımız uzun zamandır 
uzak kaldığı okullarına kavuştular. Yüz yüze 
eğitim başlarken, çocuklarımızın, onlara en iyi 
imkânları sağlamaya çalışan ailelerinin ve büyük 
fedakârlıklarla, hizmet veren öğretmenlerimizin 

heyecanını ve coşkusunu yürekten 
paylaşıyorum.Evlatlarımızı okul kıyafetleri ile 
evlerimizden uğurlamayı, dönüşlerini beklemeyi, 
İstiklal Marşımızı birlikte okuyup, okul 
bahçelerinde koşmalarını, neşelerini, okul 
koridorlarını doldurmalarını hepimiz çok özledik. 
Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Salgının kontrol 
altına alınması için alınan tedbirleri elden 
bırakmamanızı, maske, mesafe ve hijyen 
kurallarının yanı sıra henüz olmadıysanız en kısa 
sürede aşı olmanızı istirham ediyorum.Yaşam-
larımızda ailelerimizden sonra bizleri hayata 
hazırlayan en önemli unsurun eğitim yuvalarımız 
olduğunu unutmaya-lım.Çocuklarımızın, 
sorumluluklarının bilincinde, bilgi üreten, bilimsel, 
teknolojik gelişmelere açık, milli ve manevi 
değerlere önem veren kişiler olarak 
yetişebilmelerinde aldıkları eğitim ve öğretimin 
büyük önemi vardır.  Bizlerinde bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonrada idareci, öğretmen ve 
öğrencilerinizin daha mutlu ve güzel bir gelecek 
için her zaman yanlarında ve destekçileri 
olduğumuzu bilmelerini istiyorum.Bu duygu ve 
düşüncelerle 2021-2022 eğitim öğretim yılının 
ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni 
ediyor, Rabbimizden sağlıklı bir şekilde yeni 
eğitim öğretim yılının tamamlanmasını diliyorum.

Büyükliman
Postası 7 10.09.2021GÜNDEM

DR. KAMİLOĞLU; ÇOCUĞUNUZUN BAĞIŞIKLIĞINI 
BESLENME ÇANTASIYLA KORUYUN
Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu; Okullar 6 Eylül'de açıldığını ve Salgın 
döneminde çocuklar için beslenmenin önemli olduğunu, hazır gıdalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

İSF MÜHENDİSLİK & MİMARLIK BÜROSU DUALARLA AÇILDI
Vakfıkebir Çarşı Mahallesinde İnşaat Mühendisleri İlker Çavdar ve Furkan Çavdar ile İç Mimar 
Sedanur Çavdar Bilir tarafından İSF Mühendislik - Mimarlık - İç Mimarlık adı altında yeni bir işyeri açıldı. 

V
akfıkebir Çarşı 
Mahallesinde İnşaat 
Mühendisleri İlker Çavdar 

ve Furkan Çavdar ile İç Mimar 
Sedanur Çavdar Bilir tarafından 
İSF Mühendislik - Mimarlık - İç 
Mimarlık adı altında yeni bir 
işyeri açıldı. İşyerinin açılış 
organizasyonunu İZ 
Organizasyon mükemmel bir 
şekilde gerçekleştirdi. Açılış 
törenine Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Tonya Belediye Başkanı Osman 
Beşel, STK Temsilcileri, Siyasi 
Partilerin Temsilcileri, Daire 
Amirleri, İş adamları, ilçe 
esnaarı, Muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı. İSF 
Mühendislik - Mimarlık - İç 
Mimarlık bürosunun açılışında 
selamlama konuşmasını 
Mühendislik bürosunu açan 
genç mühendislerin babası olan 
Çavdaroğlu Muhasebenin sahibi 
Zülküf Çavdar yaptı. Zülküf 
Çavdar yaptığı selamlama 
konuşmasında; “ Bu mutlu 
günümüzde bizleri 
onurlandırdığınız için hepinize 
teşekkür ediyorum saygılarımı 
sunuyorum. Bu güzel işyerimizin 
ilçemize ve bölgemize hayırlı 
olmasını diliyorum dedi.”
“BAŞ BAŞA VERMEYİNCE 
TAŞ YERİNDEN OYNAMAZ”
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam ise yaptığı 
konuşmada; “Baş başa 
vermeyince taş yerinden 
oynamaz. Çok değerli Zülküf 
abimiz ilçedeki birlikteliği 
oluşturma adına vermiş olduğu 
mücadeleyi biliyoruz. 
Görüyoruz ki! İlim tahsil eden 
evlatlarını bir noktada 
buluşturdu ve birleştirdi. Bizim 
de halk arasında bir tabirimiz 
vardır. İlmiyle amel etmek. 
Değerli kardeşlerimiz yapmış 
oldukları bu ilim tahsiliyle 
beraber ilçemize hizmet 
edeceklerinden dolayı 
kendilerini kutluyoruz. Başarılı 
olacaklarına cani gönülden 

inanıyoruz. Çünkü önlerinde bu 
ilçede örnek olan bu birlikteliği 
sağlayan, ilçemize de katkı 
sunan çok değerli Zülküf abimiz 
var. Bu da bu işyerini açan genç 
arkadaşlarımızın şansı. 
Babanızın yolundan gidip 
ilçemize ve bölgemize de o 
doğrultuda güzel hizmetler 
yapabileceğinize inancımız 
tamdır. Bu noktada ben Cenabı 
Allah'tan muvaffakiyetler 
diliyorum. İşlerinizde kolaylıklar 
ve başarılar demeni ediyor, 
işyerinizin hayırlı olmasını 
diliyorum dedi.”
“BU İŞYERİNİN AÇILMASINA 
VESİLE OLAN ÜÇ 
KARDEŞİMİZ ÖRNEK 
ALINMALI”

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise yaptığı 
konuşmasında; “Zülküf 
ağabeyimizin heyecanlı 
olduğunu yüzünden okuyoruz. 
Hem yeni bir işyeri açma hem 
de yetiştirdiği evlatlarının bir iş 
sahibi olmasının mutluluk ve 
heyecanını yaşıyor. İnşallah bu 
mutlulukları her zaman daim 
olur. Bu işyerinin açılmasına 
vesile olan üç kardeşimiz örnek 
alınmalı. İlker, Sedanur ve 
Furkan kardeşlerin olduğu gibi 
bu tür birlikteliklere sadece 
Vakfıkebir'in değil bölgenin de 
ihtiyacı var. Böyle birlikteliklerin 
çoğalmasını temenni ediyoruz. 
Sadece kardeş bazında değil 
yetişen personelimizin bir biriyle 
ortaklık yaparak bölgemizde iş 
yapmaları çok önemli. Böyle 
birlikteliklere gerçekten 

Vakfıkebir ve bölge olarak 
ihtiyacımız var. İlçemizde doğup 
büyüyüp akademik anlamda ilim 
tahsil ettikten sonra hep 
dışarılarda iş hayatına atılmış 
insanlarımız ve arkadaşlarımız 
var. Dolayısıyla yetiştirdiğimiz 
beyinleri göç verdiğimiz sürece, 
bu ilçenin gelişmesinin de daha 
fazla geçi geçeğine inananlar-
danım. Dolayısı ile beyin göçü-
nü önlememiz gerekiyor. Bu 
kardeşlerimizde buna katkı 
sundukları için onları ayrı tebrik 
ediyorum. Bu birliktelik çok 
önemli. Sadece Vakfıkebir'de de 
sınırlı kalmalarını istemiyoruz. 
Kendilerini geliştirip Trabzon'a, 
Rize'ye, Giresun'a ve hatta 
Türkiye'nin diğer illerine doğru 
açılmalarını tavsiye ediyorum. 
Burayı bir merkez kabul edip 
vizyon ve misyonlarını geliştir-
melerini talep ediyorum. Bu 
sayede hem kendilerini geliş-
tirecekler hem de para kazanıp 
ilçemiz de değerlendirip, 
istihdama ve katma değere 
katkıda buluna-caklar. Bu 
anlamda biz-lerden bir 
yardımları oldukların-da her 
zaman yanla-rındayız. Zaten 
önlerinde bu ilçede sevilen, 
sayılan ilçede önemli bir yeri 
olan yılların tecrübesi Zülküf 
ağabeyimiz gibi bir babaları 
olduğu sürece kendilerinin aşa-
mayacağı hiçbir problemleri 
olmaz. Ama yinede bize
 ihtiyaç duyduğunuz an bizler 
yanınızdayız. İşlerinizi daha da 
büyütüp geliştirmenizi cani 
gönülden arzu ediyoruz. 
Böyle işyerlerimizin daha da çok 
artarak açılmasını Cenabı 
Allah'tan niyaz ediyor, İşyerimi-
zin ilçemize ve bölgemize 
hayırlı olması dileği ile bol 
bereketli kazançlar dileyerek 
hepinize saygılarımı 
sunuyorum dedi. Konuşmaların 
ardından Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük 
tarafından açılış duası 
yaptırılarak kurtela kesimi 
yapıldı. 

HEPİMİZ ÇOK ÖZLEDİK 

T
rabzonspor, Süper Lig'in 
4. haftasında 
Galatasaray ile 12 Eylül 

Pazar günü sahasında 
yapacağı maçın hazırlıklarını 
sürdürüyor.Teknik Direktör 
Abdullah Avcı idaresinde, 
Mehmet Ali Yılmaz 
Tesisleri'nde yapılan idmanda, 
ısınma hareketlerinin 
akabinde mobilizasyon, 
istikrar ve 5'e 2 pas 
çalışmaları gerçekleştirildi. 
Dar alan oyunlarıyla devam 
eden idmanın son kısmında 
ise çift kale maç yapıldı. 
Trabzonspor, yapacağı daktik  
idmanla hazırlıklarına devam 
edecek.

TRABZONSPOR GALATASARAY 
MAÇINA HAZIRLANIYOR!



Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

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

TOPLUM SAĞLIĞI 
MERKEZİNE YENİ ATAMA

KAYMAKAM YAKUTA, YÜZ YÜZE EĞİTİMİN 
BAŞLAMASINI SİZLER GİBİ BİZ DE ÇOK ÖZLEDİK

İSF MÜHENDİSLİK & MİMARLIK 
BÜROSU DUALARLA AÇILDI

Recep Baltürk

0462 851 01 01 0505 628 87 88
14 şubat kurtuluş caddesi  VAKFIKEBİR

851 01 0104
62 alo paket

yemek çeşitleriadana şiştavuk şiş pide çeşitleri

tavuk döneret döner

dönercim
recep usta

Kalite Asla

Tesadüf Değildir...

GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
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Vakfıkebir Çarşı Mahallesinde İnşaat Mühendisleri İlker Çavdar ve Furkan Çavdar ile İç Mimar

 Sedanur Çavdar Bilir tarafından İSF Mühendislik - Mimarlık - İç Mimarlık adı altında yeni bir işyeri açıldı. 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 6 Eylül Pazartesi günü başlayan 
2021-2022 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vakfıkebir İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına Vakfıkebir
Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Ozan Önen atandı.
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