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> Alper Karagöl 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

HASTA, ENGELLİ VE YAŞLI
VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİLER

> Abdulkadir AYNACI 2'de

> Sadık AYDIN 2'de

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli
Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde “Engelsiz Taksi” faaliyetlerine başladı. 

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve beraberinde Başkan
Yardımcısı Ahmet Kamburoğlu ile birlikte Dünya Markası olan KEBİR SÜT'ü ziyaret ettiler.

ÜRETÝCÝMÝZ KARA KARA DÜÞÜNÜYOR 
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, “Gübre fiyatlarının anormal artışı karşısında
destekler arttırılmalı mazot'ta olduğu gibi gübre fiyatının yüzde 50'si destek olarak verilmeli" dedi.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“ESNAF ZOR DURUMDA”
Piyasa karışık…

Her gün belli başlı işler olmaya devam 

ediyor…

Dolar, Euro, Altın çıkışlı-inişli…

Ürünlerimiz dövize endeksli olduğundan 

yatlar yerinde durmuyor.

Her gün yatlar değişmeye devam ediyor.

Bazı ürünlere bile günde bir-iki defa zam 

geliyor…

Ambalaj, kağıt, gıda, araç vs. her şey 2'ye 

katladı…

Kısmi yerler de işler durdu.

İş yok, para yok'a düştü…

Piyasa karışık…

Piyasa sıkışık…

Ay sonu geldiğinde ödeme yapabiliyor 

muyuz?

Bu yat artışlarında ürün alabiliyor 

musunuz?

Stokçular ürünleri depolarında saklamaya 

devam ediyor.

Fiyat geçişlerinde bir kısım ürün meydana 

çıkıyor ve yeni yattan piyasaya ürün 

girmesine sebep oluyor…

Bu da piyasada karmaşıklığa sebep 

olmaya devam ediyor…

Bu pahalılıkta nasıl bir yol izlenir 

bilinmiyor…

İnsanlar markete ve manava girmeye 

çekinir vaziyete geldi.

Bir poşet bir ürün alındığında dünya para 

tutuyor.

Rahat harcayan bir toplum olduğumuzdan 

şuanda herkes zorlanıyor…

Piyasa bir an önce düzelirde, normal 

hayatımıza geri döneriz…

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

İlçede sokak hayvanlarında artış var…

Okullarda, mahallede kısaca her yerde…

Yoldan geçen araçlara saldırmaya devam 

ediyorlar…

Giden aracın önüne atlıyorlar, şoförün 

dikkatinin dağılması ve kaza yapması an 

meselesi…

Bir çözüm olacaksa olması lazım ki, bu tip 

oluşabilecek sorunlardan ortadan 

kalksın…

Sokak hayvanları konusu bütün ilçelerde 

mevcut…

Ortada bir problem var, bunu ortadan 

kaldırmak gerekli…

Barınak konusu olmazsa olmazımızdır…

Sokak hayvanlarının bakımı ve yemek 

problemi ortadan kalkmış olacak…

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

Ölüm yolu öylece kaldı…

Ölüm yolu olarak adlandırılan, Kemaliye 

Mahallesinden başlayan ve Kirazlık 

mevkiine kadar devam eden Vakfıkebir iç 

yolu idi…

Bu yolda artık ölümlü kazalar meydana 

gelmiyor…

Ama bu yolun başlangıcında bulunan 

kavşak öylece duruyor…

Karayolları yolu yaptı ama kavşak halen 

daha yapılmadı…

Acaba neyi bekliyoruz?

Bu kavşakta bir şeyler olmasını mı?

Bu yolun başlangıcında ve bitiminde 

bulunan kavşağa gelindiğinde yol 

daralıyor. Tabelalar var ve tek şeride 

düşmesine sebep oluyor…

Yarım kalan yolu bitirmesini bekliyoruz…

Neden devletin yaptığı bir iş yarım kalır, 

bilmiyorum…

Sorun olan yol, sorun olmaktan çıksın ve 

yapımı tamamlansın… 

V
akfıkebir İlçesinde İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, AK Parti 

İl Başkanı Sezgin Mumcu, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun ve 
beraberindekiler 3 Aralık 
engelliler günü dolayısıyla 
hasta, engelli ve yaşlı 
vatandaşları ziyaret ettiler. 
Yapılan programda 
toplumdaki dezavantajlı 
durumda olan hasta, engelli 
ve yaşlı vatandaşlar 
evlerinde ziyaret edilerek 
ihtiyaçları ve sıkıntıları 
dinlendi.
DEVLETİN ONLARIN 
YANINDA OLDUĞUNU 
GÖSTERMEK BİZE DE 
BÜYÜK HUZUR VERİYOR 

Yapılan ziyaretlerle ilgili 
konuşan Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan; ”Bizler engelli, 
hasta ve yaşlı 
vatandaşlarımızı bizzat 
evlerinde ziyaret ederek 
onların daima yanında 
olduğumuzu göstermek 
istiyoruz. Hastalık, yaşlılık ya 
da diğer sebeplerle 
Vakfıkebir'e gelemeyenlerin 
yanına gitmek onları çok 
memnun ediyor. Bunu bize 
ifade etmeleri bizim de 
çalışma azmimizi arttırıyor, 
biz de çok mutlu oluyoruz.  
Toplumun her kesimine 
dokunacağız. Hemen yarın 
bir kaza sonucu ya da başka 
bir sebeple hayatımızın 
kalanını engelli olarak 
geçirebiliriz. Bu olmasa da 

empati yapmak zorundayız. 
Dezavantajlı vatandaşlarımız 
her zaman önceliğimiz. 
Ayrıca onlar hepimizin 
büyükleri ve yakınları. Bir 
selam vermek ve devletin 
onların yanında olduğunu 
göstermek bize de büyük 
huzur veriyor” açıklamasında 
bulundu
“AK PARTİ VARSA ENGEL 
YOK”
AK Parti Varsa Engel Yok' 
diyerek 19 yıldır engelli 
vatandaşlara yönelik 
çalışmalarını samimiyetle, 
kararlılıkla ve gayretle 
sürdürdüklerini anlatan İl 
Başkanı Sezgin Mumcu, 
“Engelli kardeşlerimiz, AK 
Parti iktidarlarında hayatın 
tüm alanlarında yer alarak 

toplumun ayrılmaz bir 
parçası olmuştur. Engelli 
vatandaşlarımızın toplumsal 
yaşama tam katılımlarını 
sağlamak ve fırsat 
eşitliğinden yararlanan 
haklarını kullanabilen bireyler 
olması için iktidarımız 
çalışmalarını kararlılıkla 
sürdürmeye devam 
etmektedir. Eğitim, 
rehabilitasyon, istihdam, 
sosyal yardım, evde bakım, 
girişimcilik, sportif ve kültürel 
faaliyetler gibi alanlarda AK 
Parti iktidarları olarak hayata 
geçirdiğimiz politikalar, 
destekler, kanunlar ve 
uygulamalarla her türlü 
engeli çok şükür ki aştık. 
Sosyal devlet olmanın 
gereklerini her alanda hayata 
geçiriyoruz. Bu konuda 
farkındalığın artması için tüm 
teşkilat kademelerimizle 
birlikte 18 ilçemizdeki tün 
yaşlı, hasta ve engelli 
ailelerimizi eş zamanlı bir 
ziyaret programı tertip 
ediyoruz ve engelli 
vatandaşlarımızla 
buluşuyoruz. Bu özel günün, 

bir gün değil her zaman 
farkındalığa vesile olması 
amacıyla düzenlediğimiz 
ziyaret programlarında çok 
özel ve duygusal anlar 
yaşadık. Hasta ve 
yaşlılarımızı da ziyaret 
etmemiz onlarında moral ve 
motivasyonunu arttırıyor. 
Onlar bizim tarihimiz. Onlar 
bizlerin aile büyükleridir. 
Onları yok sayamayız. Ben 
ziyaretlere katkı ve katılımda 
bulunan Sayın 
Kaymakamımız, Belediye 
Başkanımız, ilçe 
Başkanımıza ve katılımda 
bulunan tüm arkadaşlarımıza 
yürekten teşekkür ediyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
engelli vatandaşlarımızın 
eğitim ve istihdamına katılımı 
başta olmak üzere ekonomik 
kültürel ve sosyal hayatın 
içerisinde her alanda aktif 
bireyler olarak yaşamlarına 
daha kolaylaştıracak 
çalışmalarımıza devam 
edeceğiz inşallah” ifadelerine 
değindi.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Belediye Başkanı Muhammet Balta,
AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve beraberindekiler hasta, engelli ve yaşlı vatandaşları ziyaret ederek sıkıntılarını dinlediler.  

Alper Özkan KARAGÖL

TGC'DEN KEBİR SÜT'E ZİYARET
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Kamburoğlu ile birlikte Dünya Markası olan KEBİR SÜT'ü ziyaret ettiler.

T
rabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Ersen Küçük ve 

beraberinde Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Kamburoğlu ile birlikte Dünya 
Markası olan KEBİR SÜT'Ü 
ziyaret ederek,  KEBİR SÜT 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yılmaz Karadeniz ve Satış ve 
Pazarlama Müdürü Yakup 
Karadeniz ile bir süre sohbet 
ettiler.
“KEBİR SÜT 
KALİTESİNDEN HİÇ BİR 
ZAMAN ÖDÜN VERMEDİ”
KEBİR SÜT Yönetim Kurulu 

Başkanı Yılmaz Karadeniz 
ziyaret sırasında fabrikanın 
tarihçesi hakkında yaptığı 
açıklamada, “Vakfıkebir 
ilçemizde 1940 yılında, 
Karadeniz kardeşler olarak 
köylülerden aldığımız 
tereyağı, minzi ve peynirleri 
satarak ticarete başladık. 
Sunduğumuz kaliteli hizmet 
ile hızla büyüme başarısı 
göstererek Kebir markası 
olarak 1945 yılında kendi 
üretimimize başladık. 
Türkiye'nin birçok yerine 
bayilikler veren Kebir Süt, 
büyümesine rağmen 

kalitesinden de ödün 
vermedi. Dededen toruna 
aile şirketi olarak büyük 
başarı gösteren Karadeniz 
ailesi olarak, Vakfıkebir'e ve 
Trabzon'a da önemli katkılar 
sağlıyoruz. 1940 yılından bu 
tarihe kadar büyüme hızını 
hiç kesmeyen Kebir Süt, 
önce Trabzon'un markası, 
sonrasında ise Türkiye'nin 
markası olma başarısı 
gösterdi. 1993 yılında 
Karadeniz Kardeşler A.Ş.'yi 
kurduk. Her geçen gün 
tüketicilerin talepleri 
doğrultusunda hizmet veren 
Karadeniz Kardeşler, 2000'li 
yıllarda kahvaltı ürünleri 
üretmeye başladı. 
Vakfıkebir'de bulunan üretim 
tesislerimizi dünya 
standartlarına uyacak şekilde 
modernize ettik ve yeniliklere 
sürekli olarak açık olan Kebir 
markası ürün yelpazesini de 
her geçen gün arttırmaktadır. 
10 Bin metre karelik modern 
üretim tesislerine sahip olan 

Kebir Süt Fabrikamızda 500 
çalışanımızla günde 300 ton 
süt işliyoruz. Kebir Süt ailesi, 
20 binden fazla insanın 
istihdam edilmesine aracılık 
ediyor. Karadeniz, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyetinin bu 
nazik ziyaretinden dolayı 
mutluluk duyduklarını dile 
getirerek bu nazik 
ziyaretlerinden dolayı başta 
cemiyet başkan ve başkan 
yardımcımıza teşekkür 
ediyorum. Basın'ı 
önemsiyoruz ve her zaman 
destek vermeye gayret 
gösteriyoruz.  Halkımızın 
doğru ve hızlı bir şekilde 
haber alma akışını sağlayan 
basın mensuplarımıza 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum dedi.”
“KEBİR SÜT AİLESİNİ 
KUTLUYORUZ”
TGC Başkanı Küçük'ün 
yaptığı açıklamada; “Kebir 
Süt'ün Vakfıkebir'deki 
tesislerine ziyaret 
gerçekleştirdik. 1940 yılında 

başladığı faaliyetleriyle 
bugün markasını Türkiye de 
ve hatta uluslararası bir 
marka haline dönüştüren, 
Türkiye'nin en büyük tam 
otomatik tereyağı işleme 
hattına sahip Kebir Süt'ün 
Vakfıkebir tesisleri 
mükemmel ve modern bir 
donanıma sahip.  Trabzon'un 
istihdamına çok büyük bir 
katkı sunuyorlar. Mükemmel 
bir çalışma örneği gösteren 
KEBİR SÜT ailesini 
kutluyoruz.  Sahip olduğu 
tesislerinde günlük 300 ton 
süt işleyen ve 500'ü 
bölgemizdeki tesislerinde 
olmak üzere 20.000'e yakın 
ailenin direkt veya dolaylı 
olarak istihdamına katkı 
sunan Karadeniz ailesine, 
bizlere tesislerini tanıtan 
yönetim kurulu üyesi Yılmaz 
Karadeniz ve Yakup 
Karadeniz'e teşekkür 
ediyoruz, çalışmalarında 
başarılar diliyoruz” şeklinde 
açıklamalarda bulundular.

TRABZON'DA “ENGELSİZ TAKSİ”
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde “Engelsiz Taksi” faaliyetlerine başladı. 

rabzon 

TBüyükşehir 
Belediyesi 

Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı 
Engelli Hizmetler 
Şube 
Müdürlüğünden 
yapılan 
değerlendirmede; 
“Engelli 

kardeşlerimiz 
hastane veya resmî 
kurum işlerine gitmek 
istediklerinde 153 
hattını arayarak 
taleplerini 
ilettiklerinde Engelsiz 
Taksi ile onları imkan 
dahilinde taşıyoruz.  
Engelsiz Taksi'de 
akülü araçları indirip 

bindirmek için 
asansörü 
bulunmaktadır. 3 
Aralıkta bizi arayan 
Hava Karaca'yı talebi 
doğrultusunda 
Vakfıkebir'den alarak 
Trabzon'daki 
Engelsiz iletişim 
merkezi açılışına 
götürdük. Program 

sonunda evine geri 
getirdik. Bunun için 
en az bir gün 
öncesinden 153 
TİKOM hattı 
aranarak talep 
oluşturulmalıdır. 
Gelen taleplerin 
yoğunluğuna göre 
planlama 
yapılmaktadır denildi.



V
akfıkebir Ziraat 
Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç, 

artan girdi maliyetleri 
hakkında açıklamada 
bulunarak 
değerlendirmelerde 
yaptı. Artan gübre 
yatları üreticimizi kara 
kara düşündürüyor 
dedi.
“DEVLET GÜBRE 
DESTEĞİNİ 
ARTIRMALI”
''Gübrede kur 
artışından dolayı 
oluşan yükseliş, 
üreticilerimizin gübre 
kullanmadan ekim 
yapmalarına neden 

oluyor. Ayrıca 
önümüzdeki süreç de 
fındık üreticileri 
tarafından fındık 
bahçelerinde yapılması 
gereken gübrelemeyi 
de bu zamlar 
engellemektedir. Bu 
durumun yarattığı 
verim düşüklüğü ve 
bitkisel üretimin 
azalmasına bağlı 
olarak tarım ve gıda 
ürünlerinde yaşanacak 
yat artışlarından 
tüketicilerimiz de 
etkileniyor” diye 
konuştu.
“GÜBREDE FİYAT 
ARTIŞI”

Başkan Muhammet 
Kılıç, gübredeki yat 
artışını şu sözlerle 
aktardı: “Geçen 
üretim dönemi 1 ton 
26 Azot CAN gübre 
2200 TL lira iken bu 
yıl 9000 TL 
seviyesine yükseldi. 
Ayrıca  Bu dönemde 
mazot yatı yüzde 38, 
besi yemi yüzde 51,4, 
süt yemi yüzde 60, 
elektrik yatları ise 
yüzde 56 oranında 

arttı.”Mazot desteğinin 
yanında gübre 
desteğinin de 
sağlanması gerektiğini 
belirten Kılıç, “Gübre 
yatlarının anormal 
artışı karşısında 
destekler artırılmalı 
mazotta olduğu gibi 
gübre yatının yüzde 
50'si destek olarak 
verilmeli, destek 
verilmeyen karma yem 
ve bitki koruma 
ürünlerine de destek 
getirilmelidir” dedi. 
"ÇİFTÇİLER YETERLİ 
MİKTARDA GÜBRE 
KULLANMIYOR" 

“Ülkemizde tarımsal 
üretimin temelini 
oluşturan tahıllar, insan 
ve hayvan 
beslenmesinin yanı sıra 
ham madde olarak 
endüstride kullanımları 
nedeniyle ülke 
tarımında ön plandadır” 
açıklaması yapan Kılıç, 
tahıllar içerisinde de 
buğdayın gerek ekiliş 
alanı gerekse üretim 
yönünden ilk sırada yer 
aldığını belirtti. Başkan 
Kılıç sözlerine şöyle 
devam etti: “Bu yıl 
buğday üretiminde 
yüzde 20'lik bir düşüş 
beklenmektedir. Bu 
düşme önümüzdeki yıl 
buğday üretimini daha 
önemli hale getirmiştir. 
Ülkemizde bitkisel 
üretimdeki verim ve 
üretim 
miktarlarımızdaki 
düşüklüğün en önemli 
sebeplerinden biri 
üretim maliyetlerinin 
yüksek olması 
nedeniyle çiftçilerin 
yeterli miktarda gübre 
kullanamamasıdır.

Büyükliman
Postası 3 10.12.2021HABER

ÜRETİCİMİZ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR 
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, “Gübre fiyatlarının anormal artışı karşısında
destekler artırılmalı mazot'ta olduğu gibi gübre fiyatının yüzde 50'si destek olarak verilmeli" dedi.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

T
BMM Çevre 
Komisyonu 
Başkanı ve AK 

Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet 
Balta yayınladığı 
mesajında “Dünya 
Engelliler Günü'nde 
hepimizin birer engelli 
adayı olduğu 
gerçeğinin farkında 
olan fertler gibi 
düşünerek üreten, 
sosyal hayatın bütün 
alanlarında aktif 
biçimde yer alabilen 
bağımsız bireyler 
olarak yer alabilmeleri 
için her alanda gereken 
duyarlılığın artmasını 
sağlamamız 

gerekmektedir. Engelli 
vatandaşlarımız bizim 
hükümetlerimiz 
döneminde daha çok 
sosyalleşen, sivil 
toplum 
örgütlenmesinde 
güçlenen, kamu ve özel 
sektörde daha çok yer 
alan bir konuma 
kavuşmuştur. 2002 
öncesinde ihmal edilen 
ve göz ardı edilerek 
verilmeyen birçok hakkı 
yasal prosedürler ve 
kanunlarda ciddi 
değişiklikler yaparak, 
mevcut yasaları günün 
gereksinimlerine göre 
güncelleyerek engelli 
bireylerimizin istifade 

edeceği bir hüviyet 
kazandırdık. Yüz 
binlerce engelli 
vatandaşlarımız için E-
KPSS ve kura 
yöntemiyle istihdam 
alanları oluşturduk. 
Yine engelli 
kardeşlerimize, bakıma 
muhtaç olan 
vatandaşlarımıza maaş 
bağlayarak hem 
mağduriyetlerini önledik 
hem de maddi 
olanaklarla sosyal 
hayata adapte etmeye 
çalıştık. Engel 
durumlarına göre 
bakım ve rehabilitasyon 
merkezleri, otistik ve 
işitme engelli 

bireylerimize okullar 
yapıldı. Engelli 
vatandaşlarımızın, 
hiçbir ayrım 
gözetilmeksizin 
sunulan imkanlardan 
yararlanabilmeleri, 
gurur verici başarılara 
imza atabilmeleri bizim 
için mutluluk kaynağı 
olmuştur. Spordan 
sanata, edebiyattan 
siyasete, eğitimden iş 
dünyasına her alanda 
engelli kardeşlerimiz 
büyük başarılar elde 
etmekte, azim ve 
kararlılıklarıyla bizlere 
gurur vermektedir. 
Devlet olarak 19 yıllık 
görev sürecimizde 
hiçbir zaman engelli 
kardeşlerimize duyarsız 
olmadık. Her zaman 
yanlarında olduk, 
olmaya devam 
edeceğiz. Bu vesileyle 
3 Aralık Dünya 
Engelliler Gününün 
Trabzon'umuzdaki ve 
ülkemizdeki tüm engelli 
kardeşlerimiz için 
hayırlara vesile 
olmasını diliyor, sevgi 
ve selamlarımı 
iletiyorum.” ifadelerine 
yer verdi.

BAŞARILAR DİLEDİLER 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir Belediye Meclisi Üyeleri ile birlikte, Vakfıkebir
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Altın'ı ziyarete ederek, “Hayırlı olsun' dileklerini ilettiler. 

iyaret sırasında 

Zkonuşan 
Vakfıkebir 

Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
“Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 

görevine atanan 
Ahmet bey ilçemizde 
uzun yıllardır 
yöneticilik yapıyor. 
Bilgi, birikim ve 
tecrübesini yeni 
görevine de yansıtarak 

başarılı olacağına 
gönülden inanıyor, 
yeni görevinde 
başarılar diliyorum” 
dedi. Vakfıkebir'in yeni 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın 

ise, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Başkan 
Muhammet Balta
ve Belediye
Meclisi üyelerine 
teşekkür etti. 

T
rabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, 
TBMM Çevre 

Komisyon Başkanı ve 
AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet 
Balta, Trabzon 
Milletvekilleri Adnan 
Günnar, Salih Cora ve 
Bahar Ayvazoğlu ile 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, daha 
yaşanılabilir bir Trabzon 
için Ankara'ya çıkarma 
yaptı. Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum'u 
ziyaret eden Trabzon 
heyeti, gerçekleştirilen 
toplantıdan memnun 
ayrıldı.
ÇOK ÖNEMLİ 
KAZANIMLAR ELDE 
ETTİK
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, 'güç birliği 
girişimi' olarak 
nitelendirdiği toplantının 
ardından açıklamalarda 
bulundu. Toplantı ile ilgili 
bilgi veren Başkan 
Zorluoğlu, “Çevre 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanımız 
Sayın, TOKİ 
Başkanımız, İlbank, 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma ve Kentsel 
Dönüşüm Genel 
Müdürlerimiz, Sayın 
Valimiz ve Değerli 

Milletvekillerimizin 
katılımıyla çok faydalı 
bir toplantı yaptık. 
Gerçekten birlikten güç 
doğdu. Trabzon olarak 
birlik beraberlik 
içerisinde bu hamleyi 
Ankara'da 
gerçekleştirdik ve 
şehrimiz adına çok 
önemli kazanımlar elde 
ettik” dedi.
ÇÖMLEKÇİ 2. ETABIN 
İHALESİ YAKINDA 
Toplantıda masaya 
yatırılan konularla ilgili 
de değerlendirmelerde 
bulunan Başkan 
Zorluoğlu, şu ifadeleri 
kullandı; “Toplantıda 
öncelikle ele aldığımız 
konu Büyükşehir 
Belediyesi olarak da 
yakından takip ettiğimiz 
Çömlekçi Kentsel 
Dönüşüm Projesi oldu. 
1'inci etap çalışmaları 
problemsiz şekilde 
devam ediyor. 2'nci 
etapta kamulaştırma 
süreci tamamlandı, 
şimdi yıkımlarını 
bitiriyoruz. 2'nci etapta 
da inşallah önemli bir 
aşama kaydedeceğiz. 
Yakında projesi 
tamamlanacak ve 
oranın da ihalesini 
gerçekleştireceğiz.” 
MEYDAN'DA YAPILAN 
OTOPARKA 
ÇÖMLEKÇİ'DEN GİRİŞ 
VERECEĞİZ “

Çömlekçi projesi ile ilgili 
çok farklı, şehre çok 
önemli katkı yapacağına 
inandığımız bir gelişme 
yaşandı. Biliyorsunuz 
biz Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
İskenderpaşa Camisi'nin 
hemen arka tarafında 
çok önemli bir otopark 
çalışması yapıyoruz. 
Otoparka Çömlekçi 
tarafından da giriş 
olabilmesi için kentsel 
dönüşüm alanının bir 
miktar büyütülmesi 
talebimize Sayın 
Bakanımız olur verdi. 
Yaklaşık 3.5 dönümlük 
bir yeni alanı kentsel 
dönüşüm alanına dâhil 
edeceğiz ve oradan 
bizim otoparkımıza bir 
giriş vereceğiz. 
Dolayısıyla şehrin 
doğusundan gelecek 
vatandaşlarımız 
arabalarını Meydan 
bölgesine çıkarmadan 
otoparka park edip, 
yaya olarak Meydan'a 
çıkabilecekler. Bu 
bugünün en ash 
kazanımlarından biri 
oldu. Çömlekçi ile 
Meydan bağlantısını bu 
şekilde sağlamış 
olacağız.
”TİCARİ DOKU DEVAM 
EDECEK“
Ortahisar Millet 
Bahçesi'nin kuzey 
tarafındaki binaları 

kamulaştırıp 
yıktık. Orada 
oluşan alanı şimdi 
Millet Bahçesi'ne 
katıyoruz. Kot 
farkından 
yararlanılarak 
orada bazı 
dükkânlar 
oluşturuluyor. O 
dükkânlar oradaki 
eski ticari dokuyu 
aynı şekilde 
devam 
ettirecekler. 
Bununla ilgili de 

Sayın Bakanımız 
gereken talimatı verdi.
”TOKİ START 
VERECEK“
Trabzon'da küçük 
sanayi sitelerinin 
durumunu ve yeni alana 
taşınmaları konusunu 
da ayrıntılı şekilde 
değerlendirdik. Konuya 
ilgili sunumumuzu 
yaptık. Sayın Bakanımız 
da bu konuyla ilgili 
TOKİ'nin start vermesi 
noktasında talimatta 
bulundu. Tabi bu uzun 
soluklu bir iş ama 
başlamak bitirmenin 
yarısıdır.”
ZORLUOĞLU BAKAN 
KURUM'A TEŞEKKÜR 
ETTİ
Trabzon için çok faydalı 
bir güç birliği girişimi 
gerçekleştirdiklerini 
vurgulayan Başkan 
Zorluoğlu, “Çevre 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanımız 
Sayın Murat Kurum 
başta olmak üzere, 
Sayın Valimize, Değerli
Milletvekillerimize,
TOKİ Başkanımıza, 
İlbank, Tabiat Varlıklarını 
Koruma
ve Kentsel Dönüşüm 
Genel Müdürlerimize 
yürekten teşekkür 
ediyorum. Trabzon
için hayırlı olsun” 
ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA TRABZON ZİRVESİ
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Trabzon heyetini ağırladı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili
Muhammet Balta, Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu ile Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nda yer aldıkları toplantı da, Trabzon'da
hayata geçirilen projelerin son durumu ile yapılması düşünülen projeler masaya yatırıldı.

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ
MUHTARLARI BİLGİLENDİRİYOR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarına yönelik “Sahipsiz Hayvanlar
ve Vektörle Mücadele” konulu bilgilendirme programları gerçekleştiriyor.

B
üyükşehir 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Dairesi 

Başkanlığı, kültürel 
mücadele kapsamında 
muhtarlara yönelik 
sahipsiz hayvanlar ve 
vektörle (hastalık yayan 
canlı) mücadele 
konularında yürütülen 
çalışmalarla ilgili 
bilgilendirme toplantıları 
düzenliyor. Sağlık İşleri 
Dairesi Başkanı 
Sebahattin Yazıcı ve 
Muhtarlık İşleri Dairesi 
Başkanı Ali Kemal 
Bektaş'ın da katılımıyla 
gerçekleşen 

toplantılarda, 
muhtarlarla çözüm 
ortaklığı konusunda 
müzakereler de 
yapılıyor.
18 İLÇENİN 
TAMAMINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLE-
CEK
İlçe kaymakamlıklarıyla 
iş birliği içerisinde 
yürütülen toplantılar; 
Ortahisar, Arsin, 
Beşikdüzü, Çarşıbaşı, 
Dernekpazarı, 
Köprübaşı, Maçka ve Of 
ilçelerinde düzenlendi. 
Veteriner Hekim Elif 
Can Sinan ile Ziraat 

Mühendisleri Cihat 
Çolak ve Recep Bektaş 
tarafından yapılan 
sunumlar, muhtarlardan 
büyük ilgi gördü. 
Toplantılar, 18 ilçenin 
tamamında 
gerçekleştirilecek. 
OLUMLU GERİ 
DÖNÜŞLER 
ALIYORUZ Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanı Sebahattin 
Yazıcı, bilgilendirme 
çalışmalarıyla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
“Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın 

Murat Zorluoğlu'nun 
riyasetinde çeşitli 
konularda eğitim ve 
bilgilendirme 
çalışmaları 
gerçekleştirmekteyiz. 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak sahipsiz 
hayvanlar ve vektörle 
mücadele konularında 
kanun ve mevzuatlara 
uygun olarak 
yürüttüğümüz 
çalışmalarla ilgili 
mahalle 
muhtarlarımızı 
bilgilendirirken, aynı 

zamanda istişarelerde 
de bulunmaktayız. 
Uzman eğitmenlerimiz 
tarafından yapılan 
sunumlarda 
çalışmalarımızla ilgili 
muhtarlarımıza detaylı 
bilgi vermekteyiz. 
Muhtarlarımızdan da bu 
konuda olumlu geri 
dönüşler almanın 
memnuniyetini 
yaşıyoruz. Bilgilendirme 
toplantılarımıza 
belirlenen program 
dahilinde 18 ilçede 
devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

31 ARALIK SON GÜN

V
ergi Usul Kanunu'nda 
değişiklik öngören 65 
maddelik vergi paketinin 

26 Ekim 2021 tarihinde Resmî 
Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdiğini hatırlatan 
Kılıç, kanunla ayrıca son beş 
yılda desteklerden kesilen 
vergilerin çiftçilere, faiziyle 
birlikte iade edilmesinin 
kararlaştırıldığı belirtti. Başkan 
Muhammet Kılıç, 
“Üreticilerimizin bu iadeleri 
alabilmeleri için Vergi Dairesine 
müracaat etmeleri gerekiyor. 
Başvurular başladı. Çiftçilerimiz, 
kimlikleri ve banka hesap 
numaraları (İBAN) ile birlikte 
dilekçelerini 31 Aralık 2021 
tarihine kadar Vergi Dairesine 
müracaatlarını yapabilirler” dedi. 

DESTEKLEME ÖDEMELERİ 
VERGİDEN MUAF
Kanunla çok eleştiri konusu 
olan bir uygulamanın 
kaldırıldığını söyleyen Başkan 
Kılıç, “Artık tarım sektörü ve 
çiftçilerin güçlendirilmesi için 
kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından yapılan destekleme 
ödemeleri (mazot, gübre, vb.), 
gelir vergisinden istisna 
tutulacak, bu ödemelerden 
herhangi bir vergi kesintisi 
yapılmayacak. Böylece çiftçilere 
ödenen desteklerden kesilen 
yüzde 4 stopaj vergisinin 2016 
yılına kadar yani 5 yıl geriye 
dönük iadesi kararı uyarınca iki 
milyon kişiye, faiziyle birlikte 
yaklaşık 5 milyar TL'lik ödeme 
yapılacak. Bu da çiftçi başına 

ortalama 2 bin 500 TL ek gelir 
demek. Desteklerden kesilen 
vergilerin çiftçiye iade süreci ise 
başladı” diye konuştu.
31 ARALIK SON GÜN
Bu haktan yararlanabilmek için 
Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) 
kayıtlı kişilerin dilekçe ile vergi 
dairelerine iade başvurusunda 
bulunması gerektiğine dikkat 
çeken Başkan Kılıç, “Dilekçeye, 
iadenin yapılabileceği banka 
hesap numarasının da 
eklenmesi şart. Bir defaya 
mahsus olarak iade edilecek bu 
çalışmada, son başvuru tarihi 
31 Aralık 2021 olarak belirlendi. 
Yıllar içinde gerçekleşen 
ödemelerden kesilen bütün 
verginin kanunî faiziyle iadesi, 
pandemide zor günler geçiren 
çiftçilerimize can suyu olacak” 
dedi.
ÇKS KAYDI ŞART
Kesilen vergilerin geri iadesine 
ilişkin en önemli konunun, Çiftçi 
Kayıt Sistemi (ÇKS) olduğuna 
işaret eden Kılıç, sözlerini şöyle 
tamamladı:  “Bu kanundan 
faydalanılabilmesi için öncelikle 
ÇKS'de kayıtlı olunmalı. Çiftçi, 
zamanaşımı süresi içinde yetkili 
vergi dairelerine başvurmalı. 
Başvuruda bulunulabilecek 
vergi dairesi mükellef tarafından 
serbestçe belirlenebilir. Ayrıca 
mükelleer dilekçelerini elden 
veya posta yoluyla ilgili vergi 
dairesine sunabilecekleri gibi 
İnteraktif Vergi Dairesi 
(ivd.gib.gov.tr) üzerinden 
elektronik ortamda da verebilir. 

emokratik ülkeleri ayakta tutan 

Dokumuş ilim sahibi kişilerden oluşan 
sivil toplum kuruluşlarıdır.  Sivil 

toplum kuruluşunun olmadığı veya etkisiz 
kaldığı yerler, adalet ve hukuktan yoksun, 
ekonomik yönden gelişmemiş ülkelerdir. 
Dinin en rahat uygulandığı yerler yine 
demokratik ülkelerdir. Dinler, toplumları ya 
geliştirip zirveye çıkarır veya çökerdir. 
İslam, Avrupa'nın aydınlanmasına(düşünce 
ve teknik) büyük katkılar sağladı. Osmanlı, 
ilim ve teknikten uzaklaşılınca çöküş 
başladı. Allah'ın sonsuzluğu insanlarda 
özgürlük ve hürriyet olarak yansır. İnsanın 
gelişip ilerlemesi, kendisine fıtri olarak 
verilen hürriyetler sayesinde olur. Hürriyet, 
Allah'ın insana verdiği en büyük hediyesidir.  
Bazı idareciler ve dini liderler, özgürlük ve 
hürriyetleri kendilerine has veya 
istediklerine dağıtılacak bir ulufe olarak 
görüyorlar. İslam, geldiğinde, toplumun 
bütün özelliklerini, gelenek ve göreneklerini 
ortadan kaldırıp tepeden tırnağa tamamen 
yeni özellikler getirmedi.  Tam aksine, akla 
ve mantığa uygun olanları bıraktı, yanlış 
olanları ise düzeltti bir kısmının değişmesi 
için zamana yaydı(köleliğin kalkması gibi). 
İnsana akıl, irade ve mantık verip kendi 
yerine dünyada tasarruf yetkisi verdi. 
Zaman ve zemine göre bunları 
düzeltmemizi ve dünyayı imar etmemizi 
istiyor.  Bazı saf Müslümanlar, Allah hiç açık 
kapı bırakmadı, sosyal ve siyasal her şeyi 
düzenledi her şeyin kuralını koydu diyorlar. 
Orta çağdaki fıkıh kurallarını örnek 
gösteriyor. Fıkıhın bir kısmı farz, bir kısmı 
vacip bir kısmı da sünnettir. Büyük bir kısmı 
da orta çağa göre o zamanın geleneklerine 

uygun, uydurulmuş kurallardır bu zamana 
cevap vermiyorlar. Allah'ın değişmez 
hükümleri(ahkâmlar) ve zaman ve zemine 
göre yorumlanacak müteşabih(fenler ile 
yorumlanan) ayetler ve hadisler vardır. 
Sosyal hayatın kurallarını, insanlığın 
müşterek aklı ile çıkarılmasını istiyor, akla, 
zaman ve zemine göre bu kurallar 
yenilenmelidir. Orta çağdan kalma 
kuralları(fıkıhın bir kısmı gibi) din olarak 
uygulamak, toplumu orta çağ karanlığına 
iter(şimdi İslam âleminin düştüğü durum 
gibi). Bunlar bilmeden, kâinatın çekirdeği 
olan insanı, iradesiz, daldan düşen bir 
yaprak durumuna düşürüyorlar. Kuran ve 
kâinat kitabını, fen bilimleri ve mantık 
ışığında birlikte okumalıyız. Gelişmiş 
toplumlar, sibernetik ilmi ile bitki ve 
hayvanları hareketleri taklit edilerek büyük 
teknolojiler üretiyor yani onlar hayvanlar ve 
bitkilerden istifade ediyor fakat geri kalmış 
toplumlar insanlardan bile istifade 
edemiyor. Gelişmiş toplumlar, sivil toplum 
kuruluşu, fen ilimleri, demokrasi, hukuk ve 
özgürlüklerin değerini bildikleri için terakki 
ettiler. Geri kalmış ülkelerde sivil toplum 
kuruluşları olmaz. Çünkü gelişmemiş 
toplumlarda kalkınmayı sağlayacak birlikte 
yaşama kültürü yoktur, neme lazım başkası 
düşünsün der, asalak gibi başkasının 
emeğinden faydalanmak ister. Bazıları da 
toplumum değerlerini kullanarak maddi ve 
manevi emellerine basamak yapıyor. Bu 
şekildeki toplumların oluşturduğu sözde 
sivil toplum kurumlarının çoğunu bazı çıkar 
gurupları istismar ediyor. Onun için geri 
kaşmış ülkelerde sivil toplum kuruluşları 
ülkeye faydadan çok zarar veriyor. 

Tarım destek ödemelerinden kesilen verginin çiftçiye iadesi için
başvurular başladı. Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç,
zirai desteklemelerden yüzde 4 oranında kesilen stopaj vergisinin
iadeleri için üreticilere vergi dairesine başvurma çağrısında bulundu.

İL BAŞKANI MUMCU'DAN BAŞKAN BALTA'YA ZİYARET 

HAYATA DEĞER KATIYORLAR 

V
akfıkebir Kemaliye 
Adnan Demirtürk 
İlkokulu 4. Sınıf 

öğrencileri, Okul Müdürü 
Rahmi Durmuş, Müdür 
Yardımcısı Selçuk Kahyaoğlu, 
sınıf öğretmenleri Zerrin 
Barutçu ile birlikte 'Hayata 
değer kat projesi' kapsamında 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ettiler. 
Ziyaret sırasında Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta ile röportaj yaptılar, 
sohbet ettiler, projeleri hakkında 
bilgiler verdiler.Öğrencilerin 
sorularını tek tek cevaplayan ve 
beklentilerini dinleyen 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
“Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızla sohbet etmekten 
büyük mutluluk duydum. 
Hayata değer kat projesi 
kapsamında çok güzel 
faaliyetlerde bulunuyorlar. Bizler 
çocuklarımızın her zaman 
yanlarında ve destekçileriyiz” 
diye konuştu. 

HERHANGİ BİR "ARALIKTA" DEĞİL
HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
“3 Aralık ENGELLİLER HAFTASI” nedeniyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında
Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu öğrencileri Özel Eğitim Kursunu ziyaret ettiler.

3 Aralık ENGELLİLER HAFTASI 
nedeniyle sosyal sorumluluk 
projesi altında Vakfıkebir 
Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu öğrencileri, Kurum 
Müdürü Rahmi Durmuş, Müdür 
Yard. Selçuk Kahyaoğlu ve sınıf 
öğretmeni Yurdagül Eroğlu ile 
birlikte Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünce, 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezinde açılan Özel 
Eğitim Kursunu ziyaret ettiler. 
Ziyarete katılan öğrenciler özel 
eğitim öğrencileri ile hoşça vakit 
geçirdiler. Ayrıca Özel eğitim 
öğrencilerine yazmış 
oldukları mektupları 
vermelerinin ardından çok 
memnun kalan kursiyerler 
ziyarete gelen tüm 
öğrencilere kendi ürettikleri 
magnetleri hediye ettiler. 
AMACIMIZ ÜRETKEN 
OLMALARINI 
SAĞLAMAKTIR Vakfıkebir 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 

Cemile Kahyaoğlu; “Dünyada 
her canlıda olduğu gibi 
insanoğluna da yaşam şartlar 
eşitliği sunmamaktadır. 
Herkesin yapabildiği şeyleri 
yapamayan veya destek ile 
başarabilen dünya 
nimetlerinden yeterince 
yararlanamayan engelli 
bireylerimize el uzatmak 
hepimizin gönül borcu olmalıdır. 
Çoğunlukla görmezden gelip 
acıyarak baktığımız insanların 
bizden hiçbir farkı olmadığını 
unutmayalım. Onlar bedensel 

engelleri olmasına rağmen 
hayatı bizler gibi yaşamaya 
çalışıyor. Engelli 
vatandaşlarımız da 
yaşamlarını sürdürebilmek için 
çalışıp para kazanmak 
zorundadırlar, Çalışmak, bir 
işe yaradığını hissetmek her 
insan gibi engelli 
vatandaşlarımızı da mutlu 
ederek yaşama dört elle 
sarılmalarını sağlayacaktır. 

Bizim yapmamız gereken 
onların hayatlarını daha rahat 
yaşamalarına yardımcı olmak. 
Onlara acımak yerine 
hayatlarını dilediklerince 
yaşamalarına fırsat vermek 
onlara yapacağımız en büyük 
iyilik olacaktır Vakfıkebir Halk 
Eğitimi Merkezi olarak 
amacımız üretken olmalarını 
sağlamaktır. Adımlarınızın 
biçiminin ne önemi var mühim 
olan yürüyüşümüzle sevgi ve 
dostluk köprüsünü beraber 
geçmektir dedi.”

A
K Parti Trabzon İl 
Başkanı Sezgin Mumcu, 
AK Parti Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Ahmet Uzun, AK Parti 

Trabzon İl Yönetim Kurulu 
Üyeleri Yakup Koyun, Mehmet 
Alp ve Trabzon Liman 
İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü 

Muzaffer Ermiş, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret 
ederek bir süre sohbet 
ettiler. Sohbette ülke, 
bölge ve ilçe gündemi 
konuşularak yapılan ve 
yapılması planlanan 
hizmetlerle alakalı 
istişarelerde bulunuldu. 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
“AK Parti Trabzon İl 
Başkanımız Sayın Sezgin 
Mumcu, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanımız 
Sayın Ahmet Uzun ve il 
yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımızın 
ziyaretlerinden büyük 

memnuniyet duydum. 
Kendilerine ziyaretleri için 
teşekkür ediyorum” dedi. 

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve beraberindeki
yöneticilerle birlikte Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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KAYMAKAM UZAN BAŞARILI SPORCULARI KUTLADI
Trabzon da yapılan Okul Sporları müsabakalarında dart ve masa tenisinde başarı sağlayan Vakfıkebir
Anadolu İmam Hatip Lisesinin sporcuları ilçe Kaymakamı Uzan tarafından tebrik edildi.

T
rabzon da yapılan Okul 
Sporları 
müsabakalarında dart 

müsabakalarında Trabzon İl 
Birinci ve masa tenisi 
müsabakalarında İl ikincisi olan 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencilerini İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan da tebrik ederek bölge 
yarışmalarında başarı 
dileklerinde bulundu. Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan beraberinde İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın ile 
birlikte Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesini ziyareti 
sırasında İlde başarı sağlayan 
dart ve masa tenisi sporcularını 
da başarılarından dolayı 
kutlayarak bundan sonraki 
müsabakalarda başarı 
dileklerinde bulunarak günün 
anısına hatıra fotoğrafı 
çektirdiler. Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Müdürü 

Hayrettin Deniz, Müdür 
Yardımcıları Emin Şen ve Barış 
İçöz, Beden Eğitimi Öğretmeni 
Selahattin Bayraktar da 
misafirlere ziyaretleri sırasında 
eşlik ettiler.
“SAYIN KAYMAKAMIMIZIN 
NAZİK ZİYERETLERİ BİZLERİ 
ONURE ETMİŞTİR”
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü Hayrettin Deniz 
ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada; “İlçe 
Kaymakamımız Sayın Dr. Hacı 
Arslan Uzan bey ve İlçe milli 
Eğitim Müdürümüz Sayın 
Ahmet Altın'ın ziyaretleri bizleri 
son derece mutlu etmiştir. 
Kendilerine okulumuz adına 
teşekkür ediyorum. Ayrıca 
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 
okul sporları müsabakalarında 
okulumuz öğrencileri dart ve 
masa tenisinde başarı 
sağlamışlardır. Trabzon da 
düzenlenen okul sporları 

müsabakalarında 26 okul 
arasında Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Dart takımı İl 
Birincisi olmuştur. Rize İlinde 
yapılacak olan bölge 
yarışmalarında Trabzon ilini biz 
temsil edeceğiz. Yine Trabzon 
da Okul sporları 
müsabakalarında 43 takımın 
katıldığı masa tenisi 
müsabakaları sonucu 
Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi 
masa tenisi takımımız İl ikincisi 
olarak kupa ve madalyalarını 
aldılar. Bugün ise sayın 
Kaymakamımız ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz okulumuzu 
ziyaret ederek hem bizleri hem 
de başarı sağlayan 
sporcularımızı ve beden eğitimi 
öğretmenimizi onure etmiştir. 
Bu başarıda emek harcayan 
sporcularımızı, beden eğitimi 
öğretmenimizi ve ayrıca emeği 
geçenleri kutluyor teşekkür 
ediyorum dedi.” 

MÜFTÜ KÜÇÜK, ENGELLİ BİREYLER
VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçe müftülüğünde görev yapan engelli personel ve ailesinde
engelli bireyi bulunan personellerin engelli bireyleriyle yemekte bir araya geldi.

V
akfıkebir İlçe Müftülüğü 
ve müftülük engelli 
koordinatörleri İmam 

Hatip Davut Bayraktar ve 
Kur'an Kursu Öğreticisi Zeynep 
Akdin'in birlikte organize 
ettikleri buluşma, Vakfıkebir 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Uygulama Oteli'nde 
gerçekleştirildi.
MÜFTÜ KÜÇÜK: "İNSANI 
ESAS ENGELLİ KILAN 
GÖNÜLLERDEKİ 
KÖRLÜKTÜR.”
Şube Müdürü Halil Güneş ve 
Şef Rek Altuntaş'ın da katıldığı 
buluşma, tanışma faslının 
ardından yemek ve sohbetle 
devam etti. Engelli çocuklarla 
yakından ilgilenen ve yanlarına 
giderek kendileriyle sohbet 
eden İlçe Müftüsü Şükür Küçük 
yemek sonrası yaptığı 
konuşmasında, "Unutmamak ve 
sürekli birlikte olduğumuzu 
hissedebilme ve sizlere 
hissettirebilme açısından böyle 
bir etkinlik yapalım ve bu vesile 
ile tanışmış olalım istedik. 

İnsanı esas engelli kılan 
gönüllerdeki körlüktür. İnsanın 
aklı ve zihni olduğu halde 
düşünemiyorsa, hakikati idrak 
edemiyorsa asıl engelli odur. 
Gözleri var ama göremiyor, 
kulakları var ama duyamıyorsa 
engelli kişi odur. Rabbimiz her 
birimizi farklı şekillerde imtihan 
ediyor. Biz bir aileyiz, aile içinde 
de iletişimin olması lazım, 
bunun için de birbirimizi 
tanımamız gerekir. "3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü" 
dolayısıyla, bu buluşmayı Cuma 
günü gerçekleştirecektik ancak 
elimizde olmayan nedenlerle 
geciktirmek zorunda kaldık. 
Bundan sonra da inşaallah bu 
ve benzeri etkinliklerle aileler 
olarak bir araya geliriz. 
Hepinize katıldığını için 
teşekkür ediyor, sağlık ayet 
diliyorum." şeklinde konuştu. 
Programa katılın engelli 
bireylere ve ailelerine de söz 
hakkı veren Müftü Küçük, 
müftülük olarak kendileriyle ilgili 
nelerin yapılmasını istedikleri 

konusunda düşüncelerini 
dinledi. İlçe müftülüğünün 
kendilerini onura ettiğini ve bir 
araya gelmekten çok memnun 
kaldıklarını belirten engelli 
bireyler ve aileleri, 
organizasyonu gerçekleştiren 
herkese teşekkür ettiler. İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, Şube 
Müdürü Halil Güneş ve Şef 
Rek Altuntaş ile birlikte 
program sonrası Vakfıkebir 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü Mehmet 
Kahveci'yi de ziyaret ederek bir 
süre sohbette bulundular.
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akfıkebir'de düzenlenen 

V24 Kasım Öğretmenler 
Günü kutlamaları, sabah 

Hükümet Konağı önünde İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın 
tarafından Atatürk anıtına 
çelenk konulmasıyla başladı. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü ile 
birlikte daire amirleri, siyasi 
parti ve STK temsilcileri, okul 
müdürleri ve öğretmenlerin 
katıldığı sabahki etkinlik Anıta 
çelenk konulması, saygı duruşu 
ve istiklal marşının okunması 
ile sona erdi. Program Fen 
Lisesi öğrenci yurdunun 
konferans salonunda devam 
etti. Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni Ergin 
Şerefin sunuculuğunu yaptığı 
24 Kasım Öğretmenler 
gününde günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın 
yaptı.
“ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ 
İNSANLIĞIN EN ŞEREFLİ 
TACIDIR”
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Altın, 24 Kasım öğretmenlerin 
şeref günü, ona olan saygıyı 
yenileme, onun yüceliğini, 
Ata'mızı anma günüdür. 
Bilindiği gibi her mesleğin 
kendine özgü bir takım 
özellikleri vardır. Fakat 
öğretmenlik bu mesleklerin 
içinde ayrı bir anlam 
taşımaktadır. Çünkü o, bütün 
meslekleri doğuran bir ana 
durumundadır. Bütün meslekler 
bu anadan doğar, gelişir ve 
şekil alır. Öğretmenlik mesleği 
insanlığın en şerefli tacı 
olduğunu belirten Müdür Altın;  
toplumu, iyiye, güzele ve 
doğruya itici, yarının aydın 
gencini yetiştiren, ona şekil 
verendir. Öğretmenliğin en 
büyük tutkusu çocuk sevgisidir. 
Bu makam önce çocuk 
sevgisiyle filizlenir. Bir 
toplumun yapısını oluştururken, 
bir devletin temel taşları 
atılırken, toplumun kaderinin 
öğretmenlerin elinde olduğunu 
Başöğretmen Atatürk de şöyle 
vurgulamıştır: “Milletleri 
kurtaranlar yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir.” “Öğretmenler, 
yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır.” Ulu Önder bu yüce 
ve anlamlı sözlerle 
öğretmenleri onurlandırmıştır. 
Fatih Sultan Mehmet de 
öğretmene çok önem verirdi. 
Bir at koşusunda Hocası 
Akşemsettin'in atının 
ayağından çamurlar elbisesine 
sıçrar. Çamurların sıçradığını 
ve hocasının irkildiğini 

hisseden Fatih Sultan Mehmet, 
“Hocam, üzülmeyiniz, 
korkmayınız, sizin ayağınızdan 
sıçrayan çamur benim 
elbisemin süsüdür.” Diyerek 
eğitime ve eğitimciye ne kadar 
önem verdiğini kanıtlamış olur. 
Müdür Altın öğrencilere 
seslenirken şu ifadelere yer 
verdi; bugünün yarını, yarının 
umudu Sevgili Öğrenciler, 
Okulunuzu, öğretmenlerinizi 
seviniz. Büyük başarılarınız 
ancak bu el ve gönül birliğinden 
doğar. Sizlerin hayattaki 
başarınız, şüphesiz bizlerin de 
başarısı ve mutluluğu olacaktır 
dedi.
“YENİ ÖĞRETMEN MODELİ, 
BİR MUSTAFA KEMAL 
MODELİDİR”
Göreve yeni başlayan 
öğretmenler adına konuşmayı 
yapan Gülbaharhatun Anadolu 
Lisesi Din Kültürü öğretmeni 
Muhammed Gürses;” Baş 
döndürücü bir gelişimin olduğu 
bir çağda yaşıyoruz. Bu 
değişim doğal olarak eğitim ve 
eğitim ile ilgili unsurları da 
etkilemektedir”. Eğitim artık 
durağan bir süreç olmaktan 
çıkmış, sürekli sorgulanması 
gereken dinamik bir süreç 
haline gelmiştir. Öğrenciye 
devamlı bilgi yüklenmesi 
yapılan klasik eğitim anlayışı 
arttık geçerliliğini yitirmiştir. Bu 
anlayış yerine bireye değişen 
durumların gerektiği bilgi ve 
becerileri kişisel çaba ile 
öğrenebilme ve öğrendiklerini 
yaşamın özel durumlarına 
uygulanabilme yeteneğinin 
kazandırıldığı yeni eğitim 
anlayışı gelişmiştir. Öğrenciye 
öğrenmenin öğretildiği bu 
eğitim anlayışı yeni bir 
öğretmen modelini de 
getirmektedir. Yeni öğretmen 
modelinde öğretmen 
öğrencilerini ayrı ayrı bireyler 
olarak görür ve değer veriri. 
Her öğrencinin ayrı bir dünya 
olduğu, topluma mutlaka 
kazandırılması gereken bir 
cevher olduğu bilinciyle 
öğrenciye yaklaşır. Yeni 
öğretmen modelinde öğretmen 
her zaman sorunun değil 
çözümün bir parçasıdır. Yeni 
öğretmen modeli aynı zamanda 
bir Mustafa Kemal modelidir. 
Yüzyıllardan beri süre gelen 
yanlışlıklar karşısında bile onun 
gibi dimdik durabilmenin 
hikâyesidir. Onun dün kara 
tahta başında başlattığı 
eğitimdeki yenileşme 
hareketine bu gün bilgisayar 
ekranı karşısında devam 
edebilme şuurunda olmaktır. 

“Yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır”  sözünü okuduğunda 
sınıfta bire öğrenciye değil top 
yekün bir milleti eğittiğini, bir 
milletin ruh dünyasına şekil 
verdiğini bilecek kadar geniş bir 
vizyon sahibi olmanın ifadesidir 
dedi.
“DÜNYANIN HER YERİNDE 
ÖĞRETMENLER TOPLUMUN 
EN FEDAKÂR VE 
SAYGIDEĞER 
UNSURLARIDIR.”
Emekliye ayrılan Atatürk 
Ortaokulu öğretmenlerinden 
Ogün Kaptan emekli 
öğretmenler adına yaptığı 
konuşmasında, “Öğretmenlik 
mesleğini sevmiyorsan asla 
cüret etme, büyük ekseriyetlere 
servet, ne de şöhret vaat eder. 
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl 
kölesi olurum.” demiş Hz. Ali. 
“Dünyanın her yerinde 
öğretmenler toplumun en 
fedakâr ve saygıdeğer 
unsurlarıdır.” diyen Ulu Önder 
Atatürk. Bir öğretmen için 
meslekten ayrılış; dünyanın 
bütün çiçeklerinden kopmuş, 
bütün güzelliklerini görememek 
demektir. Her doğan güneşin 
bir batışı vardır, tıpkı insan 
hayatı gibi. Hiç silinmeyecek 
anılar, hayaller bırakarak, 
sevdalar taşıyarak. Bu kutsal 
mesleği bizden sonraki 
öğretmenlere devretmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. 
Öğretmenin en büyük tutkusu 
çocuk sevgisi olduğunu 
söyleyen Kaptan, Bu makam 
önce çocuk sevgisiyle filizlenir. 
Onların en büyük mutluluğu 
öğrencilerini hayata atılmış, 
ülkesine yararlı bir insan olarak 
görmektir. Onlar öğrencilerinin 
gözünde çağlayan bir pınar 
gibidir. Bazen kızgın, bazen 
berrak bazen serin, ama hep 
sevgi doludur. Ne mutlu bana ki 
böyle kutsal bir mesleğe 
yıllarımı verdim. Öğrencilerimin 
umutları umudum, sevinçleri 
sevincim oldu. Aydınlık bir 
geleceği hep beraber inşa 
edeceğimize olan inancım 
tamdır dedi.” Konuşmaların 
ardından yeni göreve başlayan 
öğretmenler topluca yemin etti. 
Öğretmenler günü dolayısıyla 
yapılan yarışmalarda dereceye 
giren öğrenciler şiirlerini okudu 
ve ödüllerini aldı. 
Organizasyonu düzenleyen 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
öğretmenlerine ve emekliye 
ayrılan öğretmenlere belgeleri 
verildi. Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü ekipleri 
tarafından folklor ve zeybek 
gösterileri yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nde Başöğretmenliği kabul edişinin
yıldönümü olan 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, Vakfıkebir Gülbahar Hatun
Anadolu Lisesinin organizasyonunda düzenlenen muhteşem etkinlikle kutlandı. 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ
İNSANLIĞIN EN ŞEREFLİ TACIDIR

DR. HACIAHMETOĞLU SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

V
akfıkebir ilçesinde halk 
arasında iyiliksever 
doktor olarak tanınan Dr. 

Turhan Hacıahmetoğlu tedavi 
gördüğü Ankara Gazi 
Üniversitesi Sağlık Araştırma 
ve Uygulama Merkezindeki 
yoğun bakım ünitesindeki 
yaşam mücadelesine yenik 
düştü. Trabzon Sağlık 
sektörünün önde gelen 
isimlerden olan halk deyimiyle 
iyiliksever Doktor olarak 
tanınan 1944 doğumlu 77 
yaşında evli 2 evlat babası Dr. 
Turan Hacıahmetoğlu 
yakalanmış olduğu amansız 
hastalığa tedavi gördüğü 
hastanede yenik düştü. 

Merhum Dr. Turan 
Hacıahmetoğlu'nun cenaze 
merasimi 3 Aralık 2021 Cuma 
günü Cuma namazına 
müteakip Vakfıkebir Merkez 
Eski Camide kılınan cenaze 
namazının adından İlçeye bağlı 
Cumhuriyet mahallesinde 
bulunan aile kabristanlığında 
toprağa verildi. Trabzon Türk 
Ocakları eski Başkanı Dr. 
Turan Hacıahmetoğlu'nun 
cenaze merasimine AK Parti İl 
Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, 
MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı 
Tarım, İYİ Parti İl Başkanı Azmi 
Kuvvetli, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Şalpazarı Belediye Başkanı 

Rek Kurukız, Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramiz Uzun, 
siyasi partilerin ilçe başkanları,  
STK temsilcileri, muhtarlar ve 
sevenlerinin katıldığı cenaze 
namazının ardından ebediyete 
uğurlandı. 

Vakfıkebir İlçesinin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Dr. Turan Hacıahmetoğlu, tedavi
gördüğü Ankara Gazi Üniversitesi yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesine yenik düştü.

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamlığına 
atandığı günden buyana 

halkın arasında vatandaşlarla 
birlikte olmaya çalışan 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, alışageldik kaymakam 

imajının dışına 
çıkarak adeta 
halkın arasına 
karıştı. Sokakta 
vatandaşlarla 
birlikte oturan ve 
çoğunlukla 
korumasız gezen 
Kaymakam Uzan, 
pazar alışverişini 
dahi ailesi ile 
birlikte korumasız 
kendisi yapıyor. 
Halkın arasında 
bizden biri gibi 

hareket eden ve herkesi ayrım 
yapmadan kucaklayan 
Kaymakam Uzan, halkın 
taktirini ve sevgisini şimdiden 
kazanmış durumda. İlçe 
Esnaarı da bu ziyaretlerden 
oldukça mutlu ve memnun 

olduklarını dile getiriyorlar. 
Kaymakam Uzan, göreve gelir 
gelmez adeta ilçe halkının 
sevgilisi oldu. Makamda 
oturmaktan ziyade sürekli 
sokakta halkın içinde olan 
Kaymakam Uzan, kimi zaman 
gördüğü öğrencilerle ayak üstü 
sohbetlerine katılıyor kimi 
zamansa çat kapı gittiği 
herhangi bir dükkanda 
esnaarla çay sohbeti yapıp, 
sıkıntılarını dinliyor. Çoğunlukla 
korumaz gezen Kaymakam 
Uzan, pazar alışverişlerini dahi 
ailesi ile birlikte kendisi yapıyor. 
Kaymakam Uzan'ın bu tavrı 
vatandaşlar tarafından takdirle 
karşılanırken aynı zamanda 
kendisine de her fırsatta 
teşekkür ve dua etmeyi ihmal 
etmiyorlar.

Ahmet ALTIN
Milli Eğitim Müdürü

KAYMAKAM UZAN'A SEVGİ SELİ
Halk arasına karışan kaymakam herkesin sevgilisi oldu. Sokağa korumasız
çıkan Kaymakam Uzan, pazar alışverişini bile ailesi ile birlikte korumasız yapıyor.

MÜFTÜ KÜÇÜK'TEN ESNAFLARA ZİYARET
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçe esnafını ziyaretlerine devam ediyor.

snaf ziyaretleri 

Ekapsamında İmam Hatip 
Ali Osman Birinci ile 

birlikte Vakfıkebir'deki esnaarı 
işyerlerinde ziyaret eden İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
ziyaretleriyle esnaf ile hem 
yakından tanışmış oluyor hem 
de esnafın Diyanet ve müftülük 
hakkındaki düşüncelerini, 
müftülüğün hizmetleri 
konusundaki istek ve taleplerini 
dinleme imkanı buluyor. 
Ziyaretlerde esnaar, düşünce 

ve taleplerini ilgiyle dinleyen ve 
zaman ayırıp kendilerini ziyaret 
eden İlçe Müftüsü Sükür 
Küçük'e teşekkür ettiler. 
Esnaara işlerinde kolaylık, 
kazançlarında bereket dileyen 
Müftü Küçük de, her zaman ilçe 
esnafı ve Vakfıkebir halkıyla 
iletişim halinde bulunmak 
istediklerini belirterek müftülüğü 
ziyaret etmelerini, Diyanet ve 
müftülükle ilgili soru ve 
sorunlarını kendileriyle 
paylaşmalarını istedi.

ÖĞRENCİLERE ÇEVRİMİÇİ KİMYA EĞİTİMİ

V
akfıkebir Deregözü 
İlkokulu 3. ve 4. sınıf 
öğrencilerine Yaratıcı 

Çocuklar Derneği ve Henkel 
işbirliğinde hazırlanan “Keşif 
Dünyası” adlı proje ile ilk bilimsel 
deneylerini gerçekleştirmek 
amacı ile eğitim verildi.
Vakfıkebir Deregözü İlkokulu 3. 
ve 4. sınıf öğrencilerine Yaratıcı 
Çocuklar Derneği ve Henkel 

işbirliğinde hazırlanan 
“Keşif Dünyası” adlı proje 
ile ilk bilimsel deneylerini 
gerçekleştirmeleri ve 
çevre adına 
sürdürülebilirlik 
kavramını yaratıcı ve 
eğlenceli bir şekilde 
vurgulama amacını 
taşıyan eğitim verildi.  
Eğitim çevrimiçi olarak 

gerçekleştirildi. Öğrenciler 
eğitimde enerjinin verimli 
kullanılması, atıkların 
ayrıştırılması, yenilenebilir ham 
maddelerin kullanılması ve 
sağlığımızın korunması gibi 
konularda bilgi sahibi oldular.  
Öğrenciler çeşitli sıvılara kırmızı 
lahana suyu dökerek oluşan renk 
değişimi sayesinde sıvının asit 

mi baz mı olduğunu gördüler. 
Ardından yumurta kabuğunun 
yarısını fırçalayarak asidik özellik 
gösteren sirke içine koydular ve 
sirkenin yumurtada nasıl bir 
değişim meydana getirdiğini 
gözlemlediler. Böylelikle yapılan 
deneyler sonucunda dişlerimize 
zarar veren asitleri ve dişlerimizi 
fırçalamadığımızda nasıl bir 
sonuç ortaya çıkacağını birinci 
elden deneyimleme fırsatı 
buldular. Öğrencilerin Keşif 
Dünyası'nda yaptıkları tüm 
deney ve çalışmalar yetişkin 
araştırmacıların yaptıkları günlük 
hayattaki çalışmalarından 
esinlenmektedir. Meraklı bir 
bireyin bilimsel araştırmayı hangi 
sorular ve süreçlerde yaptığı 
hakkında bilgi sahibi oldular.  
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LİDER TRABZONSPOR'UN
YENİ REKORU! 

VAKFIKEBİR 1874 FK'NIN ŞAMPİYONLUK AŞKI : 10-0
Trabzon 2. Amatör Kümede mücadele eden temsilcimiz Vakfıkebir 1874 Futbol Kulübü Vakfıkebir İlçe Stadyumunda
oynadığı Yolspor karşılaşmasını Bilal (4), Serkan (2), Fatih (2), M. Türker ve Emircan'ın goller ile 10-0 kazandı.

u sezon ilk kez Trabzon 

B2. Amatör Kümede 
mücadele eden 

temsilcimiz Vakfıkebir 1874 
Futbol Kulübü altıncı 
müsabakasında da kendi saha 
ve seyircisi önünde Yolspor 
karşısında farklı galip geldi. 
Trabzon 2. Amatör kümede bu 
yıl ilk kez mücadele etmeye 
başlayan Vakfıkebir 
temsilcimiz Vakfıkebir 1874 FK 
spor kulübü, bu güne kadar 
oynadığı altı müsabakadan 
sadece lig lideri Maçka 

Galyanspor'a mağlup oldu. Bu 
hafta kendi saha ve seyircisi 
önünde karşılaştığı Yolspor'u 
10-0 gibi farklı bir skorla 
yenmeyi başaran temsilcimiz, 
gurupta liderlik inadını 
sürdürmeye devam ediyor. Bu 
sezon şampiyonluk parolası ile 
yola çıkan temsilcimiz, bu 
yolda emin adımlarla 
ilerlemeye devam ediyor. 
SAHA:
Vakfıkebir İlçe Stadyumu
VAKFIKEBİR 1874 FK:
Osman Çağrı***, Hazar***, 

Murat***, Emircan Can*** 
(Fatih***), Oğuzhan***, 
Serkan***, Arda***, Yasin***, 
Şuayip Mert***, Abdullah 
Türker***, Bilal****
YOLSPOR:
Furkan*, Ömercan*, Mehmet*, 
Eren*, Ali*, Bekir Sıtkı*, 
Yusuf*, Metehan*, Ahmet*, 
Bilal*, Furkan Sabri* 
GOLLER:
Dk.14-28-41-66 Bilal, Dk.34-
81Serkan (2), Dk.67-78Fatih 
(2), Dk.16 Emircan, Dk.30 M. 
Türker, (1874 Vakfıkebir)

rabzonspor, Spor Toto 

TSüper Lig'in 15. haftasında 
sahasında Adana 

Demirspor'u konuk etti. Medical 
Park Stadı'nda hakem Fırat 
Aydınus'un yönettiği 

karşılaşmayı bordo-mavililer 2-
0'lık skorla kazandı. Fırtına'ya 
galibiyeti getiren golleri 
Nwakaeme ve Hamsik kaydetti. 
Trabzonspor bu galibiyetle 27 
maç ile 1995-96 sezonun 

ardından en uzun yenilmezlik 
rekorunu kırdı. Bu sonuçla 
Trabzonspor puanını 39'a 
çıkardı, Adana Demirspor ise 20 
puanda kaldı.
ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET 

Trabzonspor Adana Demirspor 
karşılaşmasında aldığı 3 puanla 
Süper Lig'deki galibiyet serisini 8 
maça çıkardı. Bordo-mavililer 
ligin 16. haftasında 
deplasmanda Antalyaspor ile 

karşı karşıya gelecek.
26 YILLIK REKOR KIRILDI 
Trabzonspor Adana Demirspor'u 
yenerek 27 maç ile 1995-96 
sezonun ardından en uzun 
yenilmezlik rekoru kırdı. Bordo-

mavililer, Abdullah Avcı 
yönetiminde geçen sezonun 29. 
haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 
sahasında 3-1 mağlup olduktan 
sonra oynadığı 27 maçta da 
yenilmedi.

BAŞKAN AĞAOĞLU GÜVEN TAZELEDİ
Trabzonspor Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda, Başkan Ahmet Ağaoğlu
tek listeyle girdiği seçimlerde yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

H
ayri Gür Spor Salonu'nda 
iki gün süren olağan 
genel kurulda aidatını 

yatıran 9 bin 953 üyenin oy 
kullanma hakkı bulunuyordu. 20 
sandıkta 1354 üyenin oy 
kullandığı seçimlerde 1152 oy 
alan Ahmet Ağaoğlu güven 
tazeledi. Diğer yetkili kurulların 
da seçiminin yapıldığı kongrede 
tek aday olan Ağaoğlu, 3 
yıllığına yeniden bordo-mavili 
kulüpte başkanlığa getirildi. 
Ağaoğlu, teşekkür 
konuşmasında ise "Yeniden 
başlıyoruz" ifadelerini kullandı. 
"VAR GÜCÜMÜZLE 
ÇALIŞACAĞIZ”
Yeni yönetim kurulunun basın 
mensuplarına poz vermesinin 
ardından Ağaoğlu, üyelere hitap 
etti. Bordo-mavili kulübün 
başkanı, üyelere kendisi ve 
arkadaşlarına gösterdikleri 
güvenden dolayı teşekkür 
ederek, şunları söyledi: "Hem 
yeni yönetim kurulunda yer alan 
arkadaşlara hem de görevlerine 
yeni seçilen değerli kurul 
başkanlarımıza, kurul üyelerini 
kutluyorum ve görevlerinde 
başarılar diliyorum. Yönetim 
kurulum adına geçtiğimiz dönem 

yaptığımız çalışmalar asgari 
standartlarımızdı. Bundan 
sonraki önümüzdeki hedefte 
asgari standart olarak 
alacağımız çalışmalar bu 
çalışmaların niteliği bizim 
minimum standartımız olacaktır. 
Trabzonspor Kulübü yönetim 
kurulu olarak artık her şeyin 
yeniden başladığı yeni hedeflerin 
olduğu arkamıza bakmadan 
neler yaptığımızı neleri 
başardığımızın hesabını 
yapmadan neleri 
yapamadığımızı ve nerelerde 
hatalar yaptığımızın hesabını 
yaparak önümüzdeki hedeflere 
kitlenerek Trabzonspor'umuzun 
arzulanan hayal edilen ve 
düşünülen başarıyla kilitlenmiş , 
başarıya hedeflenmiş çalışma 
programıyla birlikte bu büyük 
camiayı laik olduğu noktaya 
getirmek için var gücümüzle 
çalışmaya hepinize yönetim 
kurulu adına söz veriyorum." 
"ÜLKE FUTBOLU ADINA NE 
SORUMLULUK ÜZERİMİZE 
DÜŞÜYORSA BUNU 
ALACAĞIZ”
"Yeni göreve gelen yönetim 
kurulu ve başkanı olarak bizim 
hedefimizi sadece şampiyonluk, 
kupalar, ya da sportif başarı 
değil" diyen Ahmet Ağaoğlu, 
"Trabzonspor kulübü şanlı tarihi 
adına ülke futbolu adına, ülke 
sporu adına sorumluluk almış bu 
sorumluluğun gereğini yerine 
getirirken ülke sporunda farklı bir 
noktaya taşımış. Farklı bir 
misyonun temsilcisi olarak ülke 
futbolunda yerini almıştır. 
Trabzonspor kulübünün hedefi 

sadece ve sadece şampiyonluk 
ve sportif başarı değildir. 
Hepinizin de malum olduğu 
üzere özellikle son yıllarda 
sportif anlamda, performans 
anlamında ve ekonomik 
anlamda ciddi şekilde kan 
kaybeden Türk futboluna karşıda 
tüm kulüpler olarak 
sorumluluğumuz vardır. Hiç bir 
kulüp, ne ekonomik olarak ne de 
sportif olarak bu 
başarısızlıklarda bizim de 
payımız yoktur diyemez. Diğer 
bütün kulüplerimizle birlikte ama 
en ağır sorumluluk bize 
düşüyorsa bununda 
sorumluluğunu alarak ülke 
futbolunu, ülke futbolunun 
ekonomik ve sportif 
performansını ileriye taşımak 
adına en ağır sorumluluğu da 
ülke futbolu adına almaya ve 
bunun gereğini yerine getirmek 
için elimizden gelen çabayı da 
sarf edeceğimizden tüm futbol 
kamuoyu emin olabilir" ifadelerini 
kullandı. "DAHA BAŞLADIK" 
Ahmet Ağaoğlu, hiç bitmeyecek 
bir mücadelenin içinde 
olduklarının bilinciyle hareket 
ettiklerini belirterek, "54 yıllık 
şanlı tarihimizle hiç bitmeyecek. 
Bir mücadelenin içerisinde 
olduğumuzun bilinciyle asla 
vazgeçmeden yaptığımız her 
şeyden keyif alaraktan 
sürdürülebilir başarının yanı sıra 
yan yana yürümeye devam 
ediyoruz. Çünkü, dün bile 
geçmişte kaldı. Biz Trabzonspor 
olarak, yönetim kurulu olarak 
daha yeni başladık diyoruz" 
şeklinde konuştu.

Süper Lig'in namağlup 
lideri Trabzonspor 15. 
haftayı kayıpsız geçti. 
Adana Demirspor 
karşısında 2-0 kazanan 
bordo-mavililer, üst üste 
8. galibiyetini elde etti. 
Abdullah Avcı 
yönetimindeki 'Fırtına' 
Şenol Güneş'in 
yenilmezlik rekorunu 
kırdı.

SÜPERTOTO
süperlig puan tablosu

BÜYÜKŞEHİR POTASIZ İLÇE BIRAKMIYOR

BAŞKAN BALTA'DAN AĞAOĞLU'NA KUTLAMA
akfıkebir Belediye Başkanı 

VMuhammet Balta, Trabzonspor 
Kulübü başkanlığına yeniden 

seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu kutladı. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, yayımladığı kutlama mesajı ile 
Başkan Ağaoğlu'nu kutladı. Başkan 
Mesajında şu ifadelere yer verdi; Bugün 
yapılan Trabzonspor'umuzun Olağan 
Genel Kurulu'nda 1152 oy alarak 
yeniden başkanlığa seçilen Ahmet 
Ağaoğlu Başkanımızı ve yönetim kurulu 
üyesi arkadaşlarını gönülden kutluyor, 
başarılar diliyorum.

T
rabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, göreve geldiği 

günden itibaren spor şehri 
Trabzon'a yakışır projelere 
imza atmaya devam ediyor. 
Çocukları ve gençleri spora 
teşvik etmeye özen gösteren 
Büyükşehir Belediyesi, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
yaptığı iş birliği protokolü 
kapsamında 18 ilçeye 100 
adet basketbol potası dağıtımı 
gerçekleştiriyor. Trabzon'da 
sporun en büyük destekçileri 
arasında yer alan Büyükşehir 

Belediyesi, bu 
doğrultuda birbiri ardına 
çalışmalar yürütüyor. 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile 
yaptığı iş birliği 
protokolü kapsamında 
18 ilçedeki okullara, 
parklara, Kur'an 
kurslarına ve gençlik 
merkezlerine Spor Toto 
destekli 100 adet 

basketbol potası yerleştiriyor. 
İlçe belediyeleri ile iş birliği 
içinde yürütülen proje 
kapsamında çocukların ve 
gençlerin her ortamda spor 
yapabilmeleri hedeeniyor.
SPORA VE SPORCUYA 
ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ 
Spora ve sporcuya özel önem 
verdiklerini ve bu doğrultuda 
projeler hayata geçirdiklerini 
belirten Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, “Trabzon'u en iyi 
tarif eden tanımlamalardan 

biri, 'Spor Şehri Trabzon' 
tanımlamasıdır. Gerek futbol 
gerek basketbol gerekse de 
bireysel spor branşlarında 
şehrimizin geçmişten bugüne 
başarıları, hepimizin 
malumudur. Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
gençlerimizin spor yapması, 
boş zamanlarını sağlıklı bir 
ortamda değerlendirmeleri, 
basketbola olan ilgiyi artırmak 
ve sokak basketbolunu 
yaygınlaştırmak adına 18 
ilçemize 100 adet pota 
dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 
Gençlerimizden aldığımız geri 
dönüşler de bizleri fazlasıyla 
mutlu ediyor” dedi.
BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA 
TEŞEKKÜR ETTİLER 
Trabzon'un 18 ilçesinde 
yaşayan ve basketbol 
potalarına kavuşan her yaşta 
genç, gösterdiği hassasiyet 
nedeniyle Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu'na 
teşekkür ettiler.
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GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AİLENİZ İLE

YAŞAM
KALİTENİZİ

ARTTIRACAK 

BU 'DE PROJE
GEÇ KALMADAN

 DE SİZ
YERİNİZİ 

...ALIN

ROYAL GARDEN 
Hayal ettiğiniz gibi...

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

dönercim
recep usta

recep usta
kebapcım


