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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, 20 Aralık gecesi ülkemizde, emsali görülmemiş
bir finansal kumpasa şahit olduk. Ne oldu da dolar bir anda 18'den 12'ye indi? Bu operasyonu kimler biliyordu?
Kimler bir gecede servetlerini ikiye katladı? Bu sorular hâlâ cevap bekliyor diyerek AKP gidecek, dertler bitecek dedi.
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Kıbrıs düzenlenen hamsi festivalinde KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu,
Kebir marka ürünlerinden yapılmış olan kuymağı görünce şaştı kaldı.

Vakfıkebir Mesleki Eğitim Merkezinin, ilçedeki mesleki eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması ile
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Ahmet KAMBUROĞLU

“KIBRISTAYDIK”
Geçen hafta sonu Kıbrıs seyahatimiz 

oldu…

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Kıbrıs 

Karadeniz Kültür Derneği tarafından 

düzenlenen 13. Hamsi Festivalinde, 

Kıbrıs'lı Karadenizliler ve oradaki 

vatandaşlarımız doyasıya hamsi yeme 

fırsatı buldular…

Kıbrıs hamsiye doydu…

Trabzon'dan Kıbrıs'a 5 ton hamsi getirildi…

Güzel bir organizasyon gerçekleştirilmiş 

oldu…

Hiçbir aksilik yaşanmadı…

Trabzon Büyükşehir Belediyesi program 

için elini taşın altına koydu ve hiçbir 

şeyden kaçınılmadı…

Ev sahibi Kıbrıs ise programın 

aksamaması için mücadele verdi…

Her şey çok güzel oldu…

Kıbrıs kuymağa doydu…

Bu yıl ilk kez Kıbrıs'ta kuymak dağıtıldı…

Bölgemizin gururu Kebir Süt, Kıbrıs'ta 

5000 kişiye kuymak yaparak dağıttı…

Kıbrıs'ta yaşayan vatandaşlarımız 

görülmemiş bir lezzete tanık oldular…

Herkes Kebir ürünlerinden yapılmış olan 

kuymağı almak için mücadele etti…

Kıbrıs'ta Kebir ürünlerinden yapılan 

kuymağı, tencereden yaklaşık olarak 5 

metre çekerek uzattılar…

Kebir Tereyağı…

Kebir Peynir…

Kebir Mısır unu olunca Kıbrıs böyle bir tadı 

tatmamıştı…

Kebir markasının Kıbrıs'ta bir bayisi var…

Kebir ürünleri Kıbrıs'ta satışta ama Kıbrıs 

böyle bir lezzetli kuymakla 

karşılaşmamıştı…

Kebir Süt, Satış ve Pazarlama Müdürü 

Yakup Karadeniz, her şeyle kendisi 

ilgilenerek, güzel bir görsel şölen 

hazırlamış oldu…

Kıbrıs, Kebir ürünlerini çok daha iyi tanımış 

oldu…

Vatandaşlarımız, Kebir tereyağını 

koklayarak Vakfıkebir'in havasını almış 

oldular…

Vatandaşlarımız, Kebir peynirini yiyerek o 

tadın farkına varmış oldular…

Bu organizasyonda emeği geçen herkesi 

kutluyorum…

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

Kıbrıs seyahati birilerinin zoruna gitmiş…

Birkaç gün haber yaparak ve konu ile 

alakası olmayan kişilere köşe yazısı 

yazdırarak, Başkan Zorluoğlu'nu hedef 

almış…

İsmimizi kullanarakta kendi çapında bir 

şeyler karalamış…

Birilerinin kuyruk acısı var…

Gerçi kuyruk acısı öyle böyle bir acı değil 

ki, rahatlayabilsin…

“O” kişiyle alakalı her şeyi yazarız ama 

“O”nun kadar küçülmüyoruz…

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

Geçtiğimiz hafta Samsun'da olmaması 

gereken bir olayla karşı karşıya kalındı…

Kendini bilmez birkaç kişi, Atatürk büstüne 

saldırıda bulundu…

Siz, kim'siniz?

Siz, kim olduğunuzu zannediyorsunuz?

Samsun halkı ve tüm Türkiye ayaklandı, 

gereken cevap verilmiş oldu…

Sıra yargıda…

Kesilen parmak acımaz…

Sen duvara karşı i….din…

Şimdi ise yargı gereken cevabı ve kararı 

verir…

K
uzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
Karadeniz Kültür 

Derneği tarafından her yıl 
geleneksel olarak 
düzenlenen Hamsi 
Festivali'ne Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi 
damga vurdu. Büyükşehir 
Belediyesi ile ortaklaşa 
düzenlenen festivale KKTC 
Başbakanı Faiz Sucuoğlu, 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, KKTC Türkiye 
Başkonsolosu Ali Murat 
Başçeri, Büyükşehir 
Belediye Meclisi AK Parti 
Grup Başkan Vekili Erhan 
Nadir, İYİ Parti Grup Başkan 
Vekili Aslan Güner, 
Gazimağusa Belediye 
Başkanı İsmail Arter, 
Karadeniz Kültür Derneği 
Başkanı Murat Zeki Civelek 
ve Kıbrıs'ta yaşayan binlerce 
Karadenizli katıldı. Festival 
kapsamında Trabzon'dan 
Kıbrıs'a 5 ton hamsi getirildi. 
“BİR ARADA OLMAKTAN 
MUTLULUK DUYUYORUM” 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Yavru Vatan'da 
hemşehrileriyle bir arada 
olmaktan memnuniyet 
duyduğunu belirterek, 
“Malumlarınız üzere 
pandemi nedeniyle 
festivalimize 2 yıl ara vermek 
zorunda kaldık. Bu iki yılda 
sizleri, kıymetli Kıbrıslı 
kardeşlerimizi, 
hemşehrilerimizi çok özledik. 
Şimdi Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi olarak Karadeniz 
Kültür Derneğimizle birlikte 
13. Hamsi Festivalimizi 
yeniden gerçekleştiriyor 
olmaktan dolayı çok 
mutluyuz” dedi. 
“TRABZON'UN 18 
İLÇESİNDEN SELAM 
GETİRDİM”
“Bugün size Türkiye'den 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın, 84 
milyon kardeşinizin ve 
Trabzonlu hemşehrilerinizin 
kucak dolusu selamlarını 
getirdim” diyen Başkan 
Zorluoğlu, şu ifadeleri 
kullandı; “Size Çaykara'nın, 
Of'un, Sürmene'nin, 
Araklı'nın, Maçka'nın, 
Vakfıkebir'in, Akçaabat'ın, 
velhasıl Trabzon'un 18 
ilçesinin güzel insanlarının 
muhabbetlerini getirdim. 
Sizlere Fatih'in fethettiği, 
Yavuz'un yönettiği, Kanuni 
Sultan Süleyman'ın doğup 
büyüdüğü kadim şehir, 
Karadeniz'in göz bebeği 

Trabzon'un selamlarını 
getirdim. Bu birlik ve 
beraberliğiniz, dayanışmanız 
ve coşkunuz için her birinize 
yürekten teşekkür ediyorum. 
Karadeniz'imizin 
güzelliklerinin, Kıbrıs'ımızın 
güzellikleriyle buluştuğu bu 
anlamlı festivalin hayırlara 
vesile olmasını temenni 
ediyorum. Kıbrıs'a ayak 
bastığımız andan itibaren 
bizlere gerçekten büyük bir 
muhabbetle gönülden ev 
sahipliği yaptınız. Bu 
muhteşem misarperverlik 
dolayısıyla hepinize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyor, başta 
Karadeniz Kültür Derneğimiz 
ve onun değerli başkanı 
Murat Zeki Civelek olmak 
üzere festivalin 
düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum.”
“AYNI KARARLILIKLA 
DEVAM EDECEK”
“Kıbrıs Türkünün özgürlük 
mücadelesinin lideri doktor 
Fazıl Küçük ve Kurucu 
Cumhurbaşkanı merhum 
Rauf Denktaş başta olmak 
üzere Kıbrıs Türk halkının 
kıyamına katkı sunan 
herkese Allah'tan rahmet 
diliyorum. Kıbrıs davası 
tarihiyle, mücadelesiyle, 
uğrunda feda edilen canlarla 
ve 1974'te yazdığı 
kahramanlık destanıyla 
büyük bir davadır, büyük bir 
milletin davasıdır. Kıbrıs 
Davası'nın sahibi yavru 

vatanıyla, anavatanıyla 
büyük Türk Milleti'nin 
tamamıdır. Bu davanın 
sahibi bizler nefes alabilelim 
diye nefeslerini tüketen 
şehitlerimizdir, gazilerimizdir, 
vatanları için ölümü öldüren 
yiğit mücahitlerdir. Bu 
davanın sahibi, daha 
ömürlerinin baharında bu 
toprakları kanlarıyla sulayan 
kınalı kuzulardır. Kıbrıs 
Türkünün hür yaşama ve 
Ada'nın eşit sahibi olarak 
varlığını sürdürme hakkı için 
verdiği kutlu mücadele 
bundan sonra da aynı 
kararlılıkla devam edecektir.” 
“YERYÜZÜNDEKİ TÜM 
TRABZONLULARIN 
BAŞKANIYIM”
“Benim bir söylemim, bir 
iddiam var. Diyorum ki ben 
sadece, Trabzon'daki 
hemşehrilerimin değil, 
yeryüzündeki tüm 
Trabzonluların belediye 
başkanıyım. Bu manada 
göreve geldiğimiz ilk günden 
bu yana hemşehri dernek ve 
vakıarımızla sıkı bir iletişim 
içindeyiz. Birçok faaliyeti 
hem Trabzon'da hem de 
değişik şehirlerimizde 
beraber gerçekleştiriyoruz. 
Bu güzel festival de bu 
vizyonumuzun bir parçası 
olarak gerçekleştiriliyor. 
Şöyle bir baktığımda bazı 
arkadaşlarımızın üzerinde, 
Trabzonspor'umuzun 
formasını görüyorum. Dün 
akşam maçı da burada 

beraber izledik ve güzel bir 
galibiyet aldık. Bu sene 
şampiyonuz değil mi sevgili 
Trabzonlular? İnşallah 
şampiyonluğu hep birlikte 
kutlayacağız. Birlikte horon 
tepecek, şampiyonluk 
şarkılarını hep birlikte 
söyleyeceğiz. ”
“KKTC BAŞBAKANI 
SUCUOĞLU TEŞEKKÜR 
ETTİ”
Fesitvale katılan KKTC 
Başbakanı Faiz Sucuoğlu da 
yaptığı açıklamada, “Değerli 
Karadenizli vatandaşlarımız 
ve kardeşlerimiz festivalimize 
hoş geldiniz, sefa getirdiniz. 
Yıllardır Karadeniz hamsi 
festivaline hep katıldık. 
Kültürel zenginliklerimize 
hep beraber sahip çıktık. 
Karadenizliler olarak bu 
vatan için çok mücadele 
ettiniz. Ülke olarak 
kalkınmamızda hep var 
oldunuz. KKTC'de özellikle 
çalışkan koyduğu hedefe 
odaklı olan Karadenizli 
hemşehrilerimize teşekkür 
ediyorum. KKTC Anavatan 
Türkiye Cumhuriyeti ile ortak 
kaderi paylaşan iki ayrı 
devlet ama tek millettir. 
Birlikteyiz tek tırnağız ve hep 
de öyle devam edecek. Ben 
özellikle bugün ve 
önümüzdeki günlerde 
ekonomik anlamda inşallah 
sizlerle sizlerin katkısı ile 
ekonomimizi hedeediğimiz 
noktalara ulaştıracağız. 
Sizler varsanız bizler varız. 

Bizlerin görevi sizlere hizmet 
getirmektir. Sizlerin 
sorunlarını çözmektir. 
Kapımız her zaman açıktır. 
Sorunlarınız bizim 
sorunumuzdur. Sıkıntılarınız 
bizim sıkıntımızdır.  Bu 
festivalde Karadeniz'imizin 
güzelliklerini horunu, hamsiyi 
birlikte tadacağımız güzel bir 
gün olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 
“CİVELEK: TRABZON'U 
KKTC'YE GETİREN ADAM 
OLARAK ANILMAK 
İSTİYORUM”
Karadeniz Kültür Derneği 
Başkanı Murat Zeki Civelek 
ise yaptığı konuşmada, “13. 
Hamsi Festivalimize hoş 
geldiniz. Dünyanın başına 
musallat olan pandemiden 
dolayı maalesef yaklaşık 2 
yıldır ara vermek zorunda 
kaldığımız etkinliklerimize en 
çok sevilen, en çok rağbet 
gösterilen hamsi festivalimiz 
ile başlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu yıl 13. 
düzenliyoruz ve bundan 14 
yıl önce o zamanki ben ve 
büyüklerimizin yönetici 
abilerimizin uçağın bagaj 
kısmında getirdikleri 200 
kilogram hamsi ile başlayan 
hamsi festivali bugün 5 ton, 
binlerce fındık ezmesi, 
kuymak ile beraber ülkenin 
en çok rağbet gösterilen ve 
en renkli festival haline 
gelmiştir. Tekrardan 
Gazimuğsa'ya bu festivalin 
gelmesini sağlayan 
Büyükelçimiz Sayın Ali Murat 
Başçeri, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Zorluoğlu ve 
Gazimuğsa Belediye 
Başkanımız Sayın İsmail 
Artel'e huzurlarınızda 
teşekkür etmek istiyorum. 
Burada olmamıza vesile olan 
başta Rahmetli Bülent 
Ecevit, Necmettin Erbakan 
ve kurucu 
Cumhurbaşkanımız Rauf 
Denktaş'ı da saygı ile 
anıyorum. Dernek 
başkanlığım sonlandıktan 
sonra beni de bu ülkeye 
Trabzon'u getiren, 
Karadeniz'de Kuzey 
Kıbrıslılara sunulan dostluk 
köprüsünün pekişmesine 
destek olan adam olarak 
hatırlasınlar istiyorum” dedi. 
“SİNAN YILMAZ KONSER 
VERDİ”
Konuşmaların ardından 
horon ve tiyatro gösterileri ile 
doyasıya eğlenen 
vatandaşlar, sanatçı Sinan 
Yılmaz'ın konseriyle keyii 
anlar yaşadılar.

Alper Özkan KARAGÖL

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Kültür Derneği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen '13. Hamsi Festivali'
renkli görüntülere sahne oldu.  'Yavru Vatan'da yaşayan Karadenizliler,  Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. 



C
umhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin, 

Ne oldu da dolar bir anda 
18'den 12'ye indi? Bu 
operasyonu kimler biliyordu? 
Kimler bir gecede servetlerini 
ikiye katladı? Bu sorular hâlâ 
cevap bekliyor diyerek önemli 
değerlendirmelerde bulundu. 
AKP HALKLA DEĞİL, 
SÖMÜRENLERLE BİRLİKTE
Başkan Mehmet Keskin, 20 
Aralık gecesi bu ülkemizde, 
emsali görülmemiş bir nansal 
kumpasa şahit olduk. Ne oldu 
da dolar bir anda 18'den 12'ye 
indi? Bu operasyonu kimler 
biliyordu? Kimler bir gecede 
servetlerini ikiye katladı? Kimler 
9'dan aldığı doları, 20 Aralık 
gecesi iki katına satmayı 

başardı? Bu sorular hâlâ cevap 
bekliyor. Ne yazık ki Türkiye'de 
şeffaık yok. Kimin eli kimin 
cebinde kimse bilmiyor. Dövizin 
bilinçli bir şekilde yükselmesi ile 
başta gıda maddeleri olmak 
üzere yatlar fahiş biçimde arttı. 
Halkın alım gücü hızla eriyip yok 
oldu. Ama doların düşüşü ile 
yatlar düşmedi. Ne yazık ki 
birleri vurgunu yaptı, bedeli 
yoksul halkın sırtına yüklendi.
AKP İKTİDARININ 20. YILINDA 
HALKIMIZ TARİHİN EN 
BÜYÜK YOKSULLUĞUNU 
YAŞIYOR.  Çalışanların yüzde 
70'i açlık sınırında, yoksulluk 
sınırı olan 13 bin 843 liranın 
altında maaşlarla yaşıyor. 
Bankalara tüketici kredisi ve 
kredi kartı borcu bulunan 
vatandaş sayısı son bir yılda 

800 bin kişi artarak 34 milyon 
700 bine yükselirken, borcunu 
ödeyemediği için yasal takibe 
düşen kişi sayısı da hızla 
artıyor. Kasım 2021 itibarıyla 
bireysel kredi ve kredi kartı 
borcunu ödememiş ve 
borcu devam etmekte 
olanların sayısı 4 milyon 
18 bin 796 kişiye ulaştı. 
İşsiz sayısı 8 milyon 
79 bin kişi. 15-
24 yaş 
arasındaki 
işsizlik oranı 
ise yüzde 32 
civarında. 
Türkiye'de 
hızla 
yükselen 
enasyonla 
birlikte 

yoksulluk da büyüyor. 
Hükümetin yüzde 25-50 
arasında arttırdığı maaşlar 
şimdiden açlık ve yoksulluk 

sınırının altında kaldı.
ESNAFIMIZ İÇİN ASIL 
FELAKET SALGIN 
DEĞİL AKP/SARAY 
REJİMİ!
AKP milleti elektrikle 
çarptı. Elektrik yatı 4 

yılda yüzde 774 
arttı. Uzun süredir 
salgın nedeniyle 

büyük zorluklar 
çeken 

esnafımız 
kredi 
borçlarını 
ödeyemezk
en 

insafsızca 

yapılan 2-3 kat zamlı elektrik 
faturaları ile karşı karşıya. 
300TL den 700-900 TL ye 
çıkmış elektrik faturaları 
karşısında çaresiz. Bu nedir? 
Kira öder gibi elektrik faturası mı 
olur? Neyi kaldı ki ne 
istiyorsunuz bu milletten? 
Yazıktır! Günahtır! İnsafsızlıktır! 
Esnafımız bu soğuk kış 
günlerinde klima açamıyor, 
elektrik sobası yakamıyor, 
dükkânını erkenden kapatıp 
evine gidiyor. Esnafın gelen son 
zamların ardından ayakta 
durması mümkün değildir. Zaten 
duramıyor çok sayıda esnaf, 
işletme kapatan kapatana…
AKP GİDECEK, DERTLER 
BİTECEK!
ÇÖZÜM SANDIKDA! HEMEN 
SEÇİM!

Biz diyoruz ki; “Cumhuriyetin 
İkinci Yüzyılında, Millet 
İttifakı'nın iktidarında, Adaleti ve 
Hukuk Devletini bu ülkede 
yeniden ayağa kaldıracağız. 
Kuvvetler ayrılığı ve 
demokrasiyle taçlandırılmış, 
yepyeni ve Güçlendirilmiş 
Parlamenter Rejimi getireceğiz.” 
Şişirilen Değil, Üreterek 
Büyüyen Ekonomiye Geçeceğiz. 
Zenginliği Hakça Paylaşan 
Türkiye'yi Oluşturacağız. 
Yepyeni Bir Düzen Getireceğiz. 
Ülkemizi, içine
düştüğü güven bunalımından
çekip çıkaracağız. Biz hazırız.
Ülkemiz hazır. Çok kısa bir 
sürede milletin önüne sandık 
gelecek. Son
sözü de milletimiz sandıkta
söyleyecek dedi.
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ESNAFIMIZ ÝÇÝN ASIL FELAKET SALGIN DEÐÝL AKP/SARAY REJÝMÝ!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, 20 Aralık gecesi ülkemizde, emsali görülmemiş bir
finansal kumpasa şahit olduk. Ne oldu da dolar bir anda 18'den 12'ye indi? Bu operasyonu kimler biliyordu?
Kimler bir gecede servetlerini ikiye katladı? Bu sorular hâlâ cevap bekliyor diyerek AKP gidecek, dertler bitecek dedi.
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Kıbrıs düzenlenen hamsi festivalinde KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu,
Kebir marka ürünlerinden yapılmış olan kuymağı görünce şaştı kaldı.

uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

K(KKTC) Karadeniz Kültür 
Derneği tarafından her yıl 

geleneksel olarak düzenlenen Hamsi 
Festivali'ne KKTC Başbakanı Faiz 
Sucuoğlu da katıldı.
Başkan Zorluoğlu ile stantları gezen 

Başbakan Suçuoğlu, Kebir Süt'ün 
standında şaşkınlığını gizleyemedi. 
Standa gelen Suçuoğlu kuymakın 
metrelerce uzadığını görünce müthiş 
diyerek tepki verdi.  Kuymak tadan 
Sucuoğlu, başkan Zorluoğlu'na 
'Mükemmel bir tadı var. Peyniri ve 

tereyağısı çok lezzetli. Kıbrıs'ta bu tad 
tutar' dedi. Sonrasında Kebir Süt Satış 
ve Pazarlama Müdürü Yakup 
Karadeniz'e ürünlerinin lezzeleri ve 
KKTC'deki vatandaşlarımıza sunmuş 
olduğu kuymak ziyafetinden dolayı 
kendisine teşekkür etti.  

KUYMAÐI GÖREN ÞAÞTI KALDI

BAÞKAN ZORLUOÐLU, KKTC BAÞBAKANI SUCUOÐLU'NU ZÝYARET ETTÝ 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu
makamında ziyaret etti. Başkan Zorluoğlu, Başbakan Sucuoğlu'na üzerinde ismi yazılı olan Trabzonspor forması armağan etti.  

6 Şubat Pazar günü Gazimağusa'da 
gerçekleştirilecek 'Hamsi Festivali' 
dolayısıyla 'Yavru Vatan'a giden 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Başbakanı Faiz 
Sucuoğlu'na ziyarette bulundu. 
Başkan Zorluoğlu, bir süre önce 
Başbakan seçilen Sucuoğlu'na yeni 
görevinde başarılar diledi.

“HAMSİ FESTİVALİ'NE DAVET ETTİ” 
Gösterdiği misarperverlik nedeniyle 
Başbakan Sucuoğlu'na teşekkürlerini 
ileten Başkan Zorluoğlu, “Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ile aramızda özel bir 
bağ var. Buraya geldiğimizde 
kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. 
Çok sayıda Karadeniz kökenli 
vatandaşımız KKTC'de yaşıyor. Kuzey 
Kıbrıs'ta uzun yıllardır yapılan, ancak 

Covid-19 pandemisi nedeniyle 
aksayan Hamsi Festivali'nin 13.'sü 6 
Şubat Pazar günü Gazimağusa'da 
gerçekleştirilecek. KKTC Karadeniz 
Kültür Derneği iş birliğinde 
düzenlenecek Hamsi Festivali'nde 
sizleri de aramızda görmekten 
memnuniyet duyarız. Festival için 
hamsi ve kemençelerimizle geldik. 
İnşallah güzel bir organizasyonla 

hemşehrilerimizle buluşacağız” dedi. 
“SUCUOĞLU: TÜRKİYE EN BÜYÜK 
DESTEKÇİMİZ”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Başbakan Faiz Sucuoğlu ise, 
“KKTC'de yaşayan Karadenizli 
vatandaşlar gerçek anlamda ülkeye 
adapte olan, çok çalışkan insanlar. 84 
milyonluk dev Türkiye Cumhuriyeti, 
Sayın Cumhurbaşkanı, 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, tüm 
kurumları, belediyeleri ve halkıyla 
KKTC'nin en büyük destekçisi. 2 ayrı 
devletiz ama tek milletiz” ifadelerini 
kullandı.
“HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ” 
Başkan Zorluoğlu'nun Başbakan 
Sucuoğlu'nu ziyareti karşılıklı hediye 
takdimi ve hatıra fotoğrafı 
çektirilmesinin ardından sona erdi.
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Osman KOYUNCU

FENLER VE KURAN AÇISINDAN YARATILIŞ 
arlığı kavramak için zihinde yokluk 

Vdiye bir kavram oluşturuldu. Bu yokluk 
kavramı olmasaydı varlık 

anlaşılmazdı. Mutlak yokluk yoktur, olursa o 
zaman Allah'ın ilminin dışı olmuş olur. 
Halaka(yarattı) fiili, yoktan yarattı 
manasında değil, Allah'ın isimlerinde 
kendini yaşaması veya kendi kudretine şekil 
vermesi manasındadır. Bütün varlıkların 
şekilleri vardır, şekilsiz hiçbir varlık yoktur. 
Yokluk olmadığına göre, yoktan yaratmakta 
olamaz.
    Dini tabirlerin fenni karşılıkları olmalı, 
eğer bu karşılıkları bulamazsak, dini yalnız 
ahrete ait gerçeklermiş gibi görünür birer 
hurafe olarak algılanır. Din, yaratmaya ilim, 
irade kudret üçlüsü ile bakar. Bilgisayarlar 
ilmin ne olduğunu gösteriyor, irade ise 
gelişme isteği yani tekâmüldür(Bütün 
mahlûkatta açıkça bu gelişme isteği 
görülüyor) kudret ise tam olarak bilemiyoruz 
fakat teşbihte hata olmaz derler, kudrete bir 
çeşidi enerji gibi bakabiliriz. Fenler ile dini 
tabirleri barıştırıp kaynaştırırsak dini 
metinler akıl ve mantıkla kavranır, 
hurafelerden temizlenir. Bediüzzaman, fen 
ile din ilimlerinin birlikte okutulursa din 
hurafeden temizlenir ve Kuran anlaşılır der. 
Fen bilimlerinin görevi yaratılışı taklit 
etmektir. Canlıların hareketlerini teknolojiye 
sibernetik ilmi uyarlar. Zaman ilerleyince 
Kuran gençleşecek tabiri,  ilim o kadar 
ilerleyecektir ki mucizeleri taklit edecek, 
onlara yaklaşacak fakat geçemeyecektir.
    Varlık birdir, Allah'ı uzaklarda varlıkları 
ayrı düşünmek tevhit inancına aykırıdır, her 
şey O'ndan geldi O'na döner. Her şey O 
değil, her şey O'ndandır. O her şeyi ilimden 

kudrete çıkarır yani yaratılır. İlimden kudrete 
çıktığı gibi kudretten(maddeden) de ilme 
gönderebilir, buna yok olma denmez. 
Allah'ın ilim, irade ve kudreti birbirinden 
ayrılmaz, biri varsa diğerleri de orada vardır, 
fakat birinin asıl olduğu yerlerde diğerleri 
ikinci, üçüncü durumda kalabilir. Bazı 
dindarlar, materyalistler, madde varken yok 
olmaz, yoktan da var olmaz diyor, bu 
safsatadır, Allah maddeyi yoktan yarattı, var 
iken yok edecektir diyerek, materyalistlere 
karşı çıkmak isterken ilmin sınırlarından 
çıkıp cehalet karanlığına düşüyor. Yoktan 
yaratmak ve mutlak yoklukta yoktur. 
Müslümanlar fen ilimlerinin verilerini dinde 
kullanmalılar. İlk ve orta çağda fen ilimlerinin 
(Yunan felsefesi)  büyük bir kısmı hurafe idi, 
onun için o zamanda kullanılmaktan 
çekinildi. Bu zamanda fenlerin %99lık kısmi 
doğrudur, kullanılmazsa din hurafe olarak 
görünür. İbni Sina gibiler Yunan felsefesinin 
tamamını kabul ederek Kuran'la uyuşmayan 
kısımları eğip büktüler, yanlış yaptılar. Dinin 
veriler ile aklın verileri (fenler) çatışırsa aklı 
esas alıp (fenleri), dini verileri 
yorumlamalıyız. Bu iki veri çelişmez, her 
ikisi de Allah'ın ilmidir, zahiren çelişir gibi 
görülürler.  Fenler Allah'ın yaratmasını taklit 
ediyor. CERN de yerin 200 m altında 27 km 
uzunluğundaki laboratuarda yaklaşık 11 bin 
bilim adamı, Allah, kudretinden maddeyi 
yarattığına göre, bizde enerjiyi maddeye 
çevirebiliriz diyorlar. Bu konuya 70 yıldır 
kafa yoruyorlar hayli bir mesafe de aldılar, 
her biri, milyarlarca dolar değerinde 
deneyler yapıyorlar.  Bizler, madde yoktan 
var oldu, var iken yok olacaktır gibi ilmi 
olmayan şeylerle uğraşıyoruz. 

TVİT'TEN ARSİN ORGANİZEYE ZİYARET
Trabzon Vakfıkebir İş adamları Topluluğu (TVİT), Arsin Organize Sanayi ziyaret etti.

VİT Üyelerini, Trabzon 

TArsin Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Erkut Çelebi, Mekap 
Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 
OSBÜK Yüksek Koordinasyon 
Kurulu Üyesi Selçuk İskender, 
Mekap Deri ve Ayakkabı San. 
Tic. A.Ş. Firma Ortağı ve 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Secaettin İskender, 
Yazıcılar Mobilya Malzemeleri 

San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Yazıcı, 
Trabzon Arsin Organize Sanayi 
Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı ve 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük karşıladı. 
Trabzon Arsin Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü toplantı 
salonunda gerçekleşen 
ziyarette, Bölge sanayicilerin 
sorunları ve bu sorunlara ilişkin 
çözüm önerileri hakkında 
karşılıklı kir alışverişinde 

bulunularak, Arsin OSB'de 
yapılan yatırımlar yerinde 
incelendi. Ziyarette söz alan 
Trabzon Arsin Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Erkut Çelebi, “Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, bu tarz ziyaretler 
sanayicilerimizin ortak 
sorunlarına çözüm bulunmasına 
katkı sağlayacaktır. Ziyaret 
programlarının aralıklarla devam 
etmesini dilerim.” dedi.
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MESLEK DALINDA BİRÇOK UZMAN PERSONELE İHTİYACIMIZ VAR
Vakfıkebir Mesleki Eğitim Merkezinin, ilçedeki mesleki eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması
ile ilgili “Mesleki Eğitim ve Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması İş Birliği Protokolü” imzalandı.

V
akfıkebir İlçesi'ndeki 
istihdam ve iş gücü (ara 
eleman) açığının 

tespitinin yapılarak iş gücüne 
kazandırılması amaçlanan 
protokolü; Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir ve 
Vakfıkebir Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü Korkut Hekim 
tarafından kaymakamlık toplantı 
salonunda imzalandı.
“MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 
ÖĞRENCİLERİ LİSE 
DİPLOMASI ALABİLECEK”
İmza töreninde konuşan 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın; Ülkemizin 
nitelikli işgücü ihtiyacı 
çerçevesinde öğrencilerin ilgi, 
istek ve yetenek kişilik 
özelliklerinin ortaya çıkarılması, 
başarılı ve mutlu olabilecekleri 
bir mesleği seçmeleri için 
meslekler hakkında 
bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi 
ile çalışma hayatı arasındaki 
ilişkinin güçlendirilmesi, insan 
kaynağının geliştirilmesi 
açısından büyük önem arz 
etmektedir. Çıraklık eğitiminin, 
örgün ve zorunlu eğitimin 
kapsamına alınması ile 
ekonomimizin temel yapı taşı 
olan işletmelerin çırak 
ihtiyacının karşılanması ve çırak 
öğrencilerimizin ahilik 
kültüründen gelen usta çırak 
ilişkisiyle mesleklerini işin 
başında öğrenmeleri 
sağlanacaktır. Mesleki eğitim 
merkezlerinde okuyan 
öğrencilere 11. sınıfın sonunda 
“Kalfalık Belgesi” 12. sınıfın 
sonunda ise “Ustalık Belgesi” 
verilecektir. Yapılan yeni 
düzenleme ile Mesleki Eğitim 
Merkezi öğrencileri lise 
diploması alabileceklerdir. Bu 
çerçevede öğrencilerin açık 
öğretim yoluna ilaveten 
istemeleri durumunda mesleki 
eğitim merkezlerinde fark 
derslerini alabilmeleri imkân 
tanınmıştır. Böylece mesleki 
eğitim merkezindeki öğrenciler 
diploma alabilmek için fark 
derslerinin ya açık öğretim 
kurumları yoluyla ya da mesleki 
eğitim merkezlerinde yüz yüze 
eğitim yoluyla tamamlayabilme 
imkânına sahip olacaktır. En az 
ortaokul mezunu olup zorunlu 
eğitim çağında olanlar ve 19 
yaşından gün almış olanlardan 
da yaşlarına ve eğitim 
seviyelerine uygun olarak 34 
alan,184 dalda düzenlenecek 
mesleki eğitim programlarına 
göre çıraklık eğitimine alınabilir. 

Hazırladığımız bu protokol ile 
Vakfıkebir Mesleki Eğitim 
Merkezi ile protokolde ismi 
geçen kurum ve kuruluşları 
“Mesleki Eğitim ve Mesleki 
Eğitimin Yaygınlaştırılması İş 
Birliği Protokolü” ile ilgili 
işbirliğinin usul ve esasları 
çerçevesinde; ilçemizdeki 
istihdam ve işgücü (ara eleman) 
açığının tespiti yapılarak 
işgücüne kazandırılması, 3308 
Sayılı Kanunun esaslarına göre 
işletmelerin çırak öğrenci 
çalıştırmalarının avantajlarının 
öğrenmesi, devlet teşvikinden 
faydalanabilecek durumda 
olanların tespiti, mevcut işyerleri 
ve çalışanların mesleki 
yeterliliğini geliştirilmesi, 
şartlarına göre kalfalık, ustalık, 
usta öğreticilik belgelerinin 
almasının sağlanması amacıyla 
karşılıklı olarak hizmet verdikleri 
alanlarda protokol çerçevesinde 
bir araya getirmiş bulunuyoruz. 
Proje paydaşlarına teşekkür 
eden Müdür Altın, 
Protokolümüze katılarak destek 
veren, protokolümüzden 
faydalanacak öğrencilerimiz, 
gençlerimiz ekonomik katkı 
sağlayacak esnaarımız adına 
teşekkür ediyorum dedi. Ara 
eleman olarak tüm mesleklerde 
ihtiyaç olduğunu söyleyen 
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir, projenin 
ilçemize faydalı olacağını 
umuyorum dedi.
“HER USTANIN BİR ÜSTADI 
OLACAK”
Esnaf olarak ara eleman 
yetiştirme açısından maliyetlerin 
çok yüksek olduğu ve bu 
okulumuzdan yararlanabilme 
adına esnaarımız için altın 
değerinde olduğunun altını 
çizen Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
bakanlığın bu konuda yeni bir 
vizyon çizmesi, okulumuzun bu 
konuda çok aktif çalışması 
özellikle esnaar adına 
sevindiricidir. Çünkü her ustanın 
bir üstadı olacak. Biz ara 
elaman noktasında asıl sıkıntıyı 
çekiyoruz. Yani hangi elemanı 
alırsan al, bu elemanı aldığın 
andan itibaren yetişmesi 3 
seneyi bulur. Doğal olarak bu 
aradaki zaman maddi olarak 
kayıp olur ama verim 
noktasında ise yeterli verim 
alamazsınız. Bizim için bu proje 
altın değerinde bir çalışmadır. 
Esnaf için maliyeti düşük, hem 
ara eleman yetiştirme ve 
gelecek açısından önemli bir 
konu önümüzü ciddi derecede 
açacağına inanıyorum dedi. 
“MESLEK SAHİBİ OLMAK 
OKUMAYA ENGEL DEĞİLDİR” 
Meslek sahibi olmak, mesleki 
eleman yetişmiş personel 
konusu toplumumuzun çok 
önemli eksikliklerinden bir 

tanesi olduğuna değinen 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, meslek sahibi olmak 
okumaya engel değildir. Her 
okuyan ve okumayı seven 
meslek sahibi olmasında fayda 
olduğuna inananlardanım. 
Sanatçı ve sanatkâr olmak 
başka bir alanda ilerlemesine 
engel değildir. Bu konuda 
hükümetimiz ciddi bir adım 
atmıştır. Buraya gelen 
çocuklarımıza belli bir ücret 
verilecek, hem de okuyacaklar. 
Bu da teşvik edici bir yöndür ve 
işletmeler üzerinden de ciddi bir 
yük kalkmış olacak. Şimdi 
sorumluluk bizlerde ve ailelerde. 
Meslek liselerine gidişler sınav 
sisteminin değişmesinden sonra 
oldukça azaldı. Bu proje ile hem 
toplumumuz, hem aileler ve 
çocuklarımız hem de esnafımız 
kazanacak. Bu projeyi 
çocuklarımız ve ailelerimiz 
anlatmamız lazım. 
Çocuklarımızı sokaktan 
kurtarmalı ve onları meslek 
sahibi yapmalıyız ki onları 
hayata atılmalarını 
sağlamalıyız. Bu çocuklarımız 
için çok büyük bir fırsattır dedi. 
“BİRÇOK MESLEK DALINDA 
UZMAN PERSONELE 
İHTİYACIMIZ VAR”
Milli Eğitim Bakanlığımızın son 
dönemlerde yaptığı güzel 
çalışmalardan meslek elemanı 
edindirmek adına tüm 
paydaşların desteğini alarak 
beraberce iş başarmanın, belli 
meslek dallarının ön plana 
çıktığı ama usta/çırak ilişkisinin 
dayalı mesleklerin maalesef yok 
olmaya başladığını günümüz 
kapitalist düzende yaşıyoruz 
diyen İlçe Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, bu mesleklerin yok 
olmaması gerektiğini belirtti. 
Kaymakam Uzan, 
memleketimizde de 
gördüğümüz gibi ayakkabı 
tamirciliği, terzilik, oto tamirciliği, 
oto elektrikçiliği, mobilya sektörü 
gibi birçok meslek dalında 
uzman personele ihtiyacımız 
var. Esnafımızı ziyaret 
ettiğimizde bunu bizlere her 
zaman dile getiriyorlar. Gerek 
ailelerimizin yönlendirmekte 
olan eksikliği, gerek okullardaki 
öğretmenlerin eksikliği ve 
gerekse de bizlerin 
yönlendirmede ki eksikliğimiz bu 
meslek dallarına olan ilginin 
düşük olduğunu biliyor ve 
görüyoruz. Esnaarımızın ve 
odanın beklentilerinin milli 
eğitim camiası tarafından 
karşılanması önemli. Bizler 
kaymakamlık olarak bu projeye 
destek vereceğimizi ifade 
ediyorum. Pırıl pırıl gençlerimiz 
var ama onları 
yönlendiremiyoruz. Bu konuda 
hepimizin eksikleri olabilir. 
Bunları bu protokoller sayesinde 
aşmalıyız. Esnafımızın ihtiyaç 
ve talepleri doğrultusunda 
personelin yetiştirilmesinde Milli 
Eğitim Camiası arz ve talebi 
uygun hale getirmesi lazım. Bu 
protokolün bu ihtiyacı 
karşılamaya vesile olacağını 
düşünüyorum dedi. 
Konuşmaların ardından 
“Mesleki Eğitim ve Mesleki 
Eğitimin Yaygınlaştırılması İş 
Birliği Protokolü” proje 
paydaşları tarafından 
imzalanarak kayıt altına alındı.

VAKFIKEBİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                         Basın ILN1550890

Odamızın Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 
42'nci maddesi gereğince; 10/03/2022 tarihinde Perşembe günü Saat: 10.30'da Vakfıkebir Halk 
Eğitim Merkezi Toplantı Salonu adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 17 / 03/ 2022 
tarihinde Perşembe günü, Saat: 10,30'da Vakfıkebir Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu adresinde 
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
GÜNDEM                                                                                                  
a)Açılış
b)Başkanlık divanının teşekkülü.
c)Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
d)Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
e)Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
f)Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
g)Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.
h)Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
i)Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
j)Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs 
programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
k)Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
l)Dilek ve temenniler.
m)Seçimler.
n)Kapanış.
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HACIFETTAHOĞLU ODA BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesinin Olağan Genel Kurul seçimlerinin
ardından Vakfıkebirli hemşehrimiz Ahmet İhsan Hacıfettahoğlu Oda Başkanlığına seçildi. 

T
MMOB Peyzaj Mimarları 
Odası Trabzon Şubesinin 
3. Olağan Genel Kurul ve 

3. Dönem Yönetim Kurulu 
seçimlerinin ardından Oda 
Başkanlığına seçilen 
Vakfıkebirli hemşerimiz Ahmet 
İhsan Hacıfettahoğlu, TMMOB 
Peyzaj Mimarları Odası 
Trabzon Şubesinin 3. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
mazbatasını seçim kurulundan 
aldı. Mazbatasını alır almaz ilk 
yönetim kurulu toplantısını 
gerçekleştiren Başkan 
Hacıfettahoğlu, görev 

dağılımını da 
gerçekleştirdi. 
“MAZBATAMIZI 
ALDIK, ARTIK 
ÇALIŞMA 
ZAMANIDIR”
TMMOB Peyzaj 
Mimarları Odası 
Trabzon Şubesinin 3. 
Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı 
olarak seçilen 
Vakfıkebir'li 
hemşerimiz Ahmet 
İlhan Kalyoncu 
yaptığı açıklamada 
şu ifadelere yer verdi. 
Hacıfettahoğlu, 
“TMMOB Peyzaj 

Mimarları Odası Trabzon Şube 
3. Olağan Genel Kurul ve 3. 
Dönem Yönetim Kurulu 
seçimleri tamamlamıştık. Birlik, 
Mesuliyet ve Çözüm grubu 
olarak, 2 dönem Şube 
Başkanlığı görevini yürüten 
Sayın Engin Aktaş Başkanımız 
ve 2. Dönem Yönetim 
Kurulundan bugün itibari ile 
görevi devir almış 
bulunmaktayız. Başkanımıza 
bugüne kadar ayırmış olduğu 
kıymetli vakitleri, maddi manevi 
katkıları, bize kattıkları ve 

göstermiş olduğu özveri için 
teşekkür ediyor, desteğinin her 
zaman bizimle olacağını 
biliyoruz. Adaylık ve seçim 
sürecinde ziyaretlerde 
bulunduğumuz her 
meslektaşımızdan destek 
taahhüdü ve teşvik edici sözler 
işittik. Tüm meslektaşlarımızın 
desteğiyle tek liste olarak 
çıkmış olduğumuz bu yolda 
şubemizi daha üst noktalara 
taşımak ve en iyi şekilde temsil 
etmek için tüm şartlar 
oluşmuştur. Desteğini 
esirgemeyen tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. TMMOB Peyzaj 
Mimarları Odası Trabzon 
Şubenin 3. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak 
mazbatamızı seçim kurulundan 
aldım. Yönetim kurulu olarak ilk 
toplantımızı gerçekleştirdik ve 
görev dağılımını yaparak 
çalışmalarımıza başladık. 
Rabbim çıktığımız bu yolda 
benim ve yönetim kurulu 
arkadaşlarımızın yar ve 
yardımcısı olsun dedi.” 
Vakfıkebirli hemşerimiz Ahmet 
İnan Hacıfettahoğlu'nu 
kutluyor, görevinde başarılar 
diliyoruz. 

11.02.2022

İLÇE MÜFTÜSÜ GENÇLİK MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

akfıkebir Mustafa 

VTurupçu Gençlik 
Merkezi Müdürlüğü'ne 

ziyarette bulunan İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, bu göreve 
vekalet eden Vakfıkebir 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil'i gençlik 
merkezindeki makamında 
ziyaret etti. Müdür Civil ile bir 
süre sohbet eden Müftü Küçük, 
gençlik merkezi ve ilçe 
müftülüğünün çalışmalarıyla 
ilgili bilgi alışverişinde 
bulundular. İlçe müftülüğünde 
görevli Kur'an Kursu Öğreticisi 
ve Engelli Koordinatörü 
Zeynep Akdin'in de hazır 
bulunduğu ziyarette, gençlik 

merkezinde eğitim gören 
engelli öğrencileri de 
sınıflarında ziyaret eden Müftü 
Şükür Küçük, öğrenci ve 
öğretmenlerle tanıştı ve bir 
süre kendileriyle sohbet etti. 
Ziyarette ayrıca; ilçe müftülüğü 
ve gençlik merkezi müdürlüğü 
işbirliği ile ilçe müftülüğüne 
bağlı Kur'an kurslarında 
hafızlık eğitimi yapan 
öğrenciler için gençlik 
merkezinin imkanlarından 
istifade edilerek yapılabilecek 
çalışma ve hizmetler 
konusunda da düşünce ve 
talepler paylaşıldı, genişçe 
istişarede bulunuldu. Gençlik 
Merkezi Müdürlüğü görevine 

vekalet eden Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü 
Yunus Ali Civil, ilçe müftülüğü 
ile işbirliği halinde yapılacak 
tüm çalışmalar için hazır 
olduklarını belirterek ziyaretleri 
için kendilerine teşekkür etti. 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük de, 
Müdür Yunus Ali Civil'e 
teşekkürlerini ifade ederek 
çalışma ve hizmetlerinde 
başarılar diledi. Müftü 
Küçük'ün ziyareti sırasında 
Müdür Yunus Ali Civil ile birlikte 
bulunan Şalpazarı Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü Ahmet 
Karaçoban da, Müdür Civil ve 
Müftü Küçük'ün ısrarı üzerine 
aynı karede fotoğraf verdiler.

OKUL GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI
Eğitim öğretim yılı dönem başlarında yapılması gereken Okul Güvenlik Toplantısı Vakfıkebir MTAL Uygulama otelinde yapıldı. 

KAHYAOĞLU, GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ
Liseler Arası Genç Kızlar Voleybol müsabakalarında Trabzon İl Birincisi ve Bölge Birincisi
olan Beşikdüzü Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımı, Beşikdüzü Belediyesini ziyaret ettiler.

rabzon İl Birincisi ve 

TBölge Birincisi olan 
Beşikdüzü Anadolu Lisesi 

Kız Voleybol Takımı sporcuları, 
beraberinde Okul Müdürü ve 
Okul Aile Birliği üyeleriyle 
birlikte belediye başkan 

yardımcısı Kamuran 
Kahyaoğlu'nu ziyaret ettiler.  
Türkiye Finalleri öncesi 
sporcular Başkan yardımcısı 
Kahyaoğlu'na başarı sözü 
verdiler. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 

Başkan yardımcısı Kamuran 
Kahyaoğlu, Kendilerine 
teşekkür ederek, gençlerimizle 
gurur duyuyoruz. Katılacakları 
Türkiye nalleri 
müsabakalarında takımımıza 
başarılar dilediğini ifade etti.

KIYI BALIKÇILIĞI DESTEKLEMELERİ BAŞLADI
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına
alınması ve desteklenmesi kapsamında balıkçılara para ödemesi yapılacağını duyurdu.

V
akfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü yaptığı 
yazılı açıklamada: 

“Geleneksel kıyı balıkçılığının 
kayıt altına alınması ve 
desteklenmesine dair 2022 yılı 
başvuruları 31 OCAK 2022 
tarihinde başlayıp, 25 MART 
2022 tarihi mesai bitiminde sona 
erecektir. Gerekli şartları 
sağlayan gemilere boy 
uzunluğuna göre belirlenen 
miktarlarda gemi başına 
destekleme ödemesi 
yapılacaktır. Deniz ve iç sularda 
geleneksel kıyı balıkçılığı 
verilerinin güncellenerek kayıt 
altına alınması ve sürdürülebilir 
yönetiminin sağlanması 
amacıyla, balıkçı gemisi 
sahiplerine destek verileceği 
Resmi Gazete'de yayımlanarak 
açıklanmıştı. Vakfıkebir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü 
Remziye Kuleyin, bu yıl 
verilecek destekler hakkında 

açıklamalarda bulundu.
TEKNE BAŞINA BİN TL'DEN 
BAŞLAYIP, 1450 TL'YE 
KADAR DESTEK
Müdür Remziye Kuleyin, 
Destekleme kapsamında; boyu 
0- 4,99 metre olan deniz ve iç 
su balıkçı gemileri için adet 
başına bin TL, 5 ila 7,99 metre 

olanlar için 1250 TL, 8 ila 9,99 
metre olanlar için 1.350 TL, 10 
ila 11,99 metre deniz balıkçı 
gemileri ile 10 metreden büyük 
iç su balıkçı gemileri içinse 1450 
TL. tutarında destek ödemesi 
yapılması kararlaştırılmıştır. 
2022 yılı destekleme başvuruları 
31 Ocak'ta başlamış olup; 
desteklemeden yararlanmak 
isteyen balıkçı gemisi sahipleri 
veya yetkililerinin, 25 Mart 2022 
tarihi mesai saati bitimine kadar 
il/ ilçe tarım ve orman 
müdürlüklerimize tebliğ ekinde 
yer alan 'geleneksel kıyı 
balıkçılığının kayıt altına 
alınması ve desteklenmesi 
tebliğinden yararlanacaklar' için 
dilekçe ve anket formu ile 
şahsen müracaat etmesi 
gerekmektedir. Anket formunu 
doldurmayan veya eksik 
dolduran balıkçılarımızın 
destekleme ödemesinden 
faydalanamayacağını belirtir, 
şimdiden hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim” dedi.

oplantıya Vakfıkebir 

TKaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Milli Eğitim 

Müdürü Ahmet Altın, Emniyet 
Müdür Vekili Merthan Çelikdağ, 
İlçe Jandarma Komutanı 
J.Ütğm. Mert Oğuztarhan ve 
Okul Müdürleri katıldı. 
Toplantıda Okul çevresindeki 
Güvenlik Kameraları, Eksik 

Olan Kameraların Yenilenmesi, 
Uyuşturucu ve Bağımlılıkla 
Mücadele, Taşımalı Eğitim, 
Öğrencilerin Güvenliği, Okul 
Çevresinde Trak Denetimleri, 
Okul Önlerindeki İşaret 
Levhaları ve Hız Kesiciler, 
Salgın Tedbirleri üzerinde 
duruldu. Okul Müdürleri 
gündem maddeleri ile ilgili 

karşılaşılan sorunlar üzerinde 
bilgi verdi. Toplantı sonunda
her okula bir adet son
sistem kamera temin
edilmesi, Taşımalı Eğitime
katkı yapan servis araçlarının 
denetimi için okulların
bir komisyon oluşturarak 
denetim yapmaları kararları 
alındı.

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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Ç
ocuklarımızın mutlaka 
spor branşlarına 
yönlendirilmeleri, teşvik 
edilmeleri gerektiğinin 

altını çizen Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ise, 
“Amatör spor yapmak gönül 
işidir. Dertleneceksiniz ve çok 

çalışacaksınız. Her zaman 
söylüyorum. Aileler çocuklarını 
bireysel sporlara 
yönlendirsinler. Spor yapmak 
hiçbir zaman derslere engel 
değildir. Bizde amatör sporlara, 
bireysel sporculara her zaman 
destek oluyoruz. Görevde 
olduğumuz müddetçe bu 
desteklerimiz devam edecektir. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, görev süresi 
boyunca her zaman sporun ve 
sporcunun yanında olduklarını 
ifade ederek Vakfıkebir 1874 
Futbol Kulübüne, başarılar 
diledi.

Vakfıkebir 1874 Futbol Kulübü Başkanı Samet Yolcu ve Yönetim Kurulu Üyesi Samet Uzun, Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, kulübün atkısını hediye ettiler. 

BAŞKAN BALTA'YI ZİYARET ETTİLER 

11.02.2022

ÇOK FONKSİYONLU ÇOCUK ARABASI AİLEYE TESLİM EDİLDİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen çok fonksiyonlu çocuk arabası Muradoğlu Ailesini mutlu etti.

14 Şubat Kurtuluş Caddesi'nde 
Alp Kırtasiye bitişiğinde Tuncay 
Demirci sahipliğinde Vakfıkebir 
ve Beşikdüzü eşrafını birleştiren 
açılışı gerçekleştirilen işyerinin 
açılış kurdelesini Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Beşikdüzü Belediye Başkan 
Yardımcısı Kamuran Kahyaoğlu, 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
Beşikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Hüseyin 
Günaçtı, Vakfıkebir Esnaf 
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Başkanı Hasan Topaloğlu, siyasi 
partilerin temsilcileri ve 
vatandaşların katılımı ile birlikte 
kestiler.
“BU MESLEK BİZİM ATA,  
DEDE MESLEĞİDİR”
Topaloğlu Et ve Şarküteri Ailesi 
adına Aile Büyüğü Harun 
Demirci, yaptığı konuşmasında 
kuruluştan bu güne kadar geçen 
süreci anlattı. Demirci, 
Beşikdüzü ve Ordudan sonra 
üçüncü şubelerinin açılışını 
Vakfıkebir ilçemizde 
gerçekleştirmenin onur ve 
gururunu yaşıyoruz. Topaloğlu 
Et bir markadır, ancak bu marka 
kolay olmamıştır. Bu meslek 
bizim ata,  dede mesleğidir. 
Topal Ömer'den beri 
gelmektedir. Biz asırlardır bu 
mesleğin içersinde 
yoğrulmaktayız, ancak 
yaptığımız işleri iyi yapmak 
gayretindeyiz. Yapılan işleri en 
hijyen şekilde yaptığımız için 
kaliteyi çok önemseyen çok 
hijyenik olması için çok büyük 
gayret ediyoruz. Gelişen 
şartlara ve değişen teknolojiye 
de ayak uydurarak en güzel 
hizmeti yöremize vermekteyiz. 
Kır kasaplığından geliyoruz. 
Beşikdüzü İlçesi Kutluca 
Mahallesinde dedemden beri bu 
mesleği devam ettiriyoruz.  
Firmamızın açılışı Vakfıkebir 
İlçemize ve yöremize Hayırlı 
uğurlu olsun dedi.
“RIZKIN ONDA DOKUZU 
TİCARETTE VE 
CESARETTEDİR”

Beşikdüzü ve Vakfıkebir Esnaf 
ve Sanatkârlar odası Başkanları 
adına konuşma yapan Kadem 
Sağlam, iki yıldır devam eden 
Pandemi dolayısıyla çok az 
sayıda iş yeri açılışı yapmanın 
hüznünü yaşıyoruz. Bu tür 
yatırımcılar çıktı zaman nasıl ki 
bir ailenin yeni evladı doğar ve 
sevinç yaşar bizlerde öyle bir 
sevinç yaşıyoruz.   İnşallah bu 
hastalıktan kısa zamanda 
kurtuluruz ve vesileyle de bu 
hastalıktan dolayı da Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve eşine 
ayrıca bu hastalıktan şifa 
bekleyen tüm hastalarımıza da 
Rabbimin Şafi ismi hürmetine 
şifalar ihsan eylesin. Allah 
Resulü diyor ki “ticaretle uğraşın 
ve cesur olun”, “Rızkın onda 
dokuzu ticarette ve 
cesarettedir”. Bu günlerde bu 
cesareti gösterip ilçemize bu 
eseri kazandıran Tuncay Bey 
kardeşimi tebrik etmek 
istiyorum. Bu ticaretin dışında 
çok özel bir durumdur. Nedeni 
ise bizim köylümüzü de 
ilgilendirir, kentlimizi de 
ilgilendirir. Ancak yapacak 
olduğumuz ticarette kökten 
gelen ve özümüz olan Ahilik 
kültürüne bağlı olmamız gerek. 
Satarken alıcıyı gözeten, alırken 
satıcıyı gözeten, eksik ölçüp 
tartmayan herkesin bir birinden 
emin olduğu bir ticari anlayışla 
hareket etmenizi temenni 
ediyorum. Bu vesileyle açılışını 
yaptığımız bu işyerinin hayırlı 
olmasını, keselerinin bereketli, 
bedenlerinin sıhhatli olmasını 
temenni ediyorum.
“ELİMDE OLSA ÜÇ HARFLİ 
MARKETLERE RUHSAT 
VERMEM”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, bu gün yeni 
bir işyerinin açılışını yapmak için 
çok mutluyuz. Bu sadece bir iş 
yeri açılışı değil. Bu zor 
zamanda esnaf ve tüketicinin 
zorlandığı bu zamanda böyle bir 
yatırıma cesaret etmek takdire 
şayandır. Topaloğlu Etin bu gün 
bu konuma gelmeleri bölgede 
şubeleşmeye gelmeleri çok 
sevindiricidir. Arzu ettiğimiz bu 

aile şirketlerinin büyümeleri 
sadece ilçelerinde değil bölgeye 
yayılmaları en büyük 
arzumuzdur. Geçmişten gelen, 
birikim deneyim ve tecrübeleri 
sonraki kuşakların büyütmesi ve 
bölgemizdeki ulusal marketlerle 
rekabet edip daha üstle 
çıkmaları bizim en büyük 
arzumuzdur. Ben bir belediye 
başkanı olarak yerel işletmelerin 
desteklenmesi gerektiğine 
inanıyorum. Özellikle bu 
dönemde halkımızın, 
vatandaşımızın yerel esnafına 
sahip çıkması ve yerel esnaftan 
alışveriş yapması lazım. Yerel 
esnafımızın da tüketiciyi 
koruyacak şekilde fiyat politikası 
ve ticaretini de yönlendirmesi 
lazım. Elimde olsa üç harfli 
marketlere ruhsat vermem ve 
buna da yetkimiz yok. Eğer 
yetkim olsa tamamını kapatır 
sadece birer şube bırakırım 
ama bu anlamda bunun önüne 
geçme şansımız yok. Onlar 
potansiyel olduğunu bildiği için 
sadece Vakfıkebir'de değil 
bölgede potansiyel görerek 
yatırım yapıyorlar. Yerel 
kardeşlerimizin de iş ve güç 
birliği yaparak, bu şekilde 
markalaşarak onlarla mücadele 
etmesi lazım. Onların her 
zaman yanındayız.
“BU İŞYERİ DİĞER AİLE 
ŞİRKETLERİNE DE ÖRNEK 
OLACAKTIR”
Vakfıkebir, Büyükliman 
Bölgesinin coğrafi merkezinin 
bir ticaret merkezi olduğunun 
altını çizen Başkan Balta, 
Beşikdüzü'nde Vakfıkebirli çok 
esnaf arkadaşımız var. Son 
dönemlerde de Beşikdüzü'nden, 
Çarşıbaşı'ndan ve Tonya'dan 
daha çok var burada. Esnaf 
kardeşlerimiz burada iş yeri 
açmaya başladılar. Kardeş olan 
bu ilçelerin işyerleri kardeşliğin 
daha da pekişmesine, 
sağlamlaşmasına katkı 
sağlayacağına cani gönülden 
inanıyorum. Bu işyeri diğer aile 
şirketlerine de örnek olacaktır 
ve olmalıdır da. Ayrıca bu 
caddeye de bir güzellik kattılar 
dedi.

“TOPALOĞLU ET” HİZMETE AÇILDI
Topaloğlu Et ve Şarküteri, Vakfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş Caddesinde görkemli bir törenle hizmete açıldı.

akfıkebir Kaymakamı Dr. 

VHacı Arslan Uzan, 
Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Dairesi 

Başkanı Muharrem Çimşit, AK 
Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun ve Beşikdüzü 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Kamuran Kahyoğlu ile birlikte, 
Trabzon Büyükşehir 

Belediyemiz tarafından 
gönderilen çok fonksiyonlu 
çocuk arabasını Hürriyet 
Mahallesinde ikamet eden 
Muradoğlu Ailesine teslim 
ettiler.

TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN EL ELE VERDİLER
Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi'nin Gönüllü Gençleri, İlçe sahilinde hem oyun oynadılar
hem de çevre temizliği bilincini geliştirme adına farkındalık oluşturmak için temizlik yaptılar. 

Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
Gençlik Liderleri ve 

Gönüllü Gençleri yaptıkları 
başarılı çalışmalar ile toplumda 
farkındalık oluşturmaya devam 
ediyorlar.  Her gün yeni 
projelerle hem gençlere hem de 
7 dan 70'e tüm topluma örnek 
davranışlarla farkındalık 
oluşturmaya devam ediyorlar. 
Yeni bir farkındalık oluşturmak 
ve çevre temizliği bilincine 
dikkat çekmek amacı ile 
davranış sergileyerek sahil 
şeridinde çevre temizliği 
yaparak oyun oynadılar.
“TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN EL 
ELE VERDİLER”
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil; yapılan çalışmalar 
hakkında verdiği bilgide,“Sosyal 

Medyadan Sosyal 
Meydana” dedik. 
Farkındalık oluşturmak için 
sahilde gençlerle oyun 
oynadık ve temizlik yaptık 
dedi. Müdür Civil, 
“Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik 
Merkezimiz gençlerin 
çevre temizliği konusunda 
duyarlılığını arttırmak, bu 
konuda topluma örnek 

teşkil etmek ve halka açık 
alanların temizliğinin sağlık 
açısından önemine dikkat 
çekmek amacıyla Gençlik 
Liderleri ve Üye Gençlerle 
birlikte çevre temizliği etkinliği 
gerçekleştirdik. Çevre Temizliği 
etkinliğine Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil, Gençlik 
Liderleri ve Gönüllü Gençler 
katıldı. Çevre temizliğinin 
sonunda teşekkür konuşması 
yapan Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi Müdürü Yunus Ali Civil; 
"Projeye katkılarınızdan dolayı 
teşekkür ediyoruz. Bu 
gerçekleştirdiğimiz projede ki 
amacımız tabi ki toplumu çevre 
temizliği hakkında 
bilinçlendirmek. Çöp toplayarak 
bilinci bir toplum oluşmasına 

katkı sağlamak istedik. Projeyi 
genişleterek ilçemizdeki diğer 
mahallelerde de aynı 
uygulamayı özendirerek çevre 
bilincini tüm ilçeye yaymak. 
Atalarımızın da dediği gibi 
“Herkes kendi evinin önünü 
temiz tutarsa bir köy temiz olur, 
bir köy temiz olursa bir il temiz 
olur, bir il temiz olursa bir 
memleket temiz olur.” Umarım 
bu başlattığımız bu farkındalık 
artarak devam eder. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Gençlik 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğümüzün gençleri iyilik 
ağacı projesi kapsamında 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürlüğü 
olarak sahil temizliği yaptık. 
Gençlerimizi bilinçlendirmek ve 
daha iyi bir çevre için 
düzenlemiş olduğumuz 
etkinlikte eğlenceli dakikalar 
geçirerek oyunlar oynadık. 
Hepinize katkılarınızdan dolayı 
teşekkür ediyorum. Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi olarak gönüllü 
gençlerimizle birlikte daha 
temiz bir dünya ve 
gençlerimizde çevre bilinci 
oluşturmak için sahil temizliği 
gerçekleştirdik.” Dedi.

UZAN, TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın Deregözü İlk/Ortaokulunu ziyaret etti.

akfıkebir İlçe Kaymakamı 

VDr. Hacı Arslan Uzan ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Ahmet Altın Deregözü 
İlk/Ortaokulunda incelemelerde 
bulundular. Öğrencilerimizin 
yoğun sevgisiyle karşılaşan 
Kaymakamımız Öğretmen ve 
öğrencilerimizle sohbet etti. 
Öğrenci ve öğretmenlere dilek 
ve isteklerini sordu. 
Okulumuzun Eğitim Öğretimi ve 
ihtiyaçları konusunda Okul 
Müdürü İshak Karagüzel ile 
istişarede bulundu. 2021 – 
2022 eğitim öğretim yılının 
ikinci döneminin hayırlı olması 
dileklerinde bulunarak şunları 
söyledi.
“TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE 
ÜSTÜN BAŞARILAR 
DİLİYORUM”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 

Hacı Arslan Uzan; “Değerli 
Öğretmenler, Sayın Velilerimiz 
ve Sevgili Öğrenciler; 
Koronavirüs gölgesinde uzun 
bir aradan sonra başarılı bir 
şekilde tam zamanlı eğitime 
geçerek ilk dönemini 
tamamladığımız iki haftalık 
dinlenmenin ardından 2021-
2022 Eğitim öğretim yılının 
ikinci dönemine kavuşmanın 
heyecanını ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Öncelikle; 2021-
2022 Eğitim Öğretim yılının 
ikinci dönemi sevgili 
öğrencilerimize, velilerimize, 
öğretmenlerimize ve tüm eğitim 
çalışanlarına hayırlı olması 
temennisiyle sağlıklı ve başarılı 
bir eğitim-öğretim dönemi 
olmasını diliyorum. 
Yarınlarımızın teminatı olan 
evlatlarımızı; milli ve manevi 

değerlere bağlı, vatanını ve 
milletini seven, vatanına ve 
milletine hizmet etmek için 
birbirleriyle yarışan, iyi bir 
insan, iyi bir vatandaş ve 
sorumlu bireyler olarak 
yetiştirmek hepimizin en büyük 
vazifesidir. Sevgili 
öğrencilerimizin hak ettikleri 
güzel ortamlarda eğitim 
görmeleri; eğitim 
çalışanlarımızın en verimli 
ortamlarda çalışmaları bizim 
önceliğimizdir. Bu duygu ve 
düşüncelerle, 2021-2022 Eğitim 
Öğretim yılının ikinci dönemi, 
başta öğrencilerimiz olmak 
üzere öğretmenlerimize, 
velilerimize, ilçemize ve 
ülkemize hayırlı olmasını 
temenni ediyor; tüm 
öğrencilerimize üstün başarılar 
diliyorum” dedi.

VAKFIKEBİR'DE HALK GÜNÜ DÜZENLENİYOR
Vakfıkebir Kaymakamlığı tarafından Halk Günü düzenleniyor. İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan,
bundan böyle her ayın ilk haftasının ilk Pazartesi günü Kaymakamlıkta ilçe halkıyla buluşacak.

V
akfıkebir Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan sosyal 
medya üzerinden 

konuyla ilgili olarak yaptığı 
duyuruda şöyle dedi; 
"Bakanlığımızın talimatları 

doğrultusunda
, Her türlü 
sorun ve 
sıkıntılarınızı 
dinlemek ve 
çözüm yolları 
aramak veya 
dertlerinize 
ortak olmak 
amacıyla her 
ayın ilk 
haftasının ilk 
Pazartesi 
günü halk 

günü olarak tarafımızdan 
belirlenmiştir. Bir aksilik 
olmadığı sürece her ayın ilk 
Pazartesi günü saat: 09.00 ile 
11.00 saatleri arasında 

Kaymakamlık Toplantı 
Salonunda sizlerle olacağım. 
Haftanın her günü makamda 
olduğum sürece tabi ki birlikte 
olacağız. Ayrıca Halk Günü 
kararı verilmesinin sebebi uzak 
köylerden gelen 
vatandaşlarımız makamda beni 
bulamamazlık yapıp geri 
dönmesin, diyedir. Yoksa 
makam her daim vatandaşların 
uğrayabileceği, görüşme 
yapabileceği, dinleneceği 
yerdir. Bu vesileyle sizlere 
teşekkür ediyor, su istimal 
edilmediği sürece her ayın ilk 
pazartesi günü toplantı 
salonumuzda sizlerle olacağımı 
belirtmek istiyorum denildi."
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G
ençlik ve Spor 
Bakanlığı Gençlik 
Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından 
başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı 
olarak düzenlenen 'Sosyal 
Medyadan Sosyal Meydana' 
projesi kapsamında, Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi Müdürlüğü Gençlik 
Liderleri ve Gönüllü Gençler 
tarafından gençlerimizle birlikte 
ilçedeki spor salonu ve okul 
spor salonlarında birbirinden 
farklı etkinlikler gerçekleştirildi. 
Zeka oyunları, Voleybol, Masa 
Tenisi, Bilek Güreşi, Dart ve Ok 
Atma gibi daha öncesinde 
bitirilen ve Gençlik Merkezi 
gönüllüleri ile liderlerince 
uygulamalı olarak yapılan 
çalışmalar, meraklı gözlerin ilgi 
odağı oldu. Her yaştan insanın 
katıldığı projede sosyal medya 
bağımlılığına dikkat çekilerek, 
gençlerin meydanlara 
çekilmesinin amaçlandığı 
kaydedildi.
“GENÇLERİMİZİ 
TELEVİZYON VE SOSYAL 
MEDYA ALIŞKANLIĞINDAN 
UZAKLAŞTIRMAK 
AMAÇLADIK”

Konuyla ilgili olarak 
açıklamalarda bulunan 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil, gençlerin cep 
telefonlarını bir kenara 
bırakarak, sosyal, kültürel ve 
sportif etkinliklere katılma şansı 
yakaladığını belirtti. Müdür 
Civil, “Sosyal Medyadan Sosyal 
Meydana projesi kapsamında, 
yapılan çeşitli etkinlikler ile 
gençlerimizi televizyon ve 
sosyal medya alışkanlığından 
uzaklaştırmak 
amaçlanmaktadır. 
Gençlerimizin sosyal medya 
bağımlılığının azaltılarak, 
hayatın her alanında etkili bir 
şekilde yer almalarını sağlamak 
amacıyla 'Sosyal Medyadan 

Sosyal Meydana' projesi 81 
ilde eş zamanlı olarak 
düzenlendi. Proje kapsamında 
gençlerin sosyal medya 
bağımlılığını azaltmak, onları 
toplumla bir araya getirip milli 
ve manevi değerlerimizle 
sosyalleştirmek; sportif, sosyal 
ve kültürel faaliyetlerle hayatın 
içinde aktif bir şekilde yer 
almalarını sağlamak 
amaçlanıyor. Değerli vaktimizin 
birçoğunu ayırdığımız sosyal 
medyadan bir nebze uzaklaşıp, 
birlik ve beraberlik ruhu içinde 
sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetler gerçekleştirerek 
sosyal meydana indiğimiz 
etkinliğimizle, gençlerimizin 
keyii vakit geçirdiğine 
inanıyoruz” dedi. 

11.02.2022

TRABZONSPOR LİGDE ve TÜRKİYE
KUPASINDA YOLUNA DEVAM EDİYOR

ırtına, tamamen dolu 

Ftribünler önünde oynadığı 
maçı Visca'nın golüyle 1-

0 kazanarak 3 puanı hanesine 
yazdırdı ve 17 maçlık iç saha 
serisini 18 maça çıkardı. Ligin 
son döneminde müthiş bir form 
yakalayan Kasımpaşa'nın ise 5 
maçlık galibiyet serisi böylece 
sona ermiş oldu. Süper Lig'in 
lideri Trabzonspor, 24. hafta 
maçında Kasımpaşa'yı ağırladı. 
Abdullah Avcı yönetimindeki 
Bordo Mavili ekip tamamen 
dolu tribünler önünde oynadığı 

maçı Visca'nın golüyle 1-0 
kazanarak 3 puanı hanesine 
yazdırarak 17 maçlık iç saha 
serisini 18 maça çıkardı. Bu 
sonuçla Fırtına Konyaspor'la 
arasındaki puan farkını yeniden 
9'a çıkardı. Son 5 maçından 15 
puan çıkaran Kasımpaşa ise 
aldığı bu mağlubiyetle galibiyet 
serisi sona ermiş oldu.  Alınan 
bu sonuçla Trabzonspor 
puanını 57'ye yükseltti. 
Kasımpaşa ise 27 puanda 
kaldı. Süper Lig lideri 
Trabzonspor, son haftaların 

yükselişteki ekiplerinden 
Kasımpaşa'ya 1-0 yendi; 
şampiyonluk yolunda önemli bir 
virajı daha kayıpsız geçti. 
Bordo Mavililer'in tek sayısını 
ara transfer döneminde takıma 
katılan Edin Visca attı. İki 
takımın da zaman zaman etkili 
olduğu karşılaşmanın 75. 
dakikasında Trabzonspor'da 
Peres, Kasımpaşa'da ise 
Eysseric kırmızı kartla oyun dışı 
kaldı. Kasımpaşa malzemecisi 
Sami Uğurlu da tribüne eldiven 
attığı için kırmızı kart gördü.

VAKFIKEBİR FK SPOR'UN
ŞAMPİYONLUK İNADI!
Trabzon 2. Amatör Kümede mücadele eden Vakfıkebir temsilcimiz Vakfıkebir 1874 FK spor Akyazı Stadyumunda
oynadığı Yolspor karşılaşmasını 11-0 kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Vakfıkebir temsilcisi Vakfıkebir 
1874 FK Spor, deplasmanda 
misar olduğu Trabzon 
temsilcisi Yolspor'u farklı 
mağlup ederek şampiyonluk 
şansını sürdürmeye devam 

ediyor. Vakfıkebir 1874 FK Spor 
Yolspor'u 11-0 yenmeyi 
başararak müsabakadan 
galibiyetle ayrıldı. Ligin 2. 
Yarısına fırtına gibi giren 
Vakfıkebir FK Spor bu maçtan 
da net bir skorla ayrılmayı 
başardı. Ligin ikinci yarısında 
tek mağlubiyetini deplasmanda 
Lig lideri Maçka Galyanspor'a 
karşı alan Vakfıkebir temsilcisi 
ligde ikinci sıradaki yerini 
koruyor. 
Trabzon 2.Amatör Kümede A 
Grubu maçlarında son iki 
haftaya girilirken Vakfıkebir 
temsilcimiz ligde 2. sırada 
bulunuyor. Ligde Birinci olan 
takımlar direkt olarak bir üst lige 

çıkarken 2. ve 3. Olan takımlar 
Play-Off oynamaya hak 
kazanıyorlar. Şampiyonluk 
yolunda bir maçı daha geride 
bırakan temsilcimize başarılar 
diliyoruz.
SİZLERİ YANIMIZDA 
GÖRMEK İSTİYORUZ!
Vakfıkebir FK Spor Yöneticileri 
yaptıkları açıklamada; “Bu 
yolculukta siz değerli 
VAKFİKEBİRLİLERİ yanımızda 
görmek istiyoruz. Destek sizden 
başarı bizden, bu yolda bizleri 
ve sporcularımızı desteklemeye 
devam edin. Bu uğurda bizleri 
yalnız bırakmayın. Vakfıkebir 
ilçemizi en güzel şekilde bir üst 
lig de temsil etmek için kalan 

müsabakalarımızda 
bütün ilçe halkını 
ilçe stadyumunda 
oynayacağımız 
müsabakalara davet 
ediyoruz. Bizlere 12. 
Güç olarak destek 
olmaya devam edin, 
başları muhakkak 
gelecektir 
açıklamasında 
bulunuldu.” 

KARADENİZ FIRTINASI ÇEYREK FİNALDE
Karadeniz Fırtınası, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

ürkiye Kupası son 16 

Tturu maçında 
Trabzonspor, 

deplasmanda Denizlispor'u 2-1 
yenerek adını çeyrek nale 
yazdırdı. Bordo-mavililere 
galibiyeti getiren golü 77. 
dakikada, yeni transfer Kouassi 
kaydetti. Trabzonspor ile 
Denizlispor, Türkiye Kupası son 

16 turunda Denizli Atatürk 
Stadyumu'nda karşı karşıya 
geldi. Bordo-mavililer 
mücadeleyi 2-1 kazanarak 
çeyrek nale yükseldi. 
Karşılaşmaya oldukça etkili 
başlayan Trabzonspor 8. 
dakikada Hüseyin Türkmen'le 
1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla 
geçilirken 58. dakikada 

Denizlispor'da Mustafa 
Çeçenoğlu sahneye çıktı ve 
mücadeleye dengeyi getiren 
golü kaydetti. Bordo-mavililerin 
yeni transferi Kouassi, 77. 
dakikada takımına galibiyeti 
getiren golü attı ve 
Trabzonspor mücadeleyi 2-1 
kazanarak Türkiye Kupası'nda 
çeyrek nale yükseldi.

Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

YENİ TRANSFER
GALİBİYETİ

GETİRDİ !1 2

SOSYAL MEDYADAN SOSYAL MEYDANA
“Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi kapsamında, Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.
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Taş Duvar Yapımı

Arsa Yer� Açma

Nakl�ye İşler� İle H�zmet�n�zdey�z

> Alper Özkan KARAGÖL 4'de

Trabzon Vakfıkebir İş adamları 
Topluluğu (TVİT)  Üyelerinden 
Cemil Albayrak, Osman 
Albayrak, Hayrullah Garip, Bilal 
İslam, Ahmet Uzun, Yasin 
Karadeniz, Yaşar Alış ve 

Büyükliman Postası Gazetesi 
Sahibi ve Trabzon Gazeteciler 
Cemiyet Başkan Yardımcısı 
Ahmet Kamburoğlu Trabzon 
Arsin Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğünü ziyaret etti.


