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BU SAPKIN ZiHNiYET

NEREDEN CESARET BULMAKTADIR?

> Sadık AYDIN 2'de

>Vedat Furuncu 7'de

200 YILLIK ŞAHMERDAN ÇEŞMESi TAMAMLANDI

> Ahmet Kamburoğlu 4'de

BİK MÜDÜRÜ DURAN, 

TRABZON'DA GAZETELERLE BULUŞTU

Vakfıkebir İlçesinin 
Karadağ Yaylasında 

bulunan 200 yılık 
tarihi şahmerdan 
suyu 2019 yılında 

düzenleme çalışması
nedeni ile gözesi 

bozulmuş ve aylarca
süren düzenleme

çalışmaları sona erdi.

Genel Müdür Duran, “Biz yerel medyanın yanındayız. Yerel 
medya ulusal medyadan daha önemlidir.” diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Mehmet Keskin, gazetemizi ziyaret ederek 
Haber Müdürümüz Sadık Aydın'a Atatürk'e hakaret 
eden İmam hakkında cumhuriyet savcılığına 
yaptığı suç duyurusu ile ilgili açıklamada bulundu. > Sadık AYDIN 3'de

BAŞKAN BALTÜRK; “ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”
Vakfıkebir esnafının yanında duran ve her an çözüm odaklı ziyaretlerini sürdüren MHP Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk durmak bilmiyor. Başkan Baltürk başkanlığında esnaf 
ziyaretlerini sürdüren MHP ilçe teşkilatı sorunları çözmek için de girişimlerini sürdürüyorlar.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“İNSANLAR
DERTLEŞME BEKLER”

200 YILLIK ŞAHMERDAN ÇEŞMESi TAMAMLANDI

Vakfıkebir'de siyasi partiler vatandaşlarla 
ve esnaa iç içe…
MHP ile CHP sürekli olarak esnafı 
dolaşarak, dertlerini dinliyor.
Vakfıkebir İlçe Başkanları, ya ilden 
gelenlerle dolaşıyorlar ya da ilçe 
yönetimleri ile…
Esnaf, dertlerini paylaşmak için birilerinin 
gelmelerini bekliyor.
O gelen kişiler esnafa bir nebzede olsa 
moral depolamış oluyorlar…
Esnaf bizim…
İnsanlar bizim…
Dertlerimiz ortak…
Kendi ilçemizde yaşayanlar olarak, 
kendimize ve esnafımıza ne kadar 
destek/değer veriyoruz…
Veriyoruz mu?
Vermiyoruz mu?
Şöyle bir beyin fırtınası yapabilir miyiz?
İnsanlar kendi esnafına destek vermezse 
ayakta duramaz. İnsanlar; esnaf diye 
nitelendirilen başka illerde merkezi olan 
yerlerle alışveriş yaparsa, kendi esnafına 
ne yapmış olurlar?
Kendi esnafını unutmayacaksın ki, 
onlarda senin düğün, cenaze gibi toplu 
katılım sağlanan yerlerde de seni 
unutmayacaklar…
***********************
Vakfıkebir İlçesi Yalıköy Beldesinde, 
Ekmek Temalı Millet Bahçesi yapıldı ve 
halkın kullanımına sunuldu…
Gelin görün ki, insanlar bu mirasa nasıl 
değer veriyor…
Hemen hemen yerde bir çöp, yediklerinin 
çöplerini çöp kutusuna atamayacak aciz 
insanlarımız var…
Bizler neden; milli servete sahip 
çıkamıyoruz?
Bizler neden; yapılana saygı 
duyamıyoruz? 
Ben bir neden bulamıyorum…
Bu tür insanları görmezden gelemeyiz.
Gördüğümüz yerde uyarılmalı ve ikaz 
etmeliyiz.
Bunu da yapamıyorsak yetkililere haber 
vermeliyiz…
Bu tür yapılar bir defa kullanım için 
değildir.
Sürekli olarak kullanıma açık olan bir yer 
olarak kalacaktır…
İstediğimiz kadar yazalım/çizelim insanın 
içinden bir şey gelmiyorsa, onu kimseye 
zorla yaptıramayız…
Kısaca her şey bizden geçiyor.
İstersek yaparız, istemezsek yapmayız…
************************
Günden güne zam haberleri gelmeye 
başladı…
Bir yere gittiğinizde bu, bu yat mı oldu 
diyoruz…
Alım gücü azalmaya başladı ve her şeye 
zam üstüne zam gelmeye devam ediyor…
Bir markete gidildiğinde, hiçbir şey 
almadım diyoruz en az 300-400 TL, 
manava gidiyoruz 1-2 poşet bir şey 
alıyoruz en az 100 TL…
Bir evin kısmi kumanyası aylık en az 500 
ila 1000 TL arası…
Nasıl bir pahalılığın içindeyiz.
Her şey ateş parası, artık el yakmaya 
başladı…
Birkaç ay içinde okul masraarı da başlar. 
Bu okul masraarının ne olacağı bilinmez. 
Onu o zaman değerlendireceğiz…   

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 899
: 11.06.2021

akfıkebir İlçesinin Karadağ VYaylasında bulunan 200 yılık 
tarihi şahmerdan suyu 2018 yılında 
düzenleme çalışması nedeni ile 
gözesi bozulmuş ve aylarca süren 
düzenleme çalışmaları sona erdi. 
Mükemmel bir eser Karadağ 
yaylasına kazandırıldı. Yapılan 
çalışmalar hakkında açıklamada 
bulunan Karadağ Turizm Koruma ve 
Güzelleştirme Derneği Başkanı Adil 
Yılmaz dernek adına yaptığı 
açıklamalarda şu ifadelere yer verdi.
“KARADAĞ YAYLASI ŞAHMERDAN 
SUYU TARİHİ BİR SUDUR”
Dernek Adına Konuşan Başkanı Adil 
Yılmaz, “Karadağ Yaylası Şahmerdan 
suyu tarihi bir sudur. 200 yıl üzerinde 
ağaç olukla insanların kullandığı bu 
su, 2018 senesinde kaynağa yağmur 
suyu karışmasından dolayı aylarca 
süren çalışmalarla kaynak gözesi 
düzenlendi. Peyzaj çalışması için, 
pandemi süresince çalışmalara ara 
verildi.  Yöre sakinlerinin katkılarıyla 
yeni çeşme, doğal taşlarla 
tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. 
Şahmerdan çeşmemizin peyzaj 
çalışmaları ile bu günkü yenilenmiş 
haline kavuşmasında bizlerden 
desteğini esirgemeyen başta 

Vakfıkebir Belediye Başkanımız Sayın 
Muhammet Balta'ya, Avni Haliloğlu'na, 
Kadir İslam'a, Yayla sakinlerimize, 
maddi ve manevi destek veren 
herkese derneğimiz ve yayla 
sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Karadağ Yaylamızın 
eksikliklerinin giderilmesi için dernek 
olarak çalışmalarımıza aralıksız 
devam edeceğiz dedi. 

BAŞKAN UZUN'A ANLAMLI ZiYARET
A

K Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun 
ilçede yeni açmış olduğu 

işyerlerinde istihdama ve ülke 
ekonomisine katma değer 
katkısın-da bulunmaya devam 
ediyor. AK Parti İlçe Başkanlığının 
yanı sıra ilçede istihdama katkı 
sağlayarak onlarca kişiye iş 
imkanı sağlayan Uzun Ticaret'in 
sahibi iş adamı Ahmet Uzun, ülke 
ekonomisine de önemli oranda 
katma değer katkısı sağlarken 
bölge halkının da taktirini topla-
maya devam ediyor. 7 den 70'e 
herkes tarafından sevilen, sayılan 
ve taktir edilen Başkan Uzun, 
beyefendi duruşuyla ve davranış-
larıyla da örnek bir insan olmaya 
devam ediyor.  Başkan Ahmet 
Uzun'u yeni açmış olduğu Enza 

Home mobilya mağazasında ziyaret 
eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi 

Daire Başkanları hayırlı olsun 
ziyareti gerçekleştirdiler. Hayırlı 

olsun ziyaretine Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın yanı 
sıra Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi İmar Daire 
Başkanı Özgür Aşık, 
Destek Hizmetleri Daire 
Başkanı Serkan Şeker, 
Sosyal Hizmet Daire 
Başkanı Muharrem Çimşit, 
M. Sarı, Park ve Bahçeler 
Daire Başkanı Yahya 
Çavdar, İşadamı Ahmet 
Sevinç, Trabzon PTT 
Başmüdürü Yavuz Güney, 
Vakfıkebir PTT Müdürü 
Baykal Yıldırım ve Sosyal 
Hizmetler Şube Müdürü 
Rıfat Hacıfettahoğlu 
ziyaret ederek hayırlı 

olsun dileklerinde bulundular.

V
akfıkebir İlçesi Yalıköy 
Mahallesinde ikamet eden 
Yalıköy İlk ve Orta Okulunda 

okuyan öğrenciler sokak hayvanla-
rına mama alabilmek için çiçek 
satışına başladılar. Yalıköy İlkokulu 
öğretmenlerinden Vedat Özdemir ve 
Yalıköy Mahallesi Muhtarı Yüksel 
Baş'ında destek verdiği çiçek satı-
şından elde edilen gelirle öğrenciler 
sokak hayvanlarının beslenmesi için 
mama alıyorlar. 
SOKAK HAYVANLARININ 
DOYDUĞUNU GÖRMEK BİZİ 
MUTLU EDİYOR
Hayvansever çocuklar yaptıkları 
açıklamada kimsenin hayvanlara 
şiddet uygulamaya hakkının 
bulunmadığını, dünyadaki diğer 
canlılara da sahip çıkmak gerektiğini 
anlattı. Beslemek için hayvan 
seçmediklerini, aç olan tüm kedi ve 
köpeklere kucak açtıklarını da 
kaydeden öğrenciler, Hayvanlara 
yardım etmeyi sürdüreceğiz dediler. 
Hayvansever öğrenciler kısa zaman-
da elde ettikleri gelirle mama alıp, 
sokakta yaşayan kedi ve köpekleri 
doyuruyorlar. Herkesin kendilerine 
destek olduğunu belirten öğrenciler, 
"Fikir ilk aklımıza geçen yıl gelmişti. 

Mahalle Muhtarımız Yüksel amcamı-
za durumu anlattık. Muhtarımız 
Yüksel amca pandemi dolayısı ile bu 
işi bir yıl ertelememizi istemişti. Bu 
yıl ise Muhtarımız, ailelerimiz ve öğ-
retmenimizin yardımı ile çiçek satış 
standımızı kurduk. İki haftadan beri 
okul çıkışları mahallemizde açtığımız 
tezgahta çiçek satıyoruz. Mahalle-
mizdeki insanlar da bize çok destek 
oluyor, çiçek alıyorlar. Sokak hay-
vanlarının doyduğunu görmek bizi 
mutlu ediyor. Bu yaptığımız çalışma 
inşallah insanlara örnek olur" dediler.

AİLELERİN GURURU, 
VATANDAŞIN KATKISI
Yalıköy İlkokulu Öğretmenlerinden 
Vedat Özdemiz yaptığı açıklamada; 
“Çocukların çiçek satarak para 
kazanmaya çalıştığını dile getirerek, 
"Bizler de çocuklara destek olduk. 
Mutluyuz, gururluyuz. Bizim ve 
ailelerinin gözetimimizde çiçek 
satıyorlar. Onların paraya ihtiyacı 
yok, hayvanları korumak için 
çalışıyorlar. Bence güzel olan da 
budur. Özdemir, Çocukların 
hayvanlara yardım etme kararından 

çok etkilendiğini, bu nedenle çiçek 
satın aldığını ve onlara destek 
verdiğini belirtti.” Yalıköy Mahallesi 
Muhtarı Yüksel Baş ise bazı 
insanların hayvanlara uyguladığı 
şiddeti gazetelerde ve 
televizyonlarda gördüğünü ifade 
ederek, "Hayvanlara biraz su ve 
mama versen yeter zaten. Buradaki 
arkadaşlar da onlara yardım etmek 
istemiş. Bizde kendilerine destek 
çıkarak yardımcı olduk. Kimse 
hayvanlara eziyet etmesin, onlara 
yardım etsin." dedi.

SOKAK HAYVANLARI iÇiN ÇiÇEK SATIYORLAR
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OKYA TARIM
SANAYi TiCARET LiMiTED ŞiRKETi

Organik ve Organomineral Kullanan Çiftçilerimize
Gübre Desteğine İlave Olarak

Tarım Alet 
Makineleri

Haşere
İlaçları

Tarım
İlaçları

Gübre
Çeşitleri

TRADITE
Organomineral Gübre

Dönümüne
Devlet Desteği...
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Tohum
Çeşitleri

0542 257 47 38
0546 520 61 11

Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Mehmet Keskin, 
gazetemizi ziyaret ederek 

Haber Müdürümüz Sadık 
Aydın'a Atatürk'e hakaret eden 

İmam hakkında cumhuriyet 
savcılığına yaptığı suç duyuru-
su ile ilgili bilgilendirmede 
bulunarak konu ile ilgili 
açıklamada bulundu.
“BAYRAĞIMIZ ÖZGÜRCE 
DALGALANIYORSA BUNU 
ATATÜRK VE SİLAH ARKA-
DAŞLARINA BORÇLUYUZ”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin ziyaret 
sırasında konu ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamada; “Bugün 
vatan dediğimiz bu topraklarda 
Selimiye'de, Sultan Ahmet'te, 
Ayasofya'da memleketimizin 
her yerinde ezan sesi 
duyuluyorsa, bağımsız özgür 
bir şekilde yaşayabiliyorsak, 

her yerde şanlı bayrağımız 
dalgalanıyorsa bunu Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arka-
daşlarına borçluyuz dedi.”
BU SAPKIN ZİHNİYET 
NERDEN CESARET 
BULMAKTADIR?
Başkan Mehmet Keskin, Hal 
böyleyken, bazı kendini bilmez 
nankörler sürekli ve sistematik 
bir şekilde Atatürk'e küfür, 
hakaret etmektedir. Maalesef 
bu sapkın zihniyet bir yerlerden 
cesaret almaktadır. 5816 sayılı 
yasa bunun önlemini almıştır 
ama nedense savcılar 
harekete geçmemektedir. 
Geçen gün yine kendini bilmez 
bir imam Ayasofya'da devletin 
en üst düzey yöneticilerinin 

huzurunda Atatürk'e lanet 
okudu. Hem de Cumhurbaş-
kanının önünde. Cumhurbaş-
kanının bir tepkisi var mı? 
Yok... Bu cahiller, nankörler, 
hainler bu vatanın birliğini, 
dirliğini bozarlar, bizim kardeş-
liğimize zarar verirler. Mustafa 
Demirkan denilen bu hain, 
nankör, kendini bilmez adamı 
nefretle ve şiddetle kınıyorum. 
Onu Türk Halkı'nın vicdanına 
havale ediyorum dedi.

BU SAPKIN ZiHNiYET
NEREDEN CESARET BULMAKTADIR?

æ1874 Vakfıkebir spor kulübü 
yöneticileri Serkan Ömer 

Demir, Ali Ömür, Emre Kara ve 
Yunus Sarıtaş gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ve Haber 
Müdürümüz Sadık Aydın'a 2021-
2022 futbol sezonunda 2. Amatör 
kümede mücadele edeceklerini ve 
önümüzdeki günlerde sporcu 
seçmelerine başlayacakları 
belirtiler yapacakları faaliyetler 
hakkında bilgi verdiler. 1874 
Vakfıkebir Spor Kulübü yöneticileri 
yapacakları faaliyetler hakkında 
yaptıkları değerlendirmede şu 
ifadelere yer verdiler. Yönetim Kurulu 
adına açıklamada bulunan Serkan 

Ömer Demir; “Bu 
doğrultuda hem 
kulübümüz alt 
yapısına hemde 
çocuklarımızın ve 
gençlerimizin İyi bir 
futbol eğitimi 
almasının yanında, 
kendilerini ifade 
edebilmeleri, 
yeteneklerinin 
farkına varması, ikili 

ilişkiler, karşılıklı saygı ve sevgiyi, 
değer yargılarını, spor psikolojisi ve 
ahlaki değerler eğitimini içeren YAZ 
FUTBOL OKULUMUZU Cumartesi 
günü saat 14.00'da İlçe Suni Çim 
Sahada açıyoruz. (Öğretmen Evi 

Yanında)” Demir; Bu doğrultuda, uzun 
yıllardır ilçemizin hasret duyduğu 
düzenli, sistemli çağımızın futbol ve 
spor anlayışına uygun, insan odaklı, 
sporun yanında kültürel ve ahlaki 
değer yargılarımızı çocuklarımıza ve 
gençlerimize aktarmak, toplumumuza, 
Milletimize ve Vatanımıza Atatürk'ün 
dediği gibi zeki çevik ve aynı zaman-
da ahlaklı sporcular ve bireyler yetiş-
tirmektir. Çoğu aile çocuklarını yete-
neği olmadığını düşünerek kurslara 
göndermemektedir. Biz yetenekli 
olsun olmasın tüm çocuklarımızı 
kurslarımıza bekliyoruz. Her çocuğun 
spor yapmaya, sosyalleşmeye, 
hareketle birlikte enerjilerini atmaya 
ihtiyacı vardır. İşinde başarılı, futbolun 

içinden gelen yeni yüzler ve genç bir 
ekiple işe koyulduk. Salgın sürecinde 
yeterince hareketsiz kalan çocukları-
mızı ve gençlerimizi spor tesislerine 
çekmek, onlara zarar verebilecek 
ortamlardan uzaklaşmalarına yardım-
cı olmak, sağlıklı bir hayat ve iyi bir 
spor eğitimi almaları adına yola çıktık. 
Unutulmasın ki bir insanı kazanmak 
bir dünyayı kurtarmak gibidir.
VAKFIKEBİR ARTIK KENDİSİ GİBİ 
BÜYÜK DÜŞÜNMELİ
Demir; “İlçemizin bulunduğu potan-
siyel gereği sosyal, spor ve kültürel 
anlamda da büyümeli. Sadece futbol 
değil diğer branşlarda da ilçemizi 
temsil etmek için çalışmalarımız süreç 
içerisinde olacaktır. Hedemiz hem alt 

yapımızı oluşturmak hemde amatör 
ligden başlayarak yıllardır hayalimiz 
olan profesyonel lige bu yörenin 
çocukları ve gençleri ile çıkmaktır. Bu 
doğrultuda 3 yıllık bir plan hazırladık 
ve 3 yılsonunda ilçemizi (BAL) 
bölgesel amatör ligine taşımak 
istiyoruz. Bu doğrultuda bir ilki 
başarmak ve 2. Amatör lig ilk 
maçımızda ilçemizin tüm paydaşları 
ile ilk maçımızı Vakfıkebir'in kendi 
sporcuları, kendi gençleri, kendi 
takımı ile kendi stadyumunda tüm 
türbinleri dolmuş şekilde oynamak 
istiyoruz. Biz Vakfıkebir'e gençlerimize 
ve insanlarımıza inanarak yola çıktık. 
Ve bu işi inşallah ilçemiz ile birlikte 
başaracağız başarmalıyız dedi.”

1874 VAKFIKEBiR SPOR SAHAYA ÇIKIYOR



Büyükliman
Postası 4 11.06.2021YORUM - TEŞEKKÜR

Osman KOYUNCU

enî İsrail, Yahudiler demek değildir, BMedeni dindar insanlar demektir. “Biz 

Benî İsraili (İsrail Oğullarını) âlemlere 

(insanlara) üstün kıldık” (Bakara, 47). Beni 

İsrail sıfatı, Hz. İsa'nın yakınlarının, 

Abbasi medeniyetinin, sonra da Osmanlı 

medeniyeti gibi devletlerin sıfatıdır.  

 Yahudilerin Filistin'i Müslümanlardan  zor ve zulüm ile almasının nedenleri,  

1)Buralar bizim peygamberlerin yurdudur 

deyip inanç ve din namına hareket 

ettiklerinden başarılı oldular. 2) Bizim de 

bir devletimiz ve yurdumuz olmalı özlemi, 

3000 senedir onlarda temel bir ideal olarak 

devam etti. Osmanlı yıkıldıktan sonra 

maddi ve siyasi olarak dünyayı ele 

geçirdiler. Bugün için, İsrail demek, 

dünyanın çoğu demektir fakat İsrail 

nüfusunun %70'inin dinsizdir, 

Müslümanların, ilim, inanç ve medeniyette 

zirve olursa ancak o zaman onlardan 

üstün olabilirler.  Bu zamanda Benî 

İsrail(İsrail oğulları), medeni ilim ve 

tekniği elde etmiş Müslümanlar demektir. 

Müslümanlar, ahir zamanda Mekke 

dönemindeki gibi yaşayacaklar, savaşla 

değil ikna ve ilimle galip gelecekler. 

   Kur'an, kâfirleri, müşrikleri,  münafıkları ve ehl-i Kitabı ayrı ayrı 

anlatır. Ehl-i kitap demek, Allah'a, ahirete, 

vahye, helal'e harama inananlar, demektir 

ve sayıları  %5 kadardır. Biz cehalet sonucu 

çoğu zaman ehl-i kitabı müşrik ve 

dinsizlerle bir tuttuk, Kur'an'dan 

uzaklaştık. “İsrail oğullarından kâfir 

olanlar,  Davud ve İsa'nın dilleriyle 

lanetlendiler(Maide, 78).  Demek Kur'an 

hiçbir dindar grubu ve hiçbir milleti 

toptan lanetlemiş değildir. Yahudilik 

kavramı bazen aşırı zenginlik ve 

materyalizm manasında kullanılmıştır. 

Demek bazı rivayetlerde Yahudilere eleştiri 

olan bilgiler, dindar-medeni millet 

manasındaki Benî İsrail'e değil de bu 

niteliklere yöneliktir. Sözü, büyük düşünür 

Bediüzzaman'ın şu vecizelerine kulak 

verelim. a) “Bu asırda kılıç kullanan, kılıç 

döner evvela onun yetimlerinin başını 

keser.” (Münazarat, 1911) b) “Bu asırda 

kitle imha silahları çok geliştiğinden; 

dindarlar, siyaset ve şiddete bulaşırsa 

onların öldürdüğü bire karşı zalim, katil 

taraf bini öldürür. Bu da dindarları daha 

çok zalim yapar. İşte Kur'an zulmü yasak 

etmekle, bizi siyasi konulara ve çoğu 

zaman şiddete bulaşan siyasete 

karışmaktan menediyor.” (12. Şua 1944) c) 

“Bu asırda hakiki cihad, din, Kur'an ve 

ilmin keskin delilleri ile ancak olabilir. 

Eskiden dindarların savaşa mecbur 

kalmaları, o çağlardaki insanların vahşi 

olmalarından dolayı idi. Bu asırda ise, 

medeniyet, fen ve insanî değerler ortaya 

çıktığından, medenilere galebe çalmak 

ancak ikna ile olabilir. Bu da ancak barış, 

maddi kalkınma, ilim ve üstün ahlak ile 

mümkün olabilir.” (Hutbe-i Şamiye, 1911) 

Sonuç: Avrupa silahla değil ilim ve teknikle 

zenginleşip terakki ettiler. Müslümanlarda 

despot idareciler halkını cahil ve fakir 

bırakarak aldığı silahlarla dünyayı ele 

geçirip, Osmanlı devleti gibi devlet kurma 

hayallerin ardından koşuyorlar, belki bu 

siyasiler bunun imkânsız olduğunu biliyor 

fakat saf Müslümanlara kandırıp 

siyasilerin ardından koşturmak için bu 

şekilde nutuklara ihtiyaçları vardır.  

Müslümanlar, ilim ve medeniyet ile 

üstünlük yerine, kaba kuvvetle üstün 

olmak istiyor. 

MÜSLÜMANLARDA SAVAŞ VE SİYASETİ ÜZERİNE BİR YORUM

V
akfıkebir Devlet 
hastanesi uzman doktor 
kadro sayısını artırmaya 

devam ediyor. Yapılan son 
atama ile Hastanenin uzman 
doktor kadrosuna Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. 
Mehmet Ali Dursun atanarak 
görevine başladı. Vakfıkebir 
Devlet Hastanesine atanan 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali 
Dursun'a başarılı bir meslek 
hayatı dileklerimizle, hayırlı 
görevler diyoruz.
UZM. OP. DR. MEHMET ALİ 
DURSUN KİMDİR?
1991 yılında Çorum İli Osman-
cık ilçesinde dünyaya geldi. İlk 

ve Ortaokulu Osmancık 
ilçesinde okudu. Lise eğitimini 
Konya ilinde Meram Fen 

Lisesinde tamamladı. Ankara 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakülte-
sinden mezun oldu. Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Orto-
pedi ve Travmatoloji Bölümünde 
İhtisasını tamamladı. B. ve E. 
Uluslararası bilimsel 
toplantılarda sunulan ve bildiri 
kitaplarında (proceedings) yer 
alan 27 Projelerde görev aldı. 
İŞ DENEYİMLERİ:
1-Erzurum Tortum İlçe Devlet 
Hastanesi - Tabip
2-Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi – Ortopedi ve 
Travmatoloji İhtisası
3-Vakfıkebir Devlet Hastanesi- 
Ortopedi ve Travmatolojoji 
Uzman Tabip

ORTOPEDİ DOKTORU 'DURSUN' GÖREVE BAŞLADI

BİK MÜDÜRÜ DURAN, 
TRABZON'DA GAZETELERLE BULUŞTU

Basın İlan Kurumu, 
Trabzon'da gazete 

temsilcileriyle sektörün 
geleceğine yönelik istişare 
toplantısı gerçekleştirdi. İstişare 
toplantısına Basın İlan Kurumu 
Genel Müdürü Rıdvan Duran, 
İnsan Kaynakları Müdürü Engin 
Öztürk, Trabzon Müdürü Ali 
Nuhoğlu ve gazete temsilcileri 
katıldı. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan Basın İlan 
Kurumu Trabzon Müdürü Ali 
Nuhoğlu, “Trabzon merkezde 
5 gazetemiz, ilçelerimizde 
toplam haftalık 5 gazetemiz 
olmak üzere toplam 10 gazete-
miz bulunmaktadır. Özellikle 
merkezdeki gazetelerimizin istih-
damı Türkiye ortalamasının çok 
üzerindedir. 4 gazetemiz yirmiye 
yakın istihdam yapıyor. Bir 
gazetemiz 12 istihdam yapı-yor. 
Çok ciddi bir baskı maliyetiyle 
gazetelerimiz basılıyor.” dedi. 
İstişare toplantısına katılım için 
teşekkürlerini sunan Basın İlan 
Kurumu Rıdvan Duran, göreve 
geldiğinden bu yana 2 yıl geçti-
ğini fakat bunun 1 yıldan fazlası-
nı pandemi döneminin oluştur-
duğunu ifade etti. Duran, sektö-
rün sıkıntıya girdiği bir dönem-
de göreve geldiğinin altını çizdi. 
“EĞİTİM ÇALIŞMALARI 
YAPTIK”
Duran şunları söyledi: “Sadece 

yerellerde değil, ulusal medyada 
da ciddi tiraj sorunları oluşmaya 
başladı. Biz de Basın İlan Kuru-
mu olarak gazetelerimizi yeniça-
ğa ayak uydurması için eğitim 
çalışmaları başlattık. Birçok ilde 
eğitim çalışmaları yaptık. İnter-
net medyasının gazetelerdeki 
karşılığının gelişmesine dönük 
eğitim çalışmaları yaptık. Bir 
şehrin en yüksek tirajlı gazete-
sinin internet sitesi en fazla ilgi 
gören internet sitesi olmuyor 
genelde. Yüzde 10-20 belki. 
Birkaç şehirde bunu gördüm. En 
çok satan gazetemizin internet 
sitesi en çok tıklanan internet 
sitesi olarak karşımıza çıktı. Biz 
de şunu istiyoruz; bir gazetecilik 
kültürü var bir de son dönemde 
ortaya çıkmış bir internet 
med-yası kültürü var. İnternet 
medyası kültürünün temeli 
haberi en hızlı girmeye en fazla 
tık almaya dönük.”
“YANLIŞ HABER GÜNDEM 
OLUYOR”
“Burada birtakım yanlışlar ortaya 
çıkıyor. En hızlı haberi gireyim 
dediğinizde haberi doğrulatma-
dan giriyorsunuz. Bu da yalan 
yanlış haberin gündem olmasına 
sebebiyet veriyor ya da internet 
sitenizin daha fazla tıklanması 
için sansasyonel haber girmeniz 
gerekiyor ki ilgi görsün. Biz 
gazetecilik kültürünün yani o 

haber doğrulama, haberin 
sorumluluğunu üzerine alma, 
yarın bir gün o haberle ilgili 
hukuk veya kamu vicdanında 
değerlendirilmeyi göze alma 
ahlakının internet sitesine de 
yansımasını da istiyoruz.”
“YANSIMA GERÇEKLEŞSİN”
“Bizim gazetecilerimiz internet 
sitelerini geliştirecekler ki bu 
yansıma gerçekleşsin. Bizim 
gazetecilerimiz internet sitelerini 
geliştirecekler ki merdiven altı 
sitelerin önüne geçsin. Merdiven 
altı siteler dediğim bu işi çok 
profesyonelce yapan internet 
siteleri de var kurumsallaşmış. 
Bu işi profesyonelce yapan ki-
şiler bütün gazetelerin tirajından 
daha çok ilgi görüyor. Biz yerel 
medyanın yanındayız. Yerel 
medya ulusal medyadan daha 
önemlidir. Anadolu basının 
yanındayız.”
“REKLAMLAR DÜŞTÜ”
“Biz kendi alanımızda bir süreç 
yönetmeliyiz. Gazetelerin 
normal reklamlarının aşağı 
düştüğü aşikâr bir durum. 
İnternet medyasındaki ilanlardan 
reklamların da ne kadar arttığını 
hep beraber görüyoruz. 
Pandemi öncesi yaptığımız ve 
aldığımız veriler üzerinden 
değerlendirdiğimizde en fazla 
reklamı düşen gazetelerdi sonra 
televizyonlardı, radyolardı, 
internet medyasında da yüzde 
10 artış vardı. Diğerlerinde 
düşüş olmasına rağmen. Bizim 
de internet sitemizi oluşturma-
mızda mani yok. Kendi internet 
sitemizi oluşturabiliriz. İnternet 
editörleri desteğiyle bu açığımızı 
kapatabiliriz.”

T E Ş E K K Ü R

TAFULİ AİLESİ ADINA
Eşi : Faruk AYDIN

Çocukları : Emrah-Fatma-Derya-Burcu ve Burak AYDIN

Tafuli Ahmet AYDIN'ın kızı Nermin AYDIN'ı 

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu 

zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak 

cenazemize katılan, acımızı paylaşan, 

telefonla arayarak başsağlığı dileyen, sosyal 

medya hesaplarından taziyelerini ileten ve 

çelenk gönderen tüm dost ve 

akrabalarımıza teşekkür eder, merhumeye 

Allah'tan rahmet dileriz. 

akfıkebir İlçe VMüftülüğüne bağlı 
olarak faaliyet gösteren 
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu ve Vakfıkebir 
Hafız Hasan Kaan Kur'an 
Kurslarında, 2021-2022 
yılı yeni dönem kayıtları 
başladı. Her iki Kur'an 
kursu için de; Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yapılan 
protokol gereği, Vakfıkebir 
Hikmet Kaan Proje İmam 
Hatip Ortaokulu ile 
koordineli olarak bu 
kurslarda öğrencilere, 
örgün eğitimle birlikte 
hafızlık ve akademik 
eğitim verilecektir.İlkokulu 
bitirip orta birinci sınıfa 
geçen öğrencilerden, 

sınırlı sayıda kız ve erkek 
öğrenci alınacaktır.
Kayıt için müracaatlar, ilgili 
Kur'an kurslarına 
yapılabilecektir.
İLETİŞİM:
Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu İrtibat Tel: 0462 841 
71 00 - 0544 227 51 49
Adres: Kirazlık 
Yenimahalle Zambak 1 
Küme Evler No: 17 / 17A - 
17B VAKFIKEBİR
Hafız Hasan Kaan Kur'an 
Kursu İrtibat Tel: 0539 590 
28 93 (Halil Küçük-Kurs 
Md.) 0532 395 90 45 
(Hayati Er)
Adres: Cumhuriyet Mah. 
Tahmazoğlu Cad. Tonya 
Yolu Üzeri VAKFIKEBİR

ÖN KAYITLAR BAŞLADI!
Hafızlık Eğitimi, Hafızlık Temel Eğitimi ve Hafızlık Tekrar Programları için kayıtlar başladı.
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Şalpazarı İlçesine bağlı 
Çarlaklı mahallesinde iki 
zıt grup olarak bilinen kedi 
ve köpek aynı bahçeyi 

paylaşıyor. Aynı bahçede 
kahvaltılarını yapıyorlar ve en 
ilginç tarafı da aynı kulübede 
beraber yatıyorlar. Kedi ile 
Köpeğin aynı kulübeyi 
paylaştığını görenler bu duruma 
şaşırıyorlar ancak kulübeye 
yanaşınca gerçeği gözleriyle 
görüyorlar.

 “BİRBİRİMİZE OLAN 
SAYGIMIZI VE SEVGİMİZİ 
ARTIRMALIYIZ”
Bizlerde bu birliktelikten yola 
çıkarak yani kıssadan hisse 
misali bu günlerde insanların 
birbiri ile anlaşamadığını 
düşünürsek bu birliktelik örnek 
alınmalıdır. İki zıt gurup olan 

kedi ile köpek anlaşıp bir yuvayı 
paylaşabiliyorsalar, bizler yani 
insanoğlu bir saniyesine bile 
hakim olamadığımız bu 
dünyada neden anlaşamıyoruz! 
Bu gün varsın yarın yoksun. 
Peki hala Neyi paylaşamıyoruz! 
Kendi çıkar ve menfaatlerimizi 
bir kenara bırakıp önce 
birbirimizi sevip hazmetmeliyiz. 
Düşüncelerimizi ve kirlerimizi 
özgürce ve hakaret etmeden 
söyleyebilmeliyiz. Karşımızdaki 

kişilerde bizim bu düşünce ve 
kirlerimize saygı gösterirse bu 
birlik ve beraberlik oluşur. 
Hayvanlar birbirleri ile koklaşa 
koklaşa anlaşırken biz insanlar 
birbirimizle konuşa konuşa ne-
den anlaşamıyoruz? Birbirimize 
olan saygımızı ve sevgimizi 
artırmalıyız diye düşünüyorum. 

Ev sahibi Özkan, Normal olarak 
düşünüldüğünde kedi ile 
köpeğin aynı alan ve aynı evi 
paylaştığı kimsenin aklına 
gelmez. Ancak böyle anlara da 
şahit olduklarını belirtiyor. 
SAHİBİ ÖZKAN ANLATIYOR
Şalpazarı İlçesine bağlı Çarlaklı 
Mahallesi Muhtarı Mehmet Zeki 
Özkan 62 yaşındaki Muhtar 
Özkan konuşmalarını şöyle 
devam ettiriyor. Biz aile olarak 
çok küçük yaştan beri küçük ve 
büyükbaş sürüleriyle yaylacılık 
yapardık. Koyunlarımızın 
korunması için koyun köpeği ve 
yüklerimizin taşınması için 
katırlarla beraber inek, katır, 
koyun köpeği aralıklarla 
yürüyerek yaylalara gider 
gelirdik. Ancak ilk defa iki zıt 
hayvanın beraber aynı bahçeyi 
paylaştığını ve beraberce 
uyumak için aynı kulübeyi 
paylaşınca kendi kendime 
acaba bu coronavirus bizim 
dengemizi değiştirdiği gibi 
hayvanlarında mı dengesini 
değiştirdi diye kendi kendime 
sordum. Muhtar Mehmet Zeki 
Özkan konuşmalarına şöyle 
devam ediyor. Normal olarak 
kedi ile köpek bir arada olmaz 
fakat bunlar oynayarak bir arada 
büyüyorlar aynı bahçeyi 
paylaşıyorlar akabinde de 
yatma vakti aynı kulübeyi 
paylaşıyorlar dedi.

AKSA KARADENİZ DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ TRABZON
(VAKFIKEBİR-BEŞİKDÜZÜ) CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) SATIN ALMA 

İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1389922

Trabzon İli,Vakfıkebir-BeşikdüzüİlçelerindeDoğal Gaz Dağıtım Şebekesinin CNG ile beslenmesi 
içinCNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) alımı yapılacaktır.
1.İŞ SAHİBİ ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER 
1.1. Adı      :AKSA KARADENİZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.
1.2. Adresi     :Gülbahar Mahallesi Atatürk Caddesi Şht. O. Türüt Sokak 
No:1/A RİZE
1.3. Telefon Numarası   : 444 4 187
1.4. Elektronik Posta   : ogan.cilli@aksa.com.tr
1.5.Kayıtlı Elektronik Posta  : karadenizdogalgaz@hs02.kep.tr
1.6. İlgili Personelinin Adı-Soyadı  : OGAN ÇİLLİ
2.İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1.İhale Konusu İşin Adı   : CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) SATIN ALMA
2.2.İhale Konusu İşin Yeri    : Trabzon İli Vakfıkebir-Beşikdüzü İlçeleri (Teslim Noktası) 
2.3.İhale Usulü     : AÇIK İHALE 
2.4.Sözleşme Süresi   : 1 yıl 6 ay
Tedarik Süresi ve Tahmini AlımMiktarı; Tedarik süresi 1 yıl 6 aydır. Tahmini alım miktarı (Sm3) detayları 
aşağıda verilmektedir;
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2.5.İhaleye Teklif Verme Şartı  :EPDK tarafındanCNG faaliyetleri için yetkilendirilmiş lisans 
sahipleri (Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (Lng) Veya Sıkıştırılmış Doğal 
Gaz (Cng) İle Beslenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar 6.Madde altıncı Fıkraya uygun) ihaleye katılabilir.
2.6.İhalenin Yapılacağı Adres  : Rüzgarlıbahçe Mh. Özalp Çıkmazı No:10
       Kavacık / İstanbul
2.7.İhalenin Dosyası Teslim Adresi : Rüzgarlıbahçe Mh. Özalp Çıkmazı No:10
       Kavacık / İstanbul
2.8.Geçici teminat mektubu  : Alınmayacaktır
2.9.İhaleDosyası Teslim Tarihi ve Saati : 28.06.2021  - 09:30
2.10.İhale Tarihi ve Saati   : 28.06.2021  - 10:00
3.İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ 
3.1.İhale dokümanları ogan.cilli@aksa.com.tr Elektronik Posta adresine ihaleye katılıma ilişkin niyet 
mektubu gönderen tüm İSTEKLİ'ler ile paylaşılacaktır. 
3.2.İhale dokümanı, elden teslim edilebilir veya İSTEKLİ'nin talebi üzerine İSTEKLİ'nin Elektronik 
Posta adresine gönderilebilir. Döküman alımında iletişim bilgileri eksik ve yanlış olanİSTEKLİ'lerin, 
yapılacak zeyilname ve açıklama bilgilerini, Şirketin web adresinden veya doğrudan Şirkete 
başvurarak öğrenmiş olacağı kabul edilir.
Aksa KaradenizDoğal Gaz Dağıtım A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihale Resmi Gazetede yayınlanan güncel EPDK Doğal Gaz 
Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (Lng) Veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (Cng) İle 
Beslenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar'a göre yapılacaktır.
Teknik şartnameye,https://www.aksadogalgaz.com.tr/utility/ihale/Cng-Teknik-Sartnamesi-Vakkebir-
Besikduzu-2021.pdf linkinden ve aksadogalgaz.com.tr adresinden ulaşılabilir.

NEJDET HOCA'NIN ÖLÜMÜ

BÜYÜKLİMAN YÖRESİ'Nİ YASA BOĞDU

Ö
mrünü eğitime atayan, 
karakteri ve kişiliği ile 
karşılaştığı herkeste 

olumlu izler bırakan Nejdet Kılıç 
Hoca'nın müdür olarak görev 
yaptığı Beşikdüzü Akkese 
İlköğretim Okulunda bulunduğu 
sırada rahatsızlandığı oradan 

Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi'ne 
getirilerek ilk 
müdahalesinin 
yapıldığı ve ambulans 
helikopterle Trabzon 
Ahi Evran Hastanesine sevk 
edildiği öğrenildi. 49 yaşında 

olan, üç çocuk babası Nejdet 
Kılıç Hoca burada yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
kurtarılmayarak Hakkın 
rahmetine kavuştu. Nejdet 
Kılıç, dün Şenocak 
Mahallesi'nde kılınan cenaze 
namazının ardından aynı 
yerdeki aile kabristanlığında 
toprağa verildi. Cenazeye 
Beşikdüzü Kaymakamı Şakir 
Öner Öztürk, Vakfıkebir 

Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
Beşikdüzü 
Belediye Başkanı 
Ramis Uzun, 
Beşikdüzü İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mücahittin Kerim 
İkibaş, okul 
müdürleri, 
öğretmenler ve 

eğitim camiasından çok sayıda 
arkadaşı katıldı. 

Vakfıkebir ilçemize bağlı Şenocak Mahallesi'den Beşikdüzü Akkese 
İlköğretim Okulu Müdürü Nejdet Kılıç Hakkın rahmetine kavuştu.

GEMiCi'DEN BAŞKAN BALTA'YA ZiYARET
İzmir'de yaşayan hemşehrimiz, hayırsever iş adamı Nurettin Gemici, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti. 

1
970'li yıllarda Vakfıkebir 
Belediyesi binası 
altında bulunan İş 

Bankasında çalıştığını 
hatırlatan Nurettin Gemici, 
Vakfıkebir'de unutulmaz hatı-
ralarının olduğunu söyledi. 
Gemici ayrıca Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'ya gösterdiği yakın ilgi 
ve alaka dolayısıyla teşekkür 
etti. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ise 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
Gemici'ye sağlık ve başarı 
dileklerini iletti. 

ONLAR AYNI YUVAYI PAYLAŞIYOR,
iNSANLAR NEYi PAYLAŞAMIYOR!

İnsanoğlunun bir 
araya gelip birbiri ile 

anlaşamadığı bu 
günlerde Şalpazarı 

İlçesine bağlı Çarlaklı 
mahallesinde iki zıt 
grup olarak bilinen 
kedi ve köpek aynı 
yuvayı paylaşıyor.

T
rabzon Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı tarafından 18 

ilçede belirlenen 30 pilot 
mahallede yürütülen 'Gönüllü 
İtfaiyecilik' projesi kapsamında 
eğitim çalışmaları sürüyor. 
İtfaiye Dairesi Başkanlığınca 
ilçe ve itfaiye istasyonu 
merkezlerinden uzak, nüfus 
yoğunluğu düşük ve buna bağlı 
olarak da itfai olay çıkma sıklığı 
az olan mahallelerde geriye 
dönük 5 yıllık olay istatistikleri 
üzerinde yapılan değerlendirme 
sonucu başlatılan proje 
kapsamında, Düzköy ilçesi 
Çayırbağı Mahallesi ve 
Çarşıbaşı ilçesi Yavuz 
Mahallesi'nde  'Gönüllü 
İtfaiyecilik Eğitim Programı' 
düzenlendi. Programda güvenli 
yaşam, yangına karşı korunma 
ve müdahale yöntemleri, ilk 
yardım konularında teorik ve 
uygulamalı olarak eğitimler 
gerçekleştirildi.
 “ÖNEMİ VURGULANDI”
Eğitimlerde Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Dairesi 

Başkanlığının yapısı ve 
yürüttüğü hizmetler, gönüllü 
itfaiyeciliğin ne olduğu ve 
gönüllü itfaiyeciliğe neden 
ihtiyaç duyulduğu hakkında 
bilgiler verildi. Eğitimlerde 
ayrıca Büyükşehir Belediyesi 
kurulduktan sonra merkezden 
uzak ve itfai olay sayısı daha 
az olan yerleşim yerlerinde, 
yangınla mücadele açısından 
gönüllü itfaiyeciliğin önemi 
vurgulandı.
“ 2 MAHALLEDE 26 KİŞİYE 
EĞİTİM VERİLDİ”
 Gönüllü İtfaiyecilik Projesi 

kapsamında 2 mahallede 26 
kişiye eğitim verildi. Aldıkları 
eğitimin ilk müdahale açısından 
son derece önemli olduğunu 
ifade eden gönüllü itfaiyeci 
adayları, yöre halkının can ve 
mal güvenliğini korumayı esas 
alan faaliyetlerin hayata 
geçirilmesini sağlayan Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu'na teşekkür 
ettiler.  Gönüllü itfaiyecilik 
eğitimine Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Mümin Nuhoğlu, 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanı Mehmet Olcay 
Bal, Yangın Müdahale Şube 
Müdürü Fatih Yardımcı, Bölge 
Amiri Alaattin Sandıkçı ve 
personeli katıldı. Gönüllü 
itfaiyecilik eğitimlerinin yapılan 
planlama doğrultusunda yüz 
yüze ve uzaktan eğitim şeklinde 
devam edeceği belirtildi.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
Yangınlara ilk müdahale için 'Gönüllü İtfaiyecilik' uygulamasını hayata geçiren 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, eğitim çalışmalarına devam ediyor.



Büyükliman
Postası 6 11.06.2021HABER

Toplantıda Meclisi 
bilgilendiren Başkan 

Muhammet Balta; Yalıköy dolgu 
alanında yapımı tamamlanan 
Millet Bahçesi ile ilgili rma ile 
belediyemiz arasında yapılan 
protokol ile yavaş yavaş 
devralıyoruz. Aydınlatma ile ilgili 
valilik komisyonundan, genel 
aydın-latmanı hazineden,  
binaların aydınlatılması 
belediye tarafından 
yapılmasının kararını aldık. 
Diğer teknik aksaklılıkları 
giderdikten sonra tam anlamıyla 
sahaya hakim olmak istiyoruz. 
Bir taraftan da buranın 
Vakfıkebir Belediyesi mi yoksa 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan mı işletilmesi konusunda 
büyükşehir belediyesi ile 
istişarelerde bulunuyoruz. Yine 
bölgedeki Restaurant ihalesi ile 
ilgili Pandemi dolayısıyla bizde 
ihaleye çıkmakta ağır hareket 
ettik. Bundan sonra da 
kapanma olmayacağını var 
sayarak restaurant ihalesine de 
çıkmak istiyoruz. Başkanımız 
müsait olursa bu hafta olmazsa 
önümüzdeki hafta içerisinde 
istişare edip bu konuyu da 
neticelendirmek istiyoruz.
GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDEN 
SANKİ BİZ 
SORUMLUYMUŞUZ!
Havaların güzel olduğu dönem-
lerde vatandaşlar tarafından 
yoğu bir ilgi var. Üzüldüğümüz 
tarafta vatandaş tarafından bu 
kadar uyarılara rağmen çok 
savurgan davrandığı yeteri 
kadar kollamadığını üzülerek 
gözlemliyoruz. Maalesef ora-
daki oluşan görüntü kirliliğinden 
sanki biz sorumluymuşuz.  
Fotoğrafını çekerek bizlere atan 
vatandaşlarımız da var, 
söyleyecek söz bulamıyorum. 
Aslında söylenecek çok söz var.  
Milletimizde söyle bir anlayış 
oluştu. Biz her türlü kirletmeye, 
dökmeye hakkımız var kamu 
kurum ve kuruluşları 
temizlemeye mecburdur. Bu 
anlayışın topluma nasıl 
yeğleştiğini, nasıl bu hale 
geldiğini inanın uzun uzun 
düşünüyorum. Bu kadar güzel 
bir alan, o kadar çok konteynır 
desem ki çöp kondeynırleri yok 
ama var eşiniz dostunuzla 
piknik yapıyorsunuz. Olabilir şu 
anda rmalardan telsim alma 
sürecindeyiz ve giriş çıkışı da 
engellemiyoruz. Vatandan 
gezsin, yürüyüşünü yapsın 
pikniğini yapsın bir şey 
dediğimiz yok ve onun için 
yaptık. Bende gözlemliyorum 
çocuk oyun parkında bir 
eksiklik var. Firmaya 
tamamlattık. Tüm koruma 
bantlarıyla çevirdik, bantlayan 
arkadaşımız ayrıldıktan 15 
dakika sonra vatandaş bantları 
sökerek oraya doluştu. Bunu 
çocukların yapması mümkün 
değil, ayrıca ebeveynler de 
orada. Diğer alanlarda 
çocukların yuvarlanarak 

oynayabileceği çok alanlar var. 
32.700 metre kare alan var. 
Gezen ailelerimizden bir kısmı 
ne kadar güzel olduğundan 
ziyade ne eksik bulabilirim ne 
yanlış yapıldığın peşinde.
ELBETTE BİZ GEREĞİNİ 
YAPACAĞIZ AMA SAVUR-
GANLIĞA GEREK YOK
Güzel bakmayı, güzel görmeyi, 
güzeli takdir etmeyi bu toplum 
unuttu. Sabredeceğiz, sabırla 
bekleyeceğiz ve sabırla 
anlatacağız arkadaşlarımız da 
anlatacak. İnanın 
arkadaşlarımızın pestilini 
çıkarıyorlar. Akşam bir, sabah 
bir arkadaşımızı görevlendirdik. 
Tam kapasite alana kadar 
vatandaşlarımıza yardımcı 
olalım onlardan da bizlere 
yardımcı olmalarını istiyoruz. 
Aslında çok bir şey istemiyoruz. 
Orası hepimizin. Elbette biz 
gereğini yapacağız ama 
savurganlığa gerek yok.
KURUYAN AĞAÇLARI 
ALARAK YERİNE 
YENİLERİNİN DİKİMİNİ 
YAPACAĞIZ
Alt geçit konusunda meclisi 
bilgilendiren başkan Balta, 
altgeçidi revize edeceğiz. Onun 
için örnek projemiz var onu 
uygulayacağız. Ağaçların 
kısmen kuruması görüldü. 
Yapımcı yüklenici rma trafo 
çevresinde yapının 
görünmemesi için proje dışında 
dikim yaptı. Konuyu teknik 
arkadaşlarımız incelemesi 
sonucunda yeterli derinlikte 
dikime uygun olarak dikilmediği, 
kuruyan ağaçları alarak yerine 
yenilerinin dikimini yapacağız. 
Teknik olarak hatalı yapıldı 
fakat müteahite gönüllü olarak 
dikimlerini yaptırmıştık. Aslına 
bakarsanız bu ağaçlarında bir 
adaptasyon süreci var. Beton 
kenarı, deniz kenarı ve tuzlu 
suyun nemlenmesi dolaysıyla 
bunların hepsi kuruması için bir 
etken. Az öncede ifade etmek 
istediğim buydu. Vatandaş 
güzelini değil de onun gözünde 
eksiklik ne onu artıyor. Olsun 
yinede kendilerine ve bilgi 
verenlere teşekkür ediyoruz. 
Bunların hepsini arkadaşlarımız 
ve bizler de takip ediyoruz.
ÇÖP ATMA 
SAATLERİMİZ VAR
Çöp atma saatleri gelmeden 

vatandaşlarımızın çöp 
attıklarını görüyoruz. Çöp atma 
ve toplama saatlerimiz var k, 
bunlarla uzun zamandan beri 
uğraşıyor ve çalışıyoruz. Birçok 
broşür ve çöp toplama 
noktalarına cezai işlemler ve 
yapılması gerekenlerle alakalı 
bir takıp çalışmalar yaptık. 
Trabzon'da 450 milyon Tl 
harcanarak tüm belediyelerin 
ortak olduğu TRABRİKAP 
Trabzon katı artık birliğinin 
nanse ettiği yap işlet devret 
modeli ile işletilecek bir tesisi 
kuruldu. Bu katı atıkların 
ayrıştırılması sonucunda da 
elektrik üretilecek bir tesis 
kuruldu. 2023 yılında da 
sahadan çöp toplamada tüm 
belediyeler çekilecek. Çöpleri 
bu rma t ve belediyeler bu 
rmaya para ödeyecek. Çöpü 
incelediğinizde çöp diye 
nitelendirdiğinizde çöp 
diyeceğimiz çöpün haricinde 
oldukça çok malzeme var. 
Bizler tüm malzemeyi ayni yere 
atıyoruz, dönüştürülebileceği de 
dönüştürülemeyeceği de. Evsel 
atıkların yanında dönüşebilir 
atıkların yanında konteynırlar 
var. Bu konuda da Vali Bey 
başkanlığında yoğun bir 
toplantımız oldu. 
Vatandaşımızla bilgilendirme 
noktasında ve kaynak 
ayrıştırma noktasına geçmek 
zorundayız. Yoksa çok ciddi 
bedeller ödemek durumunda 
kalacağız. Ayrıca bu bedellerin 
altından kalkmamız mümkün 
değil. Bunun sonunda da bedel 
alma durumu var ki bu güne 
kadar almadık artık bunun 
sürdürülebilirliği yok. Bu bedelin 
alınmasıyla ilgili çalışma oldu. 
Sonuçta bu bedelleri 
vatandaşlar ödeyecek. Yeni 
yönetmenlik hazır oldu halde 
arkaya bıraktık. Kaynağında 
ayrıştırmayı yapabilirsek bizim 
maliyetimiz de azalacak. Hem 
de daha temiz bir çevreye 
kavuşmuş olacağız. Bu konuda 
vatandaşımızdan hassasiyet 
bekliyoruz. İnşallah yakın 
zamanda rmadan gelerek hem 
konteynırların sayısını 
arttıracağız hem de 
vatandaşlarımızı bilgilendirme 
yapacağız. Belki de 
okullarımızda öğrencilerimize 
tiyatro vs gibi etkinlikler yaparak 
bilinçlendireceğiz. Temizlik ve 
çöp konusunda istediğimiz 
noktada değiliz. Bu hususta 
tüm iyi niyetli çabalarımız ki 
cezai işlem yapmadan bu işi 
çözelim çabalarımızın yeterince 
karşılık bulmadığını üzülerek 
ifade ediyorum dedi.

BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNDE
AT YARIŞLARI YAPILDI

T
rabzon'un Beşikdüzü İlçe 
Kaymakamlığı tarafından 
Türkiye'nin çeşitli illerden 

gelen atlar Liman dolgu 
alanında bulunan Beşikdüzü At 
Yarış Alanı koşu pistinde yarış-
ma boyunca mücadele verdiler. 
Beşikdüzü bu gün hareketli bir 
gün yaşandı. Sporseverler 
yarış alanını doldurdu. Rahvan 
At Yarışları'nda, Anadolu'nun 
dört bir yanından gelen atlar 
baş, başaltı, büyükorta, küçük-
orta ve deste kategorilerinde 
yarıştı. Yarışma sonucu dere-
ceye giren at ve at sahiplerine 

kupa ve para ödülleri verildi. 
Spora gönül veren at 
sahiplerinden Samsun'un 
Çarşamba ilçesinden gelen 
Yahya Polat, Pandemi donemi 
olmasına rağmen Karadeniz'in 
her ilinden ve Anadolu'muzun 
bir çok ilinden gelen 
yarışmacılarımız var. Trabzon 
Beşikdüzü Rahvan At Spor 
Kulübü yeni bir kulüp olmasına 
rağmen kendi-lerini bu 
organizasyon için kutluyorum. 
Karadeniz'de11 Temmuz'da 
Ordu'nun Ünye İlçesinde 25 
Temmuz'da Samsun'un 
Çarşamba İlçemiz-de 
yarışmalarımız olacak. Ege 
Bölgesi'nde bu işin beşiği. Bu 
pist uygun olmamasına rağmen 
yapılacak fazlada bir şey yok, 
sanırım önümüzdeki 
yarışmalarda daha da iyi 
olacak, kulübün yeni bir saha 
çalışmaları projeleri var. İleride 
daha da güzel olacak dedi.
BEŞİKDÜZÜ ÇOK ANLAMLI 
BİR GÜN YAŞIYOR

Yarışlar nedeniyle seyircilere 
hitap eden Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, bu gün 
ilçemiz çok anlamlı bir günü 
yaşıyor, Türkiye Geleneksel 
Spor Federasyonu'nun ve Spor 
Toto Teşkilatının katkılarıyla 
Beşikdüzü ve Trabzon Rahvan 
At Spor Kulüplerinin gerçekleş-
tirdiği bir etkinlik gerçekleştiri-
yoruz. Pandemi dolayısıyla 
uzun bir süre ara verilen rahvan 
at yarışlarının bu sene ilki 
olması bakımından önemli. Bu 
da Trabzon ve Beşikdüzü 
İlçesinde gerçekleştiriliyor. Bu 

yarışlar halkımız tarafından 
yoğun ilgi gördü. Türkiye'mizin 
uzak ve yakın demeden her 
köşesinden gelen yarışmacılar 
var. Bu yarışların kaybedeni 
olmayacağı herkesin kazana-
cağı ve başarılı olacağı bir 
yarış olmasını dilerken kazasız 
olarak hayırlısıyla sonuçlan-
ması bizleri mutlu edecektir 
dedi. Federasyon temsilcisi, Atlı 
Kızak,  Geleneksel Kızak 
Asbaşkanı Günal Genç, bu gün 
Karadeniz'in güzel ilçesi 
Beşikdüzü'nde rahvan at 
yarışları yapıyoruz. Bu bizin 
1500-2000 yıllardır atalarımız-
dan gelen geleneğimizdir. 

Trabzon'un bir spor şehri 
olduğunun altını çizen Gençlik 
İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor 
branşlarından yaklaşın 50 spor 
dalında ilimizde yarışmalar 
yapılıyor. İlimizdeki belli branş-
lardan biri olan ve Geleneksel 
Spor Federasyonu'nun branş-
larından biri olan Türkleri temsil 
eden rahvan at yarışlarıdır. 
Bizin büyüklerimin bir deyişinde 
derler ki “ben sana at demem 
kardeş derim, çünkü sen 
kardeşimden de ilerisin” başka 
bir atasözümüzde de “kalktığın 
zaman önce atana bakacaksın, 

sonra atına bakacaksın ”der. 
Bütün katılımcılara başarılar 
diliyorum dedi. Yarışmalara 
Trabzon, Samsun, Ordu, 
Çorum, Mardin, Osmaniye, 
Erzurum'dan gelen yarışmacılar 
ile  Diyarbakır, Adana  
Beşikdüzü belediye Başkanı 
Ramis Uzun, Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, Trabzon 
Gençlik İl Müdürü Birdal 
Öztürk, Atlı Kızak,  Geleneksel 
Kızak Asbaşkanı Günal Genç, 
Tonya Belediye Başkan 
yardımcısı Ahmet Esmer ve 
Beşikdüzü Belediye Başkan 
yardımcısı Kamuran Kahyaoğlu 
ile vatandaşlar katıldı.

BELEDiYE MECLiSi
HAZiRAN AYI TOPLANTISI YAPILDI

VAKFIKEBİR KİRAZLIKSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI’NDAN

 Derneğimizin Genel Kurul Toplantısı 28.06.2021 tarihinde saat 13.00 de dernek yönetim 
merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmazsa ikincisi toplantı 10.07.2021 
tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan teşekkülü
4-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması ve ibrası
5-Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6- ASKF delegelerinin seçimi
7-Dilek ve temenniler
8-Kapanış

Vakfıkebir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.

Beşikdüzü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda, Anadolu'nun 
çeşitli illerinden gelen atlar mücadele etti. Dereceye girenlere kupa ve hediyeleri verildi.

İ
lkokul öğrencileri için yüz 
yüze eğitim bir hafta önce 
başlamıştı. Milli Eğitim 

Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran 
Pazartesi itibarıyla ortaokul ve 
lise öğrencileri için de haftada 
2 gün yüz yüze eğitime başla-
nacağını duyurmuş ve 7 Hazi-
ran Pazartesi günü itibariyle 
okullar eğitime başladı. 
Ortaokul ve lise öğrencileri 
haftada 2 gün yüz yüze eğitim 
alacak. Öğrenciler diğer 3 gün 
ise uzaktan eğitime devam 
edecek. 18 Haziran'da karne, 
teşekkür ve takdir belgeleri 
elektronik ortamda erişime 
açılacak, talep eden velilere ise 
okul müdürlüklerince basılı 
karne verilebilecek.
TELAFİ EĞİTİM İSTEĞE 
BAĞLI
Türkiye genelinde öğrenciler 2 
Temmuz'a kadar okullardaki 
tela programına isteğe bağlı 

katılabilecek. Öğretmenler ve 
eğitim çalışanlarının aşı rande-
vuları açıldı. Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca geçtiğimiz gün-
lerde yaptığı açıklamayla yaş 
sınırı olmaksızın tüm öğretmen-
lerin aşılanacağını duyurmuştu. 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 

da sosyal medya hesabından, 
"Tüm öğretmenlerimizin ve 
eğitim çalışanlarımızın aşı 
randevuları Sağlık Bakanlığı 
tarafından tanımlandı. Mesai 
arkadaşlarımız an itibarıyla 
randevularını e-Nabız'dan 
alabilir" demişti.

ORTAOKUL VE LiSELER iÇiN
YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim başladı. Ortaokul ve lise öğrencileri 
için haftada 2 gün yüz yüze eğitim 7 Haziran Pazartesi günü başladı.
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M
HP Vakfıkebir İlçe 
teşkilatının esnaf 
ziyaretleri ilçe esnafı 

tarafından memnuniyetle 
karşılandı. İlçe Başkanı Baltürk 
ve teşkilatının seçim dönemi 
dışında ziyaret 
gerçekleştirdiklerini belirten ilçe 
esnaarı, Başkan Orhan Burhan 
Baltürk ve teşkilatına teşekkür 
ettiler. Esnaf ziyaretine MHP 
İlçe Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk'ün yanı sıra Vakfıkebir 
Belediyesi Meclis Üyesi Şenol 
Bülbül, MHP İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Havva Yayla ve partinin 
yönetim kurulu üyeleri katıldılar. 
Esnafının yanında duran ve her 
an çözüm odaklı ziyaretlerini 
sürdüren MHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan Baltürk 
durmak bilmiyor. Baltürk 
başkanlığında esnaf ziyaretlerini 
sürdüren MHP ilçe teşkilatı 
sorunları çözmek için de 
girişimlerini sürdürüyorlar. 
Çalışkan teşkilatı ve durmak 
bilmeyen enerjisiyle her an 
Vakfıkebir esnafının yanında 
olan Milliyetçi Hareket Partisi 

Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk soluksuz 
ziyaretlerini sürdürüyor. Göreve 
geldiği günden beri ilçe 
teşkilatıyla koordineli çalışarak 

partisini zirveye taşıyan MHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk son olarak 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 
ilçe esnaarını ziyaret ederek 
hem sıkıntılarını dinledi. Hemde 
üzerinde üç hilal olan maske ve 
dezenfektan kolonyalarını 
takdim ettiler. 
“ESNAFIMIZ ZOR BİR 
DÖNEMDEN GEÇİYOR”
Çalışkan teşkilatı ve durmak 
bilmeyen enerjisiyle her an 

Vakfıkebir esnafının yanında 
olan Milliyetçi Hareket Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk soluksuz 
ziyaretlerini sürdürüyor. Göreve 

geldiği günden beri ilçe 
teşkilatıyla koordineli çalışarak 
partisini zirveye doğru taşıyan 
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk son 
olarak yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. 
İlçe yöneticileri ile birlikte esnafı 
ziyaret eden Başkan Baltürk, 
“Esnafımızın bu zor döneminde 
yanlarında olup ne gerekiyorsa 
yapmaya çalışıyoruz. Pandemi 
sürecinde büyük zorluklar 

yaşayan esnaarımız için 
gerekli adımlar devlet 
yetkililerimiz tarafından atılıyor. 
Biz her daim olduğu gibi bu 
süreçte de esnafımızın yanın-

dayız. Söz konusu sorunlarını 
dinleyip gerekli mercilere 
iletmeye devam edeceğiz” dedi. 
Esnaf ile sohbet eden Başkan 
Baltürk, pandemi önlemlerine 
uyulması konusunda da 
hatırlatmalarda bulundu. 
Esnaftan mesafe, maske ve 
temizlik konusunda daha 
hassas davranmalarını istedi. 
Taleplerini dinleyip, işlerinde 
helalinden bol kazanç diledi.
“ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

MHP olarak her zaman, yerel ve 
küçük esnaarı önemsediklerini 
belirten MHP İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk, 
halkımızın da yerel esnaardan 

alışveriş yaparak destek 
olmasını istedi. Başkan Baltürk; 
“Yerel esnaarımızın her zaman 
hizmetkârıyız. Sadece ilçe 
merkezinde değil, mahalleleri-
mizde de ziyaretlerimizi sürdü-
receğiz. Vakfıkebir ilçemizin 
tümündeki esnaarımızı ziyaret 
ederek, sorunlarını ve taleplerini 
dinleyeceğiz. İlçe Başkanlığı 
olarak devlet ve hükümet 
nezrinde üzerimize düşeni 
yapmaya her zaman hazırız.” 

diye konuştu. Başkan Baltürk, 
ekonominin güçlenmesi için 
teşkilat olarak yerele önem 
ermeye devam edeceklerini 
söyledi. 
“ESNAFIMIZ MÜSTERİH 
OLSUN”
Ziyaretler kapsamında yerel 
esnafın sorunlarını yerinde 
dinleyen Başkan Bltürk, “Bu zor 
süreç elbette geçecektir ve 
hayat normale dönecektir. 
Bunun için atılan adımların her 
zaman arkasında olacağız ve 
sorunları daha iyi nasıl 
çözebiliriz diye esnaf 
kardeşlerimizle temas halinde 
olmayı sürdüreceğiz. Biz 
üzerimize düşen görevi layığıyla 
yerine getirmek zorundayız. Bu 
kapsamda esnaarımızın 
sorunlarını not ederek gerekli 
noktalara çözülmesi için 
iletiyoruz. Esnaf kardeşlerimizin 
sorunların çözülmesi hususunda 
müsterih olmalarını istiyoruz. 
Devletimizin bütün imkanları bu 
süreçte milletimizin hizmetinde 
olmuştur ve olacaktır” 
ifadelerine yer verdi.

MÜDÜR CİVİL ÖRNEK ALINACAK ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR

V
akfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil, 

Gençlik Liderleri, Klas 61 Spor 
Kulübü Antrenör ve sporcuları 
ile  “5 Haziran Dünya Çevre 
Günü”  dolayısıyla toplumda 
bilinç uyandırmak ve farkındalık 
oluşturmak adına Vakfıkebir 
İlçesine bağlı Karadağ 
Yaylası'nda bulunan mesire 
alanlarını temizlediler. Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil ilçede yaptığı başarılı 
çalışmalarına bir yenisini daha 
ekledi. Son zamanlarda pande-

mi süreci olmasına rağmen 
özverili çalışmaları ile ön plana 
çıkan Müdür Yunus Ali Civil, 
gençlerle birlikte örnek alınacak 
bir çalışmaya daha imza attı.  
“ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM 
EDECEĞİZ”
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil; Çevrenin korunması ve 
toplumsal farkındalık yaratmak 
amacı ile bu gün gençlerimizle 
beraber yapılan çalışmaların 
ortak gayesi gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmaktır. Yarınımız olan 

çocuklarımızın daha sağlıklı 
bireyler olarak yetişmesi bugün 
bizim oluşturacağımız ortak bir 
çevre bilinci ile mümkün ola-
caktır. Yaşadığımız çevre geç-
mişten bize kalan bir miras 
değil, gelecek nesillere bıraka-
cağımız bir emanettir. Çocukla-
rımızın sağlıklı bireyler olması 
için oluşturacağımız ortak çevre 
bilinci ile mümkündür. Bu cennet 
vatanın evlatları olan bizler, 
çevrenin bize ecdadımızdan 
miras olarak kaldığını unutma-
dan, bu mirası gelecek nesillerle 
lütfen temiz bırakalım.  Çevre 
temizliğine dikkat çekmek için 
önemli bir günde etkinlik yaptık-
larını belirten Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil, Gençlik 
Merkezi olarak öğrencilere fay-
dalı konuları anlatmak için çalış-
malar yapaya devam edecekle-
rini belirtti. Civil, “Gençlik Merke-
zi Müdürlüğü olarak faaliyetleri-
mizi sürdürmeye devam ediyo-
ruz. “Dünya Çevre Günü” etkin-
likleri kapsamında farkındalık 
oluşturmak amacıyla gönüllü 
gençlerimizle gittiğimiz Vakfıke-

bir İlçesine bağlı Karadağ Yayla-
sında "Çevre Temizliği" etkinliği 
yaptık. Genç arkadaşlarımızla 
çevre temizliği etkinliği yaparak, 
çevre temizliği önemine dikkat 
çektik. Güzel bir etkinlik oldu.  
Gençlik Merkezi olarak öğrenci-
lerimize yararlı ve faydalı konu-
ları anlatmak için çalışmaları-
mıza devam edeceğiz” dedi.
“AMACIMIZ TOPLUMU 
ÇEVRE TEMİZLİĞİ HAKKINDA 
BİLİNÇLENDİRMEK”
“Dünya Çevre Günü” nedeniyle 
Karadağ Yaylasında etkinlik 

yaptıklarını belirten Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi Müdürü Yunus Ali Civil,  
farkındalık oluşturmak için 
öğrencilerle birlikte çevre te-
mizliği yaptıklarını söyledi. 
Vatandaşların ve gençlerin 
çevre temizliği konusunda 
çevreyi kirletenlere karşı duyarlı 
olmaları için bilgilendirmelerde 
de bulunduklarını belirten Müdür 
Civil, halka açık alanların 
temizliğinin sağlık açısından 
önemli olduğunu belirtti. Civil, 
“Çevre temizliği etkinliğine 

destek veren herkese teşekkür 
ediyorum. Bu gerçekleştirdiği-
miz etkinlikteki amacımız tabi ki 
toplumu çevre temizliği hakkın-
da bilinçlendirmek. Atalarımızın 
da dediği gibi 'Herkes kendi 
evini temiz tutarsa bir köy temiz 
olur, bir köy temiz olursa bir il 
temiz olur, bir il temiz olursa bir 
memleket temiz olur.' Ayrıca 
etkinliğime katılan Klas 61 Spor 
Kulübü teşekkür ediyoruz dedi. 
Temizlik çalışmalarına gönüllü 
olarak katılan gençler piknik 
yaptırılarak ödüllendirildi.

“ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”BAŞKAN
BALTÜRK;

BAŞKAN BALTA'NIN DEDE ACISI

akfıkebir Belediye Başkanı 

VMuhammet Balta'nın 
Dedesi Ahmet Yılmaz, 

4 Haziran 2021 Cuma günü 
geçirdiği rahatsızlık sonucu 
hayatını kaybetti. Merhum Ahmet 
dedemizin Cenaze namazı aynı 
gün saat 18.30'da Şenocak 
Mahallesi Dere Mezarlığında 
kılınan cenaze namazının ardın-
dan aynı yerdeki aile kabristanlı-
ğında toprağa verildi. Cenazeye 

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı 
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon 
İl Başkanı Sezgin Mumcu, 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekilli Atilla Ataman, 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun, Arsin Belediye 
Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, 
Tonya Belediye Başkanı Osman 

Beşel, Şalpazarı Belediye 
Başkanı Rek Kurukız, Eynesil 
önceki dönem Belediye Başkanı 
Coşkun Somuncuoğlu, siyasi parti 
ilçe başkanları, daire amirleri, sivil 
toplum kuruluşu başkanları, 
muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldılar. Merhum Ahmet Yılmaz 
dedemize Allah'tan rahmet, 
Belediye Başkanımız Muhammet 
Balta ve aile yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'nın 
Dedesi Ahmet Yılmaz, yaşlılığa bağlı olarak 
geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
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BAŞKAN UZUN'A ANLAMLI ZiYARET

> Sadık AYDIN 2'de

> Sadık AYDIN 4'de

> Sadık AYDIN 2'de

1874 VAKFIKEBiR SPOR SAHAYA ÇIKIYOR

> Ahmet Kamburoğlu 7'de

> Abdulkadir Aynaci 3'de
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GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1991'den günümüze kadar

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

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.
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ORTOPEDİ DOKTORU 'DURSUN' GÖREVE BAŞLADI
1874 Vakfıkebir Spor Kulübü yöneticileri Gazetemizi ziyaret ederek, Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ve Haber Müdürümüz Sadık Aydın ile önümüzdeki günlerde sporcu 
seçmelerine başlayacaklarını ve bu yıl 2. Amatör kümede mücadele edeceklerini söylediler. 

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun bir süre önce 
yeni açmış olduğu işyerinde Daire Başkanları tarafından 
ziyaret edilerek hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu. Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi, “5 Haziran Dünya 

Çevre Günü” kapsamında gönüllü gençlerimizle birlikte Karadağ 
Yaylası'nda bulunan mesire alanlarını temizleyerek farkındalık 
oluşturup “çöplerinizi yaylalarda bırakmayın” mesajı verdiler.

Vakfıkebir İlçesi Yalıköy Mahallesi İlk ve Orta Okulunda okuyan 
gençler sokak hayvanlarına mama alabilmek için çiçek satıyorlar.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi uzman doktor kadrosunu 
bir yenisini daha ekledi. Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Dursun, Vakfıkebir Devlet 
Hastanesindeki yeni görevine başladı.
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