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> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

YENÝ BAÞKAN KARADENÝZ
Ankara Vakfıkebirliler Derneğinin yeni Başkanı Yakup Karadeniz oldu. 

KIRSAL KALKINMA YATIRIM
BAÞVURULARI BAÞLADI
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, kırsal kalkınma
yatırım başvurularının başladığını belirterek, yatırımlar hakkında bilgi verdi.

ÝL BAÞKANI PULAT; ÝLK BASIN
ZÝYARETÝMÝZ SÝZE OLDU

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

Vakfıkebir Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri değerler eğitimi kapsamında
Büyükliman Postası Gazetesini ziyaret ederek “ADALET” ile ilgili fikir alışverişinde bulundular. 

Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat, beraberinde Vakfıkebir İlçe Başkanı
Sadettin Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Büyükliman Postası Gazetemizi ziyaret ettiler. 

> Abdulkadir AYNACI 2'de > Sadık AYDIN 3'de

eniden Refah Partisi 

YTrabzon İl Başkanı 
Süleyman Pulat beraberinde 

Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin 
Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri ile 

birlikte gazetemizi ziyaret ederek 
Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile ülke ve bölge 
gündemine dair konular hakkında 
bir süre sohbet ettiler.
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KIRSAL KALKINMA YATIRIM BAŞVURULARI BAŞLADI
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, kırsal kalkınma yatırım başvurularının başladığını belirterek, yatırımlar hakkında bilgi verdi.

K
ırsal Kalkınma 
Destekleri 
Kapsamında Tarıma 

Dayalı Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 
2020/24) ve Kırsal Kalkınma 
Destekleri Kapsamında 
Kırsal Ekonomik Altyapı 
Yatırımlarının 
Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 
21.11.2020 tarihli ve 31311 
sayılı Resmî Gazete 'de 
yayımlandı.
Konu ile ilgili açıklamada 
bulunan Vakfıkebir İlçe 

Tarım ve Orman Müdürü 
Remziye Kuleyin, Tarıma 
Dayalı Ekonomik Yatırım 
konularında, hibeye esas 
proje alt limitinin 1 milyon 1 
lira, üst limitin ise 7 milyon 
lira olduğunu, KDV hariç 
hazırlanan proje 
bütçelerinde hibeye esas 
proje tutarının yüzde 50'sine 
hibe desteği sağlanacağını 
ve başvuruların 9 Aralık 
2022 - 10 Şubat 2023 
tarihleri arasında internet 
üzerinden yapılacağını 
söyledi. Müdür Kuleyin, 
Ekonomik Altyapı Yatırımları 
ile ilgili olarak ise A İş Planı 
kapsamında 64 farklı 
makine/ekipmandan alım 
için başvuru yapılabileceğini, 
hibeye esas proje alt 
limitinin A İş Planında 5 bin 
lira, üst limitinin 500 bin lira 
olduğunu, B İş Planında alt 
limitin 50 bin lira, üst limitin 1 
milyon lira olduğunu, KDV 
hariç hazırlanan proje 
bütçelerinde hibeye esas 
proje tutarının yüzde 50'sine 
hibe desteği sağlanacağını 
ve başvuruların 9 Aralık 

2022 – 20 Ocak 2023 
tarihleri arasında internet 
üzerinden yapılacağını 
bildirdi. Kuleyin, hibe desteği 
kapsamında 
değerlendirilecek 2022-2023 
başvuru dönemi yatırım 
konularını şu şekilde 
sıraladı:
EKONOMİK YATIRIMLAR
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, 
kurutulması, dondurulması, 
paketlenmesi ve 
depolanması, tarımsal 
üretime yönelik sabit 
yatırımlar, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından jeotermal ve 
biyogazdan ısı ve/veya 
elektrik üreten tesisler ile 
güneş ve rüzgâr 
enerjisinden elektrik üreten 
tesislerin yapımı, su ürünleri 
yetiştiriciliği yapılmasına 
yönelik yatırımlar, hayvansal 
ve bitkisel orjinli gübre 
işlenmesi, paketlenmesi ve 
depolanması.
EKONOMİK ALTYAPI 
YATIRIMLARI
Aile işletmeciliği 
faaliyetlerinin geliştirilmesine 
yönelik altyapı sistemleri, 

arıcılık ve arı ürünlerine 
yönelik yatırımlar, bilişim 
sistemleri ve eğitimi, el 
sanatları ve katma değerli 
ürünler, ipek böceği 
yetiştiriciliği, su ürünleri 
yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı 
birim kooperatif ve birlikler 
ile bunların üst birlikleri için 
makine parkları, tıbbi ve 
aromatik bitki yetiştiriciliği.
BAŞLICA MAKİNE 
EKİPMAN LİSTESİ
Motorlu Çapa Makineleri
Çayır Biçme Makineleri
Meyve Sebze Kurutma 
Makineleri
Dal Parçalama Makineleri

Fındık Toplama Makineleri
Süt Soğutma Tankları
Akülü Budama Makasları
Fındık Harman Makineleri
Süt Sağım Makineleri
Motorlu Tırpanlar
Akülü Çay Hasat Makineleri
Arıcılık Makine Ve 
Ekipmanları
Atomizörler
Ağaç Dal Silkeleme 
Makineleri
Canlı Balık Nakil Tankları
Pülverizatörler
Fındık ve Ceviz Kurutma 
Makineleri
Mobil Güneş (Solar) Enerjisi 
Paket Sistemleri

Ahmet KAMBUROĞLU

OLACAK ÝÞ MÝ?
Vakfıkebir'de birliktelik…
Vakfıkebir'de spor kulüplerinde birliktelik 
sağlanabilmiş mi?
Vakfıkebir'de hangi birliktelik yapılabilmiş?
Vakfıkebir'in kaç tane spor kulübü var?
Bu kulüpler birleşmeli ve tam anlamlı bir 
spor kulübü çıkartılmalıdır…
Her önüne gelen bir kulüp kurup, 
insanların önüne çıkmamalıdır…
Vakfıkebir, Büyükliman ve Kirazlık spor 
kulüplerini biliyorum eskiden, Vakfıkebir 
adı altında bir toplanma yeri 
oluşturulmalıdır. Vakfıkebir Belediyesi 
öncülük edecek ve bütün işadamları aynı 
çatı altında toplanacak…
Yönetim oluşturulacak…
Tabi ki insanların güveneceği bir yönetim…
İşine göre başkan seçilmeyecek…
Bir kulüp başkanının bir adamı olmayacak, 
bütün herkes onun adamı olacak…
Rütbesi yüksek kişilerle takılıp, sonrada 
birinden ötekinden yardım 
beklemeyecek…
Destek şarttır…
Hiçbir kulüp desteksiz ilerleyemez, 
işadamlarımız bizim vazgeçilmezimizdir. 
Vakfıkebir'de birlik, beraberlik istiyorsanız 
ilk önce buradan yola çıkmak gerekir…
Birkaç yıl önce Kadem Sağlam, ilçede 
bütün siyasi parti başkanları ile sivil toplum 
kuruluşlarını bir araya getirmeye 
çalışmıştı…
Ama başaramadı…
Belki isminden söz ettirmeye çalıştı, belki 
de Vakfıkebir'de bir yerlere gelmeyi 
bekledi, ama birlik/beraberlik olmayınca, 
olmadı…
Kendi içimizde bunu başarmak çok zor…
Biz hiçbir zaman kendi insanımızı tutmadık 
ki? Yerin dibine sokarız, her şeyi bir anda 
sileriz/atarız, lafa sıra gelince ben onların 
yanındayım, ben bunların yanındayım 
diyerek ahkam keseriz…
Laf ile geminin yürümeyeceğini herkes iyi 
biliyor artık…
Artık boş laf karın doyurmuyor…
Durum bu…
******************
Birlik/beraberlikten ilerlerken, destekten 
devam edelim…
Üç hari marketleri diyoruz sürekli, neden 
kendi küçük esnafımızdan konuşmuyoruz. 
Marketçi Musa amcadan veya ağabeyden 
neden bahsetmiyoruz. Sokakta boş 
konuşanlar o üç hari marketlerden 
çıkmıyor. Bahanesi şu; aradığımız birçok 
ürün yok…
Herkesin bir bahanesi olduğunu unutursak, 
ayıp etmiş oluyoruz…
İlçede olan veya yapılan bir şey neden 
dışarıdan alınır. Ama siyasette olan ve 
ilçede satılan bir ürün dışarıdan 
alınamıyor…
İlçenin mülki amiri araştırsın, kurumlar ilçe 
harici nerelerden alışveriş yapıyor. İlçe 
esnafına ne kadar destek oluyor…
Bu da ilçenin problemlerinden bir tanesi…  
******************
Yakup Karadeniz'i tebrik ediyorum…
Geçen hafta Ankara Vakfıkebirliler Dernek 
Başkanı olarak seçildi…
Yakup Karadeniz, yıllardan beri Ankara'da 
ikamet ediyor…
Dedesinin kurmuş olduğu Kebirsüt 
Fabrikasının Türkiye Satış ve Pazarlama 
Müdürlüğü görevini yürütüyor…
Gece/gündüz demeden, her hafta 
Türkiye'deki bayileri sürekli dolaşıyor…
Yıllardır Ankara'da ikamet etmesinden 
dolayı çok büyük çevresi var…
Neden bir Milletvekilliği adaylığı 
düşünülmesin ki…
Çalışkan, başarılı, dürüst kişiliği ile 
tanınıyor…
Neden Ankara'dan, Trabzon'dan veya 
Büyükliman'dan bir Milletvekilliği adayı 
olmasın ki…

ŞÜPHESİZ ALLAH, ADALETİ, İYİLİK YAPMAYI EMREDER
Vakfıkebir Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri değerler eğitimi kapsamında Büyükliman Postası Gazetesini ziyaret ederek “ADALET” ile ilgili fikir alışverişinde bulundular. 

T
oplumsal değerlerimizi 
yaşatmak ve nesilden 
nesile en doğru şekilde 

aktarmak amacıyla ilimiz 
geneli tüm okullarda 
yürütülmekte olan "Yaşat ki 
Değer Bulsun" adlı proje 
çalışmaları kapsamında, 
Vakfıkebir İlçesi Mesleki 
Eğitim Merkezinde 
eğitimlerine devam eden 
öğrenciler Adalet ile ilgili 
yaşat ki değer bulsun proje 
çalışması doğrultusunda 
gazetemizi ziyaret ettiler. 
Yerel Basının Adalet ve 
Ahlaki değerler kavramı ili 
ilgili olarak yaptıkları 
haberlerin yayınlanması 
hakkında bilgiler aldılar. 
Ziyarete öğrencilerin yanı 
sıra okul Müdürü Korkut 
Hekim, Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmeni Sadık 
Emecan ve Rehberlik 
Öğretmeni Aslı Yılmaz 
katıldı. Büyükliman Postası 
Gazetesi Haber Müdür Sadık 
Aydın ve Gazetenin Baskı 
Ustası Hamdi Kurt tarafından 
öğrencilere haber hazırlama 
ve yayınlama konularında 

Adaletli ve Ahlaki değerlerin 
öneminden bahsedildi. 
“YAYIN HAYATINIZDA 
BAŞARILAR DİLİYORUZ”
Proje hakkında bilgi veren 
Okul Müdürü Korku Hekim, 
"Ülkemiz ve milletimiz adına 
gençlere çok görevler 
düşüyor. 'Değerler Eğitimi' 
projesi ile amacımız gençleri 
Ahlaki değerlerine bağlı, 
Adalet maneviyatları yüksek 
bir birey haline 
getirebilmektir. Bu vesileyle 
yerel basın ziyaretleri 
gerçekleştirmek istedik.  
Haberler hazırlanırken ve 
halkımıza ulaştırılırken 
Adaletin ön planda tutularak 
tarafsız habercilik anlayışı ile 
birlikte Ahlaki kurallar 
çerçevesinde vatandaş bilgi 
sahibi oluyor. Ayrıca 
Büyükliman Postası 
Gazetesini takip ediyoruz, 
tarafsız, adaletli ve ahlaki 
habercilik anlayışınızdan 
hiçbir zaman taviz 
vermediğinizi çok rahatlıkla 
söyleyebiliyoruz. Bu 
anlayışın öğrencilerimiz 
tarafından da benimsenmesi 

ve gözlemlenmesi için basın 
ziyareti gerçekleştirdik. Bu 
nazik misarperverliğiniz için 
teşekkür ediyoruz. Yayın 
hayatınızda başarılar 
diliyoruz dedi.”
“ŞÜPHESİZ ALLAH, 
ADALETİ, İYİLİK YAPMAYI 
EMREDER”
Büyükliman Postası 
Gazetesi Haber Müdürü 
Sadık Aydın ise yaptığı 
açıklamada; “Adalet, hakkın 
(doğrunun)  üstün tutulması, 
hakkın gözetilmesi,  haklıya 
hakkının verilmesi ve hukuk 
kurallarına uyulması 
anlamına gelir. Adalet, doğru 
davranmak, insaı, doğru, 
eşit olmak, eşit tutmak,  
zulmetmekten uzak olmak, 
her şeye tam hakkını 
vermek, hakkınca 
düzeltmek,  kararlı ve ölçülü 
olmak, her şeyi yerli yerinde 
ve gereğince yapmak, 
istikamet ve hakkaniyet 
üzerinde olmaktır. Adalet,  
hukuk kurallarına 
uygunluktur; hukukun ve 
vicdanın üstünlüğüdür. 
Hukuk önünde bütün 
insanların eşit olmasıdır. 
Adalet, hukuk önünde güçlü 
olanın değil, haklı olanın 
kazanmasıdır.  "Adalet 
mülkün temelidir" ilkesini ön 
planda tutan devletler tarih 
sahnesinde yücelmiş, 
adaletten uzaklaşan 
devletler kargaşadan 
kurtulamamış ve yıkılıp 
gitmişlerdir. Adalete güvenin 
olmadığı yerde, herkes kendi 

hukukunu uygulamaya 
başlar. Güçlü olanlar zayıf 
olanları ezer. Başka güç 
odakları oluşmaya başlar. 
Toplumda güvensizlik ve 
kargaşa olur. Allah (cc) 
Kuran-ı Kerimde : "Şüphesiz 
Allah, adaleti, iyilik yapmayı, 
yakınlara yardım etmeyi 
emreder; hayasızlığı, fenalık 
ve azgınlığı da yasaklar. O, 
düşünüp tutasınız diye size 
öğüt veriyor. " (Nahl.16,90) 
"Ey iman edenler, adil 
şahitler olarak, Allah için, 
hakkı ayakta tutun. Bir 
topluluğa olan kininiz, sizi 
adaletten alıkoymasın. 
Adaletli olun. O, takvaya 
daha yakındır. Allah'tan 
korkup-sakının. Şüphesiz 
Allah, yapmakta 
olduklarınızdan haberi 
olandır." (Maide Suresi, 8) 
Hz. Peygamber:  "Güçsüzün, 
incindiği ve hakkını 
alamadığı bir toplum 
yücelemez.", "Yer ve gökler 
adaletle ayakta durmaktadır. 
" Hz. Peygamber zamanında 
hırsızlık yapan bir suçlunun 
affedilmesi için,  Hz. 
Peygamberin çok sevdiği 
evlatlığının oğlu Üsame'yi 
aracı yapmak isterler. 
Durumu öğrenen Hz. 
Peygamber, insanların 
hatasını yüzüne vurmaz. 
Hutbeye çıkar ve insanlara 
şöyle der: " Bazılarınıza ne 
oluyor ki şöyle şöyle 
yapıyorlar. Sizden önceki 
kavimlerin helak olmasının 
en büyük nedeni:  Onlardan 

hatırı sayılır biri bir suç 
işlediğinde onu affederler, 
gariban biri suç işlediğinde 
onu cezalandırırlardı.  Allah'a 
yemin ederim ki suçu işleyen 
kızım Fatıma dahi olsa onu 
cezalandırıp adaleti 
uygulamada asla tereddüt 
etmezdim." Adaleti ile 
meşhur olan Hz. Ömer'in 
halifeliği zamanında Kudüs 
fethedilir. Kudüs'ün 
yöneticileri şehrin anahtarını 
ancak Halife Ömer'e 
vereceklerini söylerler. 
Durumu haber alan Halife 
Ömer, kölesi ile bir deveye 
binerek Kudüs'e doğru yola 
çıkarlar. Yolda deveye köle 
ile nöbetleşe binerler. 
Kudüs'e yaklaşıldığında 
deveye binme sırası köleye 
gelir. Kölenin bütün 
ısrarlarına rağmen Halife 
Ömer deveye binmez. Kudüs 
halkı Halife Ömer'i 
karşılamak üzere şehrin 
dışına çıkarlar. Devenin 
üzerindeki kişiyi Halife Ömer 
zannederek şehrin 
anahtarını ona vermek 
isterler. Köle deveyi 
yularından çeken kişinin 
Halife Ömer olduğunu işaret 
eder. İşte Adalet kelimesinin 
önem ve değeri bu kadar 
kutsaldır dedi. Aydın, 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
böyle bir hassas konu 
hakkında kirlerinin 
sorulmasından dolayı mutlu 
olduklarını söyleyerek 
teşekkür etti.”

İLÇEMİZ NASIL YÖNETİLİYOR
13 öğrencinin katıldığı gezide 
öğrenciler Vakfıkebir 
Kaymakamlığını, Belediye 
Başkanlığını, Milli Eğitim 
Müdürlüğünü ve İlçe Nüfus 
Müdürlüğünü ziyaret etti. 
Vakfıkebir Kaymakamlığı 
ziyaretinde Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan, öğrencilere ilçe 
yönetiminde görev ve 
sorumluluklarından bahsetti. 
Öğrencilerin sorularını da 
yanıtlayan Uzan, öğrencilere 
gelecek ile ilgili tavsiyelerde de 

bulunarak başarılar diledi. 
Vakfıkebir Belediyesi ziyaretinde 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta öğrenciler ile bir süre sohbet 
etti, belediyenin görev ve 
projelerinden bahsetti,  
öğrencilerin sorularını yanıtladı. 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
ziyaretinde Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın öğrenciler ile sohbet 
ederek sorularını yanıtladı. 
Öğrencilerin sorunlarının bulunup 
bulunmadığını soran Altın, 
yürütülen çalışmalardan 

bahsederek öğrencilere başarılar 
diledi. İlçe Nüfus Müdürlüğü 
ziyaretinde öğrenciler ile yakından 
ilgilenen İlçe Nüfus Müdürü 
Gülüzar Ocak,  öğrencilere görev 
ve sorumluluklarından bahsetti. 
Ayrıca yeni kimlik ve ehliyetlerin 
nasıl verildiği, yeni doğan 
bebeklerin kaydedildiği kütükler 
hakkında da bilgi verdi. 
Ziyaretlerde öğrencilere Okul 
Müdürü Murteza Kıran ve Sınıf 
Öğretmenleri Selçuk Çalık da 
eşlik ettiler.

Vakfıkebir Fevziye Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri yaşadığı şehrin nasıl yönetildiğini
öğrenmek için Kaymakam Uzan'a ve Belediye Başkanı Balta'ya ziyaret düzenledi. 



İNTERNET DOLANDIRICILIĞI 
VE BANKANIN ZARARDAN 
SORUMLULUĞU
İnternet Bankacılığı Nedir? 
Risk Nerede Oluşmaktadır?
İnternet bankacılığını kısaca 
tanımlamak gerekirse; banka 
şubesine gitmeden, internet 
erişimi olan bir bilgisayar veya 
telefon aracılığıyla yapılan bir 
uygulama olup para yatırma 
hariç birçok bankacılık işlemini 
kapsar. 
İnternet bankacılığı ile işlem 
kolaylığı ve zamandan tasarruf 
etmek gibi faydalar mevcut ise 
de insan hayatını kolaylaştıran 
bu faydaları oluşturulan 
enstrümanlar birtakım riskleri 
de beraberinde getirmektedir. 
Kötü niyetli kişiler tarafından bu 
riskler değerlendirilerek 
kişilerin banka hesaplarında 
bulunan her türlü 
mevduatlarının çalınmasının 
yanı sıra birçok kredi 
işlemleri ile hesap sahiplerini 
borçlandırarak da kişileri 
maddi zarara 
uğratmaktadırlar. 
Dolandırıcılık suçunu işleyen 
bu kişilerden uğranılan 
zararın tazmini genelde pek 

mümkün olamamaktadır. İşte 
bu noktada bir güven 
kurumu olarak faaliyet 
gösteren bankaların 
sorumluluğu zararın 
karşılanması noktasında 
önemlidir.
Dolandırıcılık Suçu Nedir?
Dolandırıcılık suçu türü Türk 
Ceza Kanunun Malvarlığına 
Karşı Suçlar başlığı altında ve 
157. maddesinde 
düzenlenmiştir. Türk Ceza 
Kanunun 157. maddeye göre 
dolandırıcılık suçu, “Hileli 
davranışlarla bir kimseyi 
aldatıp, onun veya başkasının 
zararına olarak, kendisine veya 
başkasına bir yarar sağlayan 
kişiye bir yıldan beş yıla kadar 
hapis ve beş bin güne kadar 
adlî para cezası verilir.” 
Şeklinde düzenlenmiş olup, 
kanunun 158-1/f maddesine 
göre ''Bilişim ya da internet 
yolu ile banka veya kredi 
kurumlarının araç olarak 
kullanılması ile İşlenmesi 
halinde, üç yıldan on yıla kadar 
hapis ve beş bin güne kadar 
adlî para cezasına 
hükmolunur'' şeklinde 
düzenleme yapılmıştır. 

Bu Suçlarda Bankanın 
Sorumluluğu Nedir?
Bir güven kurumu olarak 
faaliyet gösteren bankaların 
internet bankacılığı işlemlerinin 
güvenilir ve sağlıklı bir şekilde 
yapılabilmesi için gerekli olan 
önlemleri alması, internet 
bankacılığı kullanmak 
suretiyle saklanan kişisel 
verilere ulaşmaya çalışan 
kişilerin, gerçekten hesap 

sahibi veya yetkili erişimci 
olup olmadığını tespit etmesi 
gerekmektedir.  
Banka, müşterilerin hesap 
hareketlerini takip etmeli ve 
müşterinin her zaman yaptığı 
işlemlerden farklı ve daha önce 
yapmadığı veya olağan dışı 
bir işlemi olduğunda 

bankanın bu durumu fark 
etmesi ve bu işlemler için 
ayrıca onay alması; aldığı 
onayın 'geçersiz' 
olduğundan şüphe etmesi 
durumunda hesap sahibinin 
güvenliği açısından işlemi 
durdurmak gibi önlemler 
alması gereklidir. Örneğin 
hesap sahibinin internet 
bankacılığını kullanırken hiç 
kullanmadığı farklı bir cihazdan 

ve/veya farklı bir şehirden 
hesaplarına giriş yaparak işlem 
yapmak istemesi halinde 
banka tarafından hemen 
duruma müdahale edilerek 
işleme devam edilebilmesi için 
gerekli, makul ve güvenilir 
düzeyde yeni işlem onayı 
alınmalıdır. 

Yargıtay bir kararında özetle, 
'Bir güven kurumu olarak 
faaliyet gösteren bankalar 
objektif özen 
yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesinden 
kaynaklanan hafif 
kusurlarından dahi 
sorumludurlar.' şeklindeki 
hükmü gereğince banka, 
değişen ve gelişen teknoloji ile 
sundukları internet bankacılığı 
hizmetinde basiretli bir tacir 
gibi davranmalı, bundan doğan 
özen yükümlülüğü kapsamında 
hareket ederek gerekli olan 
altyapıyı sağlamalı ve sistemi 
güvenli bir şekilde çalışır 
vaziyette tutmalıdır.  
Yine Yargıtay başka bir 
kararında, banka hesabındaki 
parası bilgisi dışında çekilen 
kişinin, yapılan bu işlemde, 
üçüncü kişilerle iş birliği ile 
veya başka şekilde kusurlu 
davrandığı kanıtlanmadıkça, 
bankanın hesaptan çekilen 
tüm paradan sorumlu 
olduğuna hükmetmiştir.
Söz konusu kararda, “davalı 
banka tarafından, hesapta 
bulunan paranın güvenliğinin 
tam olarak sağlanamadığı, 

kötü niyetli kişilerin 
işlemlerine karşı 
korunamadığı, bu kişilerin 
eylem ve işlemlerine karşı 
koruyacak etkili 
mekanizmayı, güvenlik 
önlemlerini geliştirmediği, bu 
önlemleri kullanmayı, 
müşterileri için zorunlu hale 
getirmediği anlaşılmaktadır” 
denilerek, bankanın 
sorumluluğu ve yeterli 
derecede güvenlik 
sağlamasının zorunlu olduğu 
belirtilmiştir.
Sonuç olarak, son dönemdeki 
Yargıtay kararlarında da 
belirtilen ilkeler dikkate 
alındığında internet 
dolandırıcılığı yoluyla 
bankadaki her türlü mevduatı 
çalınan; çeşitli kredilerle ya da 
kredi kartından para çekilmesi 
yolu ile uğranılan zarardan 
bankanın sorumlu olması 
gerektiğini düşünmekteyiz.
Konuyla ilgili 
karşılaşabileceğiniz 
mağduriyetler ve süreçle ilgili 
herhangi bir sıkıntı yaşamamak 
adına konu hakkında bir 
avukattan destek almanız 
büyük bir önem arz etmektedir.

Büyükliman
Postası 3 HABER

İL BAŞKANI PULAT; İLK BASIN ZİYARETİMİZ SİZE OLDU
Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat, beraberinde Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Büyükliman Postası Gazetemizi ziyaret ettiler. 

Y
eniden Refah Partisi 
Trabzon İl Başkanı 
Süleyman Pulat 

beraberinde Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Sadettin Çiçek ve 
yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ile ülke ve 
bölge gündemine dair konular 
hakkında bir süre sohbet ettiler.
2. BÜYÜK KONGREMİZİ 65 
BİN KİŞİ İLE 
GERÇEKLEŞTİRDİK, 
MİLLETİMİZE HAYIRLI 
OLSUN
Yeniden Refah Partisi Trabzon 
İl Başkanı Süleyman Pulat 
ziyaret sırasında yaptığı 
açıklamada; “Yenide Refah 
Partimizin 2. büyük kongresi 
milletimize hayırlı olsun. 
Türkiye'nin her yerinden akın 
akın Ankara ARENA Salonuna 
insanlar otobüslere akın akın 
kongremize katıldılar. Türk 
Siyasi Tarihinde ilk defa bu 
büyüklükte kongre yapıldı. 
Resmi rakam olarak 65 bin kişi 
oldu. Bizde de otobüs otobüs 
gelenlerden hatta bütün 
otobüslerde memnuniyet anketi 
yaptırdık. O anketler sonucu 
gelenlerin TC kimlik 
numarasına varıncaya kadar 

sisteme yüklüyorsunuz çünkü 
bir şehre seyahat etmek için 
kişilerin bilgilerini girmeniz 
lazım sisteme. Bunlara 
dayanarak yaptığımız çalışma 
da 65 bin kişilik katılım oldu. 
Hatta orada yer bulamayanlar 
gençlik parkında da 
toplanmışlar. Polis rakamlarına 
göre 85 bin olduğu söylendi. 
Ankara'dan katılanlara çok 
istatistik tutamadık. Çünkü 
seyahat etmediler. Bizzat 
herkes kendi aracıyla hatta 
yürüme gelen bile var. 
Dolmuşla gelen bile var. Türk 
siyasi tarihinde çok güzel ve iz 
bırakan bir kongre oldu. Bir de 
esas ilgi çeken içeride ve 
dışarıda katılanların heyecanı 
çok görülmeye değerdi. Orada 
bir adamın ifadeleriyle ben 10 
yıldır buradayım böyle bir 
kalabalık görmedim diye 
videosu rekor kırdı. Gerçekten 
büyük kongremiz her haliyle 
dikkate değerdi. Genel 
başkanımızın Türkiye 
meselelerine hâkim oluşu çok 
ilginçti. Her şeyiyle en ufak 
noktasına kadar bütün 
meseleleri tıkır tıkır bir yere 
bakmadan tamamen milletin 
gözünün içine bakarak 
ifadelerini belirtti. Bu da çok 

önemli çünkü olaylara çok vakıf 
yaklaşık, 4 yıldan beri Yeniden 
Refah Partisi bu meseleleri 
Türkiye'nin sorunlarını masaya 
yatırmış, kitaplaştırmış. Diğer 
siyasi partilere göndermiş. 
İktidar olduğumuz zaman neyi 
ne zaman yapacağımızı en 
ince ayrıntısına kadar çalışmış 
bir kişi olarak genel başkan 
olarak orada sunumunu yaptı.
"TRABZON'DAN 30 
OTOBÜS"
Trabzon'dan gelince yerelde 
bizim 1200 kişiyi Trabzon'dan 
30 otobüsü Ankara'ya taşıdık. 
Biz otobüs bulmakta zorlandık. 
Bu seyahat esnasında dönüşte 
katılımcılardan anket yaptık. 
Bizde ilk defa yaptık bunu. 
Memnuniyet anketi yaptık. 
%99.9'u bizden, seyahatten 
memnun olduklarını belirttiler. 
Kongre salonundaki gördüğü 
manzaradan çok memnun 
olduklarını dile getirdiler. Bir 
başka faaliyetimizi de mutlaka 
katılacaklarını söylediler. Üye 
olmayanlar bizle gelirken 
arkadaşımız, eşimiz, dostumuz 
bizle Ankara'ya gelin kongreye 
gidelim dediğimiz halde başka 
parti mensubu iken ya da 
kararsızken dönüşte kararını 
verdi üye oldu. Öyle de bir tablo 
yaşadık. Çünkü orada bir 
heyecan yaşadı. Bunlar 
memnuniyet verici tablolar. Biz 
Trabzon da araç bulma sayısı 
konusunda 10 otobüs daha 
bulabilseydik doldurabilirdik. 
Çünkü gelmek isteyip de 
gelemeyenler oldu dedi.”
“İLK BASIN ZİYARETİMİZ 
SİZE OLDU”
Başkan Pulat, Vakfıkebir İlçe 
başkanımız Saadettin Çiçek ve 

yönetim kurulu 
kardeşlerimizden Allah razı 
olsun. Bizlere Vakfıkebir'de 
esnaf ziyareti yapalım diye 
epey zamandan beri 
söylüyorlardı. Bize de Trabzon 
İl Başkanlığı görevi geleli 4 ay 
oldu. İlk haftası sizi ziyaret ettik. 
İlk basın ziyaretimiz size oldu. 
Gelir gelmez ilk kongremizi 
yapmak zorunda kaldık. Onunla 
ilgili çalıştık. Ekip 
çalışmalarımız oldu. Kongre 
hazırlıklarımız oldu. Yaklaşık 45 
günümüz böyle geçti. Peşinden 
kongre yapılmayan ilçelerimiz 
vardı onlarda kongre yapma 
noktasında çalışmalarımızı 
yaparken büyük kongre 
gündeme geldi. 6 Kasım'daki 
büyük kongreye hazırlanmak 
zorunda kaldık. Derken bu 4 
ayı kongrelerle geçirdik. Yani 
sahaya inip insanımızla 
esnafımızlar vatandaşımızla 
hasbihal olamadık, 
dertleşemedik. Kongreleri 
bitirdik. Gerçi ilçe kongrelerimiz 
devam ediyor. Kongrelerimizi 
bitirir bitirmez büyük kongreyi 
de yapınca dedik ki artık 
insanımızla sokakta cadde de 
iş yerlerinde bir araya gelelim 

dedik. Bu doğrultu da sürmene 
de esnaf ziyareti yaptık, 
düzköyde esnaf ziyaretimizi 
yaptık, şimdide 
Vakfıkebir'deyiz. 
“İNSANLARIN EKONOMİK 
OLARAK MORALLERİ 
BOZUK”
Vakfıkebir'de gördüğümüz şu; 
insanların tabiki ekonomik 
olarak moralleri bozuk. 
Esnafımızın yanına gittiğimiz 
zaman o ay ki çeklerin nasıl 
ödeyeceğinin endişesi içinde 
olduklarını görüyoruz. 
Hakikatten esnafımız bir 
sıkıntıda. Biz girer girmez yine 
moral bozukluğu devam ediyor. 
Fakat Yeniden Refah deyince 
Fatih Erbakan deyince bir 
gülümseme geliyor, ilgi alaka 
görüyoruz. Bu da bizi son 
derece memnun etti. 
Gezdiğimiz yerlerde gelen talep 
şu; daha sık gelin gidin bizi 
unutmayın ve tabi beklentileri 
var.
“TEK ÜMİTLERİ MİLLİ 
GÖRÜŞ”
 İlginçtir ki 6'lı masa var. Fakat 
muhalefet olarak milletin 
derdiyle dertlenmiyor. İktidar 
zaten 20 yıldır bu memleketi 

yönetiyor. Geldiğimiz nokta 
belli. Tek ümitleri milli görüş. 
Neden? Özellikle belli bir yaşın 
üstündeki insanlar rahmetli 
Erbakan hocamızın yaptıklarını 
anlatmakla bitiremiyor. Bunları 
gençlerde biliyor. Videoları 
izliyor. O günleri hayırla yad 
edenler var. Şimdi şöyle de 
söyleniyor; Erbakan hocamızın 
yolunda mı Fatih Bey diye. Aynı 
yine saygı değer başkanımız 
Erbakan hocamızın yolunda 
adım adım ilerleyeceğine her 
halükarda beyan ediyor. 
Çalışmalarıyla kitaplarla ortaya 
koymuşuz. Biz Türkiye'yi 
biliyoruz. 81 ile 681 proje ile 
kaynak paketleriyle geldiğimiz 
zaman adeta donanımlı olan 
tek parti Yeniden Refah 
Partisidir. Vakfıkebir 
insanımızdan heyecan aldık. 
Bunu da belirtmek isterim. 
Samimi davranışları bize karşı 
tebessümleri 
sıcakkanlılıklarından dolayı 
özellikle Vakfıkebirli 
kardeşlerimize huzurlarınızda 
çok teşekkür ediyoruz. Yine 
Vakfıkebir ilçemizde 
çalışmalarımız devam edecek 
diyerek teşekkür etti. 

16.12.2022

YENİ BAŞKAN YAKUP KARADENİZ
Ankara Vakfıkebirliler Derneğinin
yeni Başkanı Yakup Karadeniz oldu. 

A
nkara Vakfıkebirliler 
Derneğinin 4. Olağan 
Genel Kurul Kongresi 11 

Aralık 2022 tarihinde Ankara'da 
bulunan dernek binasında 

gerçekleşti. 
Yapılan Genel 
kurul sonrası 
Yakup Karadeniz 
dernek 
başkanlığına 
seçildi. Yakup 
Karadeniz 
seçimler sonrası 
yaptığı teşekkür 
konuşmasında; 
“Olağan Genel 
Kurulumuzu 
bugün sevgili 
dostlarımız ile 
gerçekleştirdik ve 
üyelerimizin 
büyük 
teveccühüyle 
'oybirliği' ile 

başkanlığa layık görüldüm. 
Yönetim Kurulumuz ile birçok 
şeyi başarmak için mücadele 
edeceğiz. Bu süreçte 

yanımızda olan herkese 
şimdiden teşekkür ediyorum. 
Tüm Vakfıkebirli 
hemşehrilerimizi birlik olmaya, 
beraber olmaya güçlü bir takım 
olarak çalışmaya davet 
ediyorum. Derneğimizin Olağan 
Genel Kuruluna katılım 
sağlayan hemşehrilerime 
teşekkür ediyorum. Derneğimizi 
daha iyi yerlere getirmek, birlik 
ve beraberliği daha üst 
noktalara taşımak için yönetim 
olarak büyük çaba 
harcayacaklarını söyledi.” 
Başkan Yakup Karadeniz 
sözlerine şöyle devam etti; 
“Öncelikle bu güne kadar 
derneğimizde görev alan 
başkan ve yönetim kurulu 
üyelerine çalışmaları nedeniyle 
çok teşekkür ediyorum. 
Aldığımız bu onurlu görevi 
daha iyi yerlere taşımak için 

çalışacağımızdan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. Bizleri bu 
göreve layık gören dernek 
üyelerimize çok teşekkür 
ediyoruz. Bu güne kadar 
olduğu gibi bundan böylede 
derneğimiz siyasi oluşumların 
dışında olacaktır. Bugün 
Ankara Vakfıkebirliler Derneği 
olarak birçok dernekten daha 

iyi konumdayız. Kongremizin 
hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Görevimiz süresince 
derneğimize hiçbir zaman 
siyaset bulaştırma gibi bir 
niyetimiz yoktur. Tüm siyasi 
partilere eşit mesafede 
olacağız. Derneğimizi tam bir 
tarafsızlık ilkesi içerisinde, 
siyasetin hep dışında tutacağız. 

Bizden sonrada görev alacak 
arkadaşlarımızın aynı şekilde 
davranacağına inanıyoruz. Yeni 
yönetim arkadaşlarımızla ve 
üyelerimizle birlikte her zaman 
daha iyiyi başarabilmek için 
çalışacağız. Kongremizin 
camiamıza hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum” 
dedi.



Vakfıkebir Fevziye 
Ortaokulu öğrencileri 
sınıf öğretmenleri Selçuk 

Çalık ile birlikte Büyükliman 
Postası Gazetemizi ziyaret 
ettiler. Öğrencilerin gazete 
baskısının nasıl yapıldığını ve 
gazetecilik mesleğini öğrenmek 
için gerçekleştirdiği ziyarette, 
gazete çalışanları; haberlerin 
nasıl yapıldığı, sayfa dizgisinin 
nasıl gerçekleştirildiği, matbaa 
makinesinde baskı sürecinin 
nasıl gerçekleştirildiği, 
matbaada gazetenin yanı sıra 
başka nelerin basıldığı, 
baskıda kullanılan malzemeler 

hakkında bilgi verildiler.
“GAZETECİLİK, ÇOK 
HEYECAN VEREN BİR 
MESLEKDİR”
Gazete çalışanları gazetecilik 
mesleği ile ilgili olarak verdikleri 
bilgide; "Gazetecilik, çok 
heyecan veren bir meslek 
olarak görülür ve öyledir. Her 
mesleğin olduğu gibi 
gazetecilik mesleğinin zor 
tarafları vardır. Gecenin 03.00'ü 
bile olsa bir haber varsa 
mutlaka oraya gidip o haberi 
yapmak zorundasınız. 
Gazetecilik yeri gelir milletin 
avukatlığını yapar. Yeri gelir, 

karar veren bir savcı niteliği 
taşır ve yeri gelir kalem kırar. 
Aslında bir şey yolunda 
gitmiyorsa haberdir. Ama 
sadece yolunda gitmeyen değil 
yolunda giden bir şey varsa da 
haberdir. Gazeteci, yaşadığı 
toplumun bir anlamda 
vicdanıdır, vicdanı gibi hareket 
etmelidir. Toplumun hissiyatına 
birebir kulak vermek, sıkıntıları 
görebilecek, mutluluğu ve 
sinerjiyi yayabilecek karakterde 
ve birikimde olmalıdır dediler." 
Öğrenciler, gazete sayfalarının 
hazırlanmasından baskıya 
girinceye kadar geçen süreci ve 
gazetenin ofsette nasıl 
basıldığını dikkatle incelediler. 
Sınıf Öğretmenleri Selçuk Çalık 
başta olmak üzere Fevziye 
Ortaokulu öğrencileri eğitime 
verdiği önem ve başarılı 
öğrencilere desteklerinden 
dolayı gazetemiz yetkilileri ile 
tüm çalışanlara teşekkür ettiler. 
Gazetenin Muhabiri Abdulkadir 
Aynacı ise öğrencilerin 
ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek 
bundan önce olduğu gibi 
bundan sonra da başarıyı 
destekleyeceklerinin altını çizdi.

Büyükliman
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Osman KOYUNCU

EHLİ BEYT NİÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR?
llah'ın kendisini bizlere tanıttırması 

Ave bildirmesi için peygamberler 
göndermiştir. Ahir zamanda bütün 

insanlık olgunlaştığı ve dünya bir şehir 
hükmüne geldiği için bütün insanlık için 
bir peygamber kâfi geldi. Zamanla 
nesillerin değişmesi, şartlara göre bazı 
değişiklikler ve yeniliklerin meydana 
çıkarmıştır. Bu durumda dini zamanın 
şartlarına göre açıklayacak insanlara 
ihtiyaç duyuldu. Zamanın ilerlemesi ile 
nasıl ki ilâçlarda, vasıtalarda, ilim 
dallarında değişme ve gelişmeler 
olmuşsa, aynı şekilde dinin kurallarının 
yeni nesillere anlatılmasında da bazı 
değişikliklerin olması zarurîdir. 

   Bugün dini anlatmak için bin sene evvel 
yazılan Kur'ân ve hadis yorumlarını 
tamamını doğru görmek akla uygun 
değildir. Çünkü âyet ve hadislerin 
zamanın şartlarına göre çok çeşitli 
yorumları olabilir ve yorum yapanların da 
normal bir insan olması hesabıyla 
onlarına bazı hataların olması normaldir. 
O zamanın şartlarında o yorumlar doğru 
olabilir fakat fen ilimlerindeki ilerlemelere 
paralel olarak âyetlerin ve hadislerin 
yorumlarında değişmeler ve gelişmeler 
olması da kaçınılmazdır. 

   Hak dinler ve peygamberler Hz. 
İbrahim'in soyundan geldi. Peygamberlere 
bütün olarak inanırız, aralarında ayrım 
yapmayız, fakat Hz. Muhammed ahir 
zaman peygamberi ve son peygamber 
olması nedeniyle çok önemlidir. İlkokul, 
ortaokul, lise ve üniversite matematik 
öğretmenlerinin kapasiteleri elbette 

birbirinden farklıdır, ama hepsi 
öğretmendir. Aynen bunun gibi, Hz. 
İbrahim'in soyundan peygamberler geldiği 
gibi, Peygamberimizden sonra da, Hz. 
İbrahim'in kutsal nesli gibi büyük evliyalar 
gelecektir. Bu nesil Kur'ân ve Hadisleri 
zamanın şartlarına göre yorumlayacak, 
din zaafa düştüğünde de yeni açılım ve 
yorumlarla zamanın anlayışına göre yeni 
izah tarzları getireceklerdir. Yaklaşık bin 
dört yüz yıldır bu şekilde oldu. Allah, 
Kur'ân'da çeşitli yerlerde bu mübarek 
nesle gerekli ehemmiyetin verilmesini 
öğütlüyor. Ey peygamber ailesi, Allah 
günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak 
istiyor." (Ahzab 33.  Resulü Ekrem 
peygamberlik vazifesini yapmasına 
mukabil ücret istemez. Yalnız Al-i Beytine 
sevgi ve muhabbeti ister." (Şûrâ: 23.) 

   Burada insanın aklına, Hz Muhammed 
kendi neslini mi korumak istedi gibi bir 
soru gelebilir. Peygamberimiz 
kendisinden 30-40 yıl sonra İslâm 
âleminde büyük fitnelerin çıkmaya 
başlayacağını Allah'ın izni ile görmüştür. 
Ümmet içinde çok kanların döküleceğini 
anlamıştı. Kuran'ı zamanın şartlarına göre 
kendi neslinden gelen âlimlerin daha iyi 
açıklayacağını anladı ve ümmetini onların 
etrafında toplamak istedi. Onun için bu 
kutlu neslin temsilcileri olan Hz. Ali, 
Fatıma, Hasan ve Hüseyin'e çok 
ehemmiyet verdi.  Maalesef bugün İslam 
âlemi çoğunluk olarak bu kutsal nesle 
karşı olan Emevilerin yorumladığı ve bir 
kısmının uyduma olduğu bir İslam 
anlayışını kendi halklarına telkin ettiği için 
İslam âlemi bu duruma düştü. 

Vakfıkebir İlçesi Fevziye Ortaokulu'ndan bir grup öğrenci,  gazetelerin baskı
aşamaları ve gazetecilik hakkında bilgi almak için gazetemize ziyaret gerçekleştirdiler. 

HABER

YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN
BAŞKAN'A ZİYARET 

Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat beraberinde İlçe Başkanı Sadettin Çiçek
ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vakfıkebir Belediye Başkanı Balta'yı makamında ziyaret ettiler.

eniden Refah Partisi 

YTrabzon İl Başkanı 
Süleyman Pulat, 

Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Saadettin Çiçek, il ve ilçe 
yöneticileri ile birlikte Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında ziyaret 
ederek bir süre sohbet ettiler. 
Ziyaret sırasında il ve ülke 
gündemi konuşuldu.
“MİSAFİRPERVERLİĞİNİZ 
İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın 
makamında gerçekleşen 
ziyarette, Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İl Başkanı Süleyman 
Pulat misafirperverliği için 
memnuniyeti dile getirdi. 
Başkan Pulat, “Partimizin il, ilçe 
ve genel merkez kongrelerini 
tamamladık. Kongrelerimiz 
yoğun katılım ve coşkulu 
kalabalıklarla gerçekleşti. İlçe 
Başkanımız Sadettin Bey 
kongre sonrası partimizi ziyaret 
ettiğinizi söyledi. Çok mutluluk 
duyduğumu ifade etmeliyim. Bu 
tür ziyaretlerin olması karşılıklı 
istişare bakımından büyük 
önem taşıyor. Vakfıkebir 
ilçemizi her ziyaretimizde mutlu 
ayrılıyoruz. İlçe halkının yakın 
ilgi ve alakası, ilçe esnafının ve 
halkının misafirperverliği bizleri 
mutlu ediyor. İlçe teşkilatı 
olarak Bugüne kadar 
Vakfıkebir'imizin hayrını olan 

her şeye destek olunduğu 
bilgisini aldım. Buda mutluluk 
verici. Bundan sonrada olmaya 
devam edeceğiz. 
Misafirperverliğiniz için 
teşekkür ediyoruz” dedi.
“BİRLİKTE HAREKET 
ETMEYE İHTİYACIMIZ VAR”
Görev süresi boyunca ilçedeki 
tüm siyasi partilerle iyi 
diyaloglar içerisinde olmak için 
gayret gösterdiklerini ifade 
eden Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta, 
“Hepimizin ortak amacı hizmet 
etmektir. Gençlik yıllarımızda 
rahmetli Adnan Demirtürk 
abimiz ile çalışma fırsatı 
bulmuştum. Kendisinin 
gençliğimizin maneviyatının 
güçlendirilmesi için çok önemli 
çalışmaları olmuştur. Değerli 
abimize Yüce Allah gani gani 
rahmet eylesin. Vakfıkebir 
imizin huzura, kardeşliği ve 
birlikte hareket etmeye ihtiyacı 
var. Bizler hiç kimseyi 
kırmadan, ayrıştırmadan 
hizmet etmeye çalışıyoruz. 
Bütün siyasi partilerimize 
kapımız her zaman açıktır. 
Onlarda bizleri davet ediyorlar, 
gidiyoruz. Gelen tüm önerilere 
açığız. Hakaret içermeyen 
eleştirilere saygı duyuyoruz. 
1992 yılından itibaren 
Vakfıkebir siyasetimizin 
içerisinde bulunuyorum. 2009 
yılından itibaren ise kesintisiz 
olarak siyaset yapıyorum. 

Siyasette uyum çok önemlidir. 
Ne seçim döneminde nede 
göreve geldikten sonra enkaz 
edebiyatı yapmadım. Bizler 
eksiklikleri bilerek onları 
çözmek için göreve talip olduk. 
Hizmet ederken her zaman 
Yüce Allah'a hesap 
vereceğimizi aklımızdan 
çıkarmıyoruz. Seçim 
dönemlerinde vatandaşlarımıza 
hesabımızı veriyoruz. Ancak 
asıl hesap bu görevlerden 
sonra mahşerde vereceğimiz 
hesaptır. Başımızı yastığa 
koyduğumuzda vicdanımız 
rahat olması lazım. İnsanız 
eksiklikler, hatalar 
yapabilirsiniz. Ancak niyetiniz 
halis olmalıdır. Görev süremiz 
içerisinde hiçbir şeyi 
vatandaşımızdan saklayarak 
yapmadık. Açık ve şeffaf 
olmaya özen gösterdik. 
Önceliğimiz her zaman 
Vakfıkebir'in kazanmasıdır. 
Değişim isteniyor. Alışkanlıkları 
değiştirmek çok kolay olmuyor. 
Sivil toplum kuruluşlarımızla, 
siyasi partilerimizle, 
vatandaşlarımızla hep birlikte 
değişim için çalışmalıyız. 
Büyükliman Yöremiz, 
yöremizden çıkan iki 
Milletvekilimiz ile tarihi bir ivme 
yakaladı. İçimizden çıkan 
değerlerimize sahip çıkalım. 
Nazik ziyaretiniz için teşekkür 
ediyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum” dedi.

GAZETECİ, YAŞADIĞI TOPLUMUN
BİR ANLAMDA VİCDANIDIR
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KARADAĞ YOLUNU KONUŞTULAR 
Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Güven ve
Murat Bitişyılmaz Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.

T
rabzon Orman Bölge 
Müdürü Emin Yılmaz, 
Bölge Müdür Yardımcıları 

Mustafa Güven ve Murat 
Bitişyılmaz ile birlikte Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında ziyaret 
ederek Karadağ Yayla yolunda 
devam eden asfalta hazırlık 
çalışmaları ile ilgili istişarelerde 
bulundular.
“ASFALTLAMA ÖNCESİ SON 
HAZIRLIK”
 Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ziyaret 
sırasında yaptığı 
değerlendirmede; “Karadağ 
Yayla yolumuz, hem Karadağ 

Yaylamıza hem de çevre 
obalara ulaşım için büyük önem 
taşıyor.  Bizler belediyemiz 
imkanlarımız ile geçmiş 
dönemde yol güzergahında 
önemli bir harcama yaparak 
genişleme, yol bakım ve onarım 
çalışmaları yapmıştık. Daha 
sonra çeşitli nedenlerle yolun 
zemini yeniden bozuldu.  
Geçtiğimiz günlerde yetkili 
arkadaşlarımızla birlikte yol 
güzergahında incelemelerde 
bulunarak çalışmaların nasıl 
gittiği konusunda yerinde 
inceleme fırsatı bulunduk. 
Yapılan çalışmalar ve planlama 
doğrultusunda Deregözü 

Mahallemizden Karadağ 
Yaylamıza kadar olan güzergahı 
malzemeli bakım onarım ve 
asfalta hazırlık çalışması 
gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar 
tamamlandığında yolumuz hem 
sağlam bir altyapıya kavuşarak 
kullanım için hazır hale gelecek 
hem de planladığımız 
asfaltlama çalışması için 
düzenlenmiş olacak. Bugün de 
Trabzon Orman Bölge Müdürü 
Emin Yılmaz, Bölge Müdür 
Yardımcıları Mustafa Güven ve 
Murat Bitişyılmaz ziyaretimize 
gelerek yapılan çalışmaların son 
durumu ile ilgili fikir alışverişinde 
bulunduk.” dedi.

İLÇE İNSAN HAKLARI
KURULU TOPLANTISI YAPILDI
İlçe İnsan Hakları Kurulu toplantısı Vakfıkebir İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan 
başkanlığında Belediye 

Başkanı Muhammet Balta'nın ve 
kurul üyelerinin katılımı ile İlçe 
İnsan Hakları Kurulu toplantı 
düzenlendi. Toplantıda, İlçe 
İnsan Hakları Kurullarının 
oluşturulması, çalışma şekilleri, 
başvuru şekli ve başvuruların 
sonuçlandırılmasına ilişkin 
konular görüşüldü.

“İNSAN HAKLARI KURULU!”
“İl ve İlçe İnsan Hakları 
Kurullarının Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmelik” gereğince toplumda 
ve kamu görevlilerinde insan 
hakları bilincini geliştirmek, 
insan haklarını korumak, ihlal 
iddialarını incelemek ve 
araştırmak, insan hak ve 
özgürlüklerinin kullanılmasının 
önündeki engeller ile hak 

ihlallerine yol açan sosyal, 
siyasi, hukuki ve idari 
nedenleri incelemek, 
araştırmak ve bunların 
çözümüne ilişkin önerilerde 
bulunmak üzere toplandılar 
düzenlenmektedir. 2.11.2000 
tarihli ve 24218 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren "İnsan Hakları 
Kurullarının Görev, Kuruluş ve 
Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine 
dayanarak, ülkemizde insan 

haklarının korunmasını 
sağlamak ve insan hakları 
ihlallerini önlemek için gerekli 
araştırmaları yapmak ve 
bunların sonuçlarını yetkili 
mercilere bildirmek, toplumu ve 
uygulayıcıları eğitmek, konu ile 
ilgili Devlet Bakanlığınca verilen 
görevleri yerine getirmek 
amacıyla İnsan Hakları İl ve ilçe 
Kurulları oluşturulmuştur.
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HALKIMIZIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ
İÇİN FEDAKARCA ÇALIŞIYORSUNUZ!
Kaymakam Uzan, Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, İlçe Jandarma Komutanı
J.Ütğm. Mert Oğuztarhan'dan Jandarma tarafından yapılan asayiş çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Vakfıkebir 

İlçe Jandarma Komutanlığı'nı 
ziyaret etti. Vakfıkebir ilçe 
Jandarma Komutanlığında 
incelemelerde bulunan 
Kaymakam Uzan, İlçe 
Jandarma Komutanı J.Ütğm. 
Mert Oğuztarhan'ın makam 
odasında, İlçe Jandarma 
Komutanlığı personeli 
tarafında ilçede yapılan asayiş 
ve güvenlik çalışmaları 
hakkında bilgiler alarak, 
Jandarma Komutanlığı 
personeli tarafından ilçe 
genelinde yapılacakları asayiş 
ve güvenlik çalışmalarında 
kendilerine başarılar diledi. 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, 
beraberindeki İlçe Jandarma 
Komutanı J.Ütğm. Mert 
Oğuztarhan ve İlçe Jandarma 
Komutan Vekili Asb.Kd.Bçvş. 
Aydın Bıçak ile birlikte İlçe 
Jandarma Komutanlığı'nı 
ziyaret ederek burada görev 
yapan personelle bir süre 
sohbet eden Kaymakam 
Uzan, “Ülkenin her karış 
toprağında bu kutsal vazifeyi 
yerine getirmenin ayrı bir 
gururu ve onuru olduğunu 
biliyorum. Burada görev 
yapan kardeşlerimizi kutluyor, 
görevlerinde üstün başarılar 
diliyorum” dedi.

“TARİHİ ŞAN, ŞEREF VE 
BAŞARILARLA DOLU 
JANDARMA'MIZLA HER 
ZAMAN GURUR 
DUYMAKTAYIZ”
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan ziyaret sırasında yaptığı 
açıklamada; "Güvenlik 
güçlerimiz, halkımızın huzuru 
ve güvenliği için fedakarca 
çalışıyorlar. Güvenlik 
birimlerimizin görevi, 
halkımızın huzurunu temin 
etmektir. Milletimizin huzuru, 
asayişin temini ve devletimizin 
güvenliği için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmayarak 
canla başla hizmet veren, 
tarihi şan, şeref ve başarılarla 
dolu temel kurumlarımızdan 
olan Jandarma Teşkilatımızla 
her zaman gurur duymaktayız. 
Jandarma Teşkilatı Türkiye'nin 

bölünmez bütünlüğünün 
korunması, vatandaşlarımızın 
huzur içerisinde yaşaması ve 
ülkemizde düzenin 
sağlanması gibi önemli 
görevleri, üstün hizmet 
anlayışıyla, başarıyla yerine 
getirmektedir. Yurdumuzun 
her köşesinde halkımızla iç 
içe ve büyük bir özveriyle 
görev yapmakta olan 
Jandarma Teşkilatı, “Önce 
insan” diyerek ve “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın” 
anlayışına sahip olarak, 
vatandaşlarımızın hak ve 
özgürlüklerini gözeten, halkın 
memnuniyetini sağlayan bir 
görev bilinci ve hizmet 
anlayışı ile halkımızla 
bütünleşmiştir. Bu duygu ve 
düşüncelerle İlçe Jandarma 
Komutanlığımızda başarıyla 
görev yapan arkadaşlarımızı 
kutluyor, bu vesile ile görevleri 
başında hayatını kaybeden 
kahraman şehitlerimizi 
rahmet, başta Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK olmak üzere 
gazilerimizi minnetle anıyor, 
İlçemizde ve Ülkemizin her bir 
köşesinde görev yapan 
Jandarma Teşkilatımız başta 
olmak üzere tüm güvenlik 
güçlerimize görevlerinde 
başarılar diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

16.12.2022

VAKFIKEBİR'DE, "İNSAN HAKLARI"
KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu öğretmen, Veli ve öğrencileri empati kurarak  ölümcül bir
genetik kas hastalığı olan SMA Tip 1 hastası Egemen Öztürk için valilik izniyle başlatılan kampanyaya katıldılar.

V
akfıkebir Fen Lisesi 
Pansiyonu Konferans 
Salonundaki seminere 

Trabzon Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekan Yardımcısı, 
Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve 
Ceza Muhakemesi Hukuku 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. 
Soner Demirtaş ile Trabzon 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Kamu Hukuku Bölümü öğretim 
Üyesi Dr. Betül Kalyoncu 
tarafından verilen seminere 
Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, daire amirleri ve 
kurum çalışanlarıyla, din 
görevlileri, öğretmen ve 
öğrencilerin katıldığı programda 
konuşmacılar "İnsan Hakları" 
bağlamında; Uluslararası 
düzeyde insan hakları ve bu 
hakların korunması noktasında 
atılan adımlar, kurulan 
teşkilatlar, bireysel ve evrensel 
düzeyde bireyin haklarının 
korunması, bireysel ve 
devletlerarası düzeyde başvuru 
ve yargı süreçleri ile ceza 
hukuku bağlamında; kişi hak ve 
özgürlüklerinin korunması, hak 
ve özgürlüklerin sınırları, adil 
yargılanma hakkı, yargılama 

süreçleri, devletin ve bireyin 
güvenliği ve Türkiye'nin taraf 
olduğu sözleşmelere ilişkin 
konularda bilgilendirmede 
bulundular.
“KİŞİ HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLERİNİN 
KORUNMASI”
10 Aralık 1948 yılında İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi BM 
Genel Kurulu'nun kabul 
edildiğini belirten Dr. Betül 
Kalyoncu konuşmasında insan 
hakları kavramının insanların 
sadece ve sadece insan 
olmalarından kaynaklanan 
haklar olduğunu belirttikten 
sonra insan haklarının ne 
şekilde sınıflandırıldığına 
değindi. Konuşmacı Dr. 
Kalyoncu, ayrıca uluslararası 
düzlemde Birleşmiş Milletler 
Örgütü'nün İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisi öncülüğünde 
insan hak ve özgürlüklerini 
koruma altına alınmasına 
yönelik faaliyetleri bulunduğu 
belirtti. Bölgesel düzlemde 
Avrupa, Amerikan ve Afrika 
insan hakları sistemlerinde yer 
alan ve insan haklarının 
korunması ve geliştirilmesi 

amacıyla kurulan koruma 
mekanizmalarına değinen 
Kalyoncu, söz konusu koruma 
mekanizmalarının faaliyetlerini 
özetledi. İnsan hakları ile caza 
hukuku ilişkisi hakkında 
değerlendirmelerde bulunan Dr. 
Öğretim Üyesi Soner Demirtaş 
konuşmasında şu hususları 
vurguladı: Türk Ceza 
Kanununun 1. maddesine 
baktığımızda burada ceza 
kanunun amaçlarından biri 
olarak kişi hak ve 
özgürlüklerinin korunması 
olduğu vurgulanır. Bir taraftan 
kanun ile kişi hak ve 
özgürlüklerinin korunması 
amaçlanırken diğer taraftan 
yine ceza kanunu ile birlikte 
hak ve özgürlüklere çok ağır ve 
derin bir şekilde müdahalede 
bulunulmaktadır. Ceza 
kanunları bu kadar ağır 
müdahalede bulunduğundan 
dolayı insanların adaletsiz ve 
haksız bir biçimde ceza ve 
diğer tedbirlere maruz 
kalmaması amacıyla başta 
İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi ve Avrupa İnsan 
hakları sözleşmesi gibi 
uluslararası belge ve 
sözleşmelerde insanları keyfi 
uygulamalara karşı güvence 
altına alan hükümlere yer 
verilmiştir. Türk Ceza Kanunu 
ve Ceza Muhakemesi 
Kanunu'nun hak ve özgürlükler 
bakımından değerlendirmesini 
yapan Demirtaş Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinde 
düzenlenen adil yargılanma 
hakkında da açıklamalarda 
bulunarak konuşmasını 
tamamladı.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNDEN
BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA SÜRPRİZ 
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
başkanlığında yapıldı. Bir süre önce sözleşmeli personel statüsüne geçirilen Büyükşehir
çalışanları, Başkan Zorluoğlu'na toplantı öncesi çiçek takdiminde bulunarak teşekkürlerini iletti.

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN'DAN
TAŞINMAZ (ARAZİ) SATIŞ İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                            Basın ILN 1749136

Mahallesi

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda pafta, ada, parsel mevcut imar durumu, muhammen bedeli ve geçici 
teminatı yazılı 2 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Artırım 
şeklinde ihale edilerek satılacaktır.
1- İhale 27/12/2022 tarihinde saat 14:00'deBelediye Binasında belediye encümen salonunda encümen 
üyeleri huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye çıkartılan arsaya ilişkin şartname ve belgeler mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler 
Müdürlüğünde görülüp incelenebilir ve 300,00.-TL bedel mukabilinde satın alınabilir.
3- İhale saatine kadar geçici teminatın yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk 
Parası veya bankalardan temin edilecek süresiz teminat mektupları kabul edilecektir. 
İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;
1. Kanuni ikametgahı gösterir belge ve tebligat adresi (gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeyi 
getirmesi gereklidir.)
2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (İhale Tarihinden önceki son 3 ay içerisinde alınmış)
a. Gerçek kişilerden istenmeyecektir. 
b. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline 
kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge.
3. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin; aslı veya noter tasdikli sureti)
4. İmza Sirküleri (İhale tarihinden önceki son 6 ay içinde düzenlenmiş)
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
b. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin 
vekaletnameleri ve vekalete bağlı noter tasdikli imza sirküleri,
6. Her sayfası imzalı ilgili ihale şartnamesi.
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
8. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan “Belediyeye Borcu Yoktur” belgesi 
9. Geçici teminat dekontu/makbuzu veya banka teminat mektubu. 
10. İhale dosyası satın alma makbuzu.
11. Adli Sicil Kaydı
4- Satışı yapılacak taşınmazlar5615 Sayılı Kanun gereğince KDV'den muaftır. 
5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Pafta No
Ada
No

Parsel
No

Cinsi Yüzölçümü
Muhammen

Bedel
Geçici

Teminat
İhale
Saati

İshaklı G42b01b3a 117 12 Tarla 113,94 m² 3.987,90.-TL 119,64.-TL 14:00
İshaklı G42b01b4b 122 3 Tarla 413,62 m² 14.476,00.-TL 553,94.-TL 14:00

İLAN OLUNUR.

rabzon Büyükşehir 

TBelediye Meclisi, aralık ayı 
toplantılarına başladı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, salonda 
bulunan Meclis üyeleri, ilçe 
belediye başkanları, Büyükşehir 
Belediyesi ve TİSKİ Genel 
Müdürlüğünün üst yöneticileri ve 
basın mensuplarını selamlayarak 
Meclis toplantısının açılışını 
gerçekleştirdi.
“ALLAH'TAN RAHMET 
DİLEDİ”
Meclis toplantısına dün 
aramızdan ayrılan gazeteci 
Cevat Kol'u anarak başlayan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, “Trabzon'da ve 
Türkiye'de basın anlamında 
önemli çalışmalar yapmış Cevat 
Kol kardeşimizin vefatından 
derin üzüntü duyduk. Kendisine 
Allah'tan rahmet; yakınlarına, 
sevenlerine ve basın camiamıza 
da başsağlığı dileklerimi 
iletiyorum” dedi.
“GEÇMİŞ OLSUN 
DİLEKLERİNİ İLETTİ”
İYİ Parti Milletvekili Hüseyin 
Örs'e de geçmiş olsun dileklerini 
ileten Başkan Zorluoğlu, “Birkaç 
gün önce Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında müessif bir 
hadise gerçekleşti. Bir fiziki 
müdahale, bir şiddet hadisesi. Ve 
Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Hüseyin Örs de bu hadise 
neticesinde hastaneye kaldırıldı. 
İl Başkanı Azmi Bey'den ve 
Meclis Üyemiz Aslan Güner 
Bey'den aldığımız bilgi sağlık 
durumunun iyiye gittiği, servise 
çıktığı ve bugün yarın taburcu 
olacağı şeklinde. Değerli 
Milletvekilimize geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz. Ve bu 
türden müessif hadiselerin Gazi 
Meclis çatısı altında bundan 
böyle gerçekleşmemesini de 
gönülden temenni ediyoruz” diye 
konuştu. 
“ÇİÇEK TAKDİM ETTİLER”
Toplantı salonuna geçerken 

Büyükşehir personelinin 
kendisine yaptığı sürprizle ilgili 
de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, 
“Meclis toplantısına gelirken 
personelimizin bir kısmı kapıda 
bize sürpriz yaptılar ve çiçek 
takdim ettiler. Biliyorsunuz 
Meclisimizin verdiği yetkiye 
istinaden sözleşmeli personel 
konusunda çalışma yapmıştık. 
Ve en son Sayın 
Cumhurbaşkanımızın sözleşmeli 
personelle ilgili hususları 
açıklamasından sonra 
çalışmamızı somutlaştırarak 
tamamladık. Bu çerçevede 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinde 2 ve 4 yıllık 
üniversite mezunlarının 
tamamını, hiçbir tanesini istisna 
tutmadan, kendi talepleri 
doğrultusunda olmak kaydıyla 
sözleşmeli personel statüsüne 
geçirdik. Bu çalışma, Büyükşehir 
Belediyesi ve TİSKİ olmak üzere 
toplam 635 personelimizi 
etkilemiştir. Sayın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımızın 
ifade ettiği tarihe göre aralık ayı, 
olmazsa ocak ayının başında 
sözleşmelilerle ilgili kanun, yüce 
Mecliste yasalaşırsa 2. aşamaya 
geçmiş olacağız. Böyle bir 
düzenleme yapabilmemiz için 
bize verdiği yetki nedeniyle 
Meclisimize teşekkür ediyorum.  
Büyükşehir Belediyemizin bütün 
hizmetlerinde çok ciddi katkıları 
olan, şu andan itibaren istihdam 
ettiğimiz sözleşmeli 
personelimize de yeni 
uygulamanın hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” ifadelerini 
kullandı.
“PERSONEL ŞİRKETLERİNDE 
ÇALIŞANLAR YARARLANDI”
Meclis üyesinin bazı şirketlerde 
çalışan personelin neden 
kapsam dışında tutulduğunu 
sorması üzerine Başkan 
Zorluoğlu, soru işaretlerini 
gideren açıklamalarda bulundu. 
Personel şirketlerinde çalışan 
personelin belediyede 

çalıştırıldığını dile getiren 
Başkan Zorluoğlu, “TRABİTAŞ 
bir personel şirketi değil. 
Tamamen belediyemizin şirketi 
olmakla birlikte belediyenin 
sosyal tesislerinin işletilmesi, 
otoparkları ve hafriyat alanlarının 
işletilmesi gibi işlerle mükellef 
olarak kuruldu. Personeli de o 
şekilde alındı. Bizim şöyle bir 
mecburiyetimiz var. Belediyede 
sözleşmeli olarak alınan 
personel, belediyede çalışmak 
durumunda. Bunların herhangi 
bir dış şirkette memur olarak 
çalıştırılması mümkün değil. 
TRABİTAŞ'ta çalıştırılmakta olan 
üniversite mezunu 
arkadaşlarımız var, epey bir sayı 
da tutuyor ancak onları 
sözleşmeli yaparsak, hepsini 
artık belediyenin birimlerinde 
çalıştırma mecburiyeti var. 
Onların yerine de yeni personel 
alma zarureti var. O nedenle 
TRABİTAŞ gibi personel şirketi 
dışındaki şirketlerimizin 
personelini değerlendiremedik. 
Ancak TULAŞ personeli 
zamanında Büyükşehir 
Belediyesi personeliydi. Biz 
onları şirket kurulunca oraya 
devrettik. Bir adaletsizlik 
olmaması bakımından TULAŞ'ı 
kapsam içine aldık. Onun için 
KENT A.Ş. ve TRABİTAŞ'ta 
çalışanları maalesef bu kapsama 
alamadık. İnşallah, ilerleyen 
zamanlarda başka bir şekilde 
onlara da yardımcı olacak 
şekilde başka düzenleme yapılır” 
dedi.
“GÜNDEM MADDELERİ 
GÖRÜŞÜLDÜ”
Gazeteci Cevat Kol'un cenaze 
törenine katılacak olan Başkan 
Zorluoğlu, açıklamalarının 
ardından, oturum Başkanlığını 
Büyükşehir Belediye Meclis 
Başkan Vekili Atilla Ataman'a 
devretti. Meclis toplantısı 30 
gündem maddesinin görüşülüp 
ilgili komisyonlara havale 
edilmesinin ardından sona erdi.



Büyükliman
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V
akfıkebir İlçesi Fevziye 
Ortaokulu 5/A sınıfı 
öğrencileri Trabzon İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından toplumsal değerleri 
yaşatmak, gelecek kuşaklara 
en doğru şekilde aktarmak 
amacıyla yürütülen “Yaşat ki 
Değer Bulsun”  projesi Aralık 
ayı “Adalet”  değeri 
münasebetiyle ilçemiz Adalet 
Sarayına ziyaret gerçekleştirdi. 
Burada Cumhuriyet Savcısı 
Kadir Enes Atilla ve Hakim 
Burak Oğuz Çiftçi'yi ziyaret 
eden öğrenciler adalet 
mekanizmasının nasıl işlediği 
konusunda bilgi aldılar. 
Öğrencilerin merak ettiklerini 
sorma imkanı buldukları 
ziyarette, Cumhuriyet Savcısı 
Sayın Atilla ve Hakim Sayın 
Çiftçi tarafından mahkeme 
salonunda bir duruşmanın 
nasıl gerçekleştiği 

canlandırmalı olarak anlatıldı. 
Ziyarette öğrencilere Okul 
Müdürü Murteza Kıran ve Sınıf 
Öğretmenleri Selçuk Çalık da 
eşlik ettiler. Okullarda 
öğrencilere kitap okuma 
alışkanlığı kazandırarak 
okuyan, okuduğunu anlayan, 
kitap okuma alışkanlığını 
benimsemiş kültürlü 

bireylerden oluşan toplum 
yapısı oluşturmak amacıyla 
yürütülen “Okursuz Kütüphane 
Kalmasın” projesi kapsamında 
İlçe Halk Kütüphanesi ziyaret 
edildi. Ziyarette kütüphane 
müdürü Levent Baş okumanın 
önemine değinerek kütüphane 
üyelik sistemi hakkında bilgi 
verdi.

MHP TRABZON İL BAŞKANI BELLİ OLDU
MHP'nin Trabzon il Başkanlığında Bekir Sıtkı Tarım'ın istifası sonrasında yeni başkanın kim olacağı
merak konusu olmuştu. Merakla beklenen haber geldi ve MHP'nin Trabzon il başkanı belli oldu.

KADIN YAŞAM VE İSTİHDAM
MERKEZİ'NDE SONA YAKLAŞILDI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'da bir ilk olarak hayata geçirdiği Kadın
Yaşam ve İstihdam Merkezi Projesiyle yakından ilgileniyor. Eşi Sevcan Zorluoğlu ile inşaat alanında incelemelerde
bulunan Başkan Zorluoğlu, projeyi 2023 yılının mart ayında hizmete açmayı planladıklarının müjdesini verdi.

T
rabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu'nun önem 

verdiği projeler arasında yer 
alan ve özellikle kadınlar 
tarafından merakla beklenen 
Kadın Yaşam ve İstihdam 
Merkezi'nde çalışmalar tüm 
hızıyla devam ediyor. Şehrin 
marka değerini yükseltecek 
projelerin yapım süreçlerini 
yakından takip eden Başkan 
Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu 
ile birlikte çalışmaları yerinde 
inceledi. Basın mensuplarının 
da ilgi gösterdiği incelemelere; 
AK Parti Trabzon İl Kadın 
Kolları Başkanı Meryem 
Sürmen, kadın kooperatiflerinin 
temsilcileri ile ilgili daire 
başkanları ve başkan 
danışmanları da eşlik etti.
“MART AYINDA HİZMETE 
AÇILACAK”
İncelemelerinin ardından basın 
mensuplarına açıklamalarda 
bulunan Başkan Zorluoğlu, 
“Çok ihtiyaç duyulan böyle 
muhteşem bir eserin 
Trabzon'umuza 
kazandırılmasından son derece 
mutluyuz. Burası tamamen 
kadınlarımıza özel bir 
kompleks, bir yaşam alanı 
olması hasebiyle Trabzonlu 
kadınlara, hanımefendilere 
hayırlı olsun. İnşallah mart ayı 
içerisinde burayı bütünüyle 
tamamlayıp hizmete açmayı 
planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
“SOSYAL TESİS ALANLARI 
BULUNACAK”
Kadın Yaşam ve İstihdam 
Merkezi'nin dört ana bölümden 
müteşekkil bir büyük yaşam 
alanı olacağını vurgulayan 
Başkan Zorluoğlu, şu ifadeleri 
kullandı; “Ana bölümlerden bir 
tanesi, sosyal tesis dediğimiz 
içerisinde yarı olimpik yüzme 
havuzu, fitnees salonu, spor 
salonu, kafeterya, sauna, fin 
hamamı gibi kısımların olduğu 
sosyal hizmet alanı olarak 
hizmet verecek.”
“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE 
KATKI YAPACAK”
“Yine bir başka alan, 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
kadınlarımıza sunacağımız bir 
takım hizmetlerin yürütüleceği 
Kadın ve Aile Danışma Merkezi. 
Bu özel bölümde psikoloğumuz, 
diyetisyenimiz, avukatımız, 
fizyoterapistimiz ile sorunları 
olan hanımefendilerin 
sorunlarının çözümüne katkı 
yapılacak.”
“KADINLARIMIZ ÜRETTİKÇE 
KAZANACAK”
“Merkez içerisinde 12 adet 
büyük atölyemiz bulunacak. Bu 
atölyeler kadınlarımızın 
üreteceği ve ürettiklerini 

değerlendirebileceğimiz çok 
kıymetli alanlar. Burada da bir 
taraftan halk eğitim üzerinden 
kurslarımız olacak ama diğer 
taraftan da şehrimizdeki kadın 
kooperatiflerimize alan tahsis 
edeceğiz. Onlar orada 
üretecekler, Büyükşehir 
Belediyesi olarak biz de bu 
üretilenlerin pazarlanması 
konusunda elimizi taşın altına 
koyacağız. Ve burada kadınlar 
ürettikçe kazandıkları bir model 
oluşturacağız. Bu bakımdan da 
burası çok kıymetli bir işlev icra 
etmiş olacak.”
“EĞİTİM FAALİYETLERİ 
YÜRÜTÜLECEK”
“Dördüncü büyük alanımızda 
ise eğitim alanı olarak 
nitelendirdiğimiz güzel bir 
konferans salonu olacak.  
Kadınlarımıza dönük birçok 
eğitimin, birçok faaliyetin 
yürütülebileceği bir mekân 
olarak inşallah bu 4 ana 
başlıkta merkezimiz 
kadınlarımıza hizmet verecek.”
“KİMLER NASIL 
YARARLANACAK”
Sosyal tesis alanından bütün 
kadınların yararlanacağını 
belirten Başkan Zorluoğlu, 
“Orada gerekli sistemi inşallah 
yazılım olarak da fiziki olarak da 
oluşturuyoruz. Havuz, sauna ve 
fitnees salonu gibi yerlerde 
elbette ücretli bir hizmet olacak 
ama bu ücret çok cüzi bir miktar 
olarak belirlenecek. Biz 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
yoksunluk içinde olan 
vatandaşlarımıza özel imkânlar 
sunuyoruz zaten. Orada ki 
bütün imkânlardan tüm kadınlar 
yararlanabilecekler. Kadın Aile 
Danışma Merkezimizden arzu 
eden bütün herkes 
yararlanacak. Kadın 
kooperatiflerimize halk eğitim 
üzerinden yapacağımız kurslara 
katılabilecekler. Eğitim alanında 
da yine yaptığımız tüm 
faaliyetlere konusuna göre 
ilgisine göre hanımefendiler 
tamamen gelip 
faydalanabilecekler” dedi.
“ÇOCUKLAR İÇİN DE 
ALANLAR BULUNACAK”

Merkezde çocukların 
düşünüldüğünü de belirten 
Başkan Zorluoğlu, “Buraya gelip 
atölyelerde faaliyetlerde 
bulunacak hanımefendilerin 
evde bırakamayacakları 
çocukları için bir alan 
oluşturuyoruz. Orada hem 
içeride hem dışarıda çocuk 
oyun alanları var. Bir de tabi 
aynı zamanda sosyal tesislere 
gelen kadınlar için de orası 
kullanılabilecek. Çocuklar için 
bir de Aile Danışma Merkezinde 
bir alan olacak. Yine oraya 
gelen çocuklu hanımefendiler 
görüşmelerini yaparken, hizmet 
alırken yanlarında getirdikleri 
çocukların vakit geçirecekleri bir 
alanımızda orada mevcut. Yani 
birçok bakımdan bu bina 
kompleks bir yaşam alanı 
olacak. Merkezimizde özel 
gereksinimli bireylerimiz için de 
çok özel dokunuşlar var. Bütün 
engelli kadınlarımız, 
çocuklarımız, kız çocuklarımız 
girişten itibaren kendilerine 
uygun çok rahatlıkla 
ulaşabilecekleri mekânlardan 
faydalanacaklar” diye konuştu.
“YÜREKTEN TEŞEKKÜR 
EDİYORUM”
Merkezin Büyükşehir 
Belediyesinin mülkiyetinde bir 
yer olacağını ve Büyükşehir 
Belediyesinin işleteceğini de 
dile getiren Başkan Zorluoğlu, 
“Ancak burası bir hayırsever iş 
insanı tarafından yapıldı. 
Cengiz İnşaat sahibi Mehmet 
Cengiz Bey sağ olsun, onunla 
görüştükten sonra burada bu 
yatırımı yapmaya karar verdik. 
Bizim arkadaşlarımızın 
hesabına göre bugüne kadar 
150 milyonun üzerinde bir 
yatırım yapıldı. Mehmet Bey'in 
kardeşi Kazım Bey burayla 
birebir ilgilendi. Ben de bu süreç 
içerisinde sürekli onlarla 
görüştüm. Sadece yapımı değil 
tefrişinin de büyük bölümü yine 
Cengiz İnşaat tarafından 
sağlanmış oldu. Ben Mehmet 
Cengiz Bey ve Kazım Cengiz 
Bey ile ekiplerine hakikaten 
şehrim adına yürekten teşekkür 
ediyorum” dedi.

YAŞAT Kİ DEĞER BULSUN
Vakfıkebir Fevziye Ortaokulu öğrencileri Trabzon İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün düzenlediği projeler kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. 

M
illiyetçi Hareket Partisi 
Trabzon İl Başkanlığı 
görevini bırakan Bekir 

Sıtkı Tarım'ın yerine gelen isim 
belli oldu. Milliyetçi Hareket 
Partisi Trabzon İl Başkanlığı 
görevini bırakan Bekir Sıtkı 
Tarım'ın yerine Ömer Ayar 
atandı. Eski başkan Bekir Sıtkı 
Tarım tarafından MHP Genel 
Merkezi'ne önerilen Trabzon 
MHP Teşkilatlardan Sorumlu İl 
Başkan Yardımcısı Ömer Ayar 
için olumlu cevap geldi. MHP 
Trabzon İl Başkanlığı için Ömer 

Ayar'ın atandığı öğrenildi. 
Önümüzdeki günlerde Ayar ve 
yeni yönetimin belli olacağı 
kaydedildi.
TARIM "YENİ İL BAŞKANIMIZ 
"ÖMER AYAR" TRABZON 
TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI 
OLSUN.
Alın size adam gibi bir adam. 
İçinden çıkamadığında Liderim 
Dr. DEVLET BAHÇELİ olsa ne 
yapar diye düşündüğünde 
halledemeyeceği hiç bir 
mesele yoktur. Onunda benim 
gibi iki Devleti vardır. Biri 

Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti...diğeri Lider Devlet 
Bahçeli." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN MUMCU, 'BİRLİKTE 
NİCE BAŞARILARA'
AK Parti Trabzon İl Başkanı 
Sezgin Mumcu, atamayla ilgili, 
'Partisinin Trabzon İl Başkanlığı 
görevine getirilen Ömer Ayar'ı 
tebrik ediyor, yeni görevinde 
başarılar diliyorum. Önceki 
Dönem İl Başkanı Bekir Sıtkı 
Tarım'a ise başarılı 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Birlikte nice 
başarılara'' dedi.
BAŞKAN GENÇ'TEN AYAR'A 
TEBRİK
Ortahisar Belediye Başkanı 
Ahmet Metin Genç yaptığı 
açıklamada, 'Cumhur İttifakı 
ortağımız MHP Trabzon İl 
Başkanlığı görevine atanan 
Sayın Ömer Ayar'ı tebrik 
ediyor, yeni görevinde başarılar 
diliyorum. Önceki dönem MHP 
Trabzon İl Başkanımız Sayın 
Bekir Sıtkı Tarım'a başarılı 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum'' ifadelerine 
yer verdi.

BEŞİKDÜZÜ ANADOLU LİSESİ'NİN GURURU OLDU
Beşikdüzü Anadolu Lisesi öğrencisi Medine Eylül Çetinkaya, okul sporları yüzme yarışmaları
100 metre kelebek branşında il üçüncüsü olarak okuluna yüzme branşındaki ilk madalyayı kazandırdı.

üzme Antrenörü 

YHaktan Durmuş, Beden 
Eğitimi Öğretmeni 

Sinan Tozoğlu ile birlikte 
yarışmalara hazırlanarak bu 
önemli başarıyı kazanan 
Medine Eylül Çetinkaya 
hedefinin daha çok çalışarak 
daha büyük başarılara 
ulaşmak olduğunu söyledi. 
Öğrencilerinin almış olduğu 
başarıdan dolayı duymuş 
oldukları memnuniyeti dile 
getiren Beşikdüzü Anadolu 
Lisesi Müdürü Şenol Ziya 
Yıldırım ise “Eğitim-

öğretimdeki başarının yanı 
sıra sosyal aktivitelere de 
önem veriyoruz. Okulumuza 
yüzme branşında ilk 
madalyayı kazandıran 
öğrencimiz Medine Eylül 
Çetinkaya'yı ve emeği geçen 
hocalarımızı tebrik ediyorum” 
dedi. Beşikdüzü Anadolu 
Lisesi öğrencisi Medine Eylül 
Çetinkaya'nın almış olduğu 
başarı Annesi Şenay 
Çetinkaya ve arkadaşları 
tarafından doğum günü ile 
birlikte pasta kesilerek 
kutlandı.



Büyükliman
Postası 7 HABER

ŞAMPİYONLUĞA EMİN ADIMLARLA GİDİYOR
2022-2023 Kenan Kahraman sezonunda A Grubunda mücadele eden Vakfıkebir Veteranlar
tarımı kendi evinde misafir ettiği Görele Veteranlar takımını 7-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Trabzon 2. Amatör küme 
B gurubunda mücadele 
eden Vakfıkebir 

Büyükliman Belediye spor, 
kendi saha ve seyircisi 
önünde misafir ettiği 
Çağlayanspor'a son saniye 
golüyle 3-2 yenildi.  
Karşılaşmanın başından 
sonuna kadar heyecan ve 
çekişmeye sahne olan maçta 
ev sahibi Büyükliman son 5 
dakikaya 2-1 önde girmesine 
rağmen yediği 2 golle 
sahadan mağlup ayrıldı.  
Maçın başından sonuna kadar 
her iki takımda birçok gol 
fırsatından yararlanamadı. B 
gurubunda aynı puana sahip 
1. ve 2. Sırayı paylaşan her iki 
takım oynadıkları güzel futbol 

ile seyircilerden alkış aldılar. 
Vakfıkebir temsilcisi 
Büyükliman Belediyespor 
puan kaybının ardından rakibi 
Çağlayanspor'un 3 puan 
gerisinde ligde ikinci sırada 
yer aldı. Büyükliman 
Belediyespor'a şampiyonluk 

yolunda başarılar diliyoruz. 
Stat: Vakfıkebir İlçe Stadı
Hakemler: Sinan Özcan***, 
Alican Öztürk***, Onur Han***
Büyükliman Bld. Spor: Barak 
Sabri**, Engin**, Osman**, 
Burak**, Talha**, Soner**, 
Yılmaz**, Mehmet **, 
Arif**(Oğuzhan*), Bayram**, 
Adem**(Ünal*)
Çağlayan: Arif**, 
Cengizhan**, Temel**, 
Yusuftan**, Taha**, Efehan**, 
Efe Yiğit**, Harun**, Sercan**, 
Hüseyin**, Doğukan**
Goller: Mehmet Lermi, Burak  
(Vakfıkebir Büyükliman 
Bld.Spor), Harun 3 gol  
(Çağlayanspor)

BÜYÜKLİMAN SON SANİYEDE YIKILDI: 2-3
Trabzon 2. Amatör küme B gurubunda mücadele eden Vakfıkebir Büyükliman Belediye spor,
kendi saha ve seyircisi önünde misafir ettiği Çağlayaspor'a son saniye golüyle 3-2 yenildi.
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T
rabzon, Türkiye'de tenisin 
gelişimi ve yaygınlaşması 
adına Türkiye Tenis 

Federasyonu tarafından 
düzenlenen Türkiye Tenis Ligi 
Finallerine ev sahipliği yapıyor. 
12-18 Aralık tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek final 
müsabakaları öncesi Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Atilla 
Ataman, Türkiye Tenis 
Federasyonu Başkanı Cengiz 
Durmuş ile Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ozan Çetiner'in 
katılımıyla basın toplantısı 
düzenlendi.
“DURMUŞ: ÖNEMLİ BİR 
BAŞLANGIÇ”
Türkiye Tenis Federasyonu 
Başkanı Cengiz Durmuş yaptığı 
açıklamada, “Türkiye tenis 
birliğinin finallerini yapacağız. 
Batman'dan gelmiş sporcuların 
aynı kortta maç yapabilme 
şansını yakalaması demek. Biz 
bu anlamda hep doğru 
çalışmaya yöneldik. Büyükşehir 
Belediyemize, Gençlik Spor İl 
Müdürlüğümüze teşekkür 
ederiz. Trabzon bir spor şehridir. 
Trabzon'un bir tenis şehri olması 
için çok önemli bir başlangıç. 
Bize verilen bu destekler 
dünyanın en önemli sporcusuna 
ulaşmak açısından çok önemli 
bir destektir. Hep birlikte bu 
haftayı yaşayacağız. Herkesi 
maçlarımıza davet ediyorum” 
dedi.
“ÇETİNER: 25 MİLYON 
LİRALIK PROJEYİ DEVREYE 
ALIYORUZ”
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan 
Çetiner, Trabzon'un sahip 
olduğu tenis kompleksiyle 
Türkiye'deki 5 şehir arasında 
olduğunu belirterek, “Spor şehri 
Trabzon'un aslında bir tenis 
şehri de olması gerekir. Bu 
yönde adımlarımızı atıyoruz. 
Çok yakında Sayın Bakanımızın 
talimatlarıyla 25 milyon liralık 
projeyi devreye alıyoruz. 6 tane 
daha kortu kapatacağız ve o 
tesisleri komple revize edip, 
modern bir hale getireceğiz. 
Trabzon aslında yakışır şekilde 
tenis şehri olacak. Sürekli açık 
olan Tenis Akademisi ve 
altyapıdan üstyapıya doğru 
büyük bir sporcu ivmelenmesi 
yaşayacağız. Beşirli bu anlamda 
önemli. Bu organizasyon, 
Trabzon için bir başlangıç 
olacak. Türkiye Tenis Ligi bu 
ülkenin en üst düzeydeki 
organizasyonu. Dolayısıyla bu 
ivmelenmeyi buradan 
başlatacağız. Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza teşekkür 
ediyorum. Verdiği fırsatlarla 

büyük bir sinerji yakaladık” diye 
konuştu.
“OLİMPİYAT 
ŞAMPİYONLARININ ÇIKTIĞI 
ŞEHİR”
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Atilla Ataman ise 
böyle önemli bir organizasyon 
için Trabzon'un tercih 
edilmesinden memnuniyet 
duyduklarını belirterek, “Sayın 
Başkanımız Murat Zorluoğlu, 
şehir dışı programı nedeniyle 
aramızda değil. Öncelikle 
hepinize Sayın Başkanımızın 
selamlarını iletiyorum. Belediye 
yönetimine geldiğimizde 
'Renklerini koruyarak gelişen bir 
şehir' ortaya koymaya yönelik 
bir iddiamız vardı. Başkanımıza 
sempatik gelen benim de ilave 
bir sloganım olmuştu. 'Yaşama 
sebeplerinin arttığı bir şehir.' 
Yani gelecek nesillerin 
Trabzon'da yaşama sebeplerini 
artıracak bir belediyecilik ve 
yerel yönetimler anlayışı ortaya 
koymalıyız. Allah'a hamdolsun 
şu ana kadar geldiğimiz durum 
bunu gösteriyor. Biz var olanın 
şekillenmesini sağlıyoruz. 
Altyapısını hazırlıyoruz. Spor bu 
şehrin genlerinde var. Sadece 
bizim açımızdan çok kutsal olan 
Trabzonspor'la ve onun 
branşlarıyla sınırlı değil, son 
dönemde bireysel sporda 
olimpiyat şampiyonlarının çıktığı 
bir şehir Trabzon” şeklinde 
konuştu. 
“EN ÜCRA KÖŞELERDE 
SEMT SAHALARI 
OLUŞTURULDU”
Tenis Ligi Finalleri için 
Trabzon'un seçilmiş olması 
nedeniyle Tenis Federasyonu 
Başkanı Cengiz Durmuş'a 
teşekkür eden Başkan Vekili 
Ataman, “Çok güzel ve çok 
doğru olmuş. Hükümetimiz 
tarafından, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı aracılığıyla, başarılı il 
müdürlerimiz marifetiyle güzel 
işler yapılıyor. Bu zor coğrafya 
şartlarında şehrimizin her 
yerinde en ücra köşelere kadar 
semt sahaları oluşturuldu. 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığımızın Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü ile uyumlu 
çalışmalarıyla mesafe alıyoruz. 
Tenis Ligi Finallerinde de bize 
düşen her türlü sorumluluğu 
üstlenmeye hazırız” diye 
konuştu.
“DÜNYA NÜFUSUNUN BEŞTE 
BİRİ İZLEDİ”
Trabzonspor'un şampiyonluk 
kutlamalarının dünyada ses 
getirdiğini de vurgulayan Başkan 
Vekili Ataman, “Son dönemde 
sporun etkisi sadece spor 
alanlarında değil. Büyükşehir 
Belediyemizin organizasyonuyla 
gerçekleştirilen Trabzonspor'un 
şampiyonluk kutlamaları 1 
milyar 200 milyondan fazla 
etkileşim aldı. Dünya nüfusunun 
beşte biri Trabzonspor'un 
kutlamalarını izlemiş. Bu müthiş 
bir rakam ve sporun gücünün 
görülmesi açısından çok önemli. 
Geçtiğimiz hafta da 'Denizden 
Dağlara Trabzon' sloganıyla 
Trabzon gastronomisini ön 
planda tutan bir organizasyon 
düzenledik. O da çok etkileşim 
aldı. Tenis sporu Türkiye'de 
başarılı, iyi, güzel gidiyor ama 
katlanarak artması için 
Trabzon'da organizasyon 
düzenlenmesi lazımdı. 
Trabzon'un da bunu hak ettiğini 
düşünüyorum. Bu 
organizasyonun başarılı 
olmasını temenni ediyorum. 
Seçiminizden dolayı başta 
Türkiye Tenis Federasyonu'nu, 
Gençlik Spor İl Müdürlüğünü ve 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
Spor Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığını tebrik ediyorum. Bu 
manada her türlü ödeve hazır 
olduğumuzu da tekraren 
belirtmek istiyorum” ifadelerini 
kullandı.
“RESMİ AÇILIŞ YAPILDI”
Basın toplantısının ardından 
Beşirli Tenis Kortlarında 
gerçekleştirilen resmi açılış 
programına geçildi. Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu ve 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Atilla Ataman'ın sporculara 
başarı dileklerini iletmelerinin 
ardından Türkiye Tenis Ligi 
Finalleri'nin resmi açılışı yapıldı.

TRABZON TENİS LİGİ
FİNALLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Türkiye Tenis Ligi Finalleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman'ın katıldığı basın toplantısının ardından
Trabzon'da başladı. Şehrin genlerinde sporun olduğunu belirten Başkan Vekili Ataman, “Trabzon'da gerçekleştirilmesinden
çok mutlu olduğumuz Tenis Ligi Finalleri'nde üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız” dedi.

VAKFIKEBİR İMAM HATİP
ŞAMPİYONLUKLARA DOYMUYOR!
2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi il birincisi oldu.

O
kul Sporları kapsamında 
Trabzon il birinciliğini 
belirlemek için masa 

tenisinde 34 okul takımının 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Trabzon İl Birincisi 
Vakfıkebir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi olurken 
guruplarda Trabzon'u temsil 
etmeye hak kazandı. 5-13 
Aralık tarihileri arasında 
Trabzon Hayri Gür Spor 
Salonunda yapılan 
şampiyonada Vakfıkebir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
son on yılda katıldığı 
birincilikte yedinci kez birinci 
olarak Trabzon'u guruplarda 

temsil etme hakkı kazandı.  
Baden Eğitimi Öğretmeni 
Selahattin Bayraktar, başta okul 
müdürü ve öğretmenlerimiz, 

okul sporcularımız ve İlçe 
yöneticilerimize katkılarından 
dolayı teşekkür ediyoruz diyerek 
nice başarılarda buluşalım dedi.
Müsabakalar sonucunda, 
Kızlarda birinci Tevfik Serdar 
Anadolu Lisesi, ikinci Trabzon 
Sosyal Bilimler Lisesi, üçüncü 
Arsin Anadolu Lisesi, Dördüncü 
Kanuni Anadolu Lisesi oludu. 
Erkeklerde; Vakfıkebir Anadolu 
İmam hatip Lisesi birinci 
olurken, Beşikdüzü Fatih MTAL 
ikinci, Vakfıkebir Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi üçüncü, 
Çaykara Anadolu Lisesi 
dördüncü oldular.

akfıkebir Veteranlar 

VTakımı sahaya “KADINA 
EL KAL-KA-MAZ” 

pankartıyla çıktı. Bu anlamlı 
mesaj için seyircilerden ve 
kamuoyundan büyük takdir 
topladılar. Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam ise misafir 
takım Görele Veteranlar 
takımına Meşhur Vakfıkebir 
ekmeği hediye ederek hoş 
geldiniz nezaketinde bulundu. 
Esnaf ve Sanatlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam ve 
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Hasan Topaloğlu maçı 
seyircilerle birlikte tribünden 
izlediler. 2022-2023 Kenan 
Kahraman sezonunda A 
Grubunda mücadele eden 
Vakfıkebir Veteranlar Futbol 
tarımı kendi saha ve seyircisi 
önünde misafir ettiği Görele 

Veteranlar takımı Sadık (2), 
Yalçın (2), Zafer, Volkan ve 
Hasan'ın golleri ile 7-0 mağlup 
etti. Şampiyonluğun en güçlü 
takımı olan Vakfıkebir 
temsilcimiz maçın ilk yarısını 
3-0 önde kapattı. Maçın ikinci 
yarısında da üstünlüğünü 
sürdüren Vakfıkebir Veteranlar 
maçtan 7-0 gibi net bir skorla 
ayrılmasını bildi. Ligin ikinci 
yarısına da fırtına gibi giren 
Vakfıkebir temsilcisi, A 
gurubunda oynadığı maçlar 
sonunda topladığı 19 puanla 
liderliğini sürdüren ve artı 29 
averajla oynadığı maçlar 
sonunda gurupta en çok gol 
atan takım unvanını elinde 
bulunduruyor. Vakfıkebir 
temsilcimizin bir diğer maçını 
ise bu hafta sonu kendi 
sahasında öğretmen evi 
yanında bulunan Vakfıkebir 
Suni Çim Sahada ligin ikincisi 

Yomra temsilcisi Altunbaş Yapı 
Veteranlar'a karşı oynayacak. 
Stat: Vakfıkebir İlçe Stadı
Hakemler: Abdulkadir 
Mumcu***, Selman Yılmaz***, 
Mehmet Türkmen***
Vakfıkebir Veteranlar: 
Şenol***, Halil***(Önder***), 
Resul***, Turan***, 
Yalçın***(Osman Tirgil***), 
Volkan***(Erol ***), Ali 
Osman***, Zafer***, 
Hasan***(Sadık***), 
Mustafa***(İlkay***), Osman 
Çil*** 
Görele Veteranlar: Yasin*, 
Metin*, Bora*, Uğur*, 
Mehmet*, Haydar*(Alaattin*), 
Salih*, Ali*, İbrahim*(Mutlu*), 
Yılmaz Kirman*, Naci*(Yılmaz 
Sevim*)
Goller: Sadık Aydın (2), Yalçın 
Kara (2), Zafer Dilek, Volkan 
Emirzeoğlu, Hasan Gülay 
Vakfıkebir Veteranlar

VAKFIKEBİR'DEN ANLAMLI MESAJ! 
Vakfıkebir İlçesinde oynanan Vakfıkebir Veteranlar ile Görele Veteranlar
arasındaki maçta örnek alınacak önemli bir gelişme yaşandı. 

V
akfıkebir İlçesinde 
oynanan Vakfıkebir 
Veteranlar ile Görele 

Veteranlar arasındaki maçta 
örnek alınacak önemli bir 
gelişme yaşandı. 3 Aralık 
“ENGELLİLER GÜNÜ” ve 25 
Kasım “KADINA ŞİDDET'E 
HAYIR” günleri dolayısıyla 
maç öncesi önemli mesajlar 
verildi. Engelliler günü dolayısı 
ile Vakfıkebir ve Görele 
Veteran takımları engelli bir 
vatandaşı hakemlerin izni 
başlama vuruşu yaptırarak 

penaltı attırdılar. Engelli 
vatandaşın penaltı 
vuruşunu gole çevirip 
yaşadığı sevince karşılık 
seyircilerden de alkışlı 
destek geldi. Ayrıca maç 
başlamadan önce 
Vakfıkebir Veteranlar takımı 
“Kadına Şiddet'e Hayır”   
pankartı ile sahaya çıkarak 
önemli mesaj vermesi 
takdirle karşılandı. Bu 
önemli mesajları veren her 
iki takımımızı kutluyoruz. 
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No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

BAYILSA

BAYILSA

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

Her türlü kazı, dolgu, hafr�yat nakl�,

yen� yol açma, yol bakım ve onarım �şler�.

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

M�mar�, Stat�k, Elektr�k, tes�sat proje �şler�.

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

GAZETECÝ, YAÞADIÐI TOPLUMUN
BÝR ANLAMDA VÝCDANIDIR
Vakfıkebir İlçesi Fevziye Ortaokulu'ndan bir grup öğrenci,  gazetelerin baskı
aşamaları ve gazetecilik hakkında bilgi almak için gazetemize ziyaret gerçekleştirdiler. 

> Alper Özkan KARAGÖL 4'de > Sadık AYDIN 2'de

KARADAÐ YOLUNU KONUÞTULAR 
Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Güven ve
Murat Bitişyılmaz, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

YENÝDEN REFAH PARTÝSÝNDEN
BAÞKAN'A ZÝYARET 

Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat, beraberinde İlçe Başkanı Sadettin Çiçek
ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vakfıkebir Belediye Başkanı Balta'yı makamında ziyaret ettiler.

> Abdulkadir AYNACI 4'de

ÝLÇEMÝZ NASIL YÖNETÝLÝYOR
Vakfıkebir Fevziye Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri yaşadığı şehrin nasıl yönetildiğini
öğrenmek için Kaymakam Uzan'a ve Belediye Başkanı Balta'ya ziyaret düzenledi. 


