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183. YIL DÖNÜMÜNDE
BASINLA BÝRARAYA GELDÝLER

ÇÝFTÇÝMÝZ ÜRETEMEZSE
TÜRKÝYE AÇ KALIR 
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, Fındık üreticilerine Fındıkta Bakım ve Beslemenin
önemli olduğuna dair açıklamalarda bulunarak, “Çiftçimiz üretemezse Türkiye aç kalır” dedi

Kısa adı TVİT olan Trabzon Vakfıkebir İşadamları Topluluğu sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında öğrencilere moral motivasyon gezisi düzenledi. 

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 183. kuruluş yıl dönümü nedeni ile Trabzon Valisi
İsmail Ustaoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, basın mensupları ile bir araya geldi.

1993 yılında Karadeniz Kardeşler A.Ş.'nin kurulmasıyla Kebir, tüm Türkiye'nin markası oldu.
Her geçen gün artan talepler doğrultusunda Kebir, kaliteli ve daha lezzetli ürünler sunabilmek ve
Türkiye'nin kahvaltılık ihtiyacını karşılayabilmek için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

TÜRKÝYE'NÝN HER NOKTASINDA

“KEBİR BULUNDUĞU HER NOKTANIN LİDERİDİR,

ÖNCELİĞİMİZ KALİTEDİR"
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Ahmet KAMBUROĞLU

“DOKTOR YOK A DÜÞTÜ”
Vakfıkebir'de bir diğer büyük bir sorun ise; 
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde doktor 
olmayışı…
Bölge hastanesi olarak hizmet veren 
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde, bazı 
branş doktorlarının olmayışı çok büyük bir 
sorun haline geldi…
Muayene ücretlerinden dolayı insanlar özel 
hastanelere gidemiyorlar…
Devlet hastanesinde de doktor olmayınca, 
bu insanlar nereye gidecek?
Hasta olduğunda kendini kime 
gösterecek?
İlaç nasıl alacak?
Doktor olmayışı Vakfıkebir'e özgü bir 
durum değil.
Görele Devlet Hastanesin de bu hafta 
eylem yapıldı.
Doktor olmayışını eleştirdiler…
Doktorlar istifa edip özel hastanelere 
kaçıyorlar.
Devlet Hastanelerindeki ücretler az 
gelince, onlar da kendilerine daha iyi bir 
gelecek hazırlamak için özel hastanelerle 
anlaşma yapıyorlar…
Mecburi görev şartı getirilmeli…
Üniversiteyi bitiren bir doktor, ilk 
atamasından sonra bazı şartları yerine 
getireceğini bilecek…
Devlet hastanelerinde görev yapan 
doktorlarımız, insanlarımıza değer 
verenlerdir…
Sorun büyük…
Çözüm şart…
İnsanlarımızı düşünmek zorundayız.
Türkiye'de doktor yok, bulunamıyor 
demeyeceğiz ve çözüm odaklı olacağız…
***********************
Ne olacak bu sokak hayvanlarımız?
Her yerde, köşe başı ve orta kaldırımlarda 
onları görmek mümkün…
Bazen insanları korkutuyorlar, gece ve 
gündüz yoldan geçen araçlara 
saldırıyorlar.
Bir çözüm üretebiliyor muyuz?
Barınak yapılsa bu sorun ortadan kalkacak 
ama bir türlü yapılamıyor…
Sokak hayvanlarımıza sahip çıkmayalım 
demiyoruz, onları daha çok sahiplenelim 
tabii ki, ama onları rahat ettirmek bizim 
görevlerimiz arasındadır diye 
düşünüyorum…
Sokak hayvanları Vakfıkebir'de büyük 
sorun…
İnsanlarla konuştuğumuzda, herkes bir 
ağızdan sokak hayvanları ne olacak 
sorusuyla karşılaşıyoruz.
Bizlerde sizler için soruyoruz?
Evet; sokak hayvanlarımız ne olacak?
***********************
Vakfıkebir'de birkaç yıl önce yapılan 
yürüyüş yolundaki çekirdek kabuğu 
rezilliği…
İnsanımız temiz değil…
Yapılana işte böyle değer veriyoruz.
Çekirdek yenecekse bir kağıt parçası ile 
kabuğu atılabilir…
Yürüyüş yolunda yapılan park yeri 
akşamları gençlerin uğrak yeri oldu.
Gençler araçları park edip belli başlı bir 
şeyler yiyor ve içiyorlar. Yedikleri ve 
içtiklerini ortalığa bırakıp gidiyorlar…
Neden bu işe dur demiyorlar?
Herhangi bir aile oraya gittiğinde neden 
rahatsız olsunlar ki?
Emniyetin bu tür olaylarla ilgili tedbir 
alması ve ailelerin rahatsız olmamalarını 
sağlamalıdır.
Yapılan emeğe saygı, yapılan hizmete 
saygı bekliyoruz…
Bu pis insanlar kendi evlerinde de aynı 
şeyleri mi yapıyor?
Yediklerini salonun ortasına mı atıyor?
Merak ediyorum doğrusu…

Alper Özkan KARAGÖL
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ÇİFTÇİMİZ ÜRETEMEZSE TÜRKİYE AÇ KALIR
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, Fındık üreticilerine Fındıkta Bakım ve Beslemenin önemli olduğuna dair açıklamalarda bulunarak, “Çiftçimiz üretemezse Türkiye aç kalır” dedi.

V
akfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet 
Kılıç, fındık 

üreticilerine uyarılarda 
bulundu. Başkan Kılıç, 
“Tarımsal Danışmanlık 
birimimizin yapmış olduğu 
saha çalışmaları sonucunda 
iklim değişikliğine bağlı 
olarak soğuk hava dalgası, 
don, fırtına vb. doğal etkiler 
sonucu, tozlanma ve 
döllemede yaşanan 
problemlerden kaynaklı 

verimde düşüşlerin 
gözlendiği, hastalık ve 
zararlılara bağlı olarak da 
ürün kayıpları meydana 
gelebileceğinden bu yıl 
fındık bahçelerinde kültürel 
uygulamalara önem 
göstermemiz gerektiğini 
belirtti.
“BAHÇELERDE İYİ BİR 
HAVA HAREKETİNİN 
SAĞLANMASI ŞARTTIR”
Başkan Kılıç; Bölgemizde 
önemli gelir kaynaklarından 
biri olan fındık için tarım 
takvimine uyarak fındık 
bahçelerinde zararlılarla 
mücadele, bakım ve 
besleme faaliyetlerine 
devam edilmelidir. 
Bölgemizde görülmeye 
başlayan külleme hastalığını 
önlemek ve en aza indirmek 
için kültürel mücadele olarak 
dip sürgün temizliği ve fındık 
bahçe altı temizliği 
yapılmalıdır. Külleme ile ilgili 
Bakanlık onaylı kimyasal 
ilaçlar kullanılabilir. 
Bahçelerde iyi bir hava 
hareketinin sağlanması 

şarttır. Unutulmamalıdır ki 
aynı zamanda bahçe içinde 
bulunan bu yabancı otlar ve 
dip sürgünleri bitki besin 
elementlerine ortak olmakta 
ve fındık gelişimi için gerekli 
olan besin elementlerini 
topraktan sömürmektedirler. 
Yine bu aylar içinde 
atılamayan azotlu gübrelerin 
kalan kısmı toprak tahlili 
sonuçlarına göre bitki dal iz 
düşümlerine verilmelidir. 
Yapraktan uygulama olarak 
ilaç uygulamalarına yaprak 
gübrelerini ilave ederek bitki 
besleme yapabilirler. Fındık 
kurdu ve yeşil kokarca ile 
mücadeleye devam 
edilmelidir. Bu fındık 
zararlılarının her birinin 
ortalama 200 adet fındık 
tanesine zarar verdiği 
unutulmamalıdır. Yine 
bölgemizde fındık 
bahçelerinde büyük oranda 
zarar veren Dalkıran 
zararlısı ile de mücadeleye 
devam edilmelidir. Kültürel 
mücadele olarak bulaşık kış 
döneminde dallar kesilerek 

araziden uzaklaştırılmalı ve 
imha edilmelidir. Hava 
sıcaklıklarının artmasıyla 
Dalkıran zararlısının 
çıkışlarını gözlemlemek için 
fındık bahçelerine kitlesel 
tuzakların asılmasıyla 
yapılan takip sonucunda 
Haziran ve Temmuz 
aylarında bu zararlılara karşı 
kimyasal mücadele 
yapılmalıdır dedi. 
“ÇİFTÇİMİZ ÜRETEMEZSE 
TÜRKİYE AÇ KALIR”
Başkan Muhammet Kılıç 
ifadelerine şöyle devam etti; 
"Çiftçimizi mutlu edemezsek, 
ülkemizi mutlu edemeyiz. 
Çiftçimiz üretemezse 

Türkiye aç kalır. Tarım 
sektörünün en büyük 
problemi, girdi maliyetlerinin 
yüksekliğidir. Dünyada 
pandemi, kuraklık, savaş 
nedeniyle gıda krizleri ve 
kıtlık başladı. Çin başta 
olmak üzere birçok ülkede 
gıda milliyetçiliği yapılıyor. 
Hükümetimizden özellikle 
girdi maliyetlerini azaltacak 
bir üretim teşvik paketi 
açıklamasını bekliyoruz. 
Çiftçilerimizin sigorta primleri 
yüksektir, devletin iyileştirme 
yapmasını bekliyoruz. 
Çiftçilerimizin bereketli 
üretim ve hasat dönemi 
geçirmesini diliyorum dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DEVAM EDİYOR!
Kısa adı TVİT olan Trabzon Vakfıkebir İşadamları Topluluğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrencilere moral motivasyon gezisi düzenledi. 

LGS sınavı için heyecanlı 
bekleyiş sona erdi. LGS 
sınavının bitmesinin 
ardından sınava giren 
öğrencilerin motivasyonunu 
arttırmak için TVİT tarafından 
20 öğrenciye moral 
motivasyon gezisi 
düzenlendi. Bilindiği gibi Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından 

düzenlenen LGS iki 
oturumda gerçekleştirildi. 
Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulundan LGS'ye giren 
20 öğrenciye sınavın 
ardından öğretmenleri Adem 
Albayrak eşliğinde sınav 
yorgunluğunun stresini 
atmak amacı ile moral 
motivasyon gezisi 

düzenlendi. TVİT, Vakfıkebir 
Atatürk Ortaokulumuzdan 20 
öğrencimizi LGS maratonu 
sonrasında küçük bir 
Trabzon gezisi ile 
ödüllendirdi. Akvaryum, 
botanik park, Ayasofya 
müzesi, dondurma ikramı ve 
akşam yemeği ile son bulan 
gezi ile öğrencilerimiz hem 
stres attı, hemde trabzonda 
yeni açılan akvaryumu ve 
farklı yerleri görme şansı 
buldular.
“BU SINAV HİÇBİR ŞEYİN 
SONU DEĞİLDİR”
TVİT tarafından yapılan 
açıklamada; “Unutulmasın ki, 
hiçbir şey gençlerimizin 
sağlığından daha önemli 
değildir. Bu sınav hiçbir şeyin 
sonu değildir. Sınav 

başarısının hayat başarısı 
olmadığını bilmek gerekir.   
Başarı ya da başarısızlığı her 
şeyin başlangıcı ya da sonu 
olarak görmemeli, 
öğrencilerimize bu konuda 
sonuna kadar destek 
olunmalıdır. Bu duygu ve 
düşüncelerle, LGS sınavına 
girecek tüm öğrencilerimize 
sonsuz başarılar diliyoruz. 
Öğrencilerimizin topluma 
faydalı bireyler olması için 
bin bir fedakârlıkla emek 
veren öğretmenlerimize ve 
onları yetiştiren velilerimize 
teşekkür ediyoruz. Zorluklar, 
başarının değerini artıran 
süslerdir. LGS sınavı da bu 
süslerden sadece bir 
tanesidir. Bizlerde TVİT 
gurubu olarak 20 öğrencimizi 

sınav stresini atmaları ve 
moral motivasyonlarını 
artırmak amacı ile sınav 
sonrası Trabzon ilimiz içinde 
küçük bir gezindi yapmaları 
için destek olduk dediler.”

183. YIL DÖNÜMÜNDE
BASINLA BİRARAYA GELDİLER
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 183. kuruluş yıl dönümü nedeni ile Trabzon Valisi
İsmail Ustaoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, basın mensupları ile bir araya geldi.

T
rabzon Valisi 
Ustaoğlu, şunları 
söyledi: “Bugün 

jandarma teşkilatımızın 183. 
kuruluş yıldönümü. Bugün 
jandarmamızla olmak 
istedik. Görevi başında olan 
teşkilatımız. Türk devlet 
geleceğinde tarihi önemli 
süreçten geçmiş 
imparatorluktan 
devraldığımız önemli 
müessesemiz. 1319 
personelimiz görev yapıyor. 

Şuan faillerin 
aydınlatılmasında, olayların 
önlenmesinde gıpta ettiğimiz 
teşkilatımız. Son yıllarda çok 
güzel fiziki mekanlarıyla 
İçişleri Bakanlığımızın çok 
ciddi destekleri var. En son 
başlatılan mutluluğa kurşun 
sıkma sloganı vardı. Sayın 
komutanımız Adem Şen'in 
işin başında yönettiği 
sürecin ülkede dalga dalga 
yayılması takdire şayandır. 
Bu noktada basına da 

teşekkür ediyorum. 
Dünyaya mal olan 
Trabzonspor'un 
şampiyonluk kutlamasında 
bir kişinin burnu 
kanamadıysa sizin 
sahiplenmenizledir. 
Katkınız takdire şayandır. 
Cemiyet Başkanı, Emniyet 
Müdürlüğü ve Büyükşehir 
Belediyesi ile 
yürüttüğümüz çalışmaya 
bu kadar sahip çıkılacağını 
düşünmüyordum. 

Trabzon'da yer yerinden 
oynar algısı ters yüz 
edilerek şampiyonluk 
kutlamaları devam etti ve 
süreci kimsenin burnu 
kanamadan yürütmüş olduk. 
Trabzon son yılların en 
huzurlu günlerini yaşıyor. 
Emniyetimiz ve 
jandarmamızın katkılarıyla. 
Tekrar jandarma 
teşkilatımızın 183. yıl 
dönümünü kutluyorum.”

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ HAZİRAN
AYI TOPLANTILARI SONA ERDİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı toplantılarının son oturumu,
Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman başkanlığında gerçekleştirildi.

rabzon Büyükşehir 

TBelediye Meclisi 
haziran ayı 

toplantılarının son oturumu 
gerçekleştirildi. Büyükşehir 
Belediye Meclis Başkan 
Vekili Atilla Ataman, salonda 
bulunan Meclis üyeleri, ilçe 
belediye başkanları, 
Büyükşehir Belediyesi ve 
TİSKİ Genel Müdürlüğünün 
üst yöneticileri ve basın 
mensuplarını selamlayarak 
Meclis toplantısının açılışını 
yaptı.
“GÜNDEM MADDELERİ 

KABUL EDİLDİ”
Büyükşehir Belediye 
Meclisinin haziran ayı son 
toplantısından gündem dışı 
teklif bulunmayınca Meclis 
gündemine geçildi. Plan ve 
Bütçe Komisyonu'ndan gelen 
1, İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu'ndan gelen 15 
madde olmak üzere toplam 
16 madde müzakere edildi. 
Toplantı, meclis üyelerinin 
oylarına sunulan gündem 
maddelerinin kabul 
edilmesinin ardından sona 
erdi.



Büyükliman
Postası 3 HABER 17.06.2022

1993 yılında Karadeniz Kardeşler 
A.Ş.'nin kurulmasıyla Kebir, artık tüm 
Türkiye'nin markası oldu. Her geçen 
gün artan talepler doğrultusunda 
Kebir, kaliteli ve daha lezzetli ürünler 
sunabilmek ve Türkiye'nin kahvaltılık 
ihtiyacını karşılayabilmek için 
yatırımlarına hız kesmeden devam 
ediyor. 10 bin metrekarelik alanda 
kurulu üretim tesisleri ve 300 çalışanı 
ile günde 150 ton süt işleme 
kapasitesine sahip Kebir'in yurt 
geneline yayılmış 61'den fazla ana 
bayi ve 50 binden fazla tedarikçisi 
bulunuyor.
“KEBİR BULUNDUĞU HER 
NOKTANIN LİDERİDİR, 
ÖNCELİĞİMİZ KALİTEDİR"
KEBİR SÜT Türkiye Satış ve 
Pazarlama Müdürü Yakup Karadeniz, 
markanın gelişimi hakkında 
değerlendirmelerinde bulundu. 
Karadeniz, "Kebir bulunduğu her 
noktanın lideridir, önceliğimiz kalitedir" 
dedi. Karadeniz, KEBİR ailesi olarak, 
Artvin'den Hatay'a, Kars'tan İzmir'e 
kadar Türkiye'nin her bölgesinde 
müşterilerimizle buluşuyoruz. Siz 
değerli müşterilerimize hizmet 
vermekten ve en doğal ürünleri 

sizlerle buluşturmaktan gurur 
duyuyoruz dedi.
“KEBİR'İN BAYİ SAYISI 61'İ GEÇTİ”
10 bin metrekarelik alanda kurulu 
üretim tesisleri ve 300 çalışanı ile 
günde 150 ton süt işleme kapasitesine 
sahip Kebir'in yurt geneline yayılmış 
61'den fazla ana bayi ve 50 binden 
fazla tedarikçisi bulunuyor. Vakfıkebir,  
Yani “büyük vakıf”. Yavuz Sultan 
Selim'in annesi tarafından vakfedilmiş.  
Eski zamanların Trabzon'unda “büyük 

liman”ın bir parçası ayrıca. Her ne 
kadar bayatlamayan kiloluk ekmekleri 
ile ünlü olsa da Karadeniz Kardeşlerin 
markalaştırdığı KEBİR SÜT ve süt 
ürünlerinin 1940 yılında hayat hikayesi 
başladı.  O tarihlerde yörenin 
köylerinden aldıkları tereyağı, peynir 
ve minzinin satışını yaparak 
başladıkları ticari yolculukta İkinci 
Dünya Savaşı yıllarının zorlu 
koşullarına rağmen doğallıktan ve 
kaliteden hiç ödün vermeden 
büyümeye devam etmişler. 1960'lı 
yılların başında ise sadece 
Karadeniz'de değil bölge insanının 
ciddi bir etkileşim halinde olduğu 
İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde de 
bilinir olmuş Kebir Süt Ürünleri. 
Derken İç ve Doğu Anadolu Bölgesi 
de Kebir markasıyla tanışır. 
Sanayileşmenin ilk adımlarının atıldığı 
1993 yılında başlayan şirketleşme 
hamlesiyle kalitesini ve doğallığını 
2000'li yıllara taşıyan Kebir her geçen 
gün artan talepler ve gelişen 
beğeniyle Türkiye'nin kahvaltılık 
ihtiyacını karşılamak için yeni 
yatırımlara girişir. Tesislerini dünya 
standartlarına uygun modernizasyonla 
yenileyen işletme bugün 10 bin 
metrekarelik alanda kurulu üretim 

tesisleri ve 300 çalışanı ile günde 150 
ton süt işleme kapasitesine sahip bir 
rma olmuştur. Yurt geneline yayılmış 
61'den fazla ana bayi ve 50 binden 
fazla tedarikçi ile dolaylı istihdam 
sağladığı kişi sayısı 20 bindir. 
"BU GURUR HEPİMİZİN"
KEBİR SÜT Türkiye Satış ve 
Pazarlama Müdürü Yakup Karadeniz, 
çalışanlarına ve ürünlerini tercih eden 
market ve müşterilerine teşekkür eden 
Karadeniz, "İşini h akkıyla yapan, işini 

yaparken devletini, milletini çalışanını 
koruyan, kollayan, dürüstlükten 
vazgeçmeyen şirketlerin başarılı 
olması tesadüf değildir. Karadeniz 
Kardeşler olarak "önce dürüstlük" 
dedik, "şeffaık" dedik, en iyi ürünü en 
kaliteli ürünü en doğal ürünü 
müşterilerimize sunma gayreti 
içerisinde olduk. Yemediğimiz, 
tatmadığımız, benimsemediğimiz, 
hoşumuza gitmeyen hiçbir ürünü 
müşterilerimize sunmadık. Zaten 
başarımızın en önemli sırrı da bu. 
Tüketicilerimiz, ürünlerimizi beğendiği 
için bugün Türkiye'nin zirvesindeyiz. 
Bugün görüyoruz ki Türkiye'nin 
özellikle tereyağı ve sektöründeki çok 
önemli ürünlerde Kebir bir Türkiye 
markası olmuş, dünya markası olma 
yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 
Başta müşterilerimiz olmak üzere 
katkı veren herkese sonsuz teşekkür 
eder bu başarıların sorumluluğumuzu 
daha da arttıracak bilinciyle hareket 
edeceğimize herkesin emin olmasını 
isteriz. Ülkemize katma değer 
sağlamaya, nesillerdir süren Kebir 
lezzetini hiç bozmadan sizlerin 
mutfağına sofralarınıza ulaştırmaya 
devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINDA
1993 yılında Karadeniz Kardeşler A.Ş.'nin kurulmasıyla Kebir, tüm Türkiye'nin markası oldu. Her geçen gün artan talepler doğrultusunda Kebir,
kaliteli ve daha lezzetli ürünler sunabilmek ve Türkiye'nin kahvaltılık ihtiyacını karşılayabilmek için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

“HEM” TANITIMA DEVAM EDiYOR
Vakfıkebir HEM Müdürü Cemile Kahyaoğlu; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen "Kurslarımızla Köylerdeyiz" tanıtım programını gerçekleştirdik dedi.

H
ayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 

"Kurslarımızla Köylerdeyiz" 
tanıtım programı Vakfıkebir 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu 
başkanlığında kurum çalışanları 
ile birlikte yapılan ziyaretler ile 
gerçekleştirildi. Vakfıkebir Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu yaptığı 
değerlendirmede; “Hayat boyu 
öğrenme faaliyetleriyle, 
okullarımız dışında evde, işte, 
hayatın her alanında, farklı 
öğrenim ve yaş seviyelerindeki 
bireylerin istihdam 
edilebilirliklerini arttırmak ve 
sosyo-kültürel gelişimlerini 
sağlamak amacıyla; bilgi, beceri 
ve yeterliklerini geliştirerek, 
öğrenmeye erişimlerini 
arttırmak, öğrenen bireyden, 
öğrenen topluma ve öğrenen 
Türkiye'ye doğru bir dönüşümü 
gerçekleştirmek 
hedeflenmektedir. Bilginin daha 
geniş kitleler tarafından 
paylaşılması eğitimde fırsat 
eşitliğine ve sosyal adalete 
katkı sağlayacak; hayat boyu 
öğrenme faaliyetlerinin geniş 
kitlelere ulaştırılmasıyla da 
toplumda hayat boyu öğrenme 

kültürü ve farkındalığının 
oluşturulması sağlanacaktır 
dedi.”
“HAYATA GEÇİRİLEN 
PROJELER İLE HER KESİME 
ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”
Müdür Cemile Kahyaoğlu, 
“Hayat Boyu öğrenmenin artık 
normal öğrenme hâline geldiğini 
vurgulayarak kim, nerde, hangi 
eğitimi alırsa alsın, hayatı 
boyunca eğitimini yenilemek ve 
ortaya çıkan değişimlere ayak 
uydurmak zorunda kalındığını 
ifade ederek ekonomideki, 
toplumdaki ve ailedeki 
sürdürülebilirliğin, bireyin 
mutluluğunun üretime 
dayandığının altını çizdi. Her 
zaman, her köy mahallesinde, 
herkes için eğitim faaliyetlerimiz 
devam edecek. Bu kapsamda 
Muhtarlarımızla görüşerek 
köylerimizde açılabilecek 
kurslarımızın tanıtımını yaptık. 
Merkezde olduğu gibi köy 

mahallelerinde de muhtarlıkların 
işbirliği ile mahallelerindeki 
halkın sosyal, ekonomik, 
kültürel gelişimlerini 
destekleyici; ilgi, istek ve 
ihtiyaçları doğrultusunda 
meslek edindirmeye, sosyal-
kültürel, sanatsal becerilerini 
geliştirmeye yönelik kurslar 
açılabilecek. Hayata geçirilen 
projeler ile her kesime ulaşmayı 
ve hayata katılmalarına katkı 
sağlamayı hedefliyoruz. 
Kursiyerlerimiz yaptıkları 
ürünlerle hem aile 
ekonomilerine katkı 
sağlayacaklar, hem de boş 
zamanlarını dolu bir şekilde 
öğrenmiş olarak geçirmiş 
olacaklar” şeklinde açıklamada 
bulundu. Ücretsiz kurslara, e-
Devlet üzerinden başvuru 
yapılabilecek. Alanında uzman 
eğitimcilerin vereceği derslere 
katılan tüm kursiyerlere katılım 
belgesi de verilecek.

KÜÇÜK YETENEKLERİN BÜYÜK ESERLERİ
Vakfıkebir Hikmet Kaan İmam Hatip Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Emel Ergel'in
danışmanlığında öğrencilerin yaptığı çalışmalardan oluşan yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı.

V
akfıkebir Hikmet Kaan 
İmam Hatip 
Ortaokulunun hazırladığı 

resim sergisinin açılışına İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan,  Kaymakam adayı 
Muhammet Furkan Bektaş, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın, Kaanlar Vakfı 
Temsilcisi emekli öğretmen 
Hayati Er, siyasi parti ilçe 
temsilcileri, STK temsilcileri, 
kurum amirleri, okul müdürleri 
ve basın mensupları katıldılar. 
“HİKMET KAAN İMAM HATİP 
ORTAOKULU OLARAK HER 
ALANDA VARIZ”
Vakfıkebir Hikmet Kaan İmam 
Hatip Ortaokulu Okul Müdürü 
Ahmet Bulur sergi sonrası 
yaptığı açıklamada; “Vakfıkebir 
Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulu olarak her alanda 
varız. Okulumuz mesleki, 
akademik, sportif başarıların 
yanı sıra sanatsal ürünlerde 
ortaya koymaktadır. Okulumuz 
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni 
Emel Ergel'in danışmanlığında 
öğrencilerimizin yaptığı 
çalışmalardan oluşan yıl sonu 
sergimiz ziyaretçilerimizin büyük 
beğenisini topladı dedi.” 
“GÜZEL YAZI, HOCANIN 
ÖĞRETİŞİNDE GİZLİDİR”
Müdür Bulut sözlerine şöyle 
devam etti; “Güzel yazı, 
hocanın öğretişinde gizlidir. 
Güzelleşmesi çok yazmakla; 

güzelliğini devam ettirebilmek 
İslam dinine bağlılıkla 
mümkündür” buyurmuştur Hz. 
Ali (r.a). Her kültür, söz üzerine 
inşa edilmiştir. Bu sözlerin 
yazıya dökülerek kalıcı hale 
getirilmesiyle de medeniyetler 
oluşur. İslam yazılarının zarafet 
ve güzellik ile buluşması hat 
sanatı ile gerçekleşti. Türk-
İslam güzel sanatlarının 
başında gelen hat ve tezhip 
okulumuzda öğrencilerimizin 
elinde ayrı bir güzelleşti. 
Öğrencilerimizin çalışmaları yıl 
sonu sergimizde yerini aldı. 
Sergimizde hüsn-ü hat ve tezhip 
gibi Türk-İslam sanatları 
eserlerinin yanı sıra kara kalem, 
guaj boya, sulu boya, akrilik 
boya ile tuval çalışmaları, çizgi 
çalışmaları,  mizanpaj, 
röprodüksiyon çalışmaları vardı. 
Ayrıca tüketen değil, üreten bir 
nesil yetiştirmek adına ve 

dinimizin israf etmeyin emri 
gereğince öğrencilerimizin 
hazırladığı atık malzeme 
çalışmaları, mimari tasarımları, 
köprü tasarımları ve origami 
çalışmaları da sergide yer aldı. 
Yıl boyunca okulumuzda 
hazırlanan 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü 
panolarımız ve duvar 
gazetelerimiz de sergimizde yer 
aldı. Sergimizde 15 Temmuz 
kahramanı Ömer Halisdemir 
resimleri, 15 Temmuz 
sembolleri haline gelen 
görsellerin öğrencilerimizin 
kaleminden çizimleri de önemli 
eserler arasında yerini aldı. 
Sergimizin hazırlanmasında 
emeği geçen Türkçe 
Öğretmenimiz Yasemin Başol 
Karan, Teknoloji Tasarım 
Öğretmeni Emel Ergel'e ve 
emek harcayan öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz dedi.”



Büyükliman
Postası HABER4

VAKFIKEBİR AİH LİSESİ PROJE OKULU OLDU
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Proje Okulu olarak
onaylandı. 30 kişilik kontenjan verilen Proje kısmına bu yıl merkezi sınavla öğrenci alınacak. 

akfıkebir İlçemizde Fen 

VLisesinden sonra sınavla 
gerek ilçe içinden, 

gerekse ilçe dışından hatta il 
dışından da öğrenci alacak olan 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi böylece kaliteyi artırma 
adına büyük bir ivme 
yakalayacak. Proje kısmını 
kazanamayan öğrenciler de 
normal Anadolu İmam Hatip 
kısmını tercih ederek 
okulumuzda okuyabilecekler. 
“TÜRKİYE'NİN HER 
YERİNDEN ÖĞRENCİLER 
MÜRACAAT EDEBİLECEK” 
Konu hakkında bilgi veren Okul 
Müdürü Hayrettin Deniz; 
“Okulumuzun Proje Okulu olma 
teklifimizin Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından onaylanması bizleri 
ziyadesiyle memnun etmiştir. 
Bu yıldan itibaren okulumuza 
verilen 30 kişilik kontenjana 
Türkiye'nin her yerinden 
öğrenciler müracaat edebilecek 
ve yerleşebilecektir. Ayrıca 
normal İmam Hatip programına 
eskiden olduğu gibi sınavsız 
öğrenci almaya da devam 
edeceğiz. Bütün hedefimiz 
bizlere emanet edilen 

evlatlarımızı vatanını ve 
milletini seven, milli ve manevi 
değerlerine sahip çıkan, 
ülkesine ve insanlara hizmet 
etmeyi amaç edinmiş ve 
başarılı kişiler olarak 
yetiştirmektir. Bu konuda 
deneyimli ve başarılı 
kadromuzla beraber 
kararlılığımız tamdır. Bu yıl 
yaptığımız çalışmalarla 
(destekleme kursları, deneme 
sınavları, koçluk sistemi gibi) 20 
öğrencimizi üniversiteye 
yerleştirdik. Bunları 11 tanesi 4 
yıllık nitelikli fakültelerdir. Bu 
çalışmalarımız artarak devam 
etmektedir. Bu sene inşallah 
çok daha fazla öğrencimizi 
üniversiteye yerleştireceğimizi 
düşünüyoruz. Hiçbir başarının 
tesadüf olmadığını bilerek 
Rabbimizin Kur'an-ı Kerimde 
“İnsan için çalıştığından başka 
bir şey yoktur”emri gereği 
öğrencilerimizi çalışmaya teşvik 
ediyoruz. Ayrıca okulumuzun 
fiziki şartları yeterlidir. 
İlçemizdeki bütün 8. sınıfları 
ziyaret ederek tanıtımlarımızı 
yaptık. İlçemizde tanıtım 
faaliyetlerini yürütüyoruz. 

Liseye kayıt yaptıracak 
öğrencisi olan velilerimizin de 
çocuklarını okulumuza 
bekliyoruz. Ayrıca okulumuzun 
Proje Okulu olmasında katkı 
sağlayan herkese teşekkür 
ediyorum dedi.” 
“EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Okul Aile Birliği Başkanı Yasin 
Yıldız da verdiği bilgide; “3 
yıldır Vakfıkebir Anadolu İmam 
Hatip Lisesinin okul aile birliği 
başkanlığını yapıyorum. Bu 
süreçte Okul Aile Birliği, okul 
yönetimi ve öğretmenlerimizle 
birlikte güzel çalışmalara imza 
attık. Ancak hep bir hayalimiz 
vardı: okulumuza başarılı 
öğrencilerin kazandırılması için 
sınavla öğrenci alan Proje 
Okulu olmak. Yaptığımız 
çalışmalar neticesinde bu 
hedefimiz gerçekleşti. Bu 
konuda ilçemizdeki bütün 
yetkililer bizlere destek oldular. 
Ben okulumuzun Proje Okulu 
olmasında bizlerden 
desteklerini esirgemeyen 
herkese teşekkür ediyorum. 
İlçemize, Trabzon'a ve ülkemize 
hayırlı olsun dedi.”

Osman KOYUNCU

ÖZGÜRLÜKLER VE ADALET NİÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR?
evletler, adalet, özgürlük, demokrasi 

Düzerine kurulmuşsa, büyüktür. Tarihe 
bakacak olursak uzun süre yaşayan 

büyük devletlerin, zamanlarına göre adalet 
ve hürriyette en üst seviyede olduklarını 
görürüz. Bu devletler, adaletten ayrılıp 
zulme yönelince yıkılmışlardır. Türkiye 
Cumhuriyeti bir zamanlar dini görmezden 
geldi, bazen dini siyasi emellerine alet etti, 
kısaca din ve vicdan özgürlükleri üzerine bir 
denge kuramadı, bunun için evrensel bir 
dünya devleti olamadı, kendine has ucube 
bir sistem olarak kaldı. Düşünceyi suç 
sayanlar büyük evrensel dünya devletleri 
olamazlar.  Hukukta, 113 ülke arasında 101. 
basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. 
sırada, gelir dağılımımda AB sonuncusu bir 
ülkeyiz. Demokrasi, insan aklının bulduğu 
en iyi sistemdir.

    Din, denge ve adalet demektir, bir yerde 
denge varsa orada din var, adalet yoksa 
gerçek manada dinde yoktur. Her yer dini 
okullar ve camilerle doldu fakat Cumhuriyet 
tarihinin dinden en uzak gençliğine sahibiz. 
Ülkelerinden kaçan Müslümanlar 
demokratik ülkelere sığınıyorlar. H.Z. Ali 
efendimiz, adalet devletin dinidir der.  
İdarecinin birinci vasfı dindar değil de adil 
olmasıdır.  Bazıları, kişi Müslüman değilse 
adil olamaz diyor. Avrupa'da, halkı ve 
liderleri Müslüman'da değil tam dindarda 
değiller. Bu ülkelerde, huzur kalkınma 
ekonomi, güven her yerden daha fazladır. 
İnsanlar tercihlerinde, liderlerin 
dindarlığından ziyade sistemlerin adil 
olmasından yana olmalıdır.

    Adalet, medeni olmanın ilk şartıdır, adil 
olmayan insan medeni de sayılmaz. Adalet 
kavramı içinde bütün olgunluklar, erdemler 
ve güzellikler barınır. Adaletin olmadığı 

yerlerde iyilikler, güzellikler olmaz, 
yolsuzluk, haksızlık, kin ve nefret olur. 
İnsan adil olduğu zaman mahlûkatın en 
iyisi, hukuk ve adaletten saptığında ise en 
kötüsü olurlar. En iyi bozulsa en kötü olur. 
Yağ bozulursa zehir olur yenmez, ayran 
bozulur ekşirse yine içilebilir.

    Adalette asıl olan haklının hakkının tam 
verilmesi, hakkın azına çoğuna 
bakılmamasıdır. Küçük hak büyüğü için 
feda edilmemeli, haklı kuvvetli olmalıdır.  
Adaletin sembolü terazidir, terazi dengede 
ise bu terazi ile inanan da tartar 
inanmayanda, eğer terazi bozuksa bu 
terazi ile Hz Ömer bile tartamaz. Maalesef 
dindar kesimim çoğu, terazi önemli değil, 
dindar kişi terazinin başında oturursa bu 
terazi ile doğru tartar inancındadır. 
Maalesef bunun doğru olmadığı görülüyor. 
İnsanlar, lideri dindar yapmak yerini 
sistemi düzeltip dindar yapmalılar. Bugün 
adaletin en iyi uygulandığı, sistemlerinin 
düzgün olduğu, demokrasinin uygulandığı 
yerlerdir.  Bu yerlerde kuvvetler ayrılığı 
vardır, sistemler birbirini dengeliyor. Bir 
kuvvet diğer bir kuvveti durdurmaz, 
kuvvetler birbirini dengelemezse 
özgürlükler olmaz. Yasama, yürütme ve 
yargı birbirinden ayrı olmalı, İslam ülkeleri 
ve geri kalmış ülkelerde kuvvetler ayrılığı 
olmadığı, kuvvetlerin tek elde 
toplandığından buralarda savaş, zülüm, 
gözyaşı, açlık, kin, nefret, düşmanlık, 
kargaşa ve fakirlikler hâkimdir.

    Yaratıcının, Allah ve Rahman diye 
sonsuz iki büyük ismi vardır, hürriyetler 
Rahmanın hediyesidir, birilerinin verdiği 
ulufe değildir. Allah'ın sonsuzluğu insanda 
hürriyet olarak yansır, özgürlükleri 
savunmayanların dini de tam olmaz.

AİLELERİMİZİN VE TOPLUMUMUZUN
KANAAT ÖNDERLERİDİRLER
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Muhtar Sadık Aydın ve din görevlileriyle birlikte
Büyükliman Mahallesi'nde ikamet eden hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

lçe Müftüsü Şükür Küçük, 

İhasta vatandaşlarla onların 
aile yakınlarına moral ve 

manevi destek amacıyla, 
Büyükliman Mahallesi Muhtarı 
ve aynı zamanda Büyükliman 
Postası Gazetesi Haber 
Müdürü Sadık Aydın ve mahalle 
camiinde görevli din görevlileri 
Lokman Acer ve Şenol Algan ile 
birlikte mahallede bulunan 
hasta ve yaşlı vatandaşlara 
ziyarette bulundular. Ziyaretler 

kapsamında; mahallede ikamet 
eden Havva Çilingir, Fatma 
Yılmaz, Hacer Turan, Emekli 
Öğretmen Yunus Turan, İfaket 
Kayhan, Fatma Kılıç, Nurten 
Kılıç, Fatma Kerim ve 
Şahsenem Aydın adlı 
vatandaşları evlerinde ziyaret 
eden ilçe müftüsü, mahalle 
muhtarı ve cami görevlileri, 
hasta ve yaşlı vatandaşlarla bir 
süre sohbet edip, hâl ve 
hatırlarını sordular, bakım 

hizmetleri ve sağlık 
durumlarıyla ilgili de bilgi 
aldılar. Ziyaretlerde Müftü 
Küçük, hasta ve yaşlı 
vatandaşlara bol bol duâ etti, 
tüm hastalara Allah'tan acil 
şifalar, sabır ve metanet, 
yakınlarına da kolaylıklar ve 
sağlık afiyet temennisinde 
bulundu. Müftü Küçük, Onlar 
bizim değerlerimiz. Ailelerimizin 
ve toplumumuzun kanaat 
önderleridirler dedi.

17.06.2022

İLÇE JANDARMADA YAPILAN MESCİD İBADETE AÇILDI
Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası içerisinde hayırseverlerin
katkıları i le yapımı tamamlanan Mescit Dualarla ibadete açıldı.

Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanlığı Hizmet Binası 
içerisinde hayırseverlerin 
katkıları ile yaptırılarak hizmete 
giren Jandarma Mescidi İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, İlçe Jandarma Komutanı 
J. Ütğm. Mert Oğuztarhan ve 
İşadamlarının katılımları 
eşliğinde Kur'an-ı Kerim Tilaveti 
ve dualarla ibadete açıldı.  
 Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan yaptığı 
açıklamada, Camii ve 

mescitlerin birlik ve beraberliğin, 
dostluk ve kardeşliğin 
perçinlendiği merkezler 
olduğunu belirtti. Ayrıca 
toplumsal hizmetlerin 
devletimizin yanında 
hayırseverler tarafından da 
desteklenmesi gerektiğini de 
vurguladı. Gönüllerin 
incitilmediği bir toplumun 
inşaasında bu tür ibadet 
yerlerinin çok büyük bir rolü 
olduğunu, böyle mescitlerin 
sayısını arttırmak gerektiğini 
ifade ederek, “bu mescidin 

yapımında emeği geçip, 
toplumun hizmetine sunan 
hayırsever insanlarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.
“BİZİM İÇİN ASKER OCAĞI 
PEYGAMBER OCAĞIDIR”
Hayırsever işadamları ise 
yaptıkları açıklamada; “Bizim 
için asker ocağı peygamber 
ocağıdır. Her zaman 
Mehmetçiğimizin yanında olan 
bizler, hele bir de namaz kılacak 
olduğu mescit için yardım 
talebini geri çeviremezdik. 
Elimizden gelen yardımı 
yapacağımızı komutanımızı 
bildirerek gerekli yardımlara 
başladık. Mescidi 
hayırseverlerin desteğiyle 
tamamladık. Kahraman 
Mehmetçiğimize yakışır bir 
şekilde çok güzel bir mescit 
oldu. Allah hayırlı mübarek 
eylesin. Bizlere böyle bir hayır 
yapmamıza vesile olduğu için 
Jandarma Komutanımız başta 
olmak üzere görev yapan ve 
emek harcayan tüm personele 
teşekkür ederiz. Yapımda katkı 
sağlayan ve emek harcayan 
kardeşimize de teşekkür ederiz 
Allah hayırlarını kabul eylesin” 
dediler.

BÜŞRA İLE MURAT İLK ADIMI ATTILAR

V
akfıkebir İlçesi Yıldız 
Mahallesinden Şükran ve 
İhsan Kamalı çiftinin 

kızları özel bir okulda Matematik 
öğretmeni olan Büşra ile 
Vakfıkebir İlçesi Caferli 

Mahallesinden Şükriye ve 
merhum Burhan Sade çiftinin 
oğulları ayrıca ilçenin sevilen, 
sayılan değerli eczacılarından 
Volkan Eczane'sinin sahibi 
Volkan Sade'nin kardeşi Murat, 

aile arasında yapılan sade bir 
törenle sözlendiler. Evlilik 
yolunda attıkları bu mutlu 
adımın her iki aileye ve genç 
çiftlere sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 
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GÖKÇE NUR ŞAHİN BÖLGE ŞAMPİYONU OLDU
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Gençler Arası
Kültür ve Sanat Yarışmaları Karadeniz Bölge Finali Samsun'da yapıldı.

G
ençlik ve Spor 
Bakanlığı, gençlerin 
hayallerini 

gerçekleştirebilmeleri için 
birbirinden farklı dallarda kültür 
sanat yarışmaları düzenliyor. 
Türkiye'nin 81 ilindeki Gençlik 

Merkezlerine üye olan gençler 
Tiyatro, Türk Müziği ve Şiir 
Okuma Yarışmaları'nda 
yeteneklerini sergileme fırsatı 
buluyorlar.  Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından her sene 
düzenlenen, Türkiye geneli Şiir 
Okuma yarışması Bölge finalleri 
18-25 yaş kategorisinde 
Samsun ilinde yapıldı. Trabzon 
ilini temsilen il birincisi olarak 
bölge finallerine katılmaya hak 
kazanan Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
gönüllü gencimiz Gökçe Nur 
Şahin Samsun da bölge 
birincisi oldu.
“KENDİSİNE TÜRKİYE FİNALİ 
YARIŞMALARINDA ŞİMDİDEN 
BAŞARILAR DİLİYORUZ”
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil yaptığı açıklamada; 
“Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından her sene 
düzenlenen, Türkiye geneli Şiir 

Okuma yarışması Bölge finalleri 
Samsunda gerçekleşti. 
Yarışmada,18-25 yaş 
kategorisinde, Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi gönüllü gencimiz 
Gökçe Nur Şahin birinci olarak 
Türkiye finallerine katılmaya 
hak kazandı. Kendisine Türkiye 
finali yarışmalarında şimdiden 
başarılar diliyoruz. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı tarafından her 
sene düzenlenen, Türkiye 
geneli Şiir Okuma yarışması il 
elemelerinde Trabzon'da 
birinciliği göğüsleyen Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi gönüllüsü Gökçe Nur 
Şahin, 18-25 yaş kategorisinde 
Bölge finallerinde Samsun'da 
bizleri temsil etti. Bölge 
finallerinde de 1.liği elde eden 
gönüllümüz Türkiye finallerinde 
ilimizi temsil etmeye hak 
kazandı. Kendisine şimdiden 
başarılar diliyoruz dedi.”

HAFIZ MUHAMMET SAKA, BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU
Vakfıkebir Merkez Yeni Camii Müezzin Kayyımı Hafız Muhammet Saka, Tokat
ilinde yapılan 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda bölge birincisi oldu.

aha önce Trabzon'da yapılan 

Dyarışmada il birincisi olarak 
bölge finali yarışmasına 

katılmaya hak kazanan Vakfıkebir 
Merkez Yeni Camii Müezzin Kayyımı 
Hafız Muhammet Saka, Tokat'ta 
düzenlenen 'Doğu Karadeniz Bölge 
Finali'nde de birinci seçildi. Diyanet 
İşleri Başkanlığı'nın Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası münasebetiyle, 
din görevlileri arasında düzenlediği 
'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma 
Yarışması'nda, önce Trabzon il 
birinciliği ve ardından da Tokat'taki 
bölge finalinde bölge birinciliğini elde 
eden Hafız Muhammet Saka, 
Türkiye birinciliği için Muş'ta 
yapılacak Türkiye finali yarışmasına 
katılacak. Başarısıyla Vakfıkebir 
ilçemizi, Trabzon'u ve bölgemizi 
gururlandıran Muhammet Saka 
hocamızı tebrik ediyor, Türkiye 
birinciliği yarışmasında kendisine 
başarılar diliyoruz.

17.06.2022

MİNİK YÜREKLER BÜYÜKŞEHİR'İN HİZMETLERİNİ RESMETTİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu,
Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu 1-B sınıfı öğrencilerini misafir etti. 

T
rabzon'da 7'den 77'ye her 
kesimle kurduğu sıcak 
iletişimle öne çıkan 

Başkan Zorluoğlu, ziyaret 
sırasında aldığı hediye 
karşısında mutluluğunu 
gizleyemedi. 1. sınıf öğrencileri, 
Büyükşehir'in hizmetlerini konu 
eden resimlerini Başkan 
Zorluoğlu'na hediye ettiler. 
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 
eğitim veren Bedri Rahmi 
Eyüboğlu İlkokulu 1-B sınıfı 
öğrencileri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu'nu 
makamında ziyaret ettiler. 
Ramazan Bayramı'nda Başkan 
amcalarına tebrik mektubu 
yazan öğrenciler, bu kez de 
Zorluoğlu ile bir araya gelerek 
keyifli vakit geçirdiler.
“BAŞKAN ZORLUOĞLU 
KOLTUĞU DEVRETTİ”
Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu 
Müdür Yardımcısı Mehmet 
Emin Şahin ve 1-B sınıf 
öğretmeni Hülya Sayın, 
gösterdiği misafirperverlik için 
Başkan Zorluoğlu'na 
teşekkürlerini ilettiler. 
Öğrencilerden Aysu Alpay ise 
günün anısına Başkan 
Zorluoğlu'nun koltuğuna 
oturmanın mutluluğunu yaşadı.
“ÇOK MUTLU OLDUM”
Öğrenciler tarafından büyük ilgi 
gören ve hepsiyle tek tek 
ilgilenen Başkan Zorluoğlu, 
“Buraya gelen öğrencilerimizin 
daha önceden bana 
gönderdikleri bayram tebriklerini 
ve mektuplarını büyük bir 

heyecanla okudum. Güzel bir 
jestti. Çok mutlu oldum. 
Yavrularımızın sevgilerini 
gösteren mektupları bizi 
ziyadesiyle memnun ediyor. 
Gelecek sezon sizleri 
okulunuzda ziyaret etmek 
istiyorum. Okulunuz Trabzon'un 
çok önemli eğitim 
kuruluşlarından bir tanesi. 
Bunda hem öğretmenlerimizin 
hem de idarecilerimizin çok 
büyük bir payı var” dedi.
“MAKAMIMIN EN GÜZEL 
YERİNE KOYACAĞIM”
Ziyaretten büyük memnuniyet 
duyduğunu da dile getiren 
Başkan Zorluoğlu, “Pırıl pırıl 
evlatlarımızla bir araya gelmek 
benim için apayrı bir mutluluk. 
Motivasyonumu, gücümü, 
enerjimi artıran bir şey. Bana 
verdiğiniz hediyeden ayrıca çok 
mutlu oldum. Burada 
belediyenin yaptığı ve yapması 
gerektiğini düşündüğünüz 
faaliyetleri resmetmişsiniz. Çok 
güzel, çok doğru şeyler 
resmetmişsiniz. Belediye bir 
şehirde en çok neler yaparsa 

onların hepsini buraya 
resmettiniz. Bu resim için 
hepinize teşekkür ederim. Onun 
için bu hediyenin anlamı çok 
özel. Bu resmi makamımın en 
güzel yerine koyacağım” 
ifadelerini kullandı.
“ÖĞRENCİLERİN 
İSTEKLERİNİ KIRMADI”
Öğrenciler, ziyaret sırasında 
okullarının parke taşlarının 
yenilenmesi ve bahçe 
düzenlenmesinin yapılması için 
Başkan Zorluoğlu'ndan istekte 
bulundular. Konuyla ilgili hemen 
talimat veren Zorluoğlu, 
öğrencilerin taleplerinin yeni 
eğitim-öğretim dönemine 
yetiştirileceğinin sözünü verdi.
'ŞAMPİYON TRABZONSPOR' 
TİŞÖRTÜ HEDİYE ETTİ
Başkan Zorluoğlu, ziyaretin 
anısına öğrencilere 'Şampiyon 
Trabzonspor' tişörtü, 
öğretmenlere de Trabzonspor 
forması hediye etti. Ziyaret 
Başkan Zorluoğlu ve tişörtlerini 
giyen öğrencilerin hatıra 
fotoğrafı çektirmesinin ardından 
sona erdi.

ÖZEL BİREYLER İÇİN GEZİ ETKİNLİĞİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörü Davut Bayraktar'ın
organizasyonu ile ilçede bulunan özel bireyler için gezi etkinliği düzenlendi. 

ESKİ EHLİYETLERİN DEĞİŞİMİ
İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU!
İçişleri Bakanlığı'nca, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar yeni tip sürücü
belgeleriyle değiştirilmesi gerektiğini, belgelerini değiştirmeyerek araç kullananlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

akanlıktan yapılan yazılı 

Baçıklamaya göre, eski 
sürücü belgelerinin yeni 

tip sürücü belgeleriyle 
değiştirilmesinde sona 
yaklaşılıyor. Sürücüler, 31 
Aralık 2022'ye kadar nüfus 
müdürlüklerine başvurarak, 
değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf 
payı bedeli 2 TL olmak üzere 
toplam 15 TL ödeme yaparak 
sürücü belgesini yenileyebiliyor. 
Kanuni süre içerisinde eski tip 
sürücü belgesini yenilemeyen 
kişilerin sürücü belgeleri 
geçerliliğini yitiyor. Bu belgeler 
ile araç kullanan kişilere; kolluk 
kuvvetlerince Karayolları Trafik 
Kanunu'nun 39/3 maddesi 
gereği 'Geçerlilik süresi dolan 
sürücü belgesi ile araç 
kullanmak' fiilinden idari para 
cezası uygulanacak. 31 Aralık 
2022 tarihinden sonra eski tip 

sürücü belgesini yenilemek için 
başvuranlar 15 TL olan 
değiştirme ücretinden 
yararlanamayacak, 2023 yılı 
için belirlenen gerekli harçlar 
(sürücü belgesi harcı), değerli 
kağıt bedeli ve vakıf ücretini 
ödeyerek yeni tip sürücü 
belgesine başvurabilecek.
“SÜREÇ NASIL İŞLİYOR”
Sürücü belgesini yenilemek 
isteyenler 'Alo 199' çağrı 
merkezinden, mobil 
uygulamadan ya da 
'nvi.gov.tr'den aldıkları randevu 
ile birlikte gerekli evrakları 
tamamlayarak, nüfus 
müdürlüklerine giderek 
başvurularını tamamlıyor. 
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından basılan 
sürücü belgeleri PTT'ye teslim 
edilerek yurt içinde başvuruda 

bulunan kişilerin adreslerine 
ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan 
kişilerin sürücü belgeleri 
ellerine ulaşana kadar geçen 
süreçte nüfus müdürlüklerinden 
ya da e-devlet üzerinden alınan 
geçici sürücü belgesi ile 
başvuru sahipleri araçlarını 
kullanabiliyor.
Sürücü belgesi yenileme işlemi 
başvurusunda bulunacakların 
eski tip sürücü belgelerini ibraz 
etmeleri gerekiyor. Ayrıca 15 TL 
başvuru ücretini başvurudan 
önce vergi dairesi 
müdürlüklerine, 
'https://ivd.gib.gov.tr' internet 
adresi üzerinden sanal pos 
uygulamasıyla kredi kartı veya 
banka kartı aracılığıyla ya da 
anlaşmalı bankalara 
yatırmaları, sağlık kuruluşlarına 
giderek 'sürücü olur' raporu 
almaları gerekiyor.

Ö
zel bireyler, aileleriyle 
birlikte, 20 kişilik bir 
grupla, Trabzon'da 

bulunan ve dünyanın tünel içine 
inşa edilen ilk akvaryumu olan 

'Trabzon Akvaryum'u gezdiler.
Geziyi organize eden İlçe 
Müftülüğü Engelli Koordinatörü 
Şenocak Mahallesi Camii İmam 
Hatibi Davut Bayraktar, engelli 

ve ailelerinin geziden çok mutlu 
olduklarını dile getirdi. İmam 
Hatip Bayraktar, gezi için 
kendilerine yardımcı olan İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük ve 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Müdürü 
Muharrem Çimşit'e teşekkür 
etti. Gezi sonunda özel bireyler 
ve ailelerine ikramda bulunuldu.
Ortahisar Belediyesi'nin, 
Zağnos ile Tabakhane Vadileri 
arasında bulunan Trabzon 
Kalesi'nin hemen altında inşa 
ettiği 'Trabzon Akvaryum' 80 
farklı türde, yaklaşık 5000'den 
fazla deniz canlısına ev 
sahipliği yapıyor. Su altı 
dünyasının gizemlerini 
keşfetmek, deniz canlılarının 
renkli dünyasına tanıklık etmek 
isteyenler için tasarlanan ve 
toplamda 300 metrelik bir gezi 
yoluna sahip Tünel Akvaryum 
ziyaretçiler için birbirinden ilginç 
temalar sunuyor. Trabzon 
Akvaryum'da dünya 
denizlerinden ilham alınan 61 
farklı tematik akvaryum ile baş 
döndürücü bir görsellik sunan 
'Tünel Akvaryum' bölümü de 
yer alıyor.
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MUHTARLARDAN KAN BAĞIŞINA DESTEK
Vakfıkebir İlçesinde görev yapan muhtarlar Kaymakamlık ve Türk Kızılayı’nın
yapmış olduğu kampanyaya destek vererek farkındalık oluşturdular.

V
akfıkebir İlçesinde görev 
yapan muhtarlar 
Kaymakamlık ve Türk 

Kızılay'ının yapmış olduğu 
kampanyaya destek vererek 
farkındalık oluşturdular. 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan tarafından 
yapılan kan bağışı çağrısına 
duyarsız kalmayan muhtarlar, 
kızılay'ın kan bağışı aracında 
kan vererek farkındalık 
oluşturdular. 
“KIZILAYIN ÇOK BÜYÜK 
HİZMETLERİ VAR”
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir; Kızılay'ın 
çok büyük hizmetleri olduğunu 
belirterek“Türkiye'de Kızılay'ın 
yaptığı hizmetler çok büyüktür 
ama Kızılay'ın Trabzon Şubesi 
Türkiye'nin en faal 
şubelerinden birisidir. Çok 
yoğun çalışma yapıyorlar. Yaz 
kış İl ve İlçelerde kan 
topluyorlar. İhtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor. Muhtarlarımız 
duyarlılık göstererek burada 
kan veriyorlar. Hem 
muhtarlarımızı hem de Kızılay'ı 
kutluyorum. Vakfıkebir'imizdeki 
bu örnek davranış inşallah tüm 
Türkiye'ye yayılır ve kan bulma 
sıkıntısı yaşanmaz. Gönüllü 
olarak destek veren tüm 
fedakar muhtarlara teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
“KIZILAY BİZİM ORTAK 

DEĞERİMİZDİR”
Çilingir; “Bugün Vakfıkebir İlçesi 
Hükümet Konağı önünde Kan 
bağışında bulunmak üzere 
Kızılay Kan Aracında 
bulunuyoruz. Vakfıkebir 
muhtarları olarak hem Kızılay 
Kan Merkezindeki kan stokuna 
katkıda bulunmak hem de 
vatandaşlarımıza farkındalık 
oluşturulması için bu bağışı ilçe 
muhtarları olarak yapıyoruz. 
Kızılay bizim ortak 
değerimizdir. Kızılay başta kan 
bağışı olmak üzere hem yurt 
içinde hem de yurt dışında 
özellikle mazlum coğrafyalarda 
hilalin gölgesini taşıyarak 
oralara hizmet ve yardım 
götürmektedir. Bu vesile ile bu 
hizmetlerin içinde en önemlisi 

kan bağışıdır. Zannediyorum 
pandemiden dolayı kan 
stoklarımızda azalma olmuştur. 
Bizler Sayın Kaymakamımızın 
çağrısı üzerine İlçe Muhtarları 
olarak kan stoklarına hem 
fayda sağlamak hem de 
vatandaşlarımız için farkındalık 
oluşturabilmesi için muhtar 
arkadaşlarımızla burada 
bulunuyoruz. Kan bağışını 
gerçekten önemsemek 
gerekiyor. Sonuçta bir canın 
kurtulmasına destek olunuyor. 
İnsanlık vazifelerimizden biri 
diye düşünüyorum. Hayat 
kurtarmaya yardımcı oluyoruz. 
Bu düşüncelerle herkesi 
sağlıkları elverdikçe kan 
bağışında bulunmaya davet 
ediyorum” dedi.

17.06.2022

KÜÇÜK ALPEREN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Vakfıkebir Cumhuriyet İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Alperen Zenbil(7), son yolculuğuna uğurlandı.

KARADAĞ YAYLA CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI
Kaymakam Uzan, Belediye Başkanı Balta ve İlçe Müftüsü Küçük Cuma namazını Karadağ Yaylası'nda edâ ettiler.

V
akfıkebir Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, 
Kaymakam adayı 

Muhammet Furkan Bektaş, 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta ve İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, Vakfıkebir İlçesine bağlı 
Karadağ Yayla Camii'nde cuma 
namazı kıldılar. Eczacı Rıfat 
Yavuzyılmaz'ın davetlisi olarak 

gidilen Karadağ Yaylası'nda, 
cuma namazından önce İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük camide 
cemaate vaazı nasihatte 
bulundu. Müftü Küçük daha 
sonra Cuma hutbesini îrâd etti 
ve namazı kıldırdı. Namazdan 
sonra vatandaşlarla bir süre 
sohbet eden, soru ve sorunlarını 
dinleyen Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan ve beraberindekiler 
daha sonra yayladan ayrıldılar.
Karadağ Yayla Camii İmam 
Hatibi Muammer Olgun ve 
vatandaşlar, ziyaretleri için, 
Kaymakam, Belediye Başkanı 
ve İlçe Müftüsüne, 
memnuniyetlerini belirtip 
teşekkürlerini ifade ettiler.

ÖZEL ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜLER
Şalpazarı Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ağasar Genç Bizz Girişimcilik Şirketi
Classify Dijital Eğitim Platformu ile Orhan Holding "Eğitimde Fırsat Eşitliği Özel Ödülü"nü aldı. 

alpazarı Ayten Yılmaz ŞMesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencileri 

Genç Bizz uygulamalı 
girişimcilik programında  
"Classify" ismini verdikleri 
eğitim platformunu hizmete 
sunuyor. Classify Dijital Eğitim 
Platformu ile genç girişimci 
ekip hızla dijitalleşen dünyada 
tüm eğitim paydaşlarına 
interaktif bir eğitim ortamı 
sunmak için çalışmalar yapıyor. 
Sınıf ortağı bulma, sınıf 
eşleşmesi ve sınıflar arası 
online görüşme özelliği ile ilk 
versiyonunu üreten ekip 
platformu geliştirerek öğrenciler 
ve öğretmenler için dijital eğitim 
materyalleri ile dolu bir sanal 

okul inşa etmek istiyor.
123 ülkede 50 yıldır uygulanan 
girişimcilik programını 
Türkiye'de yürüten Genç 
Başarı Eğitim Vakfı'nın 
düzenlediği eğitimleri alan 
öğrenciler şirket görevlerini 
başarıyla yerine getirdi. 616 
ekibi geride bırakarak finale 
yükselen ekip 3 Haziran'da 
YouTube Genç Başarı Eğitim 
Vakfı kanalında canlı olarak 
yayınlanan final programında 
Orhan Holding "Eğitimde Fırsat 
Eşitliği Özel Ödülü"nü alarak 
girişimcilik programını 
başarıyla tamamladılar. Ekipte 
görev yapan Ayşenur Salih 
(Genel Müdür), Büşra Gül 
(Pazarlama Müdürü), Nurgül 

Çelik (İnsan Kaynakları 
Müdürü), İbrahim Uçar (Finans 
Müdürü), Çağlayan İbrahim 
Bektaş (Üretim Müdürü), 
Gülnur Salih (Halkla İlişkiler 
Müdürü), Murat Haytaoğlu 
(Genel Müdür Personeli) 
kurdukları “aasar” şirketi ile iş 
dünyasına henüz lise 
çağındayken ilk adımlarını 
attılar. Ramazan Günaçtı 
şirketin danışman öğretmenliği;  
özel bir firmada iş geliştirme 
müdürü olarak görev yapan 
Burç Ersoy şirketin gönüllü 
mentörlüğü; İstanbul 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
öğrencisi İlkdem Atun ise ekibin 
akran mentörlüğü görevlerini 
yerine getirdiler.

VAKFIKEBİR BİLİŞİM ALANINDA İL BİRİNCİSİ OLDU
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği “Her Okulun Projesi Olsun” proje yarışmasında Vakfıkebir İl Birincisi olmayı başardı.

akfıkebir Cumhuriyet İlk-

VOrta Okulu HOPO Proje 
yarışmasında "Sınav 

Arşivi" programıyla Bilişim 
alanında il birincisi oldu. 
Trabzon imzasıyla Ülkemizin 
kullanımına sunulan Liselere 
Geçiş Sınavında programı 
kullanan okulları avantajlı kılan 
Sınav Arşivi Programı Trabzon 
Milli Eğitim Müdürlüğünün 
düzenlediği Her Okulun Projesi 
Olsun proje yarışmasında 
Vakfıkebir İl Birincisi olmayı 
başardı. 
“ÜLKEMİZDE 40 TAN FAZLA 
İLDE VE 100 DEN FAZLA 
OKULDA KULLANILIYOR”
Konuyla ilgili olarak görüşlerini 
aldığımız Vakfıkebir Cumhuriyet 
İlk-Ortaokulu Müdürü Sinan 
Uzun, ürettikleri yazılımla 
öğrencilerin girmiş olduğu tüm 
deneme sınavlarının elektronik 
platforma aktarıldığını bu verileri 

işleyerek öğrenci bazında 
eksiklerin belirlenerek bir 
çalışma yürüttüklerini söyledi. 
Şuan Ülkemizde 40 tan fazla 
ilde ve 100 den fazla okulda 
kullanılan program 
www.sinavarisivi.net sitesinden 
ücretsiz indirilip kullanılabiliyor. 
Uzun, yazılım sayesinde 
Cumhuriyet Ortaokulu olarak bu 
sene LGS'ye giren öğrenciler 
için istatistiklere göre çalışma 
yürütüldüğünü ve bu yıl için 
nitelikli (puanla öğrenci alan) 
liselere öğrenci yerleştirmede 
%30 'un üstünde bir başarı 
beklendiğini kaydetti. 
“VAKFIKEBİR İMZASIYLA 
ÜLKE EĞİTİMİNİN 
BAŞARISINA KATKI 
SAĞLAMAKTAN MUTLULUK 
DUYUYORUZ”
Özellikle Vakfıkebir imzasıyla 
ülke eğitiminin başarısını 
arttırmaya katkı sağlamaktan 

mutluluk duyduğunu söyleyen 
Müdür Uzun, yüzlerce proje 
arasında il birincisi olmaktan 
duyduğu mutluluğu belirterek 
uzun soluklu yazılım geliştirme 
sürecinde kendilerine destek 
veren Kaymakamımız Sayın Dr. 
Hacı Arslan Uzan'a, Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet 
Balta'ya, İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Ahmet Altın'a 
daha önce proje fikrinin 
oluştuğu ilk dönemlerde 
desteğini esirgemeyen Eski İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sayın 
Samim Aksoy'a, her konuda 
destek olan Okul Aile Birliği 
Başkanı Recep Bayraktar'a 
proje ekibinde görev alan Hasan 
Algan, Ercan Topkara ve Barış 
Sakallıoğluna, her konuda 
desteğini hissettiğimiz 
Cumhuriyet İlkokulu Ortaokulu 
velilerine ve öğretmenlerine 
teşekkür ettiğini söyledi. 

umhuriyet İlkokulu 1. 

CSınıf öğrencisi 
Alperen Zenbil, 

sınıfta geçirdiği kalp krizi 
sonucu hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgilere göre kalp 
hastası olan 1. Sınıf 
öğrencisi Alperen Zenbil, 
Emekli Polis Memuru Enver 
Zenbil'in torunu, Fırat 
Zenbil'in oğlu. Okulda ve 
hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
hayata döndürülemeyen 
küçük Alperen'e Allah'tan 
rahmet, Zenbil ailesine 
sabırlar diliyoruz. Küçük 
Alperen'in cenaze namazı 

16 Haziran 2022 Perşembe 
günü öğlen namazına 
müteakip Vakfıkebir Merkez 
Eski Camiinde kılınan 
cenaze namazının ardından 
Vakfıkebir ilçesi Hürriyet 
Mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa 
verildi.
Cenazeye; İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Altın, İlçe Emniyet Müdürü 
Merthan Çelikdağ, 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu Müdürü Sinan Uzun, 
okul öğretmenleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.
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BAŞKAN ZORLUOĞLU BEŞİKDÜZÜ'NDEKİ
ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 'Bu sene yol senesi' sloganı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yakından
ilgileniyor. Bu kapsamda Beşikdüzü ilçesini ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, yapımı tamamlanan yollarda incelemelerde bulundu.

rabzon Büyükşehir 

TBelediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, 

gerçekleştirdiği ilçe 
ziyaretleriyle çalışmaları 
yerinde incelerken, halkın talep 
ve sorunlarını da birinci 
ağızdan dinlemeye devam 
ediyor. Bulduğu her fırsatta 
ilçeleri ziyaret etmeye özen 
gösteren Başkan Zorluoğlu'nun 
bugünkü durağı Beşikdüzü 
ilçesi oldu. Zorluoğlu, ziyaret 
kapsamında ilk olarak 
Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat 
Vardar ile bir araya gelerek 
ilçede yürütülen çalışmalarla 
ilgili bilgi aldı.
MAHALLE MUHTARLARI 
EŞLİK ETTİ
Başkan Zorluoğlu daha sonra 
beraberindeki TİSKİ Genel 
Müdürü Ali Tekataş, daire 
başkanları ve kendine eşlik 
eden mahalle muhtarları ile 
birlikte ilçeye bağlı Aksaklı, 
Denizli, Seyitahmet ve 
Beşikdağı mahallelerinde 

altyapıları tamamlamadan 
yollarda Yol Yapım, Bakım ve 
Onarım Dairesi Başkanlığı 
ekipleri tarafından yapılan 
asfalt çalışmalarını inceledi.
İLÇELERDE ETKİN ÇALIŞMA 
YÜRÜTÜYORUZ
İncelemelerinin ardından 
çalışmalardan memnuniyet 
duyduğunu belirten Başkan 
Zorluoğlu, “Bilindiği üzere bu 
seneyi yol senesi ilan ettik ve 
doğrultuda etkin çalışma 
yürütmekteyiz.  Ekiplerimiz 
Ortahisar'da ve ilçelerde asfalt 
kaplama çalışması 
gerçekleştiriyor. İlçelerimizde 
batı ve doğu olmak üzere iki 
ayrı ekibimiz aynı anda 
çalışıyor. 2022 yılında 
Ortahisar ilçemiz hariç olmak 
üzere yaklaşık 120 bin ton bir 
asfalt, 110 bin metreküp de 
beton programımız var. 
Halkımıza uzun yıllar hizmet 
edecek, özenli ve kaliteli 
hizmetler yapmak adına mesai 
mefhumu gözetmeden 

çalışmaya devam edeceğiz. 
Beşikdüzü ilçemizde de şu ana 
kadar toplam 4 bin 296 ton 
asfalt serimi gerçekleştirildi.  
Eksik kalan yerleri de en kısa 
sürede tamamlayacağız" dedi.
VATANDAŞLARDAN 
ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Mahalle muhtarları, 
Beşikdüzü'ne gelerek 
çalışmaları yerinde gören 
Başkan Zorluoğlu'na 
hassasiyeti nedeniyle teşekkür 
ettiler. Beşikdüzü ilçesi sakinleri 
de Başkan Zorluoğlu'na yoğun 
ilgi gösterdi. Mahallelerinin 
yollarının yenilenmesi 
nedeniyle mutlu olduklarını 
belirten Beşikdüzülüler,  
“Başkanımız seçildiği günden 
itibaren birçok kez ilçemizi 
ziyaret etti. Sorunlarımızı 
rahatlıkla kendisine 
anlatabiliyoruz. Başkanımıza 
ve ekibine özverili 
çalışmalarından dolayı 
yürekten teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandılar.

akfıkebir Atatürk 

VOrtaokulu öğretmeni 
Erkay Topkara anısına bu 

yıl 9. düzenlenen sınıflar arası 
futbol turnuvasını final maçında 
7-C sınıfını yenen 8-B sınıfı 
şampiyon olarak tamamladı. 
2011 yılında geçirdiği ani 
rahatsızlık sonucunda yaşamını 
kaybeden Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu öğretmeni Erkay 
Topkara anısına bu yıl 9. 
düzenlenen sınıflar arası futbol 
turnuvasını 8-B sınıfı şampiyon 
olarak tamamladı. Turnuvada alt 
kategoride ise 6-A sınıfı mutlu 
sona ulaştı. Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu Kapalı Spor 
Salonunda gerçekleşen final 
müsabakalarına İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Yeniden Refah 
Partisi İlçe Başkanı Sadettin 
Çiçek, Merhum Erkay 
Topkara'nın amcası İsmet 
Topkara, Eşi Nurgül Topkara, 
kızı Gülşah Topkara, 
öğretmenler ve öğrenciler 
katıldılar. Atatürk Ortaokulu 
tarafından bu yıl 9. Düzenlenen 

Erkay Topkara Futbol Turnuvası 
her yıl olduğu gibi bu yılda 
çekişmeli geçti. Yıldızlar ve 
Küçükler kategorisinde 
takımların yarıştığı turnuvada 
Yıldızlarda 8-B, Küçüklerde 6-A 
sınıfı şampiyon olan takımlar 
oldular. Madalya töreninde 
Erkay Topkara'nın ailesi de 
hazır bulundu. Final 
müsabakası ve Madalya töreni 
saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunması ile başladı. Yıldızlar 
Kategorisinde, 1. olan 8-B 
sınıfına madalyalarını ve 
kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın veri. 2. Olan 7-C 
sınıfına madalyalarını ise 
merhum Erkay Topkara'nın eşi 
Nurgül Topkara ve kızı Gülşah 
Topkara verdi.
“CENTİLMENCE MÜCADELE 
EDEN BÜTÜN TAKIMLARIMIZI 
KUTLUYORUM”
Atatürk Ortaokulu Okul Müdürü 
Çetin Zaim yaptığı açıklamada; 
"Merhum öğretmenimiz okulda 
ve çevresinde çok sevilen, 
sayılan ve bizim içinde çok 
önemli bir değerdi. 
Toplumumuzda merhum 

öğretmenimiz gibi değerlere her 
zaman ihtiyacımız var. Onu 
saygı ve özlemle anıyoruz. 
Merhum öğretmenimizin anısına 
9.cusunu düzenlediğimiz 
turnuvanın ilk günkü gibi 
heyecan içinde geçmesi bizi 
oldukça mutlu ediyor. Merhum 
öğretmenimizin ailesinin yakın 
ilgi ve alakası sayesinde 
etkinliğimizi en güzel şekilde 
tamamladık. Öğretmenimize 
Allahtan rahmet diliyorum. 
Turnuvamızın centilmenlik 
içinde geçmesini sağlayan 
öğretmenlerimize ve 
sporcularımıza da ayrıca 
teşekkür ediyorum. Turnuvaya 
katılım sağlayan bütün 
takımlarımızı ve şampiyonluk 
ipini göğüsleyen 8-B ve 6-A 
sınıflarımızı kutluyorum" dedi.
Bizlerde turnuvada emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyor, 
öğretmenimiz Merhum Erkay 
Topkara'ya Allah'tan rahmet 
diliyoruz. Yapılan Kupa ve 
madalya töreninin ardından 
toplu fotoğraf çekiminin 
ardından organizasyon sona 
erdi.

5 Haziran tarihinde yapılan ara 
seçim sonucunda Vakfıkebir 
İshaklı Mahallesi muhtarlığına 
seçilen Keleş Kudu, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında ziyaret 
etti. Tek aday olarak girdiği 
seçimden İshaklı Mahallesi 
muhtarlığına seçilen Keleş 
Kudu, daha öncede muhtarlık 
görevinde bulundu. Muhtar 
Kudu,  “Sayın Belediye 
Başkanımıza misafirperverliği 
ve güler yüz bir şekilde bizi 
karşıladığı için teşekkür 
ediyorum. Belediye 
Başkanımız ve ekip 

arkadaşları ile Mahalleme 
hizmet için var gücümüzle 
çalışacağız” dedi. 
“MUHTARLARIMIZ BİZİM 
ELİMİZ, KOLUMUZ, 
MAHALLELERİMİZDEKİ 
TEMSİLCİLERİMİZDİR”
Belediye Başkan Muhammet 
Balta, Muhtar Keleş Kudu'yu 
tebrik ederek görevinde 
başarılar diledi. Ziyaret 
esnasında açıklamada 
bulunan Başkan Muhammet 
Balta, muhtarların çok önemli 
bir görevi yerine getirdiğini 
belirterek, “Muhtarlarımız bizim 
elimiz, kolumuz, 

mahallelerimizdeki 
temsilcilerimizdir. 
Vatandaşlarımızla aramızdaki 
kuvvetli bağların mimarı 
onlardır. Bizlerde bu anlayışla 
her fırsatta muhtarlarımızla bir 
araya gelmeye gayret ediyor, 
el ele vererek 
hemşehrilerimize hizmet 
etmenin çabası içerisinde 
oluyoruz” dedi.
Sıcak ve samimi bir ortamda 
gerçekleşen sohbette Muhtar 
Keleş Kudu Başkan Balta'ya, 
hizmetlerinden dolayı ve 
muhtarlara gösterdiği özel ilgi, 
alakadan dolayı teşekkür etti.

TRABZONSPOR TRANSFERDE COŞTU
Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat transferini KAP'a bildirdi.

ezonu şampiyon 

Stamamlayan ve gelecek 
sezon hem ligde, hem de 

Şampiyonlar Ligi'nde başarı 
hedefleyen Trabzonspor, 
Kasımpaşa'dan sol bek Eren 
Elmalı ve orta saha oyuncusu 
Doğucan Haspolatı ile 
Danimarkalı sağ bek Jens 
Stryger Larsen ile savunma 
oyuncusu Stefano Wilfred 
Denswil kadrosuna kattı. 
Kasımpaşa ile geçen sezon 32 
lig maçına çıkıp 1 gol, 3 asitlik 
performans gösteren Eren 
Elmalı'nın Kasımpaşa ile 2025 

yılına kadar sözleşmesi 
bulunurken, 22 yaşındaki orta 
saha oyuncusu Doğucan 
Hasoplat'ın gelecek sezon 
sözleşmesi bitiyordu. Haspolat, 
geçen sezonu 1 gol ve 1 asistle 
tamamladı. İtalya Serie A'da 
Udinese forması giyen ve 
sözleşmesi tamamlanan 31 
yaşındaki Larsen iki ayağını da 
etkili şekilde kullanırken, hem 
sağ bek hem de sol bek 
mevkiilerinde forma giyebiliyor. 
Danimarkalı oyuncu ayrıca milli 
takım formasını da 49 kez 
terletirken, 3 de gol kaydetti. 

Geçtiğimiz sezonu 
Trabzonspor'da kiralık olarak 
geçiren Stefano Wilfred 
Denswil'de yeniden bordo-mavili 
formayı giyecek.
“OYUNCULAR TRABZON'A 
ÇAĞRILDI”
Bordo mavililerin Kasımpaşa'dan 
kadrosuna kattığı Eren Elmalı ve 
Doğan Haspolatlı ile 4'er yıllık, 
Danimarkalı Larsen ile Stefano 
Wilfred Denswil ile 2 yıllık 
sözleşme imzalaması 
bekleniyor. Trabzonspor 
yönetimi 4 oyuncuyu da 
Trabzon'a davet etti.

17.06.2022

ERKAY TOPKARA FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu öğretmeni Erkay Topkara anısına bu yıl 9. düzenlenen
sınıflar arası futbol turnuvasını 8-B sınıfı şampiyon olarak tamamladı.

YENİ SEÇİLEN MUHTAR'DAN BAŞKANA ZİYARET 
5 Haziran tarihinde yapılan ara seçim sonucunda Vakfıkebir İshaklı Mahallesi muhtarlığına
seçilen Keleş Kudu, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti. 

ZAYİ İLANI
Dedem Halim GÜRKAN’a ait E1077054 numaralı

İstiklal Madalyası ile Beratı kaybolmuştur. Hükümsüzdür

Doğucan Haspolat

Jens Stryger Larsen Eren Elmalı

Stefano Wilfred Denswil

Asim GÜRKAN
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BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

SATILIK LÜX DAİRELER

0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADADÜZÜ EVLERİ DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

EVLE
NECEK
LERE
MÜJDE
........ ! .........

DAVETİYE
L E R İ N İ Z D E 

EN EKONOMİK 
ÇÖZÜMLER BURADA

I GAS ZA ET TS ESO İP   vN e A M

M Aİ TL BK AÜ AY SÜ IB
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0 462 841 56 00

0 533 419 53 15


