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TURT, “FINDIKTA DEKAR BAÞINA
ÖDENEN DESTEKLEME ”YETERSÝZ

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

> Abdulkadir AYNACI 2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

SAÐLIK ÇALIÞANLARI
MÝLLETÝMÝZÝN
KAHRAMANLARIDIR

Vakfıkebir İlçe Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerin yeterli gelir elde etmesinin şart olduğunu söyleyerek,
"Gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik ve yem ücreti gibi girdi maliyetlerinin makul düzeye çekilmesi gerekir ki çiftçimiz para kazanabilsin" dedi.
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BAÞKAN KILIÇ,"ÜRETÝMÝ ARTIRMAK ÞARTTIR"
BAÞKANI UZUN: VAKFIKEBÝR'DE
ÖZEL EÐÝTÝM ANAOKULU YAPILACAK!
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in Trabzon
programında vermiş olduğu yatırım müjdeleri içersinde Vakfıkebir'inde olduğunu söyledi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Gökhan Turt,
“Fındıkta dekar başına ödenen yaklaşık 26 TL. desteklemenin yetersiz olduğunu” söyledi. 

Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve
AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçemizdeki sağlık
kuruluşlarını ziyaret ederek, doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın bu anlamlı günlerini kutladılar. > Sadık AYDIN 3'de



akfıkebir Belediye 

VBaşkanımız 
Muhammet Balta, 

AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve 
AK Parti İlçe Yönetim 
Kurulu Üyeleri Esin Turan, 
Azime Bektaş ile birlikte, 
14 Mart Tıp Bayramı 
dolayısıyla ilçemizdeki 
sağlık kuruluşlarını ziyaret 
ederek, doktorlarımızın ve 
sağlık çalışanlarımızın bu 
anlamlı günlerini 
kutladılar.
“TÜRK MİLLETİNİN 
GELECEĞİNDE SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ 
MUKADDES BİR YERİ 
BULUNMAKTADIR”
Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 'Beni 
Türk Hekimlerine Emanet 
Ediniz' sözünün, Türk 
hekimlerine olan güvenin 
büyük göstergesi 
olduğunu vurgulayan 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, “Türk milletinin 
geleceğinde hekimlerin 
mukaddes bir yeri 
bulunmaktadır. İnsanların 
yaşam kalitesini 
yükseltmek ve halkımıza 
daha sağlıklı bir yaşam 
sağlamak adına sağlık 
çalışanlarımız bütün 
zorluklara göğüs geriyor. 
En önemli varlığımız olan 
ruh ve beden sağlığımızı 
emanet ettiğimiz, sağlıklı 
toplumların oluşmasında 

emek veren sağlık 
personelinin 
hayatımızdaki yeri çok 
büyüktür. Bir toplumun 
huzurlu, mutlu ve başarılı 
olmasının yolu o 
toplumun her şeyden 
önce sağlıklı bireylerden 
oluşmasından geçer. Bu 
sebeple sağlık çalışanları 
bireyleri tedavi ederken 
aynı zamanda toplum ve 
ülke için çok önemli bir 
görevi ifa etmektedirler. 
Tek gayesi insan yaşamı 
ve sağlığı olan kıymetli 
Türk Hekimleri, ebe, 
hemşire, sağlık 
memurlarımızın ve bütün 
sağlık çalışanlarının 
çalışma koşulları ve özlük 
haklarının iyileştirilmesi, 
onlara mesleklerinin 
saygınlığına yakışır, rahat 
çalışabilecekleri ortam ve 
imkanların sağlanması en 
büyük dileğimizdir. 
Pandemi döneminde dahi 
görevlerini hiç 
aksatmadan, ailelerinden 
uzak kalsalar dahi 
görevlerini aksatmadan 
yerine getiren sağlık 
çalışanlarımız milletimizin 
kahramanlarıdırlar. Bu 
kutsal ve onurlu görevi 
yürüten doktorlarımız ve 
sağlık çalışanlarımıza 
teşekkürü borç biliyor, bu 
duygu ve düşüncelerle, 
ülkemizin dört bir yanında 
fedakarca hizmet eden 
tüm sağlık çalışanları-

mızın 14 Mart Tıp 
Bayramı'nı kutluyorum” 
ifadelerini kullandı.
“SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
MİLLETİMİZİN 
KAHRAMANLARIDIR”
AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun; 
“Her alanda büyük bir 
ivme kazanarak değişen 
ve gelişen ülkemiz, sağlık 
alanında gerçekleştirilen 
yatırımlarla vatandaşların 
bu imkânlardan etkin ve 
yaygın bir biçimde 
faydalanmaları 
sağlanmıştır. İçerisinde 
bulunduğumuz salgın 
sürecinde 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde Sağlık 
Bakanımız Fahrettin Koca 
ve ekibinin süreci iyi 
yönetmesiyle salgınla 
mücadelede önemli bir 
mesafe kaydedildi. 
Özellikle son iki yıldır 
korona virüs salgınıyla 
mücadele ederken sağlık 
ordumuzun gösterdikleri 
çaba ve gayretleriyle, her 
bir sağlık çalışanımız 
milletimizin kahramanı 
olmuştur. Bu duygu ve 
düşüncelerle insanı 
yaşatmak, iyileştirmek gibi 
kutsal bir mesleği büyük 
özveriyle yerine getiren 
bütün sağlık 
çalışanlarının '14 Mart Tıp 
Bayramını' kutluyorum 
dedi.”

İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

İ L A N  T A R İ F E S İ
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TURT, “FINDIKTA DEKAR BAŞINA ÖDENEN DESTEKLEME YETERSİZ”

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 938
: 18.03.2022

Ahmet KAMBUROĞLU

“ESNAF DARDA”
Ekonomik sıkıntı devam ediyor…
Açıklanan destekle alakalı henüz daha bir 

şey belli olmuş değil…
Belirlenen kredide limit yok…
İnsanlar beklenti içindeler ve küçük esnafın 

durumu kötü…
Küçük esnaf iş yapamamaktan muzdarip…
Geçen hafta her gün akaryakıta zam 

geldi…
Varil yatı inerken, akaryakıt yatı da kıdım 

kıdım aşağıya doğru gelmeye başladı ama 

yetmiyor…
Kepçe ile zam gelirken, kaşık ile aşağıya 

doğru indiriyorlar…
Birkaç ay önce elektrik konuşuluyordu, 

şimdi ise akaryakıt…
İnsanlara iki ay içinde müthiş elektrik 

faturaları geldi ve insanlar bunu zorlanarak 

ödedi…
Gıda sektöründe KDV indirimi olmuştu…
KDV indirimi geldiğinde hemen o gece 

yatlara zam yapıldı…
Sonrasında ise KDV indirimi kadar indirim 

uyguladılar…
Biz bunlara çakal diyoruz…
Bizler matbaa ve gazete işi yapıyoruz, 

kısaca kağıt sektöründeyiz…
Euro arttığında kağıt yatları uçuşa geçiyor 

ama Euro düştüğünde kağıt yatları 

düşmüyor…
Kağıt ve diğer ürünlerde kısaca her yere 

zam gelmeye devam ediyor…
Esnaf, vatandaş kara kara düşünüyor ne 

yapacağız?
Gerçekten ne yapacağız?
Bu durum nasıl atlatılacak?
Ellerimiz, kafamızda düşünüyoruz…
*******************
Adım adım yaklaşıyoruz…
Mutluluğumuz hüzünle noktalanmasın…
Sevinç yaşarken, silahla beraber sevinç 

yaşamayalım…
Sevincimizi yaşarken arkadaşlarımızla 

beraber eğlenerek yaşayalım… 
Her hafta yeni galibiyet ile dönüyoruz ve o 

sene bu sene olma yolunda emin adımlarla 

ilerlemeye devam ediyoruz…
Mutluluk yakın…
Sevinç yakın…
Şampiyonluk çok yakın…
*******************
Devlet daireleri…
Kurumlardaki araçlar ne içindir…
Kurum amirinin aracı, kurum amiri için 

tahsis edildiğini biliyoruz…
Kurum amiri keyyet için değil de, bir 

toplantı veya her hangi bir durum için 

kendilerinin ulaşımı için tahsis edildiğini 

yönde bilgiler mevcut…
Kurum amirinin aracı keyyet için başka 

birilerini taşıyorsa, bu dönemde çok acı…
İnsanlar hesap yaparken, başka birileri 

hesap yapmıyorsa, devleti zarara 

uğratıyorsa, gerekli cevabın verilmesi 

gerektiğini düşünüyorum…
Cebimizden ödemiyoruz diye gereksiz, 

lüzumsuz olanlar yapılmamalı…
Askeriye de bile lüzumsuz ise söndür 

diyordu…
Kadınlarımız bilmez ama erkeklerin 

birçoğu askerlik yaptığından illaki 

görmüştürler…
Bu yüzden israftan kaçınılmalı ve 

önlenmelidir…
Bence bir denetimde israftan dolayı 

yapılmalı, gereksiz olarak kullanılan 

araçlar, malzemeler kullanılmamalı…
Diyoruz…

C
umhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe 
Başkan Yardımcısı 

Ziraat Mühendisi Gökhan 
Turt, “Fındıkta dekar başına 
ödenen yaklaşık 26 TL. 
desteklemenin yetersiz 
olduğunu söyleyerek, Fındık 
çiftçisine üretim yapmasını 
sağlayacak ek destekler 
verilmeli dedi.

“FINDIK ÇİFTÇİSİNE 
ÜRETİM YAPMASINI 
SAĞLAYACAK EK 
DESTEKLER VERİLMELİ”
Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe Başkan 
Yardımcısı Ziraat Mühendisi 
Gökhan Turt yaptığı 
değerlendirmede; Salgın 
hastalıkla başlayan 
ekonomik durgunluk 

günümüzde Rusya-Ukrayna 
savaşı nedeniyle artık tam 
anlamıyla bir küresel 
ekonomik krize dönüşmüştür. 
Artan doğalgaz ve petrol 
yatlarına bağlı olarak 
Ülkemizde birçok ürünün 
maliyetlerinde ciddi oranlarda 
artış olmuştur. Tarım yat 
artışlarından olumsuz 
etkilenen sektörlerin başında 
gelmektedir. Birçok ülke 
tarımsal üretimin devam 
etmesi, verimliliğin 
düşmemesi için çiftçilerine 
önemli destekler sağlıyor. Bu 
anlamda yeni sezona 
hazırlanmaya çalışan fındık 
çiftçilerimize üretim 
yapmalarını sağlayacak ek 
destekler verilmeli dedi.
“FINDIK DA DEKAR 
BAŞINA YAKLAŞIK 26 TL. 
DESTEKLEME YETERSİZ”

Başkan Yardımcısı Turt, 
“Artan gübre ve mazot 
yatları karşısında dekar 
başına verilen 18 TL. mazot 
ve 8 TL. gübre destekleri 
yetersiz kalmaktadır. Gübre 
ve mazot desteğinin diğer 
ülkelerde olduğu gibi mutlaka 
artırılması ve ödemelerin bu 
dönemde yapılması 
gerekmektedir. Tarım ve 
Orman Bakanlığı gübre 
kullanımının azalması ile 
fındık tarımında yaşanacak 
verim kaybını görmezden 
gelmektedir.”
“FINDIK ÜRETİCİSİ EK 
ÖDEMELERDEN PAY 
ALMALIDIR”
Turt, “5284 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı kararında 
birçok tarım ürününde ek 
ödemelere yer verilmiş fakat 
fındık üreticisi ödemelere 

dahil edilmemiştir. Dünya 
fındık üretiminin ve 
ihracatının yüzde 75'ini 
gerçekleştiren Türkiye de 
hükümet fındık üreticisine 
yeterli desteği 
vermemektedir. Üretimde ve 
ihracatta en güçlü olduğu 
tarım ürünü fındıkta 
desteklemeler ve açıklanan 
yatlar yetersiz kalmakta 
üretici inatla mağdur 
edilmektedir. Verilen ek 
desteğin kapsamı 
genişletilerek fındık ürünü de 
bu destek ödemelerine dahil 
edilmelidir.” Turt, “Üreticilerin 
yeni sezona hazırlanması, 
oluşan yeni maliyetleri 
karşılaması adına ek 
destekleme ödemelerinin 
iktidar tarafından acilen kabul 
edilip üreticilere ödenmesi 
gerekmektedir dedi.”

Alper Özkan KARAGÖL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Gökhan Turt, “Fındıkta dekar başına ödenen yaklaşık 26 TL. desteklemenin yetersiz olduğunu” söyledi. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MİLLETİMİZİN KAHRAMANLARIDIR

BAĞIŞLANAN KİTAPLARLA KURULDU
Beşikdüzü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından müdürlük binası zemin katındaGeri Dönüşüm Kütüphanesi kuruldu.

K
ütüphanenin 
kursiyerlerin, halkın 
ve öğrencilerin 

bağışladığı 275 kitap ile 
kurulduğunu belirten Halk 
Eğitimi Merkezi Müdür 
Vekili Hasan Çalışgan, 

“Kütüphane-
mizi, Şubat 
2022 tarihinde 
'Bir kitapta sen 
bağışla' 
kampanyası 
ile kursiyerler-
imizin ve 
halkımızın 
katkılarıyla 

topladığımız kitaplarla 
kurduk. 
“KİTAP BAĞIŞI 
KAMPANYASINA DESTEK 
BEKLİYORUZ”
Kütüphanemizde bir de 

okuma köşesi oluşturduk. 
Herkese açık bu 
kütüphaneden dileyen 
vatandaşlarımız sadece 
mesai günleri içerisinde 8-
21 saatleri arasında 
yararlanabilir. Kitap bağış 
kampanyamız bir yıl 
boyunca devam edecektir. 
Halk Eğitimi Merkezimizde 
daha zengin bir kütüphane 
oluşturmak amacıyla 
vatandaşlarımızı kitap 
bağışı kampanyasına 
katılmaya davet ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte,
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçemizdeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın bu anlamlı günlerini kutladılar.

BEŞİKDÜZÜ MTAL BÖLGE BİRİNCİSİ
Beşikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halkoyunları ekibi il birinciliğinden sonra Gümüşhane' de
düzenlenen bölge finaline katılarak 90 puan alarak bölge birinciliğini Erzurum ekibiyle paylaştı. 

esleki ve Teknik 

MAnadolu Lisesi 
Müdürü Mustafa 

Demir, “Bu başarıda emeği 
geçen herkesi ve 
öğrencilerimizi tebrik 
ediyorum. Bize büyük bir 
mutluluk yaşattılar. Ekibimiz 3 

Nisan'da Ordu'da yapılacak 
Türkiye nalinde bölgemizi 
temsil etmeye hak 
kazanmıştır. Türkiye nalinde 
ekibimize başarılar diliyor; 
öğrencilerimize ve emeği 
geçen herkese bir kez daha 
teşekkür ediyorum”dedi. 



akfıkebir İlçe Ziraat 

VOdası Başkanı 
Muhammet Kılıç, 

üretimin artarak devam 
etmesi için çiftçilerin yeterli 
gelir elde etmesinin şart 
olduğunu söyleyerek, 
"Gübre, mazot, ilaç, tohum, 
elektrik ve yem ücreti gibi 
girdi maliyetlerinin makul 
düzeye çekilmesi gerekir ki 
çiftçimiz para kazanabilsin" 
dedi.
“ÜRETİMİ ARTIRMAK 
ŞARTTIR”
Vakfıkebir İlçe Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç, 
Korona virüs (Covit-19) 
salgınını mücadelesinin 
kahramanlarından birinin de 

Türk çiftçisi olduğunu 
söyledi. Bir alkışta emektar 
çiftçilerin hak ettiğini 
söyleyen Kılıç, sözlerine 
şöyle devam etti; "Zor günler 
geçirdiğimiz bu günlerde 
yeterli ve dengeli 
beslenmede fedakar ve 
emektar çiftçimizin ürettikleri 
ilaç kadar önemlidir. 
Çiftçimiz pandemi sürecin 
de bile fedakarlık göstererek 
üretmeye devam etmiş, gıda 
arzında kesinti yaşanmasına 
müsaade etmemiştir. Tarım 
demek gıda güvencesi 
demek, gıda güvencemizi 
sağlamak için çiftçilerimizi 
desteklemek zorundayız. 
Bütün dünyanın gıptayla 

baktığı medeniyetin beşiği 
bu bereketli topraklarda 
üretim yapmak, üretmek 
boynumuzun borcu. 
Çiftçimiz bunun bilinciyle 
üretimine hiç ara vermeden 
canla başla çalışmalarına 
devam ediyor. Yoksulluk, 
kıtlık ve açlıkla mücadele 
etmek için üretimi artırmak 
şarttır. Üretimin artarak 
devam etmesi için çiftçimizin 
yeterli gelir elde etmesi 
şarttır. Gübre, mazot, ilaç, 
tohum, elektrik ve yem 
ücreti gibi maliyetlerinin 
makul düzeye çekilmesi 
gerekir ki çiftçimiz para 
kazana bilsin. Tarımda 
ülkemizin içinde bulunduğu 

coğrafyada yıldız olacağına 
yürekten inanıyoruz. Yeter ki 
ülkemiz tarımdaki 
potansiyeli harekete 
geçirsin, çiftçimiz kazanırsa 
ülke kazanır. Bir ülkenin 
sanayisi ne kadar önemli ise 
Tarımı da o kadar önemlidir. 
Bu duygu ve düşüncelerimle 
bu zor günler geçirdiğimiz 
bu günlerde gece, gündüz 
demeden tarlasında, 
bağında ve bahçesinde 
bizler için üreten ve 
üretmeye devam eden 
çiftçilerimizin bol bereketli 
kazançlar diliyor, 
yaklaşmakta olan Ramazan 
aylarında canı gönülden 
kutluyorum."
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BAÞKAN KILIÇ,"ÜRETÝMÝ ARTIRMAK ÞARTTIR"
Vakfıkebir İlçe Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerin yeterli gelir elde etmesinin şart olduğunu söyleyerek,
"Gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik ve yem ücreti gibi girdi maliyetlerinin makul düzeye çekilmesi gerekir ki çiftçimiz para kazanabilsin" dedi.

BAÞKANI UZUN: VAKFIKEBÝR'DE ÖZEL
EÐÝTÝM ANAOKULU YAPILACAK!
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in Trabzon
programında vermiş olduğu yatırım müjdeleri içersinde Vakfıkebir'inde olduğunu söyledi. 

onu ile ilgili olarak bir 

Kaçıklama yapan AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Ahmet Uzun, Milli Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. Mahmut Özer Trabzon 
programında 200 Milyonluk 
yatırımlara ilave olarak 350 Milyon 
liralık yatırım daha kazandırarak 
toplamda 550 Milyonluk yatırımların 
müjdesini verdi. Eğitim alanında 
yapılacak yatırımların içersinde 
Vakfıkebir ilçemizde yer aldı. Sayın 
Bakanımız Vakfıkebir bir özel eğitim 
anaokulu ve bir bilim sanat merkezi 

yapılacağı müjdesini verdi. Bu 
yatırım müjdeleri ilçemiz için büyük 
bir kıvanç kaynağı olmuştur. Özel 
Eğitim Anaokulları günümüzde çok 
önem arz ediyor. Özel şartları olan 
çocuklarımızı topluma kazandırma 
faaliyetlerinin ilk adımı burada 
atılıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri 
de Özel yetenekli öğrencilerimizin 
yeteneklerini geliştirmeleri için 
önemli destek sağlıyor. Her iki 
yatırım da hem Vakfıkebir hem de 
Büyük liman bölgesi için çok önemli 
bir açığı kapatacaktır.  İlçemize, 

Şehrimize ve geleceğimiz olan 
gençlerimize gösterdikleri 
hassasiyetlerinden dolayı başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli 
Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut 
Özer ve tüm bakanlık yetkililerine, 
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta, Milletvekillerimiz 
Sayın Adnan Günnar Sayın Bahar 
Ayvazoğlu ve Sayın Salih Cora'ya 
ilçemiz adına şükranlarımı 
sunuyorum.  

BÜYÜKÞEHÝR'ÝN KÜLTÜR SANAT ETKÝNLÝKLERÝ ÝLGÝ GÖRÜYOR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Etkinlikler, sanatseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
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BAÞKAN ZORLUOÐLU'NDAN
'ÝSTÝKLAL MARÞI' MESAJI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u
Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Zorluoğlu, “Gururun 101'inci yılında,
'Vatan Şairimiz' Mehmet Akif Ersoy ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

T
rabzon Büyükşehir Belediyesi 
tarafından her ay düzenli 
olarak gerçekleştirilen kültür 

sanat etkinlikleri, mart ayında da hız 
kesmeden devam ediyor. Martın ilk 
14 gününde 8 etkinlik 
gerçekleştirilirken, 31 Mart tarihine 
kadar birbirinden farklı 14 etkinlik 
daha sanatseverlerle buluşacak. 
Söyleşilerden sempozyumlara, 
tiyatro gösterilerinden konserlere 
kadar birçok renkli etkinlik 
Trabzonluların beğenisini kazanıyor. 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, tüm 
sanatseverleri ücretsiz 
gerçekleştirilen etkinlikleri izlemeye 
davet etti. 
BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA 
TEŞEKKÜR ETTİLER
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen birbirinden farklı 
kültür sanat etkinlikleri için 
yetkililere teşekkür eden 
sanatseverler, “Büyükşehir 

Belediyesinin her kesime hitap 
eden kültür-sanat etkinlikleri 
nedeniyle memnuniyet duyuyoruz. 
Etkinliklerin aylık olarak kitapçık 
haline getirilmesi de takip etmemiz 
açısından büyük kolaylık 
oluşturuyor. Kültüre ve sanata 
önem veren Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu 
başta olmak üzere emeği geçen 
ekibine teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandılar.
MART AYI PROGRAMINDA 
NELER OLACAK?
Kültür Sanat Festivali kapsamında 
15-31 Mart tarihleri arasında 
Hamamizade İhsan Bey Kültür 
Merkezi'nde düzenlenecek 
etkinlikler şu şekilde;
15 Mart Salı saat 19.00'da “Okur 
Yazar Buluşmaları” isimli söyleşi  
16 Mart Çarşamba saat 20.00'de 
"KAFEM Folklor Eğitim Merkezi 
Korosu” konseri.
18 Mart Cuma 20.00'de “Müdafaa 

1915” isimli yetişkin tiyatro gösterisi
19 Mart Cumartesi saat 13.00 ve 
15.00'te “Dört Kafadar Müzikali” 
isimli çocuk tiyatro oyunu.
20 Mart Pazar saat 13.00 ve 
15.00'te "Kraliçe Maya” isimli çocuk 
tiyatro oyunu.
22 Mart Salı saat 11.00'de 
"Dünyanın En Önemli Konu'su” 
isimli sempozyum.
23 Mart Çarşamba saat 16.00'da 
“Vefa Apartmanı” isimli söyleşi.
24 Mart Perşembe saat 20.00'de 
“Kafem Tiyatro” yetişkin tiyatro 
oyunu.
25 Mart Cuma saat 20.00'de 
"Boğazın Neferleri” isimli yetişkin 
tiyatro gösterisi.
26 Mart Cumartesi saat 13.00 ve 
15.00'te "Keloğlan Dürüst Oğlan” 
isimli çocuk tiyatro oyunu.
27 Mart Pazar saat 13.00 ve 
15.00'te "Nasrettin Hoca'nın Çevre 
Sevgisi” isimli çocuk tiyatro oyunu.
27 Mart Pazar saat 20.00'de "Taka 
Müzik ve Halk Oyunları Derneği” 
korosu.
29 Mart Salı saat 20.00'de "Hayati 
İnanç ile Can Veren Pervaneler” 
isimli söyleşi
30 Mart Çarşamba saat 14.00'te 
"15 Yaşında Soldu Gitti Gençliğim” 
konulu minyatür sergi.

B
üyükşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Zorluoğlu, İstiklal 

Marşı'nın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından 'Milli 
Marş' olarak kabul 
edilmesinin 101'inci yıl 
dönümünü idrak etmenin 
mutluluğunu ve gururunu 
yaşadığını belirterek şu 

ifadeleri kullandı: “İstiklal 
Marşımız, milletimizin 
inancının, azminin ve 
imkânsızlıklar içerisinde 
gösterdiği büyük 
kahramanlığın, mısralara 
dökülmüş halidir. 'Vatan 
Şairimiz' Mehmet Akif Ersoy, 
İstiklal Marşı ile yüce Türk 
milletinin Kurtuluş 

Savaşı'nda gösterdiği azmini, 
hür yaşama iradesini ve 
eşsiz kahramanlık ruhunu en 
güzel şekilde dile getirerek 
ölümsüzleştirmiştir. Emsalsiz 
kahramanlık destanımız; 
vatan toprağını ve 
bağımsızlığını her şeyden 
üstün tutan ecdadımıza, tüm 
zorluklara rağmen azim ve 
kararlılıkla kutsallarını 
koruma bilinci aşılamış, 
milletimizin topyekûn 
kazandığı zaferin adeta 
reçetesi olmuştur. Bu duygu 
ve düşüncelerle Mehmet Akif 
Ersoy başta olmak üzere 
istiklal ve istikbal 
mücadelemizin tüm 
kahramanlarını rahmet ve 
minnetle yâd ediyor, üstadın 
'Allah bu millete bir daha 
İstiklal Marşı yazdırmasın' 
duasına yürekten âmin 
diyorum.”

GÜLBAHAR HATUN KADINLAR GÜNÜNÜ UNUTMADI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okul yönetimi tarafından okulda çalışan
bayan öğretmenlere ve yardımcı personellere sürpriz yapılarak karanfil hediye edildi.

G
ülbahar Hatun 
Yönetimi, sınıarı, 
öğretmen odalarını, 

osleri gezerek tüm kadın 
öğretmen ve çalışanlarına 
karanl sunarak Kadınlar 
Günü 'nü kutladı.
OKUL YÖNETİMİNDEN 
KADINLAR GÜNÜ 
KUTLAMASI!
Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi Müdürü Kadri Alay 

günün anlamı ile ilgili kısa 
bir konuşma yaparak 
kadınlarımızın değerinden 
bahsetti. Kadın 
öğretmenlerin ve personelin 
kendileri için büyük bir 
değer olduğunu dile getiren 
Alay, şunları kaydetti:“Türk 
toplumu kadına saygı duyan 
kadını inancı gereği 
ayaklarının altı cennettir 
inancıyla hareket eden bir 

toplumdur. Bugün kadın ve 
erkek arasında adalet, 
barış, karşılıklı sevgi, 
saygı, empatiyi ve ailenin 
önemini bir kere daha 
vurgulamak istiyorum. 
Kadınlarımızın her alanda 
aktif olmalarını, eğitimli 
olmalarını ve her daim 
saygı duyulacak konumda 
olmalarını istiyoruz. 
Doğumdan ölüme her 
anımızda onurlandığımız, 
ihtiyacımız olduğunda 
desteklerini bizden 
esirgemeyen, eğiten, 
yetiştiren, büyüten, bizi biz 

yapma yolunda 
yüreklerindeki sevgi ve 
şefkati karşılıksız veren 
fedakar kadınlarımızın “8 
Mart Dünya Kadınlar 
Gününü Kutluyoruz.”
Öğretmenlerin birbirlerini 
tebrik etmesi ve güzel 
dilekleri ile devam eden 
kutlama, hatıra fotoğrafı 
çekimi ile son buldu.
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Osman KOYUNCU

DİNLERDE ORTAK NOKTALAR
in, hayat ve fen bilimleri gibi ilimlerle Dözdeştir.  Hayat gibi dinde bir tanedir, 
çeşitleri ve şekilleri farklıdır. Özü 

değişmeden ihtiyaca göre şekiller alırlar.  
Din de, hayatta gaibidir soyuttur, Allah, 
sonsuz soyuttur, kâinatın ilmi, ruhu ve 
şuurudur.  Varlık sadece Birdir, tecelli edip 
soyuttan somuta geçip şekil alır, madde 
olur. Bu şekiller, O sonsuz varlığın aslını 
temsil edemezler. Çünkü biri sonsuzdur, 
diğerleri ise sonludurlar. Dinler ve semavi 
kitaplar beş temel esasta birleşirler. 1) 
Allah'ın birliğinde 2) haşrin olacağında 3) 
Peygamberlik ve meleklerin varlığında 4) 
Kitaplarda 5) İki dünya saadetini esas 
almakta. Kitapların hiçbirinde dinler kelimesi 
geçmiyor, din kelimesi tekil olarak geçiyor. 
Evet, Allah'ın bir olduğu gibi, din de hayat da 
birdir. Dinin şekilleri olan şeriatlar çeşitli 
olabilir. Bu insanlığın terakkisi için ilâhî bir 
tetiklemedir. Din, yanlış anlaşılır ve 
milliyetçilik ile birleştirilip bencil davranılırsa 
zararlı olur. Milletler arasında düşmanlık 
olabilir fakat semavi kitaplar arasında 
düşmanlık olamaz. Kuran, Yahudi ve 
Hıristiyanların yanlış davranışları 
eleştirilirken, onları Tevrat ve İncil ile amel 
etmeye teşvik ediyor. İhtilafa düşüp 
peygamberimizin yanına geldiklerinde, 
peygamberimiz, benim yanımdaki kitapla mı 
karar vereyim yoksa sizin yanınızdaki 
kitapla mı diye sorardı.   Kuran, dinin hâkim 
olduğu toplumlar bahara benzetilir, insanlar 
vahiy yağmuru altında kalırlar. Kimi aklını 
kullanır, ağaç olur; kimi nefsini dinler, çürür. 
Dinler birbirlerinin hükümlerini 
kaldırmaz(Allah isterse her hükmü 
kaldırabilir). R. İsfehani Kuran sözlüğünde 
bu duruma Bakara 106 örnek verir. Allah, 

iyiyi daha iyi ile değiştirir, Tevrat iyi, İncil de 
iyidir fakat Kuran onlardan daha iyi olduğu 
için gönderildi. Hıristiyanlık dünyadan 
ziyade ahreti esas aldığı için, 
Müslümanlara, Yahudilerden daha 
yakındır. (Maide 72 )
    Şeriatlar yani Yahudilik, Hıristiyanlık ve 
İslam bu şekilde idi. Yahudilik, madde ve 
kuralları, Hıristiyanlık, ihlâs, maneviyat ve 
ruhaniliği, İslam ise her ikisini yani 
uhrevilik ve dünyeviliği esas alıp 
birleştirmek için geldi. Allah tevhit diyor 
bazı Müslümanlar tefrika diyor. Aynı safta 
namaz kılanlardan bazıları, benim 
partimden değilsen dinsiz ve hainsin diyen 
birisinden insanlığın huzuru için diğer 
dinlere saygılı olması beklenir mi. 
Maalesef Müslümanlar düşmanlık üzerine 
siyasetler üretiliyor. Peygamberimizin 
müritleri, talebeleri yoktu, arkadaşları 
vardı. Ebu Cehilin kapısına 70 kez gittiği 
söylenir.
    Kuran'da Yahudi ve Hıristiyanları dost 
edinmeyin ayeti, Peygamberimiz 
Medine'ye geldiğinde onlarla anlaşmalar 
yaptılar fakat onlar gizlice Mekke 
müşrikleri ile iş birliği yaptıkları için Kuran 
bu insanları kötüleyip  Müslümanları 
uyarıyor. Yoksa onlarla evlenilebilir 
dostluklar kurulabilir. Kutsal kitaplar esas 
alınırsa, ana konularda dinler arasındaki 
farklar, bir dinin değişik mezhepleri 
arasındaki farklar gibidir. Eskiden 
insanların yükselme ve gelişmelerinin bir 
çeşidi de savaşlardı, şimdi gelişme ve 
ilerleme ilimle olur düşmanlık ve savaşla 
değil, bu zamanda silah kullananın silahı 
kendine döner, silah caydırıcılık için 
gereklidir. 

MÜZAYEDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen HOPO Projesi kapsamında
Vakfıkebir Fen Lisesinin düzenlediği kültür ve sanat etkinliği büyük ilgi gördü.

Trabzon İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü tarafından yürütülen 
HOPO Projesi kapsamında 
Vakfıkebir Fen Lisesi tarafından 
okulun pansiyonunun 
konferans salonunda 
düzenlediği kültür ve sanat 
etkinliği büyük ilgi gördü. 
Etkinliğe Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 
Daire Amirleri, öğrenci velileri 
ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte 

müzik alanında "Anadolu 
Potporisi" adlı koro 
çalışmasında öğrenciler 
kültürümüzün önemli 
parçalarından olan türkülerimizi 
müzik Öğretmeni Handan İslam 
yönetiminde seslendirdiler. 
Programın ikinci bölümünde ise 
"Kaybolan Fırça İzleri" isimli 
resim alanındaki HOPO 
projesinde dünyaca ünlü ancak 
ülkemizde yeterince 
tanınmamış yirmi üç (23) Türk 

ressamımıza ve onların 
eserlerinin röprodüksiyonlarına 
yer verildi. Resim Öğretmeni 
Ülkü Kalaycı rehberliğinde 
öğrenciler tarafından yapılan 
resimler program sonunda açık 
artırma usulü satıldı.
Hiç Yabana Atma Yurda Sakla 
isimli proje ise öğrencilerin Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmeni 
Tuğba Balçık rehberliğinde atık 
giysi ve tekstil parçalarından 
diktikleri ürünler sergilendi. 
Vakfıkebir Fen Lisesi Okul 
İdaresinden yapılan 
açıklamada; “Etkinlikte görev 
alan ve büyük bir özveri ile 
çalışan tüm öğrenci ve 
öğretmenlerimize teşekkür 
ediyoruz. Ayrıca katılımları ile 
bizleri onurlandıran tüm 
misarlerimize de teşekkür 
ediyoruz denildi.”

BÜYÜKŞEHİR MİNİKLERE SU BİLİNCİ AŞILIYOR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü
etkinlikleri başladı. 2 günde 500 öğrenciye “İbiş ile Damlacık” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
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rabzon Büyükşehir 

TBelediyesi TİSKİ Genel 
Müdürlüğü 22 Mart Dünya 

Su Günü'ne dikkat çekmek ve 
gelecek nesillere su verimliliği, 
su tasarrufu ve suyun önemini 
anlatmak amacıyla 
gerçekleştirilen etkinlikler 
başladı. TİSKİ Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan “İbiş ile 
Damlacık” adlı tiyatro oyununu 
2 günde 500 ilköğretim 
öğrencisi izledi. Bir ay boyunca 
devam edecek etkinlikler 
kapsamında 18 ilçe ve 30 
okulda tiyatro oyunu 

sahnelenecek.
“MİNİKLERDEN BÜYÜK İLGİ” 
İlk iki günde Yomra Merkez 
Anaokulu, Arsin Atatürk 
İlkokulu, Tonya Karaağaçlı 
İlkokulu ve Vakfıkebir 
Cumhuriyet Anaokulu'nda 
gerçekleştirilen tiyatro etkinliği 
öğrencilerin yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. Suyun tasarruu 
kullanılması konusunda 
çocukları eğlendirerek 
bilinçlendiren “İbiş ile Damlacık” 
adlı oyunda çocuklara suyun ne 
denli önemli olduğuna dair 
mesajlar verildi.

“BİR DİZİ ETKİNLİK 
YAPILACAK”
Etkinliklerle ilgili Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile protokol 
imzalayan TİSKİ Genel 
Müdürlüğü, 18 ilçe ve 30 
okuldaki tiyatro gösterimlerinin 
yanı sıra; liseler arası kısa lm 
yarışması, öğrencilerle dan 
dikimi, su sempozyumu, 
kaynağından musluğa suyun 
serüveninin anlatılacağı arıtma 
tesisi ziyaretleri, 22 Mart günü 
Meydan'da su etkinliği ve gala 
gecesi gibi pek çok etkinlik 
düzenleyecek.

ŞALPAZARI'NDA ESNAF YILMAZ'A EMANET 

Ülkemizde son dönemlerde artan gübre fiyatlarına karşı Beşikdüzü Ziraat Odası çiftçilerin yanında olmak amacıyla oda destekli
gübre dağıtım projesini hayata geçirmeye başladı. Beşikdüzü kapalı pazaryerinde 51 vatandaşa 52 ton gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Şalpazarı Esnaf Odası'nın 
Olağan Genel Kurul 
Toplantısı Şalpazarı'nda 

Yoğun katılım ile gerçekleşti. 
Yapılan kongrede mevcut 
Esnaf Odası Başkanı Barış 
Ayaz geçmiş dönem de girmiş 
olduğu seçimi bir oy farkla 
önceki Başkan adayı olan 
Murat Yılmaz'dan görevi alarak 
bir dönem görev yapmıştı. 
Gerçekleşen kongrede yine 
eski Başkan adayları karşı 
karşıya geldi. Adaylar oy 
kullanma saati gelmeden oy 
kullanılacak salona gelerek 
seçim öncesinde kazanan 

Şalpazarı olsun dileklerinde 
bulunarak, birlik ve beraberlik 
mesajı verdiler. 
“YILMAZ VE AYAZ YARIŞTI”
Yoğun katılımın yaşandığı 
kongre sonucunda ”Şalpazarı 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
başkanlığı bir dönem önce 1 
oyla farkla kaybeden Başkan 
Adayı Murat Yılmaz, 38 oy fark 
ile bir dönem aradan sonra 
tekrar başkanlığa seçildi. 
Mevcut Başkan Barış Ayaz 141 
oy alırken yeni Başkan Murat 
Yılmaz 179 oy aldı ve 
salondaki sayım sonuçlarından 
sonra Barış Ayaz yeni başkan 

Murat Yılmaz'ı tebrik ederek 
salondan ayrıldı. Şalpazarı 
Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 
2022 Olağan Genel Kurul 
Toplantısında yapılan 
seçimlerde 349 üyenin 321'i oy 
kullanılırken oyların adaylara 
göre dağılımı ise Murat Yılmaz 
179, Barış Ayaz 141 oy aldı. 11 
oy da geçersiz olarak sayıldı.
Şalpazarı Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Murat Yılmaz 
Başkanlığında oluşan yeni 
yönetim kurulu şu isimlerden 
oluştu. Ali Özdin, Kadem Tok, 
Bahri Durmuş, Mehmet Kara, 
Faruk Demirbaş, Mustafa 
Muhçu.

ÇİFTÇİLERE TAVUK GÜBRESİ DAĞITILDI

B
eşikdüzü Ziraat Odası 
Başkanı İlyas Al yapılan 
çalışmayla ilgili 

gazetemize yaptığı açıklamada, 
“Beşikdüzü Ziraat Odası olarak 
odamıza kayıtlı çiftçilerimize 
çuvalı 25 kg olan organik 
fermente edilmiş (fırınlanmış) 
tavuk gübresini 25 TL'den 

08.03.2022 tarihinde dağıtımına 
başladık. Bu gübre toprağa 
verildiğinde sulandıktan sonra 
da kokusuz olması, halka açık 
yeşil alanlarda kullanılabilinir, 
çevreyi rahatsız etmez. Bu 
gübrenin faydaları arasında 
tarım ilaçları etkilerini toprakta 
azaldır. Toprağın çatlamasını 
engeller. Bitkinin kök gelişimini 
hızlandırır, hastalıklara karşı 
direncini arttırır. Toprağın su 
tutma kapasitesini arttırır ve ısı 
dengesini sağlar. Azot, fosfor, 
kükürt ve kalsiyum başta olmak 
üzere birçok besin maddesini 
ihtiva eder. Çiftçilerimiz bu 
projemize yoğun ilgi gösterdiler. 
Odamıza başvurmuş 366 kişilik 
talebin 51'ine bugün52 ton 
olarak ilk dağıtımı 

gerçekleştirdik. Dağıtımlarımız 
bundan böyle devam edecek. 
Piyasaya göre yüzde elliye 
yakın bir indirimle çiftçilerimizi 
destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Şalpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı yoğun katılım ile yapıldı. Yapılan seçimde Başkan Adayı
Murat Yılmaz, mevcut başkan Barış Ayaz'a 1 oy farkla kaybettiği seçimi bir dönem aradan sonra 38 oy farkıyla yeniden geri aldı.

Murat YILMAZ
Şalpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

TRABZON İKİNCİSİ BEŞİKDÜZÜ ANADOLU
12 Mart İstiklal Marşı'mızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında Beşikdüzü'nde şiir okuma yarışması düzenlendi. 

lçe Milli Eğitim 

İMüdürlüğü tarafından 
düzenlenen yarışmaya 

her okulda bir öğrenci 
katıldı. Fen Lisesi 
salonunda yapılan 
yarışmada Beşikdüzü 
Anadolu Lisesi öğrencileri 
Yasin Emre Kalyoncu ve 
Tuna Bayrak grup olarak 
katıldıkları yarışmasında 
birinci olarak Trabzon'da 
9.3.2022 tarihinde yapılan 
yarışmada da ilçemizi 
temsil ettiler.
TRABZON'DAN 
İKİNCİLİK GELDİ
Bütün ilçelerin merkezin 

birincilerinin yarıştığı bu 
yarışmada Ortahisar 
İmam Hatip Lisesi birinci 
olurken Beşikdüzü 
Anadolu Lisesi de ikinci 
olması sevinçle 
karşılandı. Anadolu Lisesi 
Müdürü Şenol Ziya 
Yıldırım, “Okulumuzun 
Trabzon'da kıl payı 
birinciliği kaçırmıştır. 
Kazanılan ikincilikte bizleri 
gururlandırdı, bizlere 
mutlu etti.  Emeği geçen 
A.Çağlar Aksu 
öğretmenimizi ve 
öğrencilerimizi tebrik 
ediyorum” dedi. 
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MİLLÎ ŞÂİR ÂKİF İÇİN ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Vakfıkebir'de, "İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla düzenlenen programda konuşan İlçe Müftüsü
Şükür Küçük: "İstiklâl Marşı, bu milletin imanını, azmini, cesaretini ve kahramanlığını veciz bir şekilde anlatan tarihi belgedir."

Millî Şâir Mehmet Âkif Ersoy, 
İstiklâl Marşı'nın kabulünün 
101. yılında Vakfıkebir ilçesinde 
duâlarla anıldı.
Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce, 
İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve 
Mehmet Âkif Ersoy'u Anma 
Günü dolayısıyla ilçedeki 
merkez camilerde, cuma 
namazı öncesi program 
düzenlendi. İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'ün de iştirak ettiği 
merkez yeni camideki 
programda Kur'an-ı Kerim 
okundu ve duâlar edildi.
12 Mart İstiklâl Marşı'nın 
Kabulü ve Milli Şâir Mehmet 
Akif Ersoy'u anma günü 
dolayısıyla programın 
gerçekleştirildiğini belirten İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük 
konuşmasında; Akif'in, millî 
mücadeleye bizzat katıldığını, 
camilerde verdiği vaazlarla 
halkı düşmana karşı koymaya, 
vatanı, milleti savunmaya teşrif 
ettiğini ve cepheye koşmaya 
çağrıda bulunduğunu ifade etti. 

Kendisini vatanına ve milletine 
adayan vatan şâiri Mehmet Akif 
Ersoy'un kaleme aldığı ve 12 
Mart 1921 yılında milli marş 
olarak kabul edilen İstiklâl 
Marşı'nın anayasamızın 
değiştirilmesi dahi teklif 
edilemez maddeleri arasında 
yer aldığını hatırlatan Müftü 
Küçük, İstiklâl Marşı'nın bu 
milletin imanını, azmini, 
cesaretini ve kahramanlığını 
veciz bir şekilde anlatan tarihi 
belge niteliğinde olduğunu 
söyledi. İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, "Tarihten silinmek 

istenen bir milletin, hangi 
değerlere sarılarak istiklâl 
mücadelesini kazandığını 
anlatan İstiklâl Marşı, bu milletin 
bağımsızlık aşkının, 
imkânsızlıklar içerisinde 
gösterdiği büyük kahramanlığın, 
azim ve fedakârlıkla verilen 
kurtuluş mücadelesinin 
mısralara dökülmüş ifadesidir." 
dedi. Mehmet Akif Ersoy'un, 
eserleri, kirleri, idealleri, örnek 
kişiliği ve mütevazı hayatıyla 
milletimizin gönlünde taht 
kurduğunu ifade eden Müftü 
Küçük, "Akif, İstiklâl Marşı ile 
milletimizin istiklâl 
mücadelesini, Müslüman 
coğrafyamızın imanını 
destanlaştırdı. Ortak kir ve 
hislerimizi ölümsüzleştirdi. 
Vatan şâiri Mehmet Akif 
Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve 
kahraman gazilerimizi rahmet 
ve minnetle anıyoruz." dedi.
Akif'in, çok yoksul ve fakir 
olduğunu, üstüne bir palto 
alacak imkana dahi sahip 
olmadığı sözlerine ekleyen 
Müftü Küçük, Akif'in bu 
durumda iken bile, İstiklâl Marşı 
için konulan 500 liralık ödülü 
almayıp parayı 'Darül Mesai 
Vakfı'na bağışladığını hatırlattı.

18.03.2022

GÜNEYSU MAHALLESİ, CUMA GECESİ CAMİDE BULUŞTU
Vakfıkebir Güneysu Mahallesi vatandaşları, cuma gecesi camide buluştu. Programa İlçe Müftüsü Şükür Küçük ile birlikte bazı din görevlileri de iştirak etti.

V
akfıkebir Güneysu 
Mahallesi Camii'nde, 
"Cuma Geceleri Ailece 

Camide Buluşuyoruz" projesi 
kapsamında buluşma 
programı gerçekleştirildi.
İmam Hatip İsmet Karaca'nın 
organize ettiği programa İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
Mahalle Muhtarı Ali Uludüz, 
Güneyköy Mahallesi Muhtarı 
Suvari Şeref, bazı din 

görevlileri ve mahalle halkı 
katıldı. Akşam namazının 
cemaatle kılınmasıyla 
başlayan programda Kur'an-ı 
Kerim okundu. Daha sonra 
Müftü Şükür Küçük 
"Birbirimizi, Allah İçin 
Karşılıksız Sevebilmek" konu 
başlığı etrafında vaaz-ı 
nasihatlerde bulundu.
Camideki program, İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük'ün 

yaptığı duâ, kıldırdığı yatsı 
namazı ve akabinde aşr-ı 
şerif tilâveti ve meâlini 
okumasıyla sona erdi. 
Namazdan sonra ise; caminin 
çay ocağında programa 
katılanlara ikramda 
bulunuldu. Müftü Küçük, 
burada hem vatandaşlarla 
tanışıp sohbet etti, hem de 
kendisine yöneltilen soruları 
cevaplandırdı.

GÖRELE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE İÂDE-İ ZİYARET
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Görele İlçe Müftüsü İbrahim Görmüş'e iâde-i ziyarette bulundu.

örele İlçe Müftülüğünü 

Gziyaret eden Vakfıkebir 
İlçe Müftüsü Şükür 

Küçük, İlçe Müftüsü İbrahim 
Görmüş, Şube Müdürü Hakan 
Çakır ve Uzman Vaiz Osman 
Öztürk ile hasbihâl etti.
Daha sonra Görele Diyanet 
Gençlik Merkezini de ziyaret 

eden Müftü Şükür Küçük, 
gençlik merkezinde görevli 
personel ve burada bulunan 
öğrencilerle sohbet etti. İlçe 
müftülüğünün gençlere 
yönelik hizmet ve 
çalışmalarını takdirle 
karşılayan Müftü Küçük, 
çalışanları tebrik etti, 

öğrencilere de başarılar diledi. 
Müftü İbrahim Görmüş, 
ziyaretleri anısına Müftü Şükür 
Küçük'e hediye takdiminde 
bulundu.
Görele İlçe Müftüsü İbrahim 
Görmüş, ziyaretlerinden dolayı 
Müftü Şükür Küçük'e 
teşekkürlerini ifade etti.
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EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEK OLDU
Beşikdüzü'nde yaşayan 64 yaşındaki Özgül Güdü'nün Trabzonspor maçını
stadyumda izleme hayalini Belediye Başkanı Ramis Uzun gerçekleştirdi. 

Y
eşilköy Mahallesinde 
yaşayan ve geçimini 
kendi ürettiği tarımsal 

gıdaları satarak kazanan 
Özgül Teyze ilçede fotoğrafçılık 
yapan Mutlu Meydan'ın 

kendisini fotoğraflaması ile 
gündeme gelmişti. Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis 
Uzun'un kendisine ulaşmasının 
ardından tek isteğinin 
Trabzonspor maçına gitmek 
olduğunu söyledi.  Bunun 
üzerine Başkan Ramis Uzun 
küçüklüğünden beri bordo 
mavi giyinen Özgül Teyzeyi 
evinden alarak Trabzonspor - 
Göztepe karşılaşmasına 
götürdü ve birlikte müsabakası 
izlediler. Oldukça heyecanlı bir 
şekilde karşılaşmayı izleyen 
Özgül Güdü, "Trabzonspor'a 
uğur getirdim. Dört tane birden 
attık. Beni maça götüren 
Başkanımıza ve vesile olan 
Mutlu kardeşime teşekkür 
ediyorum" dedi.

akfıkebir Sabri Bahadır 

VKültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan 

görkemli düğün töreni semazen 
gösterisi ile başladı. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta tarafından nikahları 

kıyılan genç çiftlerin 
mutluluklarına düğüne katılan 
davetliler şahitlik yaptılar. 
Görkemli düğün törenine genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı.

Bizlerde mutlu beraberliklerini 
evlilikle noktalayan genç
çiftlere ve ailelerine bu evliliğin 
sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesi dilekleri ile bir
ömür boyu mutluluklar
diliyoruz. 

KÜBRANUR İLE KERİM'İN EN MUTLU GÜNÜ
Vakfıkebir İlçesi Yalıköy Mahallesinden ilçenin yetiştirdiği önemli işadamlarından biri olan, bölgede herkes tarafından sevilen, sayılan
ve örnek kişiliği ile herkesin takdirini alan İşadamı Ahmet Kürkan ve Hatice Kürkan'ın kızı Kübranur ile aslen Vakfıkebir'li olup Kocaeli ili
Gölcük ilçesinde ikamet eden Nigar ve Mustafa Özdemir'in oğulları Kerim bir ömür mutlu beraberliğe evet diyerek dünya evine girdiler. 

18.03.2022

GÜLBAHAR HATUN'DA KARİYER GÜNLERİ
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi'nde Kariyer Günleri Etkinliğini başlattı.

ukuk okumak isteyen, 

HAvukat, Hakim, 
Savcıların görevlerini 

anlamaya çalışan gönüllü 230 
öğrenciye Fen Lisesi Konferans 
salonunda tanıtım ve eğitim 
verildi. Trabzon Barosu 
avukatlarından Neslihan 
ÇITLAK tarafından verilen 
seminerde Hukuk Fakültesini 
kazanmak için net yapılması 
gereken soru sayısı, sınava 
hazırlanmada yapılması 
gerekenler ile Hukuk 
Fakültelerinin sosyal statüsü 
anlatıldı. Avukat Neslihan 
ÇITLAK:”Hukuk okumak 
küçükten beri ilgi alanımdaydı. 
Severek seçtim ve bu mesleği 
seçtiğim için de mutluyum. 

Hakim de olabilirdim,savcı da 
olabilirdim.Hakimlik sınavını da 
kazandım ama 
gitmedim.Kendini ifade 
edemeyen insanlara yardım 
etmek istiyorum.Yargılama 
benim işim değil.” 
dedi.Avukatların giydiği cübbeyi 
tanıttı.Öğrencilerin sorularını 
cevapladı. Büyük ilgiyle izlenen 
eğitimde öğrenciler en çok 
ilginç davalar,kaybedilen 
davalarda yaşanan duygusal  
durumlar,tehdit alıp 
almadıkları,rüşvet teklif eden 
oldu mu?,Hukuk Fakültesi 
kazanmak zor 
mu,Trabzonspor'un Şike 
Davası nasıl sonuçlandı?  Gibi 
sorular sordular.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOK ULVİ
BİR GÖREVİ İCRA ETMEKTEDİRLER
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Baltürk, "Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam
manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarız" dedi.

V
akfıkebir Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) 
İlçe Başkanı Orhan 

Burhan Baltürk ve beraberinde 
ilçe yöneticisi Yasin Karadeniz 
ve Ali Aşkın Kayhan ile birlikte 
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 
ilçemizdeki sağlık kuruluşlarını 
ziyaret ederek, doktorlarımızın 
ve sağlık çalışanlarımızın bu 
anlamlı günlerini kutladılar.
“SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOK 
ULVİ BİR GÖREVİ İCRA 
ETMEKTEDİRLER”
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk, 
“Ülkemizde, insanların 
sağlığına kavuşmaları için, 
“Hipokrat Yemini” ederek, tüm 
zorluklara rağmen, mesleklerini 
büyük bir özveriyle sürdüren, 
kutsal bir mesleğin mensubu 
olan hekimlerimizin yetiştirildiği 
Tıp Okulları ilk defa, 14 Mart 
1827 tarihinde İstanbul'da 
kurulmuştur. “Tıp hane-i Amire 
ve Cerrah hane-i Amire” adı 
verilen, bu ilim ve irfan yuvası, 

günümüzdeki Tıp Fakültelerinin 
temelini oluşturmuştur. Tüm 
insanlar için, güvenli bir liman 
gibi hizmet veren 
hekimlerimizin ve sağlık 
çalışanlarının bu anlamlı günü, 
ülkemizde “14 Mart 1919” 
tarihinden beri “Tıp Bayramı” 
olarak kutlanmaktadır. Bu gün 
tıp hizmetine emek verenlerin 
sorunlarının tartışıldığı, anıldığı, 
bilimsel çalışmaların teşvik 
edildiği bir bayram olarak 
kutlanmasını arzuluyoruz. Son 
zamanlarda sağlık haftası 
olarak kutlanan Türk tarihiyle 
aynı kaderi taşıyan bu bayram, 
anlamlı ve milli bir bayramdır. 
Sağlık çalışanları çok ulvi bir 
görevi icra etmektedirler. 
Türkiye Cumhuriyetinin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk “Beni Türk hekimlerine 
emanet edin” derken, hekimlik 
ve doktorluk mesleğinin 
önemine ve Türk doktorlarının 
ne kadar başarılı olduğuna 
işaret etmiştir. Genel 

Başkanımız ve Bilge Lider 
Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in 
öncülüğünde Milliyetçi Ülkücü 
Hareket olarak her daim 
hekimlerimizin ve sağlık 
çalışanlarının yanında 
olduğumuzu önemle belirtmek 
istiyorum dedi.”  
“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
MİNNETTARIZ”
Sağlık çalışanlarının özellikle 
tüm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgınında en ön 
safta mücadele verdiğine dikkat 
çeken Başkan Baltürk, "Kendi 
hayatımızı, en sevdiklerimizi 
emanet ettiğimiz sağlık 
çalışanları, koronavirüs 
salgınında ailelerinden uzak 
kalarak tüm insanlığın sağlığı 
için büyük mücadeleler verdi. 
Eşi, çocuğu, annesi, babası ve 
ailesinden günlerce uzakta 
kalarak pandemide fedakarca 
mücadele veren sağlık 
çalışanlarına minnettarız. 
Karşılaştıkları türlü güçlüklere 
rağmen, kutsal mesleklerinin 
icrasında vatandaşlarımızın 
sağlık sorunlarının çözümüne 
yönelik insanüstü gayretleri 
bizler için iftihar kaynağıdır. Bu 
vesileyle tüm sağlık 
çalışanlarına minnet ve şükran 
duygularımızı ifade etmeyi bir 
görev sayar, sağlık 
çalışanlarımızın 14 Mart Tıp 
Bayramını en içten 
duygularımızla kutlarız. Bu 
vesileyle Covid-19 nedeniyle 
hayatlarını kaybeden sağlık 
çalışanlarını da rahmet ve 
minnetle anıyoruz" dedi.

İSTİKLÂL MARŞI'NIN RÛHU
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Vakfıkebir Fen Lisesi Öğrencilerine İstiklâl Marşı'nın Rûhunu Anlattı.

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, "İstiklâl 
Marşı'nın Kabulü ve 

Mehmet Âkif Ersoy'u Anma 
Günü" dolayısıyla, Vakfıkebir 
Fen Lisesi Öğrenci 
Pansiyonunda kalan 
öğrencilere konferans verdi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) tarafından 12 Mart 
1921'de kabul edilen İstiklâl 
Marşı'nın 101'inci yıldönümü 
ve Milli Şâir Mehmet Akif 
Ersoy'u anma günü dolayısıyla 
Vakfıkebir Fen Lisesi 
Konferans salonunda, 
pansiyonda kalan öğrencilere 
yönelik düzenlenen programda 
konuşan İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, öğrencilere İstiklâl 
Marşı'nın rûhunu anlattı.
“HER OKUNDUĞUNDA 
YÜREKLERİMİZ TİTRER”
İlçe Müftüsü Küçük; "İstiklâl 
Marşımız, her okunduğunda 
yüreklerimiz titrer. O 
milletimizin ortak dili ve bizi biz 
yapan değerimizdir. Müslüman 
Türk milletinin azminin, 
iradesinin, inancının belgesi ve 
vatan topraklarının tescilli 

tapusudur. Ecdadımızın bize 
emanetidir. O nedenle; bizim 
ecdadımıza, vatanımıza, 
bayrağımıza, İstiklâl Marşımıza 
karşı sorululuğumuzun 
bilincinde olmamız lazım. 
Şehitlerimizin bize emanet 
ettiği vatanımıza, bayrağımıza 
gözümüz gibi bakmamız lazım. 
Bu değerlerimizi muhafaza 
etmemiz her şeyimizden önde 
gelir. Aksi takdirde bu vatanın 
evlatları olarak görevimizi 
yapmamış, ecdada ve 
emanete vefasızlık yapmış 
oluruz." dedi.
“PALTOSU DAHİ OLMAYAN 
AKİF, 500 LİRALIK ÖDÜLÜ 
VAKFA BAĞIŞLADI”
İstiklâl Marşı'nın yazılması 
ihtiyacı ve bu amaçla ülke 
genelinde yarışma 
düzenlenmesi, Akif'in ilk etapta 
ödül konduğu için yarışmaya 
katılmadığı ve daha sonra 
ödülü bir kuruma bağışlamak 
şartıyla yarışmaya katılmaya 
ikna edildiği sürecine de 
değinen Müftü Küçük; Akif'in, 
çok yoksul, üstüne bir palto 
dahi alacak imkana sahip 

olmadığı durumda iken bile, 
İstiklâl Marşı için konulan 
500 liralık ödülü almayıp 
parayı 'Darül Mesâi Vakfı'na 
bağışladığını hatırlattı.
“DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF 
DAHİ EDİLEMEZ”
Ön elemeyi geçen yedi 
şiirden birinin de Akif'in 
yazdığı şiir olduğunu ve 
değerlendirme sonucunda 
Akif'in şiirinin Meclis 
kürsüsünde Hamdullah 
Suphi tarafından arka arkaya 
üç defa okunarak büyük 

coşku ve alkışlar arasında milli 
marş olarak kabulünün ilan 
edildiğini sözlerine ekleyen 
Müftü Şükür Küçük, 12 Mart 
1921 yılında milli marş olarak 
kabul edilen İstiklâl Marşı'nın 
anayasamızın değiştirilmesi 
dahi teklif edilemez maddeleri 
arasında yer aldığını, İstiklâl 
Marşı'nın bu milletin imanını, 
azmini, cesaretini ve 
kahramanlığını veciz bir 
şekilde anlatan tarihi belge 
niteliğinde olduğunu 
söyledi.Konferansı takip eden 
okulun Müdür Başyardımcısı 
Fatih Birinci ve Müdür 
Yardımcısı Özgür Akagündüz, 
konferansın oldukça verimli 
geçtiğini ve öğrenciler üzerinde 
mutlaka olumlu etkiler 
meydana getireceğine 
inandıklarını belirterek, bundan 
sonraki zamanlarda da farklı 
konularda İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'ten istifade etmek 
istediklerini ifade ettiler ve etkili 
hitabeti ve farkındalık yaratan 
sunumu dolayısıyla kendisine 
teşekkür ettiler.

Şükür KÜÇÜK
Vakfıkebir İlçe Müftüsü

ZEYNEP İLE MURATHAN NİŞANLANDILAR

akfıkebir İlçesi Sekmenli 

VMahallesinden Mihriban 
ve Ahmet Bay'ın kızları 

ayrıca Vakfıkebir ilçe 
esnaflarından Ali Madenci'nin 
de baldızı, Halk Eğitim Merkezi 
İngilizce Öğretmeni Duygu Bay 
Madenci'nin kardeşi olan 

Giresun Devlet Hastanesinde 
Hemşire olarak çalışan Zeynep 
ile Akçaabat ilçesi eşraflarından 
Özel Hareket Polisi Soner 
Tutkun ve Şükran Tutkun'un 
oğulları, Artvin ilinde polis 
memuru olarak görev yapan 
Murathan evlilik yolunda ilk 

adımı atarak nişanlandılar. İki 
aile arasında gerçekleşen nişan 
töreninde genç çiftlerin 
mutlulukları gözlerden kaçmadı. 
Bizlerde Zeynep ile Murathan 
çiftine evlilik yolunda attıkları bu 
ilk adımın sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 
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VAKFIKEBİR'E YENİ OKUL MÜJDESİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon ziyaretinde yeni projeleri açıklayarak 350 Milyon TL'lik ilave
yatırım verme kararı aldı. Bakan Özer, Vakfıkebir'e yeni 1 okul ve yeni bilim sanat merkezi kurulacak.

KUMAŞ PARÇALARINDAN EŞYA ÜRETTİLER
Vakfıkebir Fen Lisesi öğrencileri 'Her Okulun Projesi Olsun' (HOPO) kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni Tuğba Balçık'ın yaptığı proje ile kullanılmayan kumaş parçalarından çeşitli eşyalar ürettiler. 

iç Yabana Atma Yurda 

HSakla sloganı ile 
okulun pansiyonunda 

kalan; Sunay Kudu, Cemre 
Sağlam, Hülya Yılmaz, Kübra 
Erdoğan, Elif Gamze Koçhan, 
Bern Alan, Ayşegül Asan, 
Hamide Betül Doğru, Çiçek 
Özkurt, Zübeyde Hilal Demir, 
Rabia Seis, Nurefşan 
Erbaşaran, Nedime Türkün, 
Selvi Hacıfettahoğlu, Aydanur 
Aydın, Elif Aybüke Yenidoğan 

ve Hayriye Çebi isimli kız 
öğrencilerin katıldığı proje 
vesilesiyle hem çöpe gidecek 
olan kumaş parçaları 
değerlendirilmiş oldu hem de 
günlük hayatta kullanılabile-
cek yeni eşyalar üretildi.  
HOPO projesi kapsamında 
üretilen eşyalar Vakfıkebir 
Fen Lisesi tarafından 
düzenlenen kültür sanat 
etkinliği sırasında sergilendi. 
Büyük emeklerle öğrenciler 

tarafından yapılan eşyalar 
ziyaretçilerin beğenisini 
kazandı. 
HOPO PROJESİNİN AMACI 
NEDİR? 
HOPO projesi, yenilikçi 
uygulamaları eğitim sistemine 
kazandırmayı, öğrenci ve 
öğretmenlere daha iyi eğitim-
öğretim imkânları sunmayı ve 
2023 Türkiye vizyonunun 
gerektirdiği hedeeri 
yakalamayı amaçlamaktadır.

SÜPER TOTO SÜPER LİG
PUAN TABLOSU
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Bir dizi programlar 
gerçekleştirmek için Trabzon'a 
gelen Milli Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer, ilk olarak 
Trabzon Valiliğini ziyaret ederek 
eğitim alanındaki çalışmalarla 
ilgili değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirdi. Milli Eğitim 
Bakanı Mahmut Özer'in 
başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıya Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, Trabzon Milletvekilleri 
Muhammet Balta, Bahar 
Ayvazoğlu, Salih Cora, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu ve diğer ilgililer 
katıldı.
“YATIRIMLAR ARTIRILDI”
Bakan Özer, Trabzon'da 2022 
yılı için belirlenen 200 milyon 
liralık yatırım tutarını 350 milyon 
lira daha artırarak 550 milyon 
liraya çıkardıklarını bildirdi. 
Trabzon Valiliğinde düzenlenen 
İl Eğitim Değerlendirme 
toplantısının ardından 
açıklamada bulunan Özer, 
şehirde eğitimin çok iyi noktada 
olduğunu, her geçen gün 
kalitenin artırılmasıyla ilgili 
önemli mesafeler alındığını 
söyledi.Bakan Özer, Türkiye'de 
sadece Trabzon'da uygulanan 
çok güzel projeler olduğuna 
değinerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Ben İl Milli Eğitim 
Müdürümüzü kutluyorum 
başarılı çalışmalarından dolayı. 
Bakanlığımızın Trabzon'da 2022 
yılında 200 milyonluk eğitim 
yatırımı var. Yeni okulların 
yapılması ve onların 
donatılmasıyla ilgili. Bugünkü il 
değerlendirme toplantısında 
Trabzon'a 200 milyonluk 

yatırıma ilave olarak 350 milyon 
liralık ilave yatırım verme kararı 
aldık. Dolayısıyla Trabzon'daki 
200 milyonluk yatırımımızı 550 
milyon liraya çıkartıyoruz. Bu 
kapsamda ilk yapacağımız şey 
Trabzon'da doğal gaza erişimi 
bulunan 193 okulun doğal gaz 
dönüşümünü tamamlamak. Bu 
kapsamda 83 milyon liralık 
ödeneği Trabzon'a 
göndereceğiz." Milli Eğitim 
Bakanlığı olarak okul öncesi 
eğitime erişimi artırmayı ve 
okullaşma oranını yükseltmeyi 
çok önemsediklerini vurgulayan 
Özer, OECD ülkelerinin 
oranlarına ulaşabilmenin bu 
dönemdeki en önemli öncelikleri 
arasında yer aldığını ifade etti.
"VAKFIKEBİR'E YENİ OKUL"
Özer, bu kapsamda ziyaret 
ettikleri her ilde arazi imkanı 
bulunan ve ihtiyaç olan 
noktalara anaokulları 
yaptıklarına işaret ederek, 
şunları kaydetti: "Gerek 
anaokulları gerekse özel eğitim 
ihtiyacı olan yerlerde de özel 
eğitim anaokulları yapıyoruz. Bu 
ziyaretimizde de Trabzon'a 15 
yeni anaokulu yapma kararı 
aldık, yatırım programımıza 
dahil ettik. Bu 15 anaokulunun 
merkez ilçelere dağılımı şu 
şekilde, Akçaabat'a 1 anaokulu, 
Araklı'ya 2 anaokulu, Arsin'e 1 
anaokulu, Ortahisar'a 7 
anaokulu ve 1 özel eğitim 
anaokulu, Vakfıkebir'e 1 özel 
eğitim anaokulu, Yomra'ya 1 
anaokulu, Düzköy'e 1 anaokulu. 
Toplamda 15 yeni anaokulunu 
2022 yılı içerisinde tamamlamış 
olacağız." Eğitim yatırımlarının 

verimli kullanılmasıyla ilgili de 
Trabzon'a özel eğitim kampusu 
kuracaklarını aktaran Özer, "Bu 
özel eğitim kampusu içerisinde 
özel eğitim anaokulu, özel 
eğitim uygulama okulu, aynı 
zamanda özel eğitim meslek 
okulu olacak. Velilerin orada 
çocuklarını beklerken halk 
eğitim üzerinden kurs 
alabilecekleri bir mekan olacak. 
Yani vatandaşlarımızın, 
çocuklarını bekledikleri zaman 
eğitim alabilme imkanını 
destekleyen ziki bir mekan. 
Çok geniş 16 dönümlük bir alan 
içerisine inşa edilecek. İnşallah 
bunu da Trabzon'umuza 
kazandıracağız." diye konuştu.
“VAKFIKEBİR'E YENİ BİLİM 
SANAT MERKEZİ”
Öğrencilerin yeteneklerini 
geliştirmek için kullanılan bilim 
sanat merkezlerinin sayısını 
artırmaya çalıştıklarını 
vurgulayan Özer, şu bilgileri 
paylaştı: "Türkiye'de bilim sanat 
merkezlerinin sayısını sürekli 
artırmaya çalışıyoruz. Şu anda 
225 tane bilim sanat merkezimiz 
var. 2022 yılının sonunda 
inşallah bunu 350'ye 
çıkaracağız. Trabzon'da 2 tane 
bilim sanat merkezimiz varmış. 
Bunu 6'ya çıkarıyoruz. 
Vakfıkebir, Of, Araklı ve 
Ortahisar'a yeni bilim sanat 
merkezi kuracağız. Özel eğitim 
ihtiyacı olan çocuklarımızın, 
yetişkinlerimizin teşhis ve 
yönlendirmelerinin yapıldığı 
rehberlik araştırma 
merkezlerimiz var. Türkiye'nin 
farklı noktalarında sürekli hizmet 
veriyor.

MÜFTÜ ŞÜKÜR KÜÇÜK HASTA ZİYARETLERİNDE BULUNDU
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, hastaları ziyaret etti, hâl-hatırlarını sordu, şifâları için duâ etti, yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diledi.

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, bir grup 
personel ile birlikte ilçe 

merkezinde ve mahallelerde 
ikamet eden hastaları ziyaret 
etti. Müftü Şükür Küçük, hasta 
ziyaretleri kapsamında; 
Yalıköy Mahallesi Orta Camii 

İmam Hatibi Hikmet Kalyoncu 
ile birlikte mahallede ikamet 
eden hasta vatandaşlar Hafız 
Hacı Mustafa Kalyoncu ve eşi 
Zehra Kalyoncu'yu, Ensar 
Camii Müezzin Kayyımı 
Muhammet Başkan ile birlikte 
Çarşı Mahallesinde ikamet 

eden Hafız Mustafa Tan ve 
aynı mahallede ikamet eden 
Ramis Selim adlı vatandaşları 
ziyarette bulundu. Hasta 
vatandaşlarla onların aile 
yakınlarına moral ve manevi 
destek amacıyla bir grup 
personel ile birlikte 
gerçekleştirilen ziyaretlerde, 
Müftü Küçük hasta 
vatandaşlar ve aile yakınlarıyla 
sohbet edip hâl ve hatırlarını 
sordu, tedavileri, bakım 
hizmetleri ve sağlık 
durumlarıyla ilgili bilgi aldı. 
Kur'an-ı Kerim tilâvetinde 
bulunulan ziyaretlerde Müftü 
Küçük, hasta ve yaşlı 
vatandaşlara bol bol duâ etti, 
tüm hastalara Allah'tan âcil 
şifâlar, sabır ve metânet, 
yakınlarına da kolaylıklar, 
sağlıklı ve bereketli ömürler 
temennisinde bulundu.

18.03.2022

TRABZON'DA GOL YAÐMURU, FIRTINA
GÖZTEPE'YÝ DE VURDU
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T
rabzonspor'a galibiyeti 
getiren golleri 34. 
dakikada Anthony 

Nwakaeme, 37 ile 53. 

dakikalarda 
Abdülkadir Ömür 
ve 49. dakikada 
Djaniny attı. 
Göztepe'nin 
gollerini ise 31. 
dakikada Halil 
Akbunar ve 43. 
dakikada Soner 
Aydoğdu kaydetti. 
Alınan bu 
galibiyetin 
ardından 

Trabzonspor puanını 70'e 
yükseltirken, Göztepe ise 27 
puanda kaldı. Bu akşam 

bordo-mavili takım 
deplasmanda Çaykur 
Rizespor ile karşılaşacak. 
İzmir ekibi ise sahasında 
Aytemiz Alanyaspor'u
konuk edecek.
“YENİLMEZLİK SERİSİ 13 
MAÇA ÇIKTI”
Ligde ilk ve son yenilgisini 
Fraport TAV Antalyaspor'a (2-
1) karşı alan Trabzonspor, o 
karşılaşma sonrasında çıktığı 
13 maçta da yenilgi yüzü 
görmedi. Bordo-mavili ekip
bu süreçte, 4 beraberlik
ve 9 galibiyet aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 4-2 mağlup etti ve en
yakın takipçisiyle olan puan farkını maç fazlasıyla 18'e yükseltti. Alınan bu 3 puan ile birlikte
Trabzonspor yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti. Göztepe'nin galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.
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MÜZAYEDE BÜYÜK ÝLGÝ GÖRDÜ
Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen HOPO Projesi kapsamında
Vakfıkebir Fen Lisesinin düzenlediği kültür ve sanat etkinliği büyük ilgi gördü.


