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CEMSAN-VEiTO'YA SGK'DAN
“TEŞEKKÜR BELGESİ”

> Sadık AYDIN 5'de

>Vedat Furuncu 3'de

CiViL, SAHiLLERiMiZiN 
BiLiNÇSiZCE KiRLETiLMESiNE DUR DEMEK iSTiYORUZ!

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

COViT-19 AŞILAMALARI HIZLA DEVAM EDiYOR

> Sadık AYDIN 2'de

KESKİN, “ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI
HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR!”

Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi 
gönüllüleri, "Sahillerimiz Temiz Kalsın" kampanyası 
çerçevesinde İlçe sahilinde Müdür Yunus Ali Civil 
Önderliğinde temizlik kampanyası gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Vakfıkebir ilçemizde de koronavirüs 
salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı 
programında 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Trabzon İl Müdürlüğü 
tarafından CEMSAN-VEİTO' YA  “Teşekkür Belgesi” verildi.

“YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ
AKSATMADAN YERİNE GETİRMEKTEN 

ASLA GERİ DURMADIK”
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PADİŞAH İLE
İHTİYAR ADAM 

CEMSAN-VEİTO'YA SGK'DAN “TEŞEKKÜR BELGESİ”

Soğuk bir kış günü padişah, tebdil-i 
kıyafet ederek yanına başvezirini alıp 

şöyle bir gezmek vatandaşlarını görmek 
maksadıyla yola çıkmış. Bir dere 
kenarında çalışan yaşlı bir adam 
görmüşler. Adam elindeki derileri suya 
sokup, döverek tabaklıyormuş.
Padişah, ihtiyarı selamlamış: 
“Selamunaleykum ey pir'i fani…”
İhtiyar : “Aleykumselam ey serdar'i 
cihan…”
Padişah sormuş: “Altılarda ne yaptın?”
İhtiyar : “Altıya altı katmayınca, otuz ikiye 
yetmiyor…”
Padişah gene sormuş: “Geceleri 
kalkmadın mı?”
İhtiyar : “Kalktık… Lakin, ellere yaradı…”
Padişah gülmüş: “Bir kaz göndersem 
yolar mısın?”
İhtiyar : “Hem de ciyaklatmadan…”
Padişahla başvezir adamın yanından 
ayrılıp yola koyulmuşlar.
Padişah başvezire dönmüş: “Ne 
konuştuğumuzu anladın mı?”
Başvezir : “Hayır padişahım…” demiş.
Padişah sinirlenmiş: “Bu akşama kadar ne 
konuştuğumuzu anlamazsan kelleni 
alırım.” Demiş.
Korkuya kapılan başvezir, padişahı 
saraya bıraktıktan sonra telaşla dere 
kenarına dönmüş. Bakmış adam hala 
orada çalışıyor.
Başvezir ihtiyara : “Ne konuştunuz siz 
padişahla…” demiş.
Adam, başveziri şöyle bir süzmüş: 
“Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver 
bir yüz altın söyleyeyim.” Demiş.
Kellesinden korkan Başvezir, yüz altını 
hemen vermiş ve “Sen padişahı, serdar-ı 
cihan, diye selamladın. Nereden anladın 
padişah olduğunu.” Diye sormuş.
İhtiyar : “Ben dericiyim. Onun sırtındaki 
kürkü padişahtan başkası 
giyemezdi.” Demiş.
Vezir kafasını kaşımış ve “Peki, altılara 
altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor ne 
demek?…”
İhtiyar adam, bu soruya cevap vermek 
için de bir yüz altın daha almış ve 
“Padişah, altı aylık yaz döneminde 
çalışmadın mı ki, kış günü çalışıyorsun, 
diye sordu. Ben de, yalnızca altı Ay yaz 
değil, altı ay da kış çalışmazsak, yemek 
bulamıyoruz dedim.”
Vezir bir soru daha sormuş… “Geceleri 
kalkmadın mı ne demek?”
Adam bir yüz altın daha almış ve 
“Çocukların yok mu diye sordu… Var, 
ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına 

yaradılar, dedim…”
Vezir gene kafasını sallamış ve ” Sana bir 
kaz göndersem yolarmısın dedi, o ne 
demek…”
İhtiyar adam gülmüş ve “Onu da sen 
bul…” demiş.
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S
GK Trabzon İl Müdürü Erdem 
Akbay, CEMSAN-VEİTO 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

Osman ve Cemil Albayrak'ı ziyaret 
ederek SGK Başkanlığı'ndan 
gönderilen “Teşekkür Belgesi'ni” 
takdim etti. 
“BU BELGEYİ ŞEREFLE KENDİ-
LERİNE TAKDİM EDİYORUM”
SGK Trabzon İl Müdürü Erdem 
Akbay, çalışanların hizmetlerini 
kuruma yasal sürede bildirdikleri ve 
primlerini düzenli olarak ödedikleri 
için CEMSAN-VEİTO rmasına 
teşekkür ederek, başarılar diledi. 
Akbay, CEMSAN-VEİTO'nun 
Trabzon da istihdama en fazla katkı 
sağlayan kuruluşların başında 
geldiğini belirtti. İstihdama katkı 
sağlamanın yanı sıra devlete karşı 
yükümlülüklerini de yerine 
getirdiklerini dile getiren Akbay, "Bu 
belgeyi şeree kendilerine takdim 
ediyorum. Ben Sosyal Güvenlik 
Kurumu adına CEMSAN-VEİTO'ya 
çok teşekkür ediyorum. CEMSAN-
VEİTO kurumlara borcu olmadan 
son 10 yıldır, hem vergi dairelerine 
hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'na 
prim borçlarını 1 gün dahi geciktir-
meden ödeyen büyük bir kuruluştur. 
Şirketimiz bundan dolayı da hiçbir 
cezayı müeyyide ile muhatap 
olmamıştır." ifadelerini kullandı.
“YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ AKSAT-
MADAN YERİNE GETİRMEKTEN 
ASLA GERİ DURMADIK”
CEMSAN-VEİTO Yönetim Kurulu 
Üyesi Osman Albayrak ise yaptığı 

açıklamada, “Bütün dünyayı saran 
ve ülkemizi de etkisi altına alan 
koronavirüs pandemi sebebiyle, ülke 
şartlarının olumsuz etkilerini toplum 
olarak iliklerimize kadar hissettik. 
2020 - 2021 döneminde ekonomik 
ve psikolojik olarak zorlandığımız 
dönemde dahi, CEMSAN ve VEİTO 
olarak ülkemizin, sektörümüzün, 
halkımızın ve çalışanlarımızın hep 
yanında durduk. Bütün imkânlarımızı 
seferber edip, büyük özverilerle mâlî 
ve yasal yükümlülüklerimizi aksat-
madan yerine getirmekten asla geri 
durmadık. Bu zorlu şartlar altında 
devletimizin almış olduğu tedbirleri 
hayata geçirerek çalışanlarımızı ve 
ailelerini sağlıklı tutma hede ile ek 

tedbirler alarak; uzaktan çalışma, 
dönüşümlü çalışma gibi sürekli 
çalışmayı ve üretmeyi ilke edinen 
anlayışla bu süreci geçirmeyi hedef-
lemekteyiz. Bu sebeple sektörü-
müzün de bize tanıdığı imkanlarla, 
ülkemize daha fazla ekonomik değer 
oluşturmak ve yük olmamak için, 
rma içerisinde üretim haricindeki 
bölümlerde uygulama şansımız 
olmasına rağmen, kısa çalışma ve 
nakdî ücret desteği gibi imkanlardan 
faydalanmak yerine, vergi - SGK gibi 
mâlî yükümlülüklerimizi tam 
gerçekleştirdik ve direkt ya da dolaylı 
da olsa tedarikçilerimizi de bu yönde 
telkin ettik. Toplumumuzu ve 
ekonomimizi büyük ölçüde etkileyen 

unsur olarak, aksi yönde hareket 
ederek istihdama katkıyı artırmak 
üzere yeni personeller işe aldık ve 
halen devam etmekteyiz. Bütün bu 
süreç içerisinde, kurum kültürü ve 
prensiplerini tam olarak uygulayan 
İnsan Kaynakları ve Mâlî İşler de-
partmanlarımız da ki birçok arkada-
şımızın çalışmaları Trabzon ilinde 
mâlî ve yasal yükümlülüklerini yerine 
getiren ilk sıralardaki rmalar arasın-
da bulunmamızı sağlamıştır' diyerek 
teşekkür belgesini teslim aldı.”
“ÜLKEMİZİN ÜRETİMİNE, 
İHRACATINA VE İSTİHDAMINA 
KATKI SAĞLIYORUZ”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren CEMSAN-VEİTO Yönetim 
Kurulu Üyesi Cemil Albayrak, 
“Yüksek istihdam oranına sahip ve 
düzenli prim ödeyen işverenlerin, 
gelişmiş ekonomilerin olmazsa 
olmazı olduğu belirterek, “CEMSAN-
VEİTO var olan nansal gücünü ve 
piyasadaki güvenini bir kez daha 
göstermiş ve yerini sağlamlaştır-
mıştır” dedi. Cemil Albayrak, “Piya-
sada güven veren bir rma olarak 
yükümlülüklerimizi, sorumlulukları-
mızı bilen bir rma olduk hep. Bunun 
görülmesi ve takdir edilmesi onur 
vericidir. Bizler seçkin ve kaliteli 
eleman kadrosu ile gece gündüz 
demeden ülkemizin üretimine, 
ihracatına ve istihdamına katkı 
sağlıyor, var gücümüzle çalışıyoruz. 
Bu doğrultuda çalışmalarımıza ara 
vermeden devam edeceğiz” diyerek 
teşekkür belgesini teslim aldı.

Y
eni tip koronavirüsle (COVID-
19) mücadele kapsamında 
başlatılan aşılama çalışmaları 

başarıyla devam ediyor. Bu 
kapsamda, 40 yaş ve üzeri tüm 
vatandaşlar 14 Haziran itibarıyla 
aşılama programına dahil edildi. 40 
yaş ve üzeri vatandaşlar, aile 
hekimlikleri ya da hastanelerden 
randevu alarak aşılarını 
olabilecekler. Pzer-BioNTech'in 
ürettiği koronavirüs aşısı artık 
hastanelerle birlikte aile sağlığı 
merkezlerinde de (ASM) 
uygulanabiliyor. Vakfıkebir 
Büyükliman Aile Sağlığı Merkezinde 
başlayan aşılama programına 

Trabzon İl Sağlık Müdür Yardımcıları 
Dr. Göksal Hamzaoğlu, Dr. Ekrem 
Yıldırım, Vakfıkebir Toplum Sağlığı 
Merkezi Başkanı Dr. Burcu Kırbıyık 
katılarak aşı yapılan vatandaşlarla 
yakından ilgilendiler. 
Vatandaşlarımız MHRS Sistemi 
üzerinden, E-Nabız ve aile 
hekimlerine müracaat ederek 6 şarlı 
gruplar halinde şimdilik Büyükliman 
ASM de BioNTech Covid-19 aşısı 40 
yaş üstü, engelliler, her yaş grubu 
öğretmen, sanatçı, öğretim üyeleri 
randevu alarak yaptırabiliyorlar.
"FLAKONLAR 6 KİŞİLİK AŞIYI 
İÇERECEK ŞEKİLDE GELİYOR"
Doktorlar tarafından yapılan 

açıklamada, aile hekimliklerinde 
Sinovac'tan sonra BioNTech aşılarını 
da yapmaya başladıklarını belirttiler. 
Randevu alanlara önce kronik 
hastalığı veya alerjisinin olup 
olmadığını sorduklarını, daha sonra 

da aşılamaya geçtiklerini anlattılar. 
"Bu süreci, ancak sosyal mesafe, 
maske, hijyen ve aşılama yaparak 
atlatabiliriz." BioNTech aşılarının aile 
hekimliklerinde yapılması kararının 
ardından başvuruların arttığını 
söylediler. BioNTech'in steril 
şartlarda hazırlanmış cam 
muhafazalı ilaç biçimi olan akon 
biçiminde geldiğini, "Flakonlar bize 
6 kişilik aşıyı içerecek şekilde 
geliyor, biz onları çekerek 6 kişiye 
uyguluyoruz. 6 kişilik çoğunluğun 
sağlanmasının nedeni re 
vermemek, yani 6 kişilik akondan 
5 kişiye yapılırsa bir doz re vermiş 

oluruz. Bunlar bizim milli servetimiz, 
re vermemeliyiz." diye konuştular. 
Bacak, BioNTec aşısının eksi 70 
derecede 6 ay, 2 ve 8 derece 
arasında buzdolabı koşullarında ise 
31 gün saklanabildiğini aktardı.

COViT-19 AŞILAMALARI 
HIZLA DEVAM EDiYOR
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Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 

faaliyet gösteren gençlik liderleri ile 
gönüllü üyeler, 'Sahillerimizi Temiz 
Tutalım' kampanyası ile Deniz 
Sahilinde çevre temizliği yaparak örnek 
bir davranışa imza attılar. Daha önce 
çeşitli etkinliklerle adından sıkça söz 
ettiren Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve 
gönüllü üyelerin bu defa ki durağı İlçe 
Sahilinin çevre temizliği oldu. Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 
temin edilen çöp poşeti ve eldivenlerle 
deniz sahilindeki çöpler toplanarak 
konteynırlara atıldı.
“HERKESİ DUYARLI OLMAYA 
ÇAĞIRIYORUZ”

Vakfıkebir İlçesinin sahilinde bir araya 
gelen gönüllü gençler, ellerine eldiven 
takarak sahilde çöp topladılar. Yapılan 
etkinlik ile ilgili bilgi veren Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil, “Koronavirüs 
salgını nedeniyle temizliğe daha önem 
gösterilmesi gerektiğini belirterek, 
etkinliklere devam edeceklerini 
vurgulayarak; “Herkesin yaşadığı 
çevreye karşı önemli sorumlulukları 
vardır. Bunların başında temizlemekten 
ziyade kirletmemek gelir. Bizlerde 
gönüllü üyelerimizle İlçe sahilimizde 
çevre temizliği yaptık. Vatandaşlarımız-
da bu bölgelerde aynı hassasiyeti 
göstermeleri gerekir. Bizler kendi 
evlerimizin temizliğine gösterdiğimiz 
önemi burada da uygulamalıyız. Çünkü 
burası ilçemizin aynası ve vatandaşla-
rımızın evi gibidir dedi. Civil,"İlçemiz; 
doğal ve turistik güzellikler bakımından 
en güzel ilçelerin başında geliyor. 
Özellikle yaz sıcaklarının basmasıyla 
birlikte sahilde yer bulmak neredeyse 
imkansız oluyor. Sahil kesimlerinin 
bilinçsizce kullanılması ve kirletilmesi 
vatandaşımızı başka bölgelere 

yönlendiriyor. Biz de merkez olarak bu 
yıl 'Sahillerimiz Temiz Kalsın' sloga-
nıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak 
piknik yaparak denize girdiği sahilimiz-
de temizlik çalışması başlattık. Amacı-
mız hem doğaya sahip çıkmak, bilinç-
sizce kirletilmesine dur demek hem de 
vatandaşlarımızın bu ücretsiz sahil 
kesimlerinden istedikleri gibi faydalan-
malarını sağlamaktır. Herkesi duyarlı 
olmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.
“GENÇLERİMİZİ MERKEZİMİZE 
BEKLİYORUZ”
Müdür Civil, gençlerin iyilik alışkanlığını 
ve çevre bilincini öğrenmelerini 
amaçladıklarını belirterek; 
“Bakanlığımız tarafından başlatılan 
proje ile iyiliklerimizi taçlandırarak 
faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 
Müdürlüğümüzün gençlik liderleri ve 
gönüllü üyelerimizle farklı alanlarda da 
faaliyetler sürdürüyoruz. Gençlere 
çevre bilincini aşılamak, duyarlı bir 
nesil yetiştirmek adına çevre temizliği 
gerçekleştirdik. İyilik yapmayı alışkanlık 
haline getirmelerini amaçlıyoruz. Temiz 
ve sağlıklı bir çevre, yaşanabilir alanlar 
oluşturmak temel koşullar arasında yer 
alır. Etkinlik kapsamında yapılan 

iyilikler elektronik kayıt sistemine 
aktarılarak büyüyecek ağaçlardır. 
Bizlerde etkinlik sonunda gençlerin 
iyilik ormanını oluşturmak için iyiliklerle 
süsleyerek değer kazanması için 
mücadele edeceğiz. Merkezimizde 
gençlerimize yönelik her türlü sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetlerimiz devam 
etmekte. Bu nedenle tüm gençlerimizi 
merkezimizin faaliyetlerinden faydalan-
maları konusunda burada çağrıda 
bulunarak, gençlerimizi merkezimize 
bekliyoruz” şeklinde konuştular. 
Çalışmaya katılan gönüllü gençler ise, 
"Bizlerde Vakfıkebirli gençler olarak 
ailelerimizin ve vatandaşlarımızın 
sahillerimizden hijyenik koşullarda 
yararlanmalarını istiyoruz. Doğa bize 
atalarımızdan kaldı, biz de çocukları-
mıza emanet edeceğiz. Bu emanete 
sahip çıkmak her vatandaşın görevidir 
diye düşünüyoruz" dediler. Gençler 
vatandaşlar tarafından 
büyük takdir toplarken, 
çöp poşetleri ile topla-
dıkları poşet, kağıt, 
cam şişeler ve plastik 
şişeleri sahil dışındaki 
konteynıra bıraktılar.

CiViL, SAHiLLERiMiZiN BiLiNÇSiZCE KiRLETiLMESiNE
 DUR DEMEK iSTiYORUZ!
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Osman KOYUNCU

azı arkadaşlar niçin siyasi yazılar Byazmıyorsun diye soruyorlar. 

Malumunuz olduğu üzere insanın en büyük 

özelliği soyut(maddi olmayan) 

düşünebilmesidir. Kâinatta soyut düşünen 

tek varlık insandır. Bir insan gördüklerine 

göre hüküm veriyor, perdenin arka planını 

araştırmıyorsa o insan, soyut düşünemez. 

Bir aydan fazladır Türkiye'nin gündemini 

bir suç örgütü lideri belirliyor ve bunun 

açıklamalarını dinleyenlerin %70e yakını 

doğru görüyor. Hükümetten doyurucu 

açıklamalar yapılamıyor. Dünyanın başka 

yerinde bu açıklamalar olsaydı yer 

yerinden oynardı fakat bizde yaprak 

kımıldamıyor. Ne yazık ki Türkiye'nin %35i 

bu açıklamaları hiç duymamış fakat 

dünyada 600 milyondan fazla bu 

açıklamaları paylaşmış. Daha öncede 

yazmıştım Allah(sonsuz soyut) ve 

Rahman(sonsuz somut) yüce yaratıcının iki 

ismidir ve bu isimler insanlarda 

özgürlükler ve hürriyet olarak yansır. 

Allah, insana irade vererek, kılavuzlar 

eşliğinde kendi yerine kâinatta tasarrufta 

bulunmamızı istiyor, fakat insanlar kendi 

iradelerini başkasının emrine veriyor. Bu 

insanın en büyük özelliği düşünce ve ifade 

özgürlüğüne sahip olmasıdır. İnsanlar, 

hakaret etmeden özgür bir şekilde 

fikirlerini söyleyemiyor, malını çalana 

hırsız diyemiyorsa ne yazılabilir ki. Yirmi 

küsur sene önce Özbekistan'da M.E.B bağlı 

bir lisede üç yıl öğretmenlik yaptım. Bir 

arkadaş anlattı, hırsız evime girdi, bende 

onu yakaladım, çok kızdım bir şeyler 

söyledim. Hırsız, senin eşyalarından da ne 

olur, sanki değerli şeylerin varmış gibi 

bağırıyorsun diyerek bana hakaret etti, 

bende ondan özür dileyerek onu 

gönderdim. Bu zaman hırsızdan özür 

dilemek zamanıdır. Siyaset bizim neyimize 

lazım, şimdi dini yazımıza başlayalım.  

   Cemil Meriç, kültür ve medeniyetler  yenilenmeyen bir orman gibidir, eskiyen 

ağaçlar ve dalları kesilip onarılmaz ve yeni 

fidanlar dikilmezse orman kuru bir çalılığa 

dönüşür der. Maalesef din, İslam âleminde 

genelde cahil tabakanın elinde hurafe 

olarak kaldı. Büyük düşünürlerin bazısına 

göre, kâinattaki varlıklar Allah'ın gerçek 

isimleri, bazılarına göre de fen ilimleri 

Allah'ın gerçek isimleridir, fenler 

bilinmeden Allah gerçek manada bilinemez 

der. Çünkü kâinat kitabı ancak fen ilimleri 

ile okunabilir. Kâinat ve içindekiler, 

Allah'ın kelam isminin birer kelimesidirler. 

Allah sonsuzdur hikmeti gereği sınırlı 

olarak tecelli eder. Allah'ın kelamı olan 

kutsal kitaplar insanların anlayabileceği 

formatta ve Allah'a has kelimeleridir. 

Atomlar kâinat kitabının harfleridir. 

Yıldızlar ve diğer canlı ve cansız varlıklar o 

kitabın bölümleri ve cümleleridir. İlim 

dalları Allah'ın kullandığı diller ve 

isimleridir. Kâinattaki olaylar, Allah'ın 

cemal, celal ve ikisinin ortası olan 

kemalinin tecellileridir. Besmelede ifade 

edildiği üzere Allah soyut sonsuz(maddi 

olmayan) varlık boyutunu, Rahman, o 

varlığın somut(maddi) boyutunu, 

kâinattaki yasa ve kanun oluşumunu, 

Rahim ise, ikisinin ortasını mucizevî yapıyı 

temsil eder. Maalesef bugün din denince 

sakal, cübbe, sarık ve çoğunluğu ortaçağın 

uydurmaları olan fıkıh anlaşılıyor. Fıkıhın 

bir kısmı fazdır, namaz oruç vs. Büyük bir 

kısmı, İslam'dan 500- 600 yıl sonra, yeni 

düşünce ve fikirler üretmeyen hocaların 

ortaçağa ait koyduğu kurallardır.

Maalesef Müslümanların çoğu bu 

kurallara din diyor. 

İSLAM VE DİNDARLIK ÜZERİNE BİR YORUM

T
ürkiye'nin köklü spor 
kulüplerinden MKE 
Ankaragücü'nde 

gerçekleştirilen Olağan Genel 
Kurul sonucunda yeni yönetim 
belli oldu. Yapılan seçim sonrası 
802 delegenin oyuyla Başkan 
seçilen Faruk Koca'nın listesin-
de Vakfıkebir'li hemşehrimiz 
Hakan Saral da yer aldı. Saral-
'ın MKE Ankaragücü yönetimin-
de yer alması Trabzon'da ve 
Vakfıkebir ilçemizde 
memnuniyetle karşılandı.      
HAKAN SARAL KİMDİR?
Vakfıkebir ilçesi Büyükliman 
Mahallesinde ikamet eden 
Hakan Saral, 1980 yılında 
Vakfıkebir ilçesi Mısırlı köyünde 
doğdu. İlk-Orta ve Lise öğreni-
mini Vakfıkebir de, Üniversite 
eğitimini Kırıkkale Üniversitesi 
Kamu yönetimi bölümünde ta-
mamladı. 16 yıldır özel bir şir-
kette İş Makineleri sektöründe 
Direktör olarak görev 
yapmaktadır. Hakan Saral MKE 
Ankaragücü spor kulübünün 10 
Haziran 2021 tarihinde yapılan 
kongresinde Faruk Koca 

başkanlığındaki listede yer ala-
rak yönetim kuruluna girmiştir. 
Yapılan görev dağılımı sonra-
sında Saral, Yerel Yönetim-
lerden Sorumlu Yönetici olarak 
görevini sürdürecektir. MKE 
Ankaragücü spor yönetimine 
seçilen hemşerimiz Hakan 
Saral'a yeni görevinde başarılar 
diliyoruz. Başarılı iş hayatı ve 
sivil toplum kuruluşla-rındaki 
çalışmalarıyla tanınan Hakan 
Saral, Başkent temsilci-sindeki 
yeni görevi nedeniyle sosyal 

medya hesaplarından tebrik 
mesajı yağdı.
YENİ YÖNETİM KURULU
MKE Ankaragücü'nde yapılan 
Olağan Genel Kurul'da yeni 
başkan Faruk Koca oldu. 
Eryaman Stadyumu'nda yapılan 
MKE Ankaragücü Olağan Genel 
Kurulu'nda kulüp başkanlığı için 
Metin Akyüz ve Faruk Koca 
yarıştı. Yapılan oylama 
sonuçlarında Faruk Koca'ya 802 
oy çıkarken, Metin Akyüz ise 
256 oy aldı. Alınan bu sonuçlara 
göre Faruk Koca MKE 
Ankaragücü'nün yeni başkanı 
oldu. Faruk Koca başkanlığın-
daki yönetim kurulunun asil 
üyeler listesinde ise şu isimler 
bulunuyor: İsmail Mert Fırat, 
Cengiz Kaya, Durali Akpınar, 
Murat Bayramoğlu, Kamil Karip, 
Ferudun Geçgel, Hüseyin 
Akgül, Fikret Çimen, Yusuf 
Buğra Tanık, Mehmet H. Şenal, 
Mehmet Şahin, Hakan Bilgin, 
Sezai Kahraman, Hakan Saral, 
Soner Kurt, Mustafa Başer, 
Gökalp Üstün, Tan Alar, Caner 
Camcı, Harun Oğraş.

SARAL MKE ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİNE GİRDİ

ÜBİTAK tarafından kabul Tedilen bilim fuarının 
açılışına; Beşikdüzü Kaymakamı 
Şakir Öner Öztürk, Beşikdüzü 
Belediye Başkanımız Ramis 
Uzun, İlçe Emniyet Müdürü 
Ahmet Bekar, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Mücahittin Kerim İkibaş, 
Okul Müdürü Mehmet Halıcı, 
diğer okul müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler 
katıldılar. İMKB Beşikdüzü Fen 
Lisesi bahçesinde açılan fuarda 
16 proje sergilendi. Beşikdüzü 

Kaymakamı Şakir Öner Öztürk 
ve Beşikdüzü Belediye 
Başkanımız Ramis Uzun bilim 
fuarının hazırlanmasında emek 
harcayan koordinatör Özgür 
Yeşilaraz, danışman öğretmen 
ve öğrencilere teşekkür ettiler. 

BEŞİKDÜZÜ'NDE BİLİM FUARI

KILIÇ, YENiDEN BAŞKAN SEÇiLDi
TSYD Trabzon Şubesi'nin lokalinde gerçekleştirilen genel kurula tek liste 
ile giren Selçuk Kılıç, kullanılan 28 oyun tamamını alarak yeniden Türkiye 
Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulunda Gürkan 
Ata, Gökmen Şahin, Yunus 

Emre Sel, Nurgül Günaydın, 
Yahya Karabina, Özer Çalık yer 
aldı. Yönetim kurulu yedek 
listesinde ise Tuncay Lakot, 
Hasan Tuncel, İsmail Düzgün, 
Tolga Sağlam, Yunus 
Mermertaş ve Ahmet Çağlar 
Yıldırım yer aldı. Denetleme 
Kurulu ise Osman Çavuşoğlu, 
Halil Ayyıldız ve Selahattin 
Özcan'dan oluştu. TSYD 
Trabzon Şube Başkanı Kılıç, 
yaptığı konuşmada, genel 
kurulun herkese hayırlı olmasını 
dileyerek, şunları söyledi: “3 
yıllık görev süremiz sona erdi, 
bugün tekrar bir 3 yıl daha süre 
almak için karşınızdayız. 
Göreve geldiğimiz günden 
itibaren derneğimize, 

mesleğimize, Trabzon sporuna 
katkı sağlamak için gayret 
gösterdik, hizmet verdik. Bugün 
de yine aynı heyecanı 
yaşıyoruz.  Ekip arkadaşlarımla 
bir şeyler başardık ama bunu 
tek başımıza yapmadık. 
Trabzon'un güçlü yerel basını-
nın desteği ve bu mesleğe 
emek vermiş ağabeylerimizin 
oluşturmuş olduğu intiba ile bu 
başarıyı yakaladık. Henüz 
başarının başlangıcında 
olduğumuza inanıyoruz. Ben 
birlik, beraberlik içerisinde 
önümüzdeki dönemde daha iyi 
hizmetler yapacağımıza 
inanıyorum. Planlarımız, 
projelerimiz var bunları harekete 
geçireceğiz.” Yönetim kurulu 
görev dağılımını ise ilk toplantı 
da gerçekleştirecek. 

Y
apılan çalışmalarla ilgili 
bilgi veren Halil 
Haliloğlu, “Vakfıkebir 

Futbol Okulu olarak daha 
önce var olan Vakfıkebir 
Futbol Okulu ve Altın Ayaklar 
Futbol Okulu ile Vakfıkebir 

Futbol Okulu çatısı altında 
birleştik. Futbol Okulu'nda 
çocuklarımıza öğretilen, bu 
oyunun nasıl oynanacağıdır. 
Bu yüzden onların hırsla değil 
cıvıl cıvıl koşmalarını isteriz. 
İlkemiz; onları tedirgin ve 
gergin sporcular haline 
getirmektense, 

çocuklarımızın futboldan 
mutluluk ve heyecan 
duymalarıdır. Burası öncelikli 
olarak bir okuldur. Bu yüzden 
eğitimciler olarak rekabetten 
çok dayanışmayı 
önemsiyoruz ve bu ilke 

doğrultusunda çocuklarımızı 
eğitmeyi amaçlıyoruz. 
Futbolun bir takım oyunu 
olduğu prensibinden 
hareketle çocuklarımıza 
verdiğimiz eğitim onlarda 
işbölümü, paylaşma ve 
becerileri yüksek ve kültürlü 
gençler yetiştirmek için kişisel 

gelişim programları hazırlayıp 
yürütmekteyiz. Kaleci 
antrenörümüz Mustafa Kaim 
bu sürede bizimle beraber 
olup, isteyen futbol kulüple-
rimize de kaleci antrenmanı 
yönünden yardımcı olacaktır. 

Müsabık yaşa gelen 
sporcularımızı Vakfıkebir 
Spor Kulübü çatısı altında 
müsabakalara katacağız. 
Müsabakalar da ki amacımız 
yetenekli sporcularımızı üst 
seviyeye taşımak ve tüm 
sporcularımıza bu deneyimi 
yaşatmaktır” dedi.

VAKFIKEBiR'DE
GELECEĞİN YILDIZLARI YETİŞİYOR

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com
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C
HP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin 
yapılan etkinlik ile ilgili 

olarak yaptığı açıklamada; CHP 
Vakfıkebir ilçe başkanlığı olarak 
ilçemizin Rıdvanlı Mahallesinde 
“SAĞLIKLI DİŞLER, MUTLU 
GÜLÜŞLER” sosyal projesi 
kapsamında CHP İlçe Başkan 
Yardımcımız Dt. İsmail Alp 
tarafından dar gelirli ailelerin 
çocuklarının ağız ve diş sağlığı 
taramasını yaptık. Başkan 
Keskin, “CHP Vakfıkebir İlçe 
başkanlığı olarak toplumun 
farklı kesimlerine yönelik sosyal 
proje kapsamında dokunuşlarda 
bulunmayı görevimiz biliyoruz. 
Bu bağlamda da geçmişte çeşitli 
çalışmalar yaptık. Ama 
çocuklarımız için bir şeyler 
yapabilmek mutluluğun en 
büyüğü. Çünkü onlar bizim 
geleceğimiz, umudumuz. Bizim 
için çocuklarımızın sağlığı her 
şeyden önemlidir dedi.”  Başkan 

Keskin, “Çocuklar Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
ifadesiyle;  Geleceğin bir gülü, 
yıldızı ve ikbal ışığıdırlar. Yöne-
tim kurulu olarak çocuklarımıza 
yönelik ne yapabiliriz konusun-
da yaptığımız istişarede Ağız ve 

Diş sağlığının genel sağlık 
açısından önemini de dikkate 
alarak, Rıdvanlı Mahallesi'ni 
pilot mahalle seçtik. “Sağlıklı 
Dişler, Mutlu Gülüşler“ projesi 
kapsamında ihtiyaç sahibi 
ailelerimizin çocuklarına bu 
anlamda bir katkımız olmuşsa 
ne mutlu bize. Şunu 
samimiyetle belirtmek isterim ki 
ne benim, ne de arkadaşlarımın 
buradan siyasi bir yarar elde 
etme amacımız yok. Amacımız 
çocuklarımızın sağlığıdır dedi.” 
Başkan Keskin, “İlçe Başkan 
Yardımcımız Diş Hekimi İsmail 
ALP çocuklarımıza karşı çok 
duyarlı bir kardeşimiz. Bu 
hizmeti farklı mahallelerde de 
sürdürmek istiyor. Kendisine 
duyarlılığı için teşekkür 
ediyorum dedi.”

V
akfıkebir Fen Lisesi bu 
yıl eTwinning portalında 
yürüttüğü üç projeyi de 

tamamladı. Yabancı ortakları ile  
(Whoarewe-, Türkiye, Çek 
Cumhuriyeti; For a 
sustainableworld-Türkiye, 
İspanya, Hırvatistan)  iki, yerel 
ortaklarla bir tane olmak üzere 
toplamda üç eTwinning projesi 
yürüten Vakfıkebir Fen Lisesi 
öğrencileri pandemi döneminde 
de kendilerini geliştirmeye 
devam ettiler.
VAKFIKEBİR FEN 
LİSESİNDEN 3 ETWİNNİNG 
PROJESİ
Vakfıkebir Fen Lisesi Okul 
İdaresi yapılan 3 E-Twinning 
projeleri ile ilgili olarak 
değerlendirmede bulunularak 
projeler hakkında açıklamada 
bulunuldu. Fen Lisesi Okul 
İdaresi tarafından yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer 
verildi.
"Whoarewe" - "For A 
Sustainable World"
Partneri oldukları "Whoarewe" 
projesinde öğrencilere, ülkemizi 
ve kendilerini başka bir ülkedeki 
öğrencilere tanıtma ve aynı 

zamanda Çek Cumhuriyetini 
tanıma fırsatını; kurucusu 
oldukları "For A Sustainable 
World" projesinde ise Türkiye, 
Ispanya ve Hırvatistan'daki su 
tüketimi, endemik türler ve geri 
dönüşüm konularıyla ilgili 
farkındalık kazanma fırsatını 
sundular. Projeler kapsamında, 
yeni nesil araçları kullanarak 
hem bireysel hem ortak 
materyaller hazırlanmış, 
çevrimiçi toplantılar, kahoot 
etkinlikleri düzenlenmiştir. 
Emeği geçen öğretmenlerimiz 
Arzu Taşocak, Elif Güven ve 
İlhan Tetik'e ve bütün 
öğrencilerimize teşekkür ederiz.
“Kurgunun Halleri”
Proje kuruculuğunu Vakfıkebir 
Fen Lisesi Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni Duygu 
Terzi ile Bursa Koza Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
öğretmeni Oya Demirci'nin 
yaptığı “Kurgunun Halleri” adlı 
eTwinning projesinde 
öğrenciler, seçilen dönem 
romanlarını web 2.0 araçlarını 
kullanarak ve çevrim içi işbirliği 
oluşturarak çeşitli yönlerden 
incelemiştir. Edebiyatın topluma 
tutulan ayna olduğu inancı ile 
yola çıkılan projede, proje 
üyeleri aynadaki yansımayı 
kendilerince tekrar yorumladılar. 
Seçilen dönem romanlarının 
dönemin siyasi, sosyal ve 
kültürel yapısı göz önüne 
alınarak incelendiği ve ulaşılan 
sonuçlarını öğrencilerin 
yetenekleri ile birleşerek 
yeniden ifade edildiği proje 
öğrencilerin pandemi sürecini 
eğlenerek ve öğrenerek verimli 
bir şekilde geçirmelerine de 
olanak sağladı. Projede emeği 
geçen tüm öğrencilerimize ve 
öğretmenimiz Duygu Terzi'ye 
teşekkür ederiz.

“EMEĞİ GEÇEN 
ÖĞRETMENLERİMİZE VE 
ÖĞRENCİLERİMİZE 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Vakfıkebir Fen Lisesi olarak 
öğrencilerimizle birlikte e-
twinning portalı üzerinden 
yabancı ortaklarımız olan Çek 
Cumhuriyeti, İspanya, 
Hırvatistan ile iki proje yürüttük. 
"Who are we" projemizde 
öğrencilerimize, ülkemizi ve 
kendilerini başka bir ülkedeki 
öğrencilere tanıtma ve aynı 
zamanda Çek Cumhuriyetini 
tanıma fırsatını; "For A 
Sustainable World" projemizde 
ise Türkiye, İspanya ve 
Hırvatistan'daki su tüketimi, 
endemik türler ve geri dönüşüm 
konularıyla ilgili farkındalık 
kazanma fırsatını sunmaya 
çalıştık. Projeler kapsamında, 
yeni nesil araçları kullanarak 
hem bireysel hem ortak 
materyaller hazırladık, çevrimiçi 
toplantılar, kahoot etkinlikleri 
düzenledik. Emeği geçen 
öğretmenlerimize ve 
öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz denildi.

V
akfıkebir Lisesinin 
unutulmaz 
öğretmenlerinden Rıza 

Şener, bir süredir yoğun 
bakımda tedavi görüyordu. 
13 Haziran 2021 Pazar günü 
akşam saatlerinde vefat etti. 
Efsane öğretmen merhum Rıza 
Şener, 14 Haziran 2021 
Pazartesi günü Vakfıkebir 
Merkez Eski Camiinde saat: 
11.00 de kılınan cenaze 

namazının ardından Cumhuriyet 
Mahallesindeki aile kabristan-
lığında toprağa verildi. Öğrencisi 
olan Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta 
da cenazeye katılarak Şener 
Ailesinin acısını paylaştı.  Rıza 
Şener Öğretmenimize Yüce 
Allah'tan rahmet ailesine ve 
sevenlerine sabırlar diliyoruz.
MERHUM RIZA ŞENER'İN ÖZ 
GEÇMİŞİ

Rıza Şener 1933 yılında 
Vakfıkebir doğdu. Şener, 
İlkokulu bitirdikten sonra fırında 
çalışmaya başlar. Vakfıkebir'de 
ortaokul açılınca yaşının 
büyüklüğü nedeniyle okula 
gidemez. Fırından ekmek 
almaya gelen o günün 
Vakfıkebir Savcısı durumu 
Şener 'den öğrenir. Babasını 
adliyeye getirmesini söyler. Yaşı 
küçültülerek Ortaokula yazdırı-
lır. Daha sonra Öğretmen Oku-
lundan mezun olarak Vakfıkebir 
Merkez İlkokuluna atanır. Bu 
okulda görevli iken 1966 yılında 
Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü 
Edebiyat Bölümünü bitirir. 1967 
yılında Vakfıkebir Lisesi'ne 
branş öğretmeni olarak atandı. 
Türkçe, Fransızca, Tarih 
derslerine girdi. Uzun yıllar 
çalıştığı Vakfıkebir Lisesi'n de 
Müdür Yardımcılığı görevi de 
yaptı. Bu okuldan emekli oldu. 
Uyumlu kişiliği ile öğrencilerinin 
gönlüne taht kurdu. Mekanı 
Cennet Olsun.

T E Ş E K K Ü R

Vakfıkebir'in yetiştirdiği kıymetli insan Hukukçu 

Babamız Emekli Hakim ÖMER LİMANDAL'ın 

cenaze merasiminde bizleri yalnız bırakmayarak 

cenazemize katılan, acımızı paylaşan, telefonla 

başsağlığı dileyen, taziyelerini ileten değerli 

Vakfıkebir halkına, Kamu Kurum çalışanlarına 

tüm dost ve akrabalarımıza teşekkür eder, 

merhum'a Allah'tan rahmet dileriz. 

Mustafa Limandal (E. Polis Memuru)
Mehmet Limandal (Trabzon Tapu Kadastro Bölge Müdür Yrd.)

Ahmet Limandal (E. Bankacı)
Yılmaz Rasim Limandal (İstanbul/Avcılar Tapu Müdürü)

Yıldırım Limandal (Öğretmen)

LİMANDAL AİLESİ ADINA OĞULLARI :

VAKFIKEBiR FEN LiSESiNiN
'E-TWİNNİNG PROJELERİ' İLGİ GÖRDÜ

KESKİN, “ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI
HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR!”
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, “Sağlıklı Dişler, 
Mutlu Gülüşler” sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yaptıklarını belirtti.

EFSANE TARİH ÖĞRETMENİ VEFAT ETTİ
Vakfıkebir ilçesinin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan ve eğitim camiasının 
duayenlerinden emekli Tarih Öğretmeni Rıza Şener (88) vefat etti.

oronavirüsle mücadele 

Kkapsamında bir günde 
Türkiye'de uygulanan aşı 

miktarı 1 milyon 240 bin 311 doz 
ile rekor kırarken Trabzon'umuz-
da bu sayı bir günde 12 bin 
düzeyine çıktığını belirten AK 
Parti Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta, bugün itiba-
riyle toplamda 438 bin 301 doz 
aşı uygulanırken, bu aşıların 
261 bin 987'sini 1. doz, 176 bin 
314'ünü ise 2. aşı oluşturdu 
dedi.  Vatandaşlarımızın 
aşılamaya karşı duyarlı olmaları 
mutluluk vericidir. Balta, Covit-

19 hastalığının bulaş hızını 
azaltabilmek için aşılamanın 
önemli olduğunu söyleyerek, 
Aşının milletimize şifa olmasını 
diliyorum dedi. Vekil Balta, tüm 
sağlık çalışanlarımıza özverili 
çalışmaları ve gayretlerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz dedi.  

MiLLETVEKiLi BALTA, 
TRABZON'DA BİR GÜNDE 12 BİN 
AŞI UYGULANDI
AK Parti Trabzon Milletvekili ve Çevre 
Komisyon Başkanı Muhammet Balta, 
Trabzon'umuzda aşılama sayısı bir günde 
12 bin düzeyine çıktığını söyledi.
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FF'nin açıkladığı yeni Tyabancı kuralı sonrası genç 
ve yetenekli yerli oyuncuları 
takıma kazandırmak isteyen 
yönetim, Fenerbahçe'nin de 
kadrosuna katmak istediği 
Bursasporlu futbolcu Burak 
Kapacak'ı gündemine aldı. 
TRABZONSPOR FODE 
KOİTA'YI KAP'A BİLDİRDİ!
Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden Trabzonspor, 
transfer dönemine oldukça hızlı 
bir giriş yaptı. Karadeniz ekibi, 
transferin ilk günlerinde 

Gervinho ve Bruno Peres'i 
kadrosuna katmış, daha sonra 
ise Slovak yıldız Marek 
Hamsik'i transfer ettiğini 
duyurmuştu. Fırtına son olarak 
Kasımpaşa forması giyen Fode 
Koita ile de görüşmelere 
başlandığını KAP'a bildirdi. 
TRABZONSPORLU YUNUS 
MALLI'YA 3 TALİP!
Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden Trabzonspor 
forması giyen Yunus Mallı 
takımdan ayrılabilir. Milli 
futbolcu için Yunanistan'dan 3 

kulübün talip olduğu belirtildi. 
Olympiakos, Panathianikos ve 
PAOK'un ilgilendiği Yunus için 
iki ekibin transfere daha yakın 
olduğu ifade edildi. 
TRABZONSPOR, BURAK 
KAPACAK'IN PEŞİNDE
Trabzonspor, Burak Kapacak 
için Bursaspor'un kapısını 
çaldı. Galatasaray ve 
Fenerbahçe'yle de adı anılan 
21 yaşındaki yıldız oyuncuyu 
özellikle teknik direktör 
Abdullah Avcı çok isterken, 
görüşmeler başladı.

TBMM'DE KRiTiK

FINDIK TOPLANTISI YAPILDI!

A
K Parti Trabzon 
Milletvekili ve Çevre 
Komisyonu Başkanı 

Muhammet Balta, hükümetin 
fındık üreticisinin mağdur 
olmaması için gereken adımları 
atacağına inandıklarını 
belirterek "Üreticilerimizin talep 
ve beklentilerine tercüman 
olmak üzere TBMM Fındık 
Çalışma Grubu toplantısında 
bir araya geldik." dedi. Toplan-
tıya Trabzon'dan, AK Parti 
Trabzon Milletvekilleri 
Muhammet Balta, Adnan 
Günnar ve Bahar Ayvazoğlu 
katıldı. Toplantıda yakında 
gelecek olan fındık sezonunda 
neler yapılması gerektiği 
konuşuldu. Burada her yıl 
olduğu gibi kendi aralarında bir 
değerlendirme yapan 
milletvekilleri ardından Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
ile görüşecek. Bu görüşmeden 
çıkacak rapor ise Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'a 
iletilecek. Toplantıda öne çıkan 

madde ise geçen yıl olduğu gibi 
fındık yatının, sezon öncesin-
de açıklanması oldu. Toplan-
tıyla ilgili telefonla ulaştığımız 
TBMM Çevre Komisyonu ve 
Trabzon Milletvekili Balta, fındık 
üreticisinin yüreğine su 
serpecek açıklamalar yaptı.
FINDIK, MİLLİ ÜRÜNÜMÜZ
Toplantıların geleneksel bir hale 
geldiğini belirten Balta, 
“TBMM'de fındık üreticisi olan 
illerin milletvekilleri ile böyle bir 
grup oluşturduk. Bu toplan-
tıların amacı elbette üreticimizin 
hak ve menfaatlerini savunmak. 
Fındık, bizim milli ürümüz, 
burada hak ve menfaatleri 
popülizm yaparak 
savunmuyoruz. Milli ürünümüz 
ile birlikte ihracat yapıyoruz, 
ülkemize döviz girdisi 
sağlanıyor. Dünya fındık 
üretiminin büyük çoğunluğu 
bizde olduğuna göre; hem 
fındık üreticimizin alın terinin 
hakkını almasını, hem ihracat 
rakamlarının azalmamasını, 
hem de üklemizin kar etmesini 
istiyoruz” dedi. 
SEZON BAŞLAMADAN ÖNCE 
AÇIKLANAN YÜKSEK 
REKOLTELER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın geçen yıl fındık 
yatının erken açıklamasının 
üreticiyi memnun ettiğine dikkat 
çeken Balta, “Bu sene de 
sezon başlamadan önce fındık 
rekoltesiyle alakalı yüksek 
rakamlar ifade edilip; yatı 
düşürmek veya yatla alakalı 
spekülasyonlar yapmak için 
farklı beyanatları basında 
görüyoruz. Burada fındık 
rekoltesi ne kadar yüksek 
olursa olsun Türk fındığının 
kalitesi başka ülkede yok. 
Burada makul yat, hem 
üreticimizi memnun edecek,  
hem de ihracat rakamların 
yükseltmek için kendi aramızda 

istişareler yaptık. Bu istişareler 
neticesinde, hazırlıklı bir 
şekilde yine sezon başlamadan 
önce Tarım Bakanımızla 
görüşeceğiz. Görüşlerimizi 
beyan edeceğiz” diye konuştu. 
YİNE SEZON BAŞLAMADAN 
ÖNCE FİYAT 
Geçen sene yapılan 
toplantılarda ortaya çıkan 
görüşlerin ne kadar doğru 
olduğunu sezon içinde 
gördüklerini ifade eden Balta, 
“Bütün bu çalışmalar 
yapıldıktan sonra, yine sezon 
başlamadan önce fındık yatı 
açıklanıp önemli olan; dar 
gelirli, ekonomik gücü olmayan 
çiftçilerimizin sezon 
başlamadan önce yat 
açıklanmasıyla birlikte 
ezilmemesini sağlamak” dedi. 
DEVLET ALTERNATİF 
OLUŞTURUYOR 
Üreticinin alım yapan tek tarafa 
mahkum edilmemesi 
gerektiğine dikkat çeken Balta, 
bunun için TMO'nun devreye 

girdiğini ifade ederek, “Bizim 
düşüncemiz şu: Alternatier 
oluşturup üreticiyi tek bir tarafa 
mahkum etmemek. Burada 
denge unsuru olması lazım. 
TMO, sürükle fındık alsın 
demiyoruz ama görüyoruz ki 
fındık yatı sezondan önce 
açıklandığında alternatif alım 
için devletin bu işlere müdahale 
etmesi lazım. Burada 
ihracatçımızı da düşünüyoruz. 
En önemli şey ihracat, üretici, 
devlet dengesini kurmak. Bizim 
amacımız hiç kimsenin zarar 
etmesi. Hem üretici, hem 
ihracatçı, hem de devletin karlı 
çıkması. Bir tarafı ezelim, diğeri 
tarafı tutalım düşüncesinde de 
değiliz. En önemlisi bir fındık 
tanesi için kendisini feda eden 
o zor şartlarda fındığı toplayıp 
alın terini akıtan insanlarımızın 
hakkını hukukunu savunmak.  
Üreticimizin hakkını, 
menfaatlerini koruyacağız, 
kollayacağız. “Yoksa dünyada 
fındık üretimi artıyor, türk fındığı 
zarar görüyor” diyorlar. Türk 
fındığının kalitesinin hiç kimse 
tutmuyor. Altın değerindedir. 
Milli ürümüzdür. Buna sahip 
çıkacağız” dedi. 
CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN'A RAPOR 
SUNULACAK! 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, toplantıdan sonra Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli ile bir araya 
geleceklerini hatırlatarak,  
“Bütün milletvekillerimizin 
katılımıyla her yıl olduğu gibi 
toplantı yaptık. Tarım 
bakanımızla bir araya 
geliyoruz. Ondan oluşturulacak 
bu rapor sayın Cumhurbaşka-
nımıza sunuluyor. Geçen sene 
sayın Cumhurbaşkanımıza 
sunulan rapor sonrası fındık 
üreticimizi memnun eden yat 
açıklandı. Bu sezon da, sezon-
dan önce fındık üreticimizi 
memnun edecek yat 
açıklanacaktır. Hiç bir zaman 
üreticimiz mağdur etmedik. Her 
zaman yanında olduk. Hep 
beraber bütün milletvekili 
arkadaşlarımızla milletimizin 
emrindeyiz. Çalışmaları yaptık. 
Tarım Bakanımızla bir araya 
geleceğiz. Diğer bakanlarımızla 
bir araya gelebiliriz. Tarım 
Bakanımızın da özellikle 2 
seneden beri fındık konusunda 
yaptığı çalışmalar, bu konuda 
gösterdiği özveri, takdire 
şayandır. Bu çalışmalarla 
özellikle Tarım Bakanımıza 
Sayın Bekir Pakdemirli'ye 
ayriyeten üreticilerimiz teşekkür 
ediyorum.  Burada en büyük 
teşekkürümüz 
Cumhurbaşkanımızadır” dedi. 
FİSKOBİRLİK'İN DURUMU
Geçmişte fındık alımı yapan 
FİSKOBİRLİK ile ilgili bir 
çalışma olup olmadığı 
sorusuna Trabzon Milletvekili 
Balta, “Şu anda böyle bir 
çalışma yok. Fındıkla alakalı, 
yeni alternatierin oluşmasını 
gönülden destekleriz. Daha 
önce FİSKOBİRLİK'e çok 
büyük destekler verdik. İl 
Başkanlığı dönemimde, 30 bin 
ton yağlı fındık verildi. Orada 
başta yapılan yönetimsel 
hatalar yüzünden 
FİSKOBİRLİK'in bu hale 
gelmesi, hükümetin kendi 
sorunu değil. Kendi iç 
yönetimlerinde, başarısızlıklar 
sonrası bu hale gelindi. Elbette 
bize her zaman görev 
düştüğünde, bundan sonra da, 
bundan önce olduğumuz gibi 
yanlarında oluruz. 
ÖNCELİK TMO'NUN FINDIK 
ALIMINA DEVAM ETMESİ
Bilindiği gibi FİSKOBİRLİK 
Özerk bir kuruluş. Devlet bu 
güne kadar bütün imkanlarını 
FİSKOBİRLİK için seferber etti. 
Onların bu sıkıntılı ortamdan 
kurtulup eski günlerine gelmesi 
lazım. Zaten biz Yönetim 
Kurulu Başkanı Lüt Bayraktar 
ile sürekli görüşürüz. Burada 
önemli olan bizim devletimizin, 
yeni alternatier oluşturup 
fındık üreticisini sahipsiz 
bırakmaması lazım. Bu da şu 
anda TMO ile oluyor. Son 
dönemde FİSKOBİRLİK'ten 
sonra TMO, fındık üreticimiz 
için arz fazlası fındığı alıyor, 
gerekirse yatlar düştüğünde 
de müdahale ediyor. Önceliği-
miz TMO'nun fındık alımına 
devam etmesi” diye konuştu.

Türkiye'de fındık sezonu yaklaşırken TBMM'de dikkat çeken fındık toplantısı 
yapıldı.  Fındık yetiştirilen illerin milletvekilleri TBMM'de bir araya geldi.

ESNAFLARIN SORUNLARINI DiNLEDiLER
Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi, Saadet Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Birol Yavuz, 
il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vakfıkebir'de esnafları ziyaret ettiler. 

Ziyaretler sırasında bir 
açıklama yapan Saadet 

Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi , 
“Saadet Partisi Genel Merkezi 
'Seçim İttifakı Değil, Geçim 
İttifakı' adı altında bir program 

uyguluyor. Saadet Partisi 
teşkilatları şuanda ülkemizin 
her köşesinde esnafımızla 
buluşuyor. Esnafımızın durumu 
perişan. Saadet Partisi olarak 
Vakfıkebir'in meydanlarında 
alnı ak geziyoruz. Erbakan 

Hocamız döneminde 
esnafımıza, işçimize, 
memurumuza verilen zamlar 
sayesinde alnı ak geziyoruz. 
Ülkemizde korkunç bir 
kamplaşma var. Bir olmak 

zorundayız. Başka denemelere 
tabi tutmayalım. Başka 
partilerle zaman 
kaybetmeyelim. Bu ülkede 
Saadet Partisi iktidar olacak. 
Bu ülkenin kurtuluşu üretimdir. 
Üretim eşittir Saadet Partisi. 

Tüketerek değil üreterek 
kazanmalıyız. İsrafı 
engelleyerek, bu paraları 
istihdama harcamamız 
gerekiyor. Erbakan Hocanın 
davası Saadet Partisinin 

davasıdır. Ülkemiz Saadet 
Partisi iktidarını bekliyor. Bizi 
başka partilerin muhalefet 
anlayışıyla karıştırmayın. Biz 
doğruları destekler, yanlışlara 
kim olursa olsun muhalefet 
oluruz” dedi. 

TRABZONSPOR'DAN FENERBAHÇE'YE
BURAK KAPACAK ÇALIMI! 
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da 
transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gervinho, Bruno 
Peres ve Marek Hamsik takviyeleriyle yaz transfer dönemine bomba 
gibi bir giriş yapan bordo-mavililer, yerli takviyesi için kolları sıvadı. 
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874 Vakfıkebirspor Kulübü 
bünyesinde açılan futbol 
okuluna ilgi yoğun oldu. 

Vakfıkebir Suni Çim Sahada 
yapılan açılış törenine 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperati Başkanı 
Hasan Topaloğlu, AK Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, TVİT 
Üyeleri, sporcu velileri ve 
sporcular katıldı. 
YÖNETİM KURULU 
GENÇLERDEN OLUŞUYOR
Vakfıkebirspor'da Başkan Erol 
Aktaş, Yönetim Kurulu Üyeleri: 
Ali Ömür, Emrah Kutoğlu, Anıl 
Sağlam, Tayfun Başar, Barış 
Baltürk , Deniz Ömür, Samet 
Yolcu , Cengiz Alan, Samet Bir, 
Gökhan Bahadır, Serkan Ömer 

Demir,  Emre Kara ve Yunus 
Sarıtaş görev yapıyor. 
ALTYAPI OLUŞTURULUYOR 
Kulübün hedeeri ve yaz futbol 
okulu ile ilgili yönetim kurulu 
adına bilgiler veren Genel 
Kaptan Serkan Ömer Demir, 
“Yeni kurmuş olduğumuz 
kulübümüz ile 2021-2022 futbol 
sezonunda salgından dolayı 
herhangi bir aksilik olmazsa 
Trabzon 2.Amatör Kümede 
mücadele edeceğiz. İlçemize 
spor adına yeni bir heyecan 
katmak,  geçmişteki güzel 
günlerini hatırlatmak istiyoruz. 
Bu doğrultuda hem 
kulübümüzün altyapısını 
oluşturmak, hem de 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 
iyi bir futbol eğitimi almalarını 
sağlamak amacıyla futbol 

okulumuzu açtık. Vakfıkebir 
Sahil Stadyumunda açılışını 
yaptığımız okulumuza 60'a 
yakın sporcu katılıyor. 
GENÇLERİMİZ SPOR 
YAPMALI 
Amacımız, düzenli sistemli 
çalışan, çağın gereklerine 

uygun bilgilerle donatılmış, 
futbolun temel bilgilerini bilen, 
Atatürk'ün dediği gibi zeki çevik 
ve aynı zamanda ahlaklı 
sporcular ve bireyler 
yetiştirmektir. Çoğu aile 
çocuklarını yeteneği olmadığını 
düşünerek kurslara 

göndermemektedir. Biz 
yetenekli olsun olmasın tüm 
çocuklarımızı kurslarımıza 
bekliyoruz. Her çocuğun spor 
yapmaya, sosyalleşmeye, 
hareketle birlikte enerjilerini 
atmaya ihtiyacı vardır. İşinde 
başarılı, futbolun içinden gelen 
yeni yüzler ve genç bir ekiple 
işe başladık. Salgın sürecinde 
yeterince hareketsiz kalan 
çocuklarımızı ve gençlerimizi 
spor tesislerine çekmek ve 
onlara zarar verebilecek 
ortamlardan uzaklaşmalarına 
yardımcı olmak, istiyoruz. 
Unutulmasın ki bir insanı 
kazanmak bir dünyayı 
kurtarmak gibidir.
HEDEF PROFOSYONEL LİG 
İlçemizin bulunduğu potansiyel 
gereği sporda, kültürel ve sosyal 

anlamda da büyümeli. Sadece 
futbol değil diğer branşlarda da 
ilçemizi temsil etmek için 
çalışmalarımız süreç içerisinde 
olacaktır. Altyapımızı 
oluşturarak amatör ligden 
başlamak suretiyle yıllardır 
hayalimiz olan profesyonel lige 
bu yörenin çocukları ve gençleri 
ile çıkmak istiyoruz. Bu 
doğrultuda 3 yıllık bir plan 
hazırladık ve 3 yılsonunda 
ilçemizi bölgesel amatör ligine 
taşımak istiyoruz. 2. amatör 
ligde ilk maçımızı Vakfıkebir'in 
kendi gençleri, kendi takımı ile 
tüm tribünleri dolmuş şekilde 
oynamak istiyoruz. Biz 
Vakfıkebir'e gençlerimize ve 
insanlarımıza inanarak yola 
çıktık. İnşallah ilçemiz ile birlikte 
başaracağız” dedi. 

ÇINARALTI RESTORAN YENi ViZYONUYLA HiZMETE AÇILDI

V
akfıkebir İlçesi 
Büyükliman Mahallesinde 
yıllardır hizmet veren 

“ÇINARALTI RESTORAN” artık 
yeni imaj yapısı ve yeni yönetimi 
ile müşterilerine hizmet vermeye 

başladı. Düğün, Nişan, Kına, 
Asker Gecesi, Doğum Günü, 
Sünnet ve her türlü eğlencele-
rinizde tercih edebileceğiniz 
yenienen kadrosu ile mükemmel 
bir yeşil alan üzerinde siz değer-

li müşterilerine hizmet vermeye 
başladı. Gündüz veya Akşamları 
ailenizle, misarlerinizle veya 
arkadaşlarınızla birlikte Çınaraltı 
Restorant da güzel bir yemeğin 
ardından semaverde çay keyni 

yaşamak için siz değerli müşte-
rilerini bekliyor. Çınaraltı Resto-
ran, damak dadına önem veren-
lerin adresi. Balık çeşitlerinin 
yanı sıra Et ızgara, Köfte, Saç 

Kavurma, Kuymak ve sabah 
kahvaltısı ile mükemmel bir 
menü lezzetini siz değerli müş-
terileri ile buluşturuyor. Toplu 
yemeklerin vazgeçilmez adresi 

olan Çınaraltı Restorant, İlhan 
Tosun ve Ersen Karanis tarafın-
dan yeni imaj ve profesyonel 
kadrosuyla müşterilerine hizmet 
vermeye başladı.   

1874 VAKFIKEB�RSPOR 
TRABZON'A RENK KATACAK

MİLLETVEKİLİ KAYA, DOĞU KARADENİZ HALKI, İNSANLARI ALDATILIYOR

Vakfıkebir'de yeni kurulan 1874 Vakfıkebirspor Kulübü, önümüzdeki yıllarda Trabzon sporuna damga vurmaya hazırlanıyor.

Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesinde yıllardır hizmet 
veren “ÇINARALTI RESTORAN” artık yeni imaj yapısı ve 
yeni yönetimi ile müşterilerine hizmet vermeye başladı. 

C
HP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, Kamu 
İktisadi Komisyonu 

görüşmelerinde, TCDD Genel 
Müdürü Ali İhsan Uygun'a 
demiryolu yatırımları ile ilgili 
bazı eleştiriler yaptı. Ahmet 
Kaya, Trabzon, Rize, Artvin, 
Giresun, Gümüşhane ve Ordu 
illerinde demiryolu olmadığını 
dile getirerek, “Cumhurbaşkanı 
Karadenizli, Ulaştırma Bakanı 
Trabzonlu, TCDD Genel Müdürü 
ve Genel Müdür Yardımcısı 
Ordulu. Bir Genel Müdür 
Yardımcısı Rizeli. Bu kadar 
Karadenizlinin bu kadar kudrete, 
imkâna sahip olduğu bir dönem-
de eğer Trabzon'a, Rize'ye, 
Artvin'e, Giresun'a, Ordu'ya, 
Gümüşhane'ye demiryolu 
gelmeyecekse daha ne zaman 
gelecek?” şeklinde konuştu.

2029 YILINA KADAR TRAB-
ZON İLİNE DEMİRYOLU YOK
CHP Milletvekili Ahmet Kaya, 
şöyle konuştu: “Ulaştırma 
Bakanlığının bütçe sunum 
kitapçığında 2002 yılı Türkiye 
demir yolları haritası var. 
Samsun'dan Sarp Sınırına 
kadar bu illerimizin hiçbirinde 1 
metre demir yolu yok. Geliyoruz 
2020'ye. Aradan on sekiz yıl 
geçiyor. On sekiz yılda bu 
bölgeye 1 metre demir yolu 
döşenmemiş. Geliyoruz 2023'e. 
2023'e kadar 1 metre ray 
döşeneceğine dair bir emare 
yok. Ulaştırma Bakanlığı bilgileri 
bunlar ve geliyoruz 2029'a. 
2029'da çok şükür ki 
Erzincan'dan Trabzon'a ve 
Rize'ye bir hat görünüyor. Fakat 
2029'da görünen bu hat 
Ulaştırma Bakanlığı Devlet 

Demiryolları haritasına göre 
"Proje hazırlama aşamasındaki 
hat olarak" görünüyor. Yani 
2029'da bile biten, faaliyete 
geçen bir demiryolu yok. Sayın 
Cumhurbaşkanı 2023'te başlıyor 
dedi, Binali Bey 2023'te bitecek 

dedi. Herkes başka bir şey 
söylüyor. Doğu Karadeniz halkı, 
insanları aldatılıyor. Biz bunu 
kabul etmiyoruz.”
İŞTE İKTİDARIN DEMİRYOLU 
VAATLERİ
“Dönemin Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül 2010'da diyor ki: 
'Trabzon'a demir yolu 
Türkiye'nin ihtiyacıdır.' O dönem 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
2013'te yine benzer şeyler 
söylüyor. 2015'te Tayyip Bey 
Başbakan ve diyor ki: 'Erzincan-
Trabzon demir yolu 
Gümüşhane'den geçecek, bu 
bağlamda etüt projeleri 
tamamlandı.' 2015'te etüt 
projelerinin tamamlandığını 
bizzat Tayyip Bey Trabzon'daki 
açıklamasında söylüyor. Bakan 
Süleyman Soylu, 2015'te, 
'Güzergâh belli oldu, etüt 
tamamlandı, proje başlıyor' 
diyor. Sayın Binali Yıldırım, 
'Erzincan-Trabzon demir yolu 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
vasiyetidir. Onun vasiyetini 
ondan sonra gelen partisi 
unutmuştu. Şimdi, Trabzon-

Erzincan demir yolunu 2023'e 
kadar biz yapacağız' diyor. 
2016'da yani 5 yıl önce 
Trabzon-Erzincan demir yolunu 
2023'te yapacaklarını bizzat 
Binali Bey söylüyor. Arkasından 
2017'de Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yine 'Trabzon-Erzincan 
demir yolu projesi ihalesi bu yıl 
yapılacak' diyor. En son 2021 
Şubat'ında AKP Trabzon il 
kongresinde Sayın Cumhurbaş-
kanı 'Trabzon-Erzincan hızlı tren 
projemiz güzergâh etüt 
çalışmalarını tamamlıyoruz, 
ardından inşaata başlıyoruz' 
diyor. Diyen diyene, söz veren 
verene ama ortada hiçbir şey 
yok. Gelin bu dönem bu demir-
yolu hayalimizi gerçekleştirelim. 
Yeter artık beklemeye, 
oyalanmaya, boş sözlere 
tahammülümüz kalmadı.”

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya yaptığı açıklamada, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'a Trabzon, 
Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Ordu illerinde demiryolu olmadığını söyleyerek, bazı eleştiriler yaptı.



> Sadık AYDIN 4'de

SARAL MKE ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİNE GİRDİ
Vakfıkebir İlçemizin yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan Hakan 
Saral, Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden MKE Ankaragücü'nde 
gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrası yeni yönetim kurulunda 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Yönetici olarak görev aldı.

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu
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ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

BEŞİKDÜZÜ'NDE BİLİM FUARIVAKFIKEBiR FEN LiSESiNiN 
'E-TWİNNİNG PROJELERİ' İLGİ GÖRDÜ
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1874 VAKFIKEBiRSPOR
TRABZON'A RENK KATACAK

GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1991'den günümüze kadar

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

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

FINDIK
ALIM-SATIMI

Çarşı Mahallesi Sedef Sokak No: 2/A  Vakfıkebir / TRABZON 0462 841 57 46 0462 841 24 42 www.uluduz.com.tr

G
Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

G

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

CAR RENTAL TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

BÜYÜK

GAP TURU
6 gün 4 gece

REZERVASYON
25 - 30 HAZiRAN  2021

Vakfıkebir Fen Lisesi'nin Çek Cumhuriyeti, İspanya 
ve Hırvatistan ülkeleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiği  
uluslararası 3 E-twinning Projeleri ilgi gördü.

Vakfıkebir'de yeni kurulan 1874 Vakfıkebirspor 
Kulübü, önümüzdeki yıllarda Trabzon sporuna 
damga vurmaya hazırlanıyor. Kulüp bünyesinde 
açılan futbol okulunda geleceğin yıldızları yetişiyor.

İMKB Beşikdüzü Fen Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 bilim fuarları 
destekleme programı kapsamında bilim fuarı açıldı.

VAKFIKEBiR'DE GELECEĞİN 
YILDIZLARI YETiŞiYOR

> Abdulkadir Aynaci 4'de

Vakfıkebir'de açılan futbol okulunda 
geleceğin yıldızları yetişiyor.  Halil 
Haliloğlu ve A. Talha Çolakoğlu 
öğretici olarak görev yaptığı futbol 
okuluna yoğun ilgi gösteriliyor.


