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VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

“KURUMSALLAÞMA SÜREÇLERÝ
ÇALIÞTAYI” SONA ERDÝ
Türkiye genelinde 81 İl Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü'nün katılımı
ile düzenlenen “Kurumsallaşma Süreçleri Çalıştayı” birinci etabı sona erdi.

YIL : 19
Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.

SAYI: 960

19

AĞUSTOS
2022 CUMA

FİYATI: 2,50 (KDV DAHİL)

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14
BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

VALÝLÝÐÝNÝN KARARI,
VAKFIKEBÝR'DE UYGULANMIYOR
Vakfıkebir ilçesinde geçen yıl yaşanan patoz ve fındık işçisi sıkıntısı bu yılda devam
ediyor. Trabzon Valiliği'nin almış olduğu karar Vakfıkebir ilçesinde uygulanmıyor.

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

MOBÝL KANSER TARAMA ARACI
VAKFIKEBÝR'DE HÝZMETE BAÞLADI
Sağlık Bakanlığı tarafından Mobil Kanser Tarama Aracı Vakfıkebir ilçemizde hizmete başladı.
Mobil Kanser Tarama Aracı 15-26 Ağustos tarihleri arasında Vakfıkebir Kemaliye Mahallesinde Büyükliman
Aile Sağlığı Merkezi önünde ücretsiz olarak 40-69 yaş grubu bayanlara kanser taramaları yapacak.

> Alper Özkan KARAGÖL 3'de

VAKFIKEBÝR MYO'DA KONTENJANLAR %100 DOLDU
ÖSYM tarafından 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının 15 Ağustos 2022 tarihinde
açıklanmasının ardından Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu'nda tüm bölümlere ait kontenjanlar doldu.
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toplama işçi ücretleri ise
ilçede 300 TL ila 350 TL
arası değişiyor. Bu
belirsizlik fındık
üreticilerini çileden
çıkartmaya devam ediyor.

AK

> Abdulkadir AYNACI 4'de

için fındıklarını
zamanında kurutma
sıkıntısı yaşadılar. İlçede
patoz saatlik ücretleri
1000 TL, 1200 TL ve
1500 TL arası, fındık
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V

akfıkebir ilçesinde
geçen yıl yaşanan
patoz sıkıntısı
dolayısıyla üreticiler
topladıkları fındıkları
patoza attıramadıkları

VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

ü Tur Organizasyonları ü Lüx Odalar
ü Toplantı Salonu
ü Süit Odalar
Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar
Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

Vakfıkebir Uygulama Oteli

vakfikebiruygulamaoteli
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“KURUMSALLAŞMA SÜREÇLERİ ÇALIŞTAYI” SONA ERDİ
Türkiye genelinde 81 İl Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü'nün katılımı ile düzenlenen “Kurumsallaşma Süreçleri Çalıştayı” birinci etabı sona erdi.

Ahmet KAMBUROĞLU

“DÜÞÜNÜYORUZ”
Bu yıl Vakfıkebir'de patoz yatları bir
acayip…
Çok farklı yatlar gündemde, üreticiler
düşünüyor.
Patoz yatları Vakfıkebir'de 1000,1200,
1500 TL gibi…
Trabzon Valiliğinin daha önce açıkladığı
yatlardan bir miktar daha fazla…
Fındık toplama işçiliğinde de bu durum
aynı, Vakfıkebir'de 350 TL gibi bir yat
var…
Fındık üreticileri artış gösteren bu yatlar
karşısında ne yapacaklarını
düşünüyorlar…
Geçen yıl dışarıdan gelen patoz araçlarını
ilçeye girememiştiler. Bu durum yine fındık
üreticilerini vurdu. İlçedeki olan patozlar,
ilçeye yetmedi ve insanlara geliyoruz
diyerek yalan konuşup ya birkaç saat
beklediler ya da birkaç gün…
Bu durumda yine zarar gören fındık
üreticileri oldu. Fındıklarını kurutamayan
üreticiler, Tüccara gittiklerin de sorun
yaşamışlardı…
İlçe yetkililerinin bir önlem alıp, bu durumu
bir an önce değerlendirmeleri gerekiyor…
**************************
Bu yıl Vakfıkebir'de festival yok…
Bir yıl yapıyoruz, birkaç yıl yapmıyoruz…
Bir Dünya Klasiği Vakfıkebir Ekmeği,
dünyaca ünlü...
En son ki yapılan Vakfıkebir Ekmek
Festivali'nde, Vakfıkebir Ekmeği'nin coğra
işareti alınmıştı ve festival alanın da takdim
töreni düzenlenmişti…
Vakfıkebir Ekmeğinin coğra işareti
alınmasının ardında Çavuşlu'da bu
ekmeğe coğra işaret almıştı. Dava süreci
başlamıştı ama halen daha bir ses seda
yok…
Kazanılmış veya alınmış olan bir hakkı,
başka bir yer nasıl alabiliyor?
**************************
Denizlerimizdeki bu kirlilik araştırıldı mı?
Denize giren çocuklarımız da enfeksiyonlar
meydana geliyor.
Bu durum ile ilgilenen yok mu?
İlçenin önde gelen kurumu nerde?
İlçenin mülki amiri nerde?
Bu durum onları ilgilendirmiyor mu?
Denizde toplu katliam gibi bir durum
olduğunda mı ilgileneceksiniz?
O zaman da bizim haberimiz yok mu
diyeceksiniz?
Her hafta bir toplantı yapılıyor, ilçenin
sorunları dinleniyor, sonuç oldu mu?
İlçe de ne gibi sorunlar giderildi?
Her işin başı sağlık diye biliniyor. Bizim ilçe
de bu biraz daha değişik oluyor…
Bizim ilçede ilk öncelik kendi işlerimiz,
kendi işimiz bitecek herkes el pençe
olacak yardım yapacak ve işler rayında
gidecek…
İlçenin sıkıntıları bir yanda öyle beklesin,
gün gelir belki birileri ilgilenir…
**************************
“İdari izinde kapalıyız”
Geçen haftalar da bayram tatilinden sonra
idari izin verilmişti.
Kapalı olan kurumları yayınlamıştık.
Bizler sormuştuk ama halen daha bir bilgi
ulaşmış değil…
Neden kapalı?
Neden açılmadı?
İdari izin ne demektir?
Belli başlı kurumlar, kurallar doğrultusunda
riayet edebiliyor da, diğer kurumlar bu
kurallara neden riayet etmiyorlar?

Kuruluşu : 5 Mart 2004
Sayı
: 960
Tarih : 19.08.2022

“Ölçme Değerlendirme
Merkezi Müdürlükleri
Kurumsallaşma Süreçleri
Çalıştayı” Vakfıkebir
Uygulama Oteli konferans
salonunda tamamlandı.
Verimli geçen çalıştaya
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta, Trabzon İl
Milli Eğitim Müdürü H. Burak
Fettahoğlu, Ölçme ve
Değerlendirme Genel
Müdürlüğü Şube Müdürü
İsmail Karadana, Vakfıkebir
Milli İlçe Eğitim Müdürü
Ahmet Altın, MTAL Müdürü
Mehmet Kahveci ve 81 İlden
gelen Ölçme Değerlendirme
Merkezi Müdürleri katıldı.
“TRABZON'DA ÖLÇE VE
DEĞERLENDİRME ADINA
GÜZEL ŞEYLER
YAPACAĞIZ”
Çalıştayın kapanması
nedeniyle düzenlenen
kapanış töreninde bir
konuşan Ölçe ve
Değerlendirme Merkezlerinin
nasıl kurulduğunu anlatan
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü
Burak Fettahoğlu,
çalıştayımızın açılışına
katılmayı çok arzu etmiştim.
Daha önce planlanan ve
bakanlıkta yapılan bir toplantı
nedeniyle katılamadım ancak
bu gün aranızdayım. Ölçe ve
değerlendirme merkezleri
bizim için çok önemli. Ölçe ve
değerlendirme merkezlerinin
ilk günden bu günlere her
zaman iyileştirilme
noktasında ciddi adımlar
attık. Bir meslektaşınız olarak
Trabzon'da ölçe ve
değerlendirme adına güzel
şeyler yapacağız. Sizlerin
Trabzon'a gelmişken rahat
etmeniz için ve memnuniyetle
buradan ayrılmanız için
gayret gösterdik. Trabzon
gerçekten çok zengin bir
şehir, tereyağı, peyniri ve

YAZ KUR'AN KURSLARI ARASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDi

Vakfıkebir İlçe
Müftülüğü'nün, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İlçe
Müdürlüğü işbirliği ile
düzenlediği yaz Kur'an
kursları arası futbol turnuvası
sonuçlandı. 5 kursun katıldığı
müsabaka sonunda, Hacıköy
Mahallesi Sahil Camii Yaz
Kur'an Kursu turnuvanın
şampiyonu oldu.
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

Zonguldak Ölçme ve
Değerlendirme Müdürü
Funda Özbay, Her şey gayet
güzel çok mükemmeldi
memnun kaldık. İlgiden
alakadan memnunuz ayrıca
herkese teşekkür ediyoruz
dediler.
“BİZ BOZ BİR YERDEN
YEŞİLLİKLERİN ORTASINA
GELDİK”
Sevgi Oğuz Aksaray Ölçme
ve Değerlendirme Müdürü,
benim için çok farklı oldu. Biz
boz bir yerden yeşilliklerin
ortasına geldik. Kurum
idarecilerimiz, personelimiz
çok ilgiliydiler kendilerine çok
teşekkür ediyorum. Yerel
halkla bir şekilde
karşılaşmamız oldu
memnunuz. Bizler mutlu
ayrılıyoruz. Herkese teşekkür
ediyorum.
“ÇALIŞTAYA EV SAHİPLİĞİ
YAPMAKTAN SON DERCE
MUTLUYUZ”
Çalıştayı değerlendiren
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Müdürü
Mehmet Kahveci,
bakanlığımızın Ölçme ve
Değerlendirme Merkezinin
düzenlemiş olduğu çalıştaya
ev sahipliği yapmaktan son
derce mutluyum. 81 ilden
gelen öğretmenlerimizi,
müdürlerimizi, daire
başkanlarımızı
Vakfıkebir'imizde
ağırlamaktan gurur
duyuyorum. Ben ve
personelim elimizden geleni
yapmaya çalıştık ki
önceliğimiz Vakfıkebir'in ve
Trabzon'un en güzel şekilde
tanıtımını yapmak bununda
elimizden geldiği kadar
yapmaya çalıştık, inşallah
memnun kalmışlardır dedi.
Kapanış töreni dolayısıyla
Başkan Balta veUygulama
Oteli müdürü kahveci
katılımcılara Vakfıkebir'e özel
hediyeler takdim ettiler.

Vakfıkebir'de, yaz Kur'an kursları arası düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Hacıköy Mahallesi Sahil Camii Yaz Kur'an Kursu oldu.
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

Aydın, gayet güzel bir
çalıştay oldu. Her şeyden
memnun kaldık. En güzeli ise
otelin temizliğiydi,
yemekleriydi, ilgileriydi. Ve
çalıştayımız çok güzeldi.
İstanbul Ölçme ve
Değerlendirtme Merkezi
Müdürü Savaş Doğan,
beklediğimden çok daha
iyiydi. Uygulama otelimizi çok
donanımlı beklemiyordum.
Çok güzel ağırlandık. Ortam
çok güzeldi. Çalıştayımız çok
verimli, güzel ve keyii geçti.
yöneticilerimize
futbol anlamında şampiyon
Herkese teşekkür ediyoruz
misarperverliklerinden
olan takımıyla, yaylalarıyla
dedi.
dolayı teşekkür ediyoruz
ormanları, tarihi ve turistik
“İLK KEZ BİR
yerleriyle oldukça zengin bir dedi. Kayseri Ölçme ve
ÇALIŞTAYDAN GİDERKEN
Değerlendirme Merkezi
şehir. Bir hafta boyunca
KENDİMİ HÜZÜNLÜ
Müdürü Azat Erçin, burası
sizleri ağırlamaktan
HİSSEDİYORUM”
beklentilerimizin çok çok
duyduğumuz memnuniyeti
Gülden Çayak Çanakkale
üzerine çıktı. Daha önce
bilmenizi istiyorum. Bundan
Uzun Göle gelmiştim ve şehri Ölçme ve Değerlendirtme
sonrada Trabzon'da
Merkezi Müdürü, geçen yılda
gezme fırsatımız olmamıştı
seminerler yapmayı
gelmiştim. Personelin güler
ama bu çalıştayda gezme
planlıyoruz. Sizlerinde
yüzlü, samimi tavırları ile
fırsatımız oldu. Çok
memleketlerinize
kendimizi kendi evimizde
beğendik. Herkesi çok
döndüğünüzde Trabzon'un
zannettik. Çok keyif aldık. İlk
misarperver gördüm. Çok
güzelliklerini bütün
mutlu oldum ve bir kez daha kez bir çalıştaydan giderken
meslektaşlarımıza
kendimi hüzünlü
paylaşmaya davet ediyorum. gelmeyi düşünüyorum dedi.
hissediyorum. Özellikle
Belediye başkanımıza verdiği “İYİ Kİ VARSINIZ,
kurum müdürümüz Mehmet
destekler için ayrıca teşekkür ŞAMPİYON
Beye teşekkür ediyorum
TRABZONSPOR”
ediyorum dedi.
dedi.
Amasya Ölçme ve
“VAKFIKEBİR'DE
“VAKFIKEBİR'DEKİ TÜM
Değerlendirme Merkezi
BULUNMAKTAN DOLAYI
DOSTLARIMA VE
Müdürü Beytullah Kaya, ilk
MEMNUN OLDUK”
YÖNETİCİLERE TEŞEKKÜR
defa Trabzon'a geliyorum.
Çalıştayda gerekli
istişarelerde bulunulduğunun Mutlu geldim fakat ayaklarım EDİYORUM”
şu an geri gitmiyor. Böyle bir On yıl büyük bir aşkla şevkle
altını çizen Ölçe ve
Değerlendirme Merkezi Sınav imkân bizlere sunuldu. 81 ile ve keyie görev yaptığım
kadim bir ilçeme bu sefer
örnek bir tesis kurum teşkil
Hizmetleri Şube Müdürü
çalıştay için geldiğini ifade
edilmiş burada. Başta
İsmail Karadana, burada
eden Erzincan Ölçme ve
Trabzon İl Mili Eğitim
“ölçme ve değerlendirme
Değerlendirtme Merkezi
Müdürümüze, kurum
merkezleri kurumsallaşma
Müdürü Burak Özgül. 81
müdürümüz Sayın Mehmet
süreçleri çalıştayını
gerçekleştirdik. Çalıştaya 81 Kahveci Beye huzurlarınızda ilden gelen mevkitaşlarımla
beraber çok güzel bir beş
sevgi ve saygılarımı
il merkezinden gelen ölçme
gün geçirdik. Ev
sunuyorum. Burada müthiş
ve değerlendirme merkezi
sahipliğinden dolayı
müdürleri katıldı. Çalıştayda derecede bir aile ortamı
kademliliğini, kadirliğini ve
hazırlanmış, zerre kadar
gerekli istişarelerde
hatırşinaslığını bildiğim
bulunuldu. Çalıştayımız gayet olumsuz bir şey yok. İyi ki
Vakfıkebir'deki tüm
varsınız, şampiyon
verimli geçti. Bizler
dostlarıma ve yöneticilere
Trabzonspor dedi. Ankara
Vakfıkebir'de bulunmaktan
teşekkür ediyorum. Tekirdağ
Ölçme ve Değerlendirtme
dolayı memnun olduk.
müdürü Betül Kabasakal ve
Merkezi Müdürü Emine
Buradaki bütün

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ
e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

Diyanet Gençlik
Koordinatörlüğünün
organizasyonu ve Gençlik
Hizmetleri ve Spor İlçe
Müdürlüğü işbirliği ile yaz
Kur'an kursları arası futbol
turnuvası düzenlendi.
Turnuvaya; Merkez Eski
Camii, Merkez Ensar Camii,
Hacıköy Mahallesi Sahil
Camii, Büyükliman Mahallesi
İmam Hatip Camii ve Yalıköy

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
buyuklimanpostasi@gmail.com
0533 495 07 20

Mahallesi Küçükdere
camilerinde yaz Kur'an
kursuna devam eden
öğrencilerden oluşan 5 takım
katıldı.
Bir hafta süren karşılaşmalar
sonunda; Hacıköy Mahallesi
Sahil Camii Yaz Kur'an
Kursu birinci olurken, Yalıköy
Mahallesi Küçükdere Camii
Yaz Kur'an Kursu ikinci,
Merkez Eski Camii Yaz
Kur'an Kursu öğrencileri ise
üçüncü oldu.
İLÇE MÜFTÜSÜ FİNAL
MAÇINI İZLEDİ,
ÖĞRENCİLERE
ÖDÜLLERİNİ VERDİ
Turnuvanın nali, Hacıköy
Mahallesi Sahil Camii Yaz
Kur'an Kursu ile Yalıköy
Mahallesi Küçükdere Camii
Yaz Kur'an Kursu takımları
arasında oynandı. Final
maçını heyecanla takip eden
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür

Küçük, karşılaşma sonunda
şampiyonluğu elde eden
Hacıköy Mahallesi Sahil
Camii Yaz Kur'an Kursu
takımına şampiyonluk
kupasını verdi. Müftü Küçük
turnuvaya katılan tüm takım
öğrencilerini de ayrıca
ödüllendirdi.
Vakfıkebir Diyanet Gençlik
Koordinatörü Soğuksu
Mahallesi Yeni Camii İmam
Hatibi Burak Yıldırım ile
Merkez Eski Camii İmam
Hatibi Adem Bekar'ın
öncülüğünde ve takımları
oluşturan din görevlilerinin de
destekleriyle, İlçe Müftülüğü
ile Gençlik Hizmetleri ve
Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği
ile gerçekleştirilen turnuvada
hakemlik görevini Tarlacık
Mahallesi Camii İmam Hatibi
ve Diyanet Gençlik
Koordinatör Yardımcısı
Abdurrahman Garip yaptı.

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mahallesi Deniz Sokak No:11A Zemin Kat
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON
Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

İlçe Müftüsü Şükür Küçük,
başta Gençlik Hizmetleri ve
Spor İlçe Müdürü Yunus Ali
Civil olmak üzere, Diyanet
Gençlik Koordinatörü Burak
Yıldırım, Koordinatör
Yardımcısı Abdurrahman
Garip ile takımları oluşturan
Yalıköy Mahallesi Küçükdere
Camii İmam Hatibi Hasan
Kayhan, Büyükliman
Mahallesi İmam Hatip Camii
İmam Hatibi Lokman Acer ve
Müezzin Kayyım Şenol
Algan'a, Merkez Ensar Camii
Müezzin Kayyımı Muhammet
Başkan'a, Hacıköy Mahallesi
Sahil Camii İmam Hatibi
Ahmet Elbir'e, Merkez Eski
Camii İmam Hatibi Adem
Bekar ve Ali Osman Birinci
ile Müezzin Kayyım Ali
Erken'e, maddi-manevi katkı
ve desteklerini esirgemeyen
tüm din görevlilerine ve
vatandaşlara teşekkür etti.

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................3.000 TL
Yarım Sayfa Reklam...............1.500 TL
1/4 Reklam................................750 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............3.500 TL
Kongre.......................................500 TL
Zayi...........................................150 TL
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VALİLİĞİNİN KARARI, VAKFIKEBİR'DE UYGULANMIYOR

Vakfıkebir ilçesinde geçen yıl yaşanan patoz ve fındık işçisi sıkıntısı bu yılda devam ediyor. Trabzon Valiliği'nin almış olduğu karar Vakfıkebir ilçesinde uygulanmıyor.
350 TL arası değişiyor. Bu
belirsizlik fındık üreticilerini
çileden çıkartmaya devam
ediyor. Geçen yıl ilçeye
dışarıdan patoz sokulmaması
nedeniyle yaşanan kriz bu yılda
devam etmektedir. Ayrıca patoz
yatlarının saat ücretlerinde
yaşanan belirsizlik de üreticilerin
tepkisini çekmektedir. Bu
belirsizliğin ve patoz sıkıntısının
ortadan kaldırılması için ilçe
yetkililerini bir an önce bu
soruna çare bulmalarını isteyen
üreticiler tepkilerini dile
getirdiler. Artan maliyet yatları
fındık üreticilerinin belini
bükerken, Trabzon Valiliği'nin
akfıkebir ilçesinde geçen zamanında kurutma sıkıntısı
açıkladığı saatlik patoz ücretleri
yıl yaşanan patoz sıkıntısı yaşadılar. İlçede patoz saatlik
ve günlük fındık toplama işçi
ücretleri 1000 TL, 1200 TL ve
dolayısıyla üreticiler
ücretlerine Vakfıkebir İlçesinde
1500 TL arası, fındık toplama
topladıkları fındıkları patoza
işçi ücretleri ise ilçede 300 TL ila uyulmaması tepkilere neden
attıramadıkları için fındıklarını
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oluyor.
“PATOZ FİYATI 800TL”
Trabzon Valiliği'nin 2022 yılı
fındık hasat döneminde fındık
hasatında çalışacak tarım
işçilerine, çalıştıkları her ili gün
karşılığı olarak yaş ve cinsiyet
ayırımı yapmaksızın asgari
ücret tespit komisyonunca
belirlenen brüt asgari ücret
dikkate alınarak, yemek
işverene ait olursa net 216 TL,
yemek işçiye ait olursa 250 TL
olarak belirlenmiştir. Ayrıca
komisyon tarafından patoz
saatlik ücreti 800 TL olarak
belirlendi.
Trabzon Valiliği'nin almış olduğu
karara rağmen Vakfıkebir
İlçemiz'de uygulanan fahiş
yatlar fındık üreticilerinin
tepkisine neden oldu. Fındık

üreticileri Trabzon Valiliği'nin
almış olduğu bu kararın
Vakfıkebir İlçesinde de
uygulamaya geçirilmesini
istediler. Trabzon Valiliğinde
yapılan toplantı da tarım
aracılarından “Aracı Belgesi”
istenmesi, İŞKUR il

müdürlüklerinden alınmış “Tarım
Aracı Belgesi” olmayanlara iş
verilmemesi, belgesiz aracılık
faaliyeti yürütenlerin tespiti
halinde 4904 sayılı Türkiye İş
Kurumu Kanunun 20. Maddesi
uyarınca cezai işlem
uygulanması karara bağlandı.

MOBİL KANSER TARAMA ARACI VAKFIKEBİR'DE HİZMETE BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı tarafından Mobil Kanser Tarama Aracı Vakfıkebir ilçemizde hizmete başladı. Mobil Kanser Tarama Aracı 15-26 Ağustos tarihleri arasında
Vakfıkebir Kemaliye Mahallesinde Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi önünde ücretsiz olarak 40-69 yaş grubu bayanlara kanser taramaları yapacak.

15 Ağustos 2022 tarihi itibariyle
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye
Mahallesi Büyükliman Aile
Sağlığı Merkezi önünde hizmete
başlayan Mobil Kanser Tarama
Aracı “Pembe Araç” ilçe halkına
hizmet vermeye başladı.
“KANSERDEN KORKMA GEÇ
KALMAKTAN KORK”
Vakfıkebir Toplum Sağlığı
Başkanı Dr. Ozan Önen yaptığı
açıklamada meme kanserinin
erken tespit edildiğinde tedavi

edilebilir bir hastalık olduğunu
belirtti. Bu nedenle
vatandaşlarımızın kolaylıkla
meme kanseri taramalarını
yaptırabilmeleri için Sağlık
Bakanlığı gezici meme kanseri
tarama aracının 15 Ağustos-26
Ağustos tarihleri arasında
Vakfıkebir Toplum Sağlığı
Merkezi önünde görev
yapacağını belirtti. Dr. Ozan 40
ila 69 yaş aralığındaki
bayanların mutlaka meme

kanseri taramalarını
yaptırmalarını tavsiye etti.
“SAKIN GEÇ KALMA ERKEN
GEL”
Türkiye'de her yıl yaklaşık 90
bin kişi kanser yüzünden
hayatını kaybediyor, bu
ölümlerin 3'te 1'ini erken teşhis
ile engellemek mümkün. Sağlık
Bakanlığının kanser tarama
tırları da işte bu hedee yola
çıkıyor, projenin sloganı ise
“Sakın Geç Kalma Erken Gel.”

Konu ile ilgili açıklama yapan
Vakfıkebir İlçe Toplum Sağlığı
Müdürü Dr. Ozan Önen;
“Kanser, dünyada önemli bir
sağlık sorunu olup, ülkemizde
de önemi gittikçe artmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü
tahminlerine göre dünyada her
yıl 13 milyon insan kansere
yakalanmakta, 7 milyon insan
kanserden ölmektedir. Yapılan
çalışmalar kanserin, ülkemizde
gerçekleşen ölüm nedenleri
içinde, kalp-damar
hastalıklarından sonra ikinci
sırada yer aldığını
göstermektedir. Bir bireyin
kansere yakalanmasını
etkileyen faktörler; genetik;
biyolojik, davranışsal ve
çevresel olarak sıralanabilir.
Kanserlerin üçte biri önlenebilir,
üçte biri erken yakalanabilir,
geriye kalan üçte biri ise uygun
tedavi ve destek tedaviden
yararlanabilir. Bu nedenle
kanserde erken tanı son derece

önemlidir. Erken tanı için de
kanser taramalarını yaptırmak
gerekir. Meme kanseri için 4069 yaş aralığındaki kadınlar iki
yılda bir mamogra çektirmeli ve
sağlık personeli tarafından
muayene olmalıdır. Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu tarafından
tarama amacıyla tam donanımlı
seyyar kanser tarama aracı 15
Ağustos Pazartesi günü
ilçemizde hizmete başladı.
Ücretsiz mamogra çekimi ve

kanser tarama testlerinin
yapıldığı “ Pembe Araç “ 15
Ağustos-26 Ağustos 2021
tarihleri arasında Vakfıkebir
Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi
önünde İlçemiz halkına hizmet
verecektir. Sizde sakın geç
kalmayın hemen Pembe Araç'a
gelin.” dedi. Toplum Sağlığı
Personelleri vatandaşlarımıza
erken teşhisin önemini
anlatmaya yönelik çalışmalarına
devam etmektedirler.

MUHAMMET BALTA'DAN 21. YIL MESAJI! İ L M Ü F T Ü S Ü A Y D I N
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 14 Ağustos 2001 den bugüne 21 yıldır aziz milletimize hizmet
etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek” Rabbim, daha nice yıllar iktidarda AK Parti'mize aziz milletimizin hizmetkârı olmayı nasip etsin” dedi.

AK PARTİ MİLLETİMİZİN
GÖNLÜNDE TAHT
KURMUŞTUR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Çevre Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Trabzon
Milletvekili Muhammet Balta, AK
Parti'nin iktidara gelişinin 21.
yıldönümü nedeniyle mesaj
yayınladı. Muhammet Balta
açıklamasına şu ifadelere yer
verdi: “ 14 Ağustos 2001 yılında,
milletimizden aldığımız büyük
güç ile bu yola çıktık. 3 Kasım
2002 genel seçimlerinden yüzde
34,28 oy oranıyla iktidara geldik.
Aradan geçen 21 yılda büyük
reformlara imza atarak
Türkiye'de ulaşılmaz bir gelişim
ve değişime imza attık. Kurucu
Genel Başkanımız,
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde
Türk siyasi tarihinde ülkemizi
çağ atlatan projelere imza attık,
atmaya da devam edeceğiz. AK
Parti ülke sevdasını, vatan
aşkını en üst düzeyde
hissedenlerin partisi olarak

iktidara geldiği ilk günden
bugüne kadar hizmet siyasetinin
adresi ve uygulayıcısı olmuş ve
bu sayede milletin gönlünde taht
kurmuştur” dedi.
BİR OLDUK, 21 OLDUK!
Milletvekili Balta sözlerini şöyle
sürdürdü: "Sevdayla, tutkuyla,
vatan aşkıyla 21 yıl önce
çıktığımız zorlu ve meşakkatli
bu yolda manevi desteğini her
zaman yanımızda hissettiğimiz
milletimizle durmadan yürüdük,
yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Başı
dik, alnı ak, yüreği demirden bir
parça milletimizle adımlarımızı
her zamankinden daha sağlam
daha güçlü daha azimli bir
şekilde atıyoruz. Partimiz,
kuruluşundan geçen bu yıla dek,
Türk siyasi tarihinde eşine az
rastlanan bir başarıyla, her
defasında daha da büyüyerek,
çıtayı her defasında daha da
yükseğe çıkartarak milletin sesi
olmuş. Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün işaret ettiği muasır
medeniyetlere ulaşma arzusu
içinde Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı
yolda koyduğu hedeerde AK
kadrolarımızla birlikte Türkiye'ye
adeta çağ atlatmıştır. Sayın
Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde, ilk günkü heyecan
ve aşkla çalışmaya devam
ediyoruz. “Bir olduk, 21 olduk
sloganıyla, 21 yıl içerisinde
özelde Trabzon'da, genelde
Türkiye'de ulaşımdan alt yapıya,
kültür sanattan eğitime,
tarımdan hayvancılığa ve spora
kadar birçok ziki ve sosyal
proje ile hizmetleri halkımızla

buluşturduk ve buluşturmaya
devam edeceğiz. Hedef 2023
sloganıyla milletiyle el ele
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.
yılına durmadan ilerlemektedir.
2053 ve 2071 hedeerimize de
ulaşmak için büyük bir azim ve
karlılıkla durmaksızın
çalışacağız. 'Tek Millet, Tek
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet'
düsturu ile ülkemizi çok daha
güçlü ve sağlam yarınlara
taşıyacağımızın altını çizmek
istiyorum.
AK PARTİLİ OLMAK BÜYÜK
TÜRKİYE SEVDALISI
OLMAKTIR!
AK Partili olmak büyük Türkiye
sevdalısı olmaktır. Rabbim bu
sevda ile daha nice yıllar AK
Parti'mize aziz milletimizin
hizmetkarı olmayı nasip etsin.
Milletin bağrından çıkan AK
Parti'nin, AK sevdamızın
iktidardaki 21. yıl dönümünü en
içten ve kalbi duygularımızla
kutluyor, başta Genel
Başkanımız ve
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne
kadar görev yapmış
Başbakanlarımıza,
bakanlarımıza ve
milletvekillerimize, Trabzon il,
ilçe, mahalle teşkilatlarımızda,
seçim sandıklarımızda görev
yapmış tüm dava
arkadaşlarımıza, belediye
başkanlarımıza ve meclis
üyelerine ve Trabzonlu
hemşerilerime sevgi saygı ve
sonsuz teşekkürler ediyor,
ebediyete intikal etmiş dava
arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet
niyaz ediyorum.

VAKFIKEBİR'DEKİ
KURSU
ZİYARET
ETTİ
Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Vakfıkebir Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

T

rabzon İl Müftüsü
Osman Aydın,
beraberinde İl Müftü
Yardımcısı Muhammet
Suiçmez ve İl Müftülüğü Şube

Müdürü Seyfullah
Hacıfettahoğlu ile birlikte
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne
bağlı Hafız Hasan Kaan Kur'an
Kursu'nu ziyarette bulundular.

Kursta hafızlığa hazırlanan ve
hafızlık yapan öğrencilerle,
kursun yanında bulunan
Mescid-i Aksa Camii'nde bir
araya gelen İl Müftüsü Aydın
ve beraberindekiler,
öğrencilerle bir süre hasbihâl
ettiler ve daha sonra birlikte
program icrâ ettiler. Kur'an-ı
Kerim tilâveti ile ilâhi ve
kasidelerin okunduğu
programda İl Müftüsü Osman
Aydın ve İl Müftü Yardımcısı
Muhammet Suiçmez
öğrencilere hitaben birer
konuşma yaptılar. Program,
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür
Küçük'ün kıldırdığı akşam
namazı ve yaptığı duâ ile sona
erdi.

SONGÜL İLE DOLUNAY EVLENDİLER

T

onya ilçesi Karasu
Mahallesi eşraflarından
Yeter ve Şevket Sarıhan'ın
kızları Söngül ile Vakfıkebir
ilçesi Ortaköy Mahallesinden
ilçenin sevilen, sayılan değerli
simalarından şoför esnafı İsmet

Güney ve Melahat Güney'in
oğlu Dolunay evlenerek dünya
evine girdiler. Vakfıkebir Sabri
Bahadır Kültür Merkezi Düğün
Salonunda yapılan muhteşem
düğün törenine genç çiftlerin eş
dost akraba ve arkadaşlarının

yanı sıra çok sayıda davetli
katılarak Songül ile Tolunay'ın
mutluluklarına şahit oldular.
Bizlerde genç çiftlere evlilikle
noktaladıkları bu mutlu
beraberliklerinin sağlık, mutluluk
ve başarı getirmesini diliyoruz.

Büyükliman
Postası
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VAKFIKEBİR MYO'DA
KONTENJANLAR %100 DOLDU
Osman KOYUNCU

ÖSYM tarafından 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının 15 Ağustos 2022 tarihinde
açıklanmasının ardından Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu'nda tüm bölümlere ait kontenjanlar doldu.
açıklamada: “2022-YKS tercih
kılavuzunda beş bölümümüz için
okul birincisi kontenjanlarıyla
birlikte toplam 373 kontenjan
ayrılmıştı. Tercih sonuçlarına
göre tüm kontenjanlarımızın
dolduğunu görüyoruz. Bu vesile
ile Yüksekokulumuza
yerleşmeye hak kazanan tüm
öğrencilerimizi gönülden
kutluyor, eğitim hayatlarında
sağlık, başarı ve mutluluk
diliyorum. Yeni öğrencilerimizin
Meslek Yüksekokulumuza,
İlçemize ve Üniversitemize
hayırlı olsun” dedi.

İNCİL ÜZERİNE BİR YORUM

B

ütün hak dinler evrenseldir ve
temel konuları ve amaçları birdir.
Allah'ın varlığı, peygamberlik,
ölümden sonraki hayat ve adalet gibi
konularda birdirler. Bu evrenselliği
kavrayamayanlar dinleri kavga ve
mücadele aracı olarak görüyor ve bağlı
bulundukları devletlerin siyasi ve sömürü
zihniyetlerini dinlerinden gelmiş
zannederek birbirlerinin dinlerine düşman
oluyorlar. Türkiye'de bütün kahramanlık
filmlerinde, üzerinde haç işareti olan
birisini düşman görüp öldürme teması
işlenir, cahil halkta bunu bir kahramanlık
olarak görür ve alkışlar, kendilerini o
kahramanların yerine koyar ve o şekilde
kendilerini hayal ederler. Bir müftü
vaizinde, İncil'e hakaret etmek caiz
değildir dedi, ben de “İncil Allah'ın
kitabıdır, nasıl caiz değildir gibi hafif bir
ifade kullandın, Kuran'a hakaret etmek ne
kadar sakıncalı ise İncil'e de o kadar
sakıncalı olmalı ikisi de Allah'ın kitabıdır.”
dedim.
Bazı Müslümanlar İncilleri kabul
etmezler, nasıl dört tane İncil olabilir,
bunlar birbirine uymuyor diyorlar. İnciller
miladi dörtyüzlü yıllarında kabul edildi ve
bundan iki yüz küsur yıl sonra Kuran indi
ve bu dört kitabı ehli kitap yani hak kitap
olarak kabul etti, bizlere ne oluyor ki
Kuran'ın kabul ettiğini kabul etmiyoruz.
Hadisler yaklaşık iki yüz yıl sonra
tevatürle(yalana ittifakları mümkün
olmayan güvenilir insanların nakilleri)
aktarmasıdır. Peygamberimizden bu
kadar yıl sonra yazılan hadisleri hak
olarak kabul ediyoruz da aynı şekilde
tevatürle gelen İncilleri kabul etmiyoruz.
Katolik kilisesi Hıristiyanlığın mirasını
tevatürle bu güne kadar getirmiştir.
Kuran'da Hz İsa(as)'dan bahseden
doğrudan veya dolaylı yaklaşık 180 ayet

vardır. Kuran Hz. İsa için “Allah'tan bir
kelimedir.” der. Kuran, Hz İsa için canlı
vahiydir ve havarilerinden o kadar çok
sena eder ve över ki onları sanki
peygambermiş gibi mucizeler gösterdiğini
söyler, o havarilerin yazdıklarını Allah ehli
kitap olarak kabul ediyor. Kutsal kitapların
dilleri yorum istediği için yorumu
bilmeyenler kutsal kitapları hurafe olarak
naklediyorlar ve akılları almayanlar da
inkâr ediyorlar. Tıp, hukuk ve rüya
tabirinin kendilerine has farklı dilleri
olduğu gibi kutsal kitapların da dilleri
farklıdır ve yorumlardan sonra
anlaşılabilir. Bu şekilde Kuran'da iki bin
dolayında ayetler vardır.
Kuran'da dindar Hıristiyan, Yahudi ve
diğer kutsal dinlerin mensuplarını öven o
kadar çok ayetler olmasına rağmen, bazı
Müslümanlar, o övgü o zamanın
dindarlarına hastı, şimdi geçerli değildir,
diyor. Bazıları da Kuran'da nesh(bir
hükmü değiştirmek veya iptal etmek)
vardır yani diğer hak dinlerin tabilerini
öven ayetlerin manası kalkmıştır diyor.
Allah ben bunun hükmünü kaldırdım
demiyor, bazı ulemaların hakkı ve haddi
değildir ki Kuran'ın hükmünü kaldırsın
veya geçersiz saysın. Allah, peygamberler
ve kutsal kitaplar için zaman kavramı
olmaz, zaman kavramı bizim içindir,
mesela bir vadinin içi şimdiki zaman, sağ
tarafı gelecek zaman, sol tarafı ise geçmiş
zaman olsun. Vadinin içindeki kişi yalnız
bulunduğu zamanı görür anlar, geçmiş ve
geleceği göremez, fakat uçakla yüksekten
bakan birisi bütün sağ ve solu yani geçmiş
ve geleceği görür anlar zaman meselesini
kavrar. Allah, peygamberler ve kutsal
kitaplar için zaman bunun gibidir ve
Kuran'ın hükümleri her zaman geçerlidir,
zaman konusunu anlamayan, Allah ve
kutsal kitapları doğru olarak anlayamaz.

21 YIL ÖNCE 14 AĞUSTOS GÜNÜ
ÜLKEMİZİN ÜZERİNE BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞDU
AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun,
“14 Ağustos 2001'de çıkılan bu kutlu yürüyüş, kökünü güçlü tarihimizden alarak aziz milletimizin emrinde
'Bir olduk 21 olduk' şiarıyla, aynı aşk, heyecan ve inanç ile huzur ve güvenin adresi olmaya devam ediyor” dedi.
önünde duran cesaretiyle
demokrasimizi vesayet rejimine
karşı korumuştur. Geride kalan
21 yılda pek çok başarıya imza
atan AK Parti hükümetleri,
ülkemize adeta çağ atlatmış,
ekonomiden, sağlığa, iç ve dış
politikadan enerjiye, tarımdan
ulaşıma, turizmden insan
haklarına kadar pek çok alanda
devrim niteliğinde çalışmalara
imza atmıştır.
“TÜRK SİYASİ TARİHİNE
ADINI ALTIN HARFLERLE
YAZDIRDI”
Türk siyasi tarihine adını altın
harflerle yazdıran Recep Tayyip
Erdoğan önderliğindeki AK
Parti, sadece ülkemizin değil,
tüm İslam âleminin ve gönül
coğrafyamızın umudu olmuştur.
AK kadrolar olarak bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra
da büyük bir aşkla ve şevkle
ülkemize ve aziz milletimize
hizmet etmeye ilk günkü inanç
ve heyecanla çalışmaya,
“Büyük ve Güçlü Türkiye”
yaşadığı bir dönemde iş başına hedefine aynı ruh, inanç ve
K Parti Vakfıkebir İlçe
azimle yürümeye devam
Başkanı Ahmet Uzun, AK gelen AK Parti, milletimizin
büyük teveccühü ile girdiği her
edeceğiz. Partimizin 21. kuruluş
Parti'nin 21. kuruluş
seçimden birinci parti çıkmış,
yılı vesilesi ile bugüne kadar
yıldönümü nedeniyle bir mesaj
siyasi tarihimizde kırılması zor
partimizin değişik
yayımladı.
bir rekora imza atmıştır. 21 yıllık kademelerinde hizmette
“21 YIL ÖNCE 14 AĞUSTOS
AK Parti iktidarları döneminde
bulunmuş tüm dava
GÜNÜ ÜLKEMİZİN ÜZERİNE
ülkemiz kapatma davalarından
arkadaşlarıma teşekkür ediyor,
BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞDU”
e muhtıralara, 17-25 Aralık
ahirete irtihal eden dava
Başkan Uzun mesajında,
operasyonundan, gezi
arkadaşlarıma Rabbim'den
“Büyük ve güçlü Türkiye'nin
kalkışmasına ve 15 Temmuz
rahmet diliyorum. AK Parti'mizin
müjdecisi, milletin partisi AK
Parti, bundan 21 yıl önce bir 14 hain darbe girişimi gibi pek çok 21. kuruluş yılını kutluyor,
ülkemize ve milletimize hayırlar
Ağustos günü ülkemizin üzerine anti demokratik müdahaleye
bir güneş gibi doğdu. Ülkemizin maruz kalmış ancak milletimizin getirmesini niyaz ediyorum”
engin feraseti ve tankların
dedi.
her anlamda büyük sıkıntılar

A

SYM'nin resmi internet
sitesinde 2022-YKS tercih
sonuçlarına ilişkin
yayımlanan sayısal verilere göre
2022 yılı için beş bölüme ayrılan
toplam 373 kontenjanın tamamı
tercih edilerek doluluk oranı
%100 olarak gerçekleşti.
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr.
Üyesi Tolga Ergün yaptığı

Ö

ARONYA BAHÇELERİ MEYVE VERMEYE BAŞLADI
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç ve beraberinde İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü görevlileri ile birlikte “Aronya” bahçelerinde incelemelerde bulundular.

V

akfıkebir İlçemizde geçen
yıl 2021 yılında kurulan
antioksidan ve pek çok
vitamin içerdiğinden dolayı
sağlığa olumlu etkileri
sayesinde “süper meyve” olarak
adlandırılan Aronya bahçeleri
meyve vermeye başladı. Ziraat
Odası Başkanı Muhammet Kılıç
ve beraberindeki İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü görevlileri ile
birlikte bahçe ziyaretlerinde
bulundu. Birçok hastalığa iyi
geldiği bilinen ve insan
sağlığına oldukça katkısı olan
bu nedenle de "süper meyve"
olarak adlandırılan Aronya
bitkisi meyve verdi. Bahçelerde
incelemeler yapılarak bahçe
sahipleriyle bilgi alış-verişinde
bulunuldu.
“ARONYA BAHÇELERİ
MEYVE VERMEYE BAŞLADI”
Ziraat Odası Başkanı
Muhammet Kılıç ziyaret
sırasında yaptığı açıklamada;
Üzümsü bir meyveye sahip olan
Aronya bitkisi, sağlık potansiyeli
(antioksidan özelliği) nedeniyle
yetiştiriciliği önem kazanmıştır.
Aronya geniş bir iklim kuşağı ve
toprak şartlarına adapte
olabilmesi, zengin içeriği ile

insan sağlığına ve
beslenmesine katkısı nedeni ile
'süper meyve' olarak
adlandırılmaktadır. Meyveler
Ağustos sonu Eylül ayı
ortalarında hasada gelmektedir.
Yaklaşık 1,5-2,5m
boylanabilmektedir. Aronya taze
ve kuru meyve tüketiminin
dışında gıda sanayinde pasta,
reçel, meyve suyu, dondurma
yapımında farklı şekillerde
kullanılabildiği gibi ilaç
sanayinde de kullanılıyor.
“ÜRETİCİLERİMİZE BOL
BEREKETLİ BİR SEZON
GEÇİRMELERİNİ
DİLİYORUM”
İlçemizde tarımsal üretimde
çeşitliliği artırmak ve çiftçimize
fındık üretimi yanında ek gelir
kaynağı oluşturmak amacıyla
2021 yılında başlatılan Tarımsal
Üretimde Çeşitliliği Artırılması
Projesiyle oluşturulan 20
bahçeye ek olarak 2022 yılında
da yeni bahçeler oluşturulması
ve devamının sağlanması için
çalışmalar devam etmektedir.
Başkan Kılıç; “İlçemizde
tarımsal üretimle geçimini
sağlayan 20 üreticimize Aronya
(Aronia melanocarpa) üretimi

konusunda eğitimler İlçe Tarım
ve Orman Müdürlüğümüz
tarafından verilerek, 5 yıl süreli
teknik takibinin sağlanacağı
500m² alanda projeli bahçeler
oluşturmaya devam edilecektir.
Bu kapsamında İlçemiz sınırlar
içerisinde toprak ve topografik
şartları uygun, sulama imkânı
olan, hali hazırda 500m² boş
arazisi bulunan, Aronya üretimi
konusunda istekli, önder
üreticilerimizin gereken bilgi
belgeleri almak üzere İlçe Tarım
ve Orman Müdürlüğümüze veya
Ziraat Odamıza müracaat
ederek konu hakkında ayrıntılı
bilgi alabileceklerdir. Projenin
sürdürülebilirliğini artırmak
amacıyla oluşturulan
bahçelerde üreticilerin yapması
gereken uygulamalar 5 yıl
süresince uzman personeller
tarafından teknik takip altına
alınarak, kurumlara rapor
edilecektir. Bu gün itibariyle
meyvelerin oluştuğunu görmek
bizleri son derece mutlu etmiştir.
Bir süre sonra bu meyvelerin
hasatınıda hep birlikte
yapacağız. Üreticilerimize bol
bereketli bir sezon geçirmelerini
diliyorum dedi.”

Büyükliman
Postası

5

19.08.2022

HABER

“AK PARTİ; BARIŞIN SİMGESİDİR, FINDIK ÜRETİCİLERİ MAĞDURİYET YAŞAMASIN
AYDINLIĞA AÇILAN YOLDUR, KARDEŞLİKTİR”
Vakfıkebir Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi yöneticileri İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'ı
makamında ziyaret ederek, fındık üreticilerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almalarını istediler.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla
yayımladığı kutlama mesajında “AK Parti; barışın simgesidir, aydınlığa açılan yoldur, kardeşliktir” dedi.

V

akfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet
Balta, AK Parti'nin 21'inci
kuruluş yıldönümü dolayısıyla
yayımladığı kutlama
mesajında, “Bir olduk, 21 olduk
sloganıyla yolumuza devam
ediyoruz. AK Parti, aydınlığa
açılan yoldur. AK Parti,
kardeşliktir. AK Parti, birlik,
beraberlik ve dayanışmadır. AK
Parti, daima gençtir. AK Parti,
Recep Tayyip Erdoğan'dır”
dedi. Başkan Muhammet Balta,
14 Ağustos 2001 tarihinde
kurulan AK Parti'nin 21'inci
kuruluş yıldönümü dolayısıyla
kutlama mesajı yayımladı.
“BİR OLDUK, 21 OLDUK
SLOGANIYLA YOLUMUZA
DEVAM EDİYORUZ”
Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın liderliğinde, ilk
günkü heyecan ve aşkla
görevlerinin başında olduğunu
söyleyen Başkan Balta, “Bir
olduk, 21 olduk sloganıyla, 21
yıl içerisinde özelde
Vakfıkebir'de, genelde
Türkiye'de ulaşımdan alt
yapıya, kültür sanattan eğitime,

tarımdan hayvancılığa ve spora
kadar birçok fiziki ve sosyal
proje ile hizmetleri halkımızla
buluşturduk ve buluşturmaya
devam edeceğiz. İmkânlarımız
da var, kaynağımız da var,
bütçemiz de var, dua
edenlerimiz de var, sahip
çıkanlarımız da var” dedi.
Başkan Balta, AK Parti'nin
reformlar ve seçim başarılarıyla
dolu 21 yılı geride bıraktığını
vurgulayarak, “14 Ağustos
2001'de kurulan AK Parti,
'Aydınlığa açık karanlığa kapalı'
sloganıyla yola çıktı. İlk
sınavını 2002'de verdi. AK
Parti'miz 2002'de 365
milletvekili çıkararak tek başına
iktidara geldi. AK Parti, milletin
iradesiyle, halkın oylarıyla başı
dik şekilde yoluna devam
ediyor. Milletinden aldığı büyük
güçle her türlü vesayeti,
kalkışmaları ve darbeleri
bertaraf eden partimiz, 21 yılda
milletin hizmetkârı olma
anlayışı içerisinde çalışmalarını
yürütüyor. Cumhurbaşkanımız,
Genel Başkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan ve onun
yol arkadaşlarına teşekkür

ediyoruz” diye konuştu.
“AK PARTİ, RECEP TAYYİP
ERDOĞAN'DIR”
Bu kutlu yürüyüşte, 'Tek millet,
tek bayrak, tek vatan, tek
devlet' ilkeleriyle azim, gayret
ve kararlılıkla yürümeye devam
edeceklerini belirten Başkan
Balta, “AK Parti, büyük ve
güçlü Türkiye yoluna
adanmışlıktır. AK Parti, barışın
simgesidir. AK Parti, aydınlığa
açılan yoldur. AK Parti,
kardeşliktir. AK Parti, birlik,
beraberlik ve dayanışmadır. AK
Parti, daima gençtir. AK Parti,
Recep Tayyip Erdoğan'dır”
dedi.
“CANLA BAŞLA
ÇALIŞIYORUZ”
Başkan Balta, mesajında
“Halka Hizmet, Hakk'a Hizmet”
anlayışıyla mesai kavramı
gözetmeden uyum kültürü
içerisinde, yaklaşık 30 bin
nüfusa sahip Vakfıkebir halkını
kucaklayan anlayış ile hizmet
ettiklerini belirterek, sözlerini
şöyle sürdürdü: “AK Partimiz ile
birlikte artık Türkiye'miz
dünyada uluslararası siyasette
'biz de varız' diyor. Bu
kapsamda, 'İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın' felsefemizle
şehrimizi ve ülkemizi daha
yaşanılabilir, daha konforlu ve
daha düzenli bir hale getirmek
için yerel yönetimler olarak
canla başla çalışıyoruz. Gece
gündüz demeden hizmet için
çıktığımız bu kutlu yolda önce
millet, önce memleket diyerek
hizmetten hizmete, yatırımdan
yatırıma koşmaya devam
edeceğiz. Bu vesileyle, AK
Parti'nin kurulduğu günden beri
teşkilatlarında görev almış
bütün başkan ve
yöneticilerimize, belediye
başkanlarımıza, köy mahalle
temsilcilerimize şükranlarımı
sunarım. Her şey Vakfıkebir
için. Her şey Türkiye için.”
Dedi.

V

akfıkebir Cumhuriyet Halk
Partisi İlçe Başkanı
Mehmet Keskin, Saadet
Partisi İlçe Başkanı Birol Yavuz,
İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı
Erdinç Kayhan ve DEVA Partisi
İlçe Başkan Yusuf Ziya
Eyüboğlu İlçe Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan'ı makamında
ziyaret ederek, fındık
üreticilerinin mağduriyet
yaşamamaları için gerekli
önlemleri almalarını istediler.
Ardından Vakfıkebir Ziraat Odası
Başkanı Muhammet Kılıç'ı da
makamında ziyaret ettiler.
Yapılan ortak açıklamada şu
ifadelere yer verdiler; Fındık
sezonu başladı. Fındık

üreticisinin çilesi çok. Açıklanan
fındık fiyatı ile yaşanan hayal
kırıklığı bir yana fındıklar
toplanacak, harmanlanacak,
ayıklanacak, kurutulacak,
çuvallanacak. Havanın bu
mevsimdeki değişkenliğini de
hesaba katarsak her aşaması
zorlu bir yarış. En zor kısmı da
patozlaması. İlçemizde yeterli
sayıda patoz bulunmaması,
diğer il ve ilçelerden gelen
patozculara da kötü
davranılması nedeniyle
gelmemeleri sonucu geçtiğimiz
yıl vatandaşlarımız patoz
bulamadı, büyük bir mağduriyet
yaşandı. CHP Vakfıkebir İlçe
Başkanı Mehmet Keskin, Saadet

Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı
Birol Yavuz, ilçe yöneticisi Şenol
Erenay, İYİ Parti Vakfıkebir İlçe
Başkan Yardımcısı Erdinç
Kayhan, DEVA Partisi Vakfıkebir
İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf
Ziya Eyüboğlu il birlikte ilçe
Kaymakamı Sayın Dr. Hacı
Arslan Uzan'ı makamında
ziyaret ederek dışarıdan gelen
patozculara ortak bir alan
gösterilmesi ve güvenlik
önlemlerinin alınması için resmi
başvuruda bulundular. Ayrıca
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı
Sayın Muhammet Kılıç'ı da
ziyaret ederek bu konuda
gereken girişimlerde
bulunmasını istediler.

ŞENOCAK MAHALLESİ'NDE AŞURE PROGRAMI
Vakfıkebir Şenocak Mahallesi'nde, yaz Kur'an kursu öğrencileri için 'Aşure günü' programı düzenlendi.

BUZAĞI DESTEĞİ ÜREME
PARAMETRESİ DEĞİŞTİ
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, buzağı desteğine ilişkin esaslar kapsamında açıklama yaptı.

M

M

üdür Remziye Kuleyin,
“2021 Yılı Buzağı
Desteklemesinde
Destekleme Kriterlerinden olan
Üreme Parametresi kriterleri,
çiftçilerimizin mağduriyetlerinin
giderilmesi için Sayın
Bakanımızın gayretleri ve
Cumhurbaşkanımızın onayı ile
Resmi Gazetenin 4 Ağustos

2022 tarih ve Hayvancılık
Desteklemeleri Uygulama Tebliği
(Tebliğ No:2021/43)'nde
Değişiklik Yapılmasına Dair
2022/17 sayılı tebliğ ile
değiştirilmiştir” dedi. Müdür
Kuleyin, “İlk buzağılama yaşı
510-810 günden 510-960 güne,
bir önceki buzağılama
arasındaki süre 235-450 günden

235-600 gün olacak şekilde
güncellenmiştir. Buna göre
üreme parametrelerindeki süre 5
ay uzatılarak bu süre zarfında
doğan buzağılar için de
üreticilerimizin desteklemelerden
faydalanması sağlanmış ve
geçmiş yıllarda oluşan
mağduriyetleri giderilmiştir”
ifadelerine yer verdi.

uharrem ayı ve bu ayın
10. gününe tekabül
eden 'Aşure günü'
dolayısıyla; Şenocak Mahallesi
Camii ile Rıdvanlı Mahallesi
Yeni Camii ve Açıkalan
Mahallesi Yeni Camii'nde yaz
Kur'an kursuna gelen
öğrencilerin katılımıyla
düzenlenen programa, İlçe
Müftüsü Şükür Küçük; Şube
Müdürü Halil Güneş ve Şef
Refik Altuntaş ile birlikte iştirak
etti. Şenocak Mahallesi Camii
İmam Hatibi Davut Bayraktar,

Rıdvanlı Mahallesi Yeni Camii
İmam Hatibi Ahmet Sağlam ve
Açıkalan Mahallesi Yeni Camii
İmam Hatibi Ahmet Özoğlu'nun
birlikte organize ettikleri 'Aşure
günü' etkinliğinde yaz Kur'an
kursu öğrencileriyle bir araya
gelen İlçe Müftüsü Şükür
Küçük, öğrencilere 'Muharrem
Ayı ve Aşure Günü' ile ilgili
bilgiler verdi. Müftü Küçük daha
sonra öğrencilere aşure
ikramında bulundu. Programa
ev sahipliği yapan Şenocak
Mahallesi Camii İmam Hatibi

Davut Bayraktar'a ve
öğrencileriyle birlikte etkinliğe
katılan İmam Hatip Ahmet
Sağlam ve İmam Hatip Ahmet
Özoğlu'na teşekkür eden İlçe
Müftüsü Şükür Küçük,
öğrencilere de derslerinde
başarılar diledi. Programı
organize eden din görevlileri de,
katılımlarıyla kendilerini
onurlandıran İlçe Müftüsü Şükür
Küçük'e ve beraberinde gelen
Şube Müdürü Halil Güneş ve
Şef Refik Altuntaş'a
teşekkürlerini ifade ettiler.
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YENİ İŞYERİ BİNASI İÇİN DUA EDİLİP KURBAN KESİLDİ TRABZON'UN FETHİNİN 561'İNCİ
YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Vakfıkebir İlçesinin önemli esnaﬂarından “Emirhan Gıda” şirketi sahibi Selim Alp
tarafında yapımına başlanılan yeni işyeri binası için kurban kesilerek dua edildi.

Trabzon'un fethinin 561'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törenler kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han'ın büstüne
çelenk bırakan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, yaptığı konuşmada “Plakası 61 olan şehrimizin
fethedilişinin 561'inci yıl dönümünü kutlamaktayız. Trabzon'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve o
dönemden itibaren bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

V

akfıkebir İlçesinin önemli
esnaflarından “Emirhan
Gıda” şirketi sahibi Selim
Alp tarafında yapımına
başlanılan yeni işyeri binası için
kurban kesilerek dua edildi.
Selim Alp tarafından Vakfıkebir
İlçesi Cumhuriyet
Mahallesindeki kendi arazisi
üzerinde inşaatına başlanılan
işyeri binası için program
düzenlendi. Programa İYİ Parti
Trabzon Milletvekili Hüseyin
Örs, Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta,
Büyükşehir Belediye Meclis
Üyesi Enver İskenderoğlu, İYİ
Parti Trabzon İl Başkanı Azmi
Kuvvetli, İşadamları Cemil ve
Metin Karadeniz, Esnaf
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Başkanı Hasan
Topaloğlu, Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkan Yardımcısı
Hikmet Topaloğlu, Trabzon
Gazeteciler Cemiyeti Başkan
Yardımcısı Ahmet Kamburoğlu,
İşadamları, Mahalle Muhtarları
ve esnaflar katıldı.
“TİCARETİ SEVEREK VE
İSTEYEREK YAPIYORUM”
“Emirhan Gıda” şirketi sahibi
Selim Alp yapılan organizasyon
ile ilgili olarak yaptığı
açıklamada; 1985 yılında lisans
öğrenimimi tamamladıktan
sonra askerliğimi yaptım. Bir yıl
gibi kısa bir süre Ketaş Süt
Fabrikasında çalıştıktan sonra
1989 yılında başvurduğum bir
firmanın Ordu İlindeki

merkezinde önce muhasebe
müdürü ardından şirket müdürü
olarak 2000 senesine kadar
çalıştım. Ticarete olan sevgim
ve tutkum özel sektörden
ayrılarak gıda alanında ticarete
yönelmeme neden oldu. 2OOO
yılında çok sevdiğim Ordu
ilin'den ayrılarak memleketime
kesin dönüş yaptım. Önceleri
Kent şekerlemeyle başladığım
gıda işine daha sonra
çeşitlendirerek ve içecek
grubunda bayilikler alarak
devam ettim. Başlangıçta
düzensiz olarak kurduğum
depomu muhtelif zamanlardaki
ilavelerimle 1.000 m2 kapalı,
1500 m2 açık alan olmak üzere
2500 m2 ye kadar büyüttüm.
Gıda konusunda binlerce kalem
ürünün al-satını yapmanın
yanında Dimes meyve suyu,
Kızılay maden suyu ve Kardağ
su gibi firmaların bölge
bayiliklerini alarak dağıtımını
yaptım ve halen yapmaktayım.
Ticareti severek ve isteyerek
yapıyorum.
“YEREL ESNAFIN ÖNÜNDE 3
HARFLİ MARKETLER YOK
EDİCİ GÜCE SAHİP”
Gıda konusundaki ulusal
firmaların baskısı hat safhaya
ulaştığı 2018 yılında alternatif iş
kolu arayışıyla önce prefabrik
bina üretimine yöneltim. Ancak
pandemi şartlarının oluşmasıyla
o sektörde ilerleme
olamayacağı kanaatiyle
prefabrik üretiminden

vazgeçerek asli işim olan gıda
toptancılığında ilerlemeyi uygun
gördüm. Maalesef gıda
konusundaki yöresel firmaların
önünde 3 harfliler dediğimiz şok,
bim,101- gibi ulusal firmalar yok
edici bir güce sahip. Onların
gölgesinde yapılacak gıda
ticareti devletin onlara yol veren
tutumuyla birlikte çok ama çok
ağırlaştı. 2022 yılına girdiğimiz
ilk günlerde bir yandan gıda
alanında kendimizi ve
işletmemizi korumaya, inşaat
alanında da yatırıma karar
verdik. Kendimize ait küçük bir
arsaya yapacağımız 3 katlı
dükkân ve 15 dairelik binamızla
tek blok olarak ilk inşaatımızın
temellerini attık. Hedefimiz en
kaliteli malzeme ile en ucuz
daireleri, en şık haliyle
sunabilmek. Henüz bodrum
katındayız ancak 8 ay gibi bir
sürede anahtar teslimi yapmayı
hedefliyoruz. Birkaç ay içinde
kargasını bitirdikten sonra
maliyet çalışması yaparak fiyat
belirleyeceğiz. Önceliğimiz
insanları rahat ve kaliteyle
buluşturmaktır dedi. Bu gün
düzenlediğimiz organizasyona
teşrifleri ile bizleri onurlandıran
başta İYİ Parti Trabzon
Milletvekilimiz Hüseyin Örs ve
Vakfıkebir Belediye Başkanımız
Muhammet Balta olmak üzere
bizleri yalnız bırakmayan tüm
katılanlara ve misafirlerimize
katılımlarından dolayı teşekkür
ediyorum dedi.

ALEV İLE SEZGİN BİR ÖMÜR
BERABERLİĞE EVET DEDİLER

T

onya ilçesi
eşraflarından
Emriye ve Ali Rıza
Erdoğan'ın kızları Alev ile
Vakfıkebir İlçesinin
sevilen, sayılan değerli
ailelerinden Havva ve
merhum Şerafettin
Yılmaz'ın oğlu Sezgin bir
ömür beraberliğe evet
dediler. Vakfıkebir Sabri
Bahadır Kültür Merkezi
Düğün Salonunda

yapılan muhteşem düğün
törenine genç çiftlerin eş
dost akraba ve
arkadaşlarının yanı sıra
çok sayıda davetli
katılarak genç çiftlerin
mutluluklarına şahit
oldular. Alev ile Sezgin'in
evlilikle noktaladıkları bu
mutlu beraberliklerinin
kendilerine ve ailelerine
sağlık, mutluluk ve başarı
getirmesini diliyoruz.

T

rabzon'un fethinin 561'inci
yıl dönümü Türk Tarih
Kurumunun incelemeleri
neticesinde verilen karar
sonrası ilk kez 15 Ağustos
tarihinde gerçekleştirildi.
Kutlama programı kapsamında
öncelikle Fatih Parkı'nda çelenk
sunma töreni düzenlendi.
Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Atilla Ataman, Fatih
Sultan Mehmet Han'ın büstüne
çelenk bıraktı. Çelenk sunma
töreninin ardından Zağnos
Vadisi'nde kutlama programı
gerçekleştirildi. Saygı
duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla
başlayan törene, Trabzon Valisi
İsmail Ustaoğlu, Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Atilla Ataman, Garnizon
Komutan Vekili Albay Erdem
Canpolat, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Adem
Şen ve KTÜ Rektörü Prof. Dr.
Hamdullah Çuvalcı'nın yanı sıra
çok sayıda bürokrat katıldı.
“TRABZON ÖZGÜL AĞIRLIĞI
OLAN BİR ŞEHİRDİR”
Trabzon Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Atilla Ataman
törende yaptığı konuşmada,
plakası 61 olan şehrin
fethedilişinin 561'inci yıl
dönümünü kutladıklarını
belirterek, “Her zaman
söylediğim gibi Trabzon özgül
ağırlığı olan bir şehirdir. Bu
şehir coğrafyası ve dokusu
itibarıyla Trabzon Lisesi'nin
mezun vermediği dönemleri
yaşamıştır. Çünkü
evlatlarımızın tamamı şehit
düşmüştür. Bu şehrin her bir
ferdi yarın da hiç tereddüt
etmeden aynısını yapacaktır.
Coğrafya kaderse, bu kaderi
yaşamak durumundayız.
Trabzon'un fethi öncesinde,
bugün Kadırga Yaylası sınırları
içerisinde bulunan yerde
rahmetli Fatih Sultan Mehmet
Han'ın otağını kurduğu ve
oradaki namazgâhı kullandığı
rivayet edilir. Tarihçilerin de bu
konuda ittifakı söz konusudur.
Tabi bu fetih döneminde o
dönemden bugüne yaşananları
da takip etmek durumundayız.
Hatta fetih öncesinde sur
dışında cami inşaatının
yapılmış olduğu da tarihi
kayıtlarda mevcuttur” dedi.
“BU COĞRAFYANIN
ÇOCUKLARININ

YENEMEYECEĞİ ZORLUK
YOKTUR”
İçinde bulunulan süreçte
Trabzon'un genleriyle oynama
gayretlerinin yeniden
başladığını da dile getiren
Başkan Vekili Ataman, “Yine
sağdan soldan, ufak tefek
birtakım iğnelemeler
yaşanmaktadır. Güçlü bir millet
olarak; istihbahratı, güvenliği,
kolluğu ile bunların farkında
olduğumuzu bilerek ve
memleketimize gelmiş herkesi
ama herkesi turist ve misafir
kabul ederek işimizi yapmak
durumundayız. Bu şehirde
yaşama sebeplerini artıran bir
belediye ve yönetim anlayışıyla
çalışmaya devam edeceğiz.
Doğrusu iyi ki Türk'üz, iyi ki bu
milletin parçasıyız ve iyi ki
Trabzonluyuz diyecek kadar
keyif aldığımız zor coğrafyanın
çocuklarıyız. Bu coğrafyanın
zorluklarını yenen bu ülkenin
çocuklarının yenemeyeceği
hiçbir zorluk yoktur” diye
konuştu.
“SÖZ KONUSU VATANSA
GERİSİ TEFERRUATTIR”
Başkan Vekili Ataman,
konuşmasının devamında şu
ifadeleri kullandı; “İstanbul'un
fethiyle birlikte Trabzon'u da
fethederek devlet birliğini
sağlamış olan Fatih Sultan
Mehmet Han'ı ve o dönemden
itibaren bu vatan için canlarını
feda eden şehit ve gazilerinizi
minnetle anıyorum. Günün
anlam ve önemini ifade edecek
net cümleler kurabilmek çok da
mümkün değil, çünkü neticede
söz konusu olan vatan, o
zaman gerisi teferruat. İyi ki
Trabzon'dayız iyi ki buraları alıp
bize bırakmışlar. Biz buraların
mirasçısı gibi değil emanetçisi
ve daha sonraki nesillere burayı
bırakacak insanlar olarak gayret
içerisindeyiz.”
“VALİ USTAOĞLU: BUNDAN
SONRA 15 AĞUSTOS'TA

KUTLANACAK”
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu
ise bu yıl dâhil bundan sonraki
süreçte Trabzon'un fetih
kutlamalarının 15 Ağustos'ta
yapılacağını belirterek, "Bir
süredir kamuoyunda
Trabzon'un fethi tarihi tartışma
konusu olarak gündemdeydi.
Bu husus Valiliğimiz tarafından
şubat ayı içerisinde Türk Tarih
Kurumu Başkanlığına yazılı
soru olarak bildirmemizle
nihayet buldu. Belediye
tarafından düzenlenen bir tarih
sempozyumunda fetih tarihi
konusu 26 Ekim değil, 15
Ağustos olması gerektiği
konuşulmuştu. Bize 10 Haziran
2022 tarihli yazısıyla Türk Tarih
Kurumu'nca bu tarihin 15
Ağustos 1461 tarihinin,
Trabzon'un fetih tarihi olduğu
kanaatine yer verilen cevabı
bize bildirdiler. İnşallah bundan
sonraki süreçte bu yıl da dâhil
Trabzon'umuzun fetih
kutlamalarını 15 Ağustos
tarihinde yapacağız” dedi.
“DERECEYE GİREN
ÖĞRENCİLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ”
Konuşmaların ardından 11
Ağustos 2022 tarihinde Söğütlü
Atletizm Stadı dışında yapılan 2
bin metre Trabzon'un fethi
konulu yarışmalarda dereceye
giren Trabzon Büyükşehir
Belediyespor Sporcularımız
erkekler genel sıralamada 1.
Seyfettin Boran, Kadınlar Genel
sıralamada 2. Beyzanur
Yıldırım ve 3. Eylül Bülbül'e
ödülleri Trabzon Valisi İsmail
Ustaoğlu tarafından takdim
edildi.
“MEHTER TAKIMI KONSER
VERDİ”
Büyükşehir Belediyesi Mehter
Takımı'nın kutlama programı
kapsamında verdiği fetih özel
konseri, tören alanında
bulunanlar tarafından ilgiyle
izlendi.

NUR İLE ÖMÜR DÜNYA EVİNE GİRDİLER

V

akfıkebir ilçemizin
sevilen sayılan değerli
simalarından emekli
öğretmen Mehmet Salih
Çavdaroğlu ve Ayşe
Çavdaroğlu'nun oğlu özel bir
şirkette Elektrik Mühendisi
olarak görev yapan Özgür
hayatını Düzce İli eşraflarından

Emine ve Yaşar Garip'in kızları
Adapazarı'nda öğretmen olarak
görev yapan Nur ile birleştirdi.
Vakfıkebir İlçesi Altın Köşk
Düğün Salonunda gerçekleşen
düğün töreninde genç çiftlerin
nikahlarını Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta
kıyarken gençlerin şahitliklerini

ilçemizin sevilen, sayılan
önemli değerlerinden
Muhasebeci Zülküf Çavdar ve
Emekli Öğretmen Ali Yolcu
yaptı. Bizlerde Nur ile Ömür'e
evlilikle noktaladıkları bu mutlu
beraberliklerinin sağlık,
mutluluk ve başarı getirmesini
diliyoruz.

Büyükliman
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TRABZONSPOR,
KOPENHAG'DA
TUR ŞANSINI
RÖVANŞA BIRAKTI
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Kopenhag deplasmanından
2-1 mağlup ayrıldı. Bordo-mavililer gruplara giden yolda tur şansını Trabzon'da oynanacak rövanşa bıraktı.

2
U

EFA Şampiyonlar Ligi
play-off turu ilk maçında
Trabzonspor,
Danimarka'da Kopenhag'ın
konuğu oldu. Turnuvadaki tek
temsilcimiz, gruplara yükselme
mücadelesi verirken play-off

1
turunun ilk ayağında
deplasmandan yenilgiyle ayrıldı.
Maçın son bölümlerinde baskıyı
artıran Trabzonspor, Anastasios
Bakasetas ile golü buldu. 79.
dakikada Abdülkadir Ömür'den
pası alan Yunan yıldız ceza

sahası dışından çok sert vurdu,
savunmaya çarpan top ağlarla
buluştu ve skor 2-1'e geldi.
Kalan dakikalarda başka gol
olmadı ve mücadele 2-1'lik
Kopenhag üstünlüğüyle
sonuçlandı.

TRABZONSPOR - KOPENHAG
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor - Kopenhag rövanş
maçı 24 Ağustos Çarşamba
günü, Şenol Güneş Spor
Kompleksi Medical Park
Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ TRANSFERLER
SONRADAN OYUNA GİRDİ
Trabzonspor maça; Uğurcan,
Stryger, Denswil, Vitor Hugo,
Eren Elmalı, Siopis, Bakasetasi
Kouassi, Abdülkadir, Trezeguet,
Cornelius ilk 11'iyle başladı.

Bordo-mavili ekipte geçtiğimiz
günlerde transfer edilen Enis
Bardhi ile Marc Bartra ikinci
yarıda oyuna dahil oldu. Her iki
futbolcu da 58. dakikada oyuna
girerken Manolis Siopis ve
Stefano Denswil kenara geldi.

TONYA
MYO'YA
BÜYÜK
TEVECCÜH
GİRESUN'DA
ZİYARETLER
YAPTILAR
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS yerleştirme sonuçları Kaymakam Uzan, Belediye Başkanı Balta ve İlçe Başkanı Uzun Giresun Valisi
açıklandı. Tonya Meslek Yüksekokulu kontenjanları %100 doldu.

S

onuçların ilan
edilmesinin ardından
öğrenciler, ÖSYM'nin
web sayfasına yoğun ilgi
gösterdiler. ÖSYM tarafından
YKS yerleştirme sonuçlarına
ilişkin sayısal bilgiler de
yayımlandı. Verilere göre;
Trabzon Üniversitesi Tonya
Meslek Yüksekokulu'na bu yıl
verilen 208 kişilik kontenjanın
tamamen dolduğu görüldü.
Bünyesinde bulunan İlk ve Acil
Yardım Programı, Yaşlı Bakımı
Programı, Fizyoterapi Programı
ve Evde Hasta Bakımı
Programı'nın yanında, son
yıllarda gösterdiği atılımlar,
yaptığı akademik, sosyal ve
kültürel faaliyetler ile de
adından sıkça söz ettiren
Trabzon Üniversitesi Tonya
Meslek Yüksekokulu, bu
sonuçlara göre üniversiteye
hazırlanan öğrenciler için tercih
edilen önemli bir meslek

yüksekokul olduğunu gösterdi.
Konu ile ilgili konuşan
Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör.
İlyas ÜN, “Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl
Yüksekokulumuzun tüm
programları için verilen 208
kişilik kontenjan % 100 doldu.
Yüksekokulumuza gösterilen
büyük teveccüh, bizleri
ziyadesiyle mutlu etti. Trabzon

Üniversitesi Tonya Meslek
Yüksekokulu, en çok tercih
edilen meslek yüksekokullar
arasında yerini almıştır.
Yüksekokulumuzu kazanan
öğrencilerimizi gönülden
kutluyor, öğrencilerimizin
kıymetli ailelerine teşekkür
ediyor, Yüksekokulumuza ve
Tonya İlçemize hoş geldiniz
diyorum” dedi.

Enver Ünlü'yü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu makamlarında ziyaret ettiler.

V

akfıkebir Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan,
Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta ve
AK Parti Vakfıkebir İlçe
Başkanı Ahmet Uzun ile birlikte
Giresun Valisi Enver Ünlü'yü,
Giresun Belediye Başkanı
Aytekin Şenlikoğlu

makamlarında ziyaret ettiler.
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta ve AK Parti
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet
Uzun daha sonra AK Parti
Giresun İl Başkanı Kenan
Tatlı'yı ziyaret ederek bir süre
sohbet ettiler. Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet

Balta, Giresun Valisi Enver
Ünlü'ye, Giresun Belediye
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'ne
ve AK Parti Giresun İl Başkanı
Kenan Tatlı'ya 'Osmanlı
Belgelerinde Vakfıkebir' isimli
kitabı hediye ederek
gösterdikleri yakın ilgi
dolayısıyla teşekkür etti.
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Belediye Otogarı No: 81/A Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental
goldturizmcarrental
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goldcarturizm@outlook.com

ERH Turizm İnşaat
Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı Karşısı
Adacık - Beşikdüzü / TRABZON
Erhan Kekeç
0533 714 11 30

erhinsaat@gmail.com
www.erhinsaat.com

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad.

0 542 773 61 61
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DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.
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Anahtar tesl m betonarme nşaat yapım,
bakım-onarım şler .
Ahşap ve doğal taş konut yapımı şler .
Her türlü kazı, dolgu, hafr yat nakl ,
yen yol açma, yol bakım ve onarım şler .
Her türlü sanat yapıları (karg r taş
st nat duvarı, betonarme st nat
duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)
Konut bahçes çevre düzenleme,
bağ-bahçe düzenleme şler .
M mar , Stat k, Elektr k, tes sat proje şler .
Anahtar tesl m ruhsat ve yapı
kullanma danışmanlık h zmetler .
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Gökhan BANKOĞLU

AS

BAYILSA

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

0 462 841 56 00
0 533 419 53 15

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ SEZON
FINDIK ALIMLARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR.
Çarşı Mah. Pazaryeri Mevkii Ay Sok. No: 2 VAKFIKEBİR
emin@uluduz.com.tr

0462 841 2442

0542 263 2688

www.uluduz.com.tr

