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VAKFIKEBÝR'DE ÝCAZET TÖRENÝ

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

> Abdulkadir AYNACI 4'de

MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

VAKFIKEBÝR'DE BÜYÜK ÝLGÝ
GÖRDÜK, TEÞEKKÜR EDÝYORUZ
Türkiye-Sırbistan Milli maçı sonrası Türkiye Ragbi Erkek Milli takım teknik direktörü
Cherokee Sylvain Nue, Milli takım menajeri Erkan Göral, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü
Yunus Ali Civil ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam gazetemizi ziyaret ettiler. 

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vakfıkebir İlçemizde Hükümet Konağı önünde anma programı düzenlendi. 

VAKFIKEBÝR, “YAÞANILACAK HUZURLU VE
GÜVENLÝ BÝR ÝLÇE, ÝNSANLARI ÇOK ÝYÝ”

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu'nda
hafızlığını tamamlayan 18 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Mert Oğuztarhan, gazetemize nezaket ziyaretinde
bulunarak Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile ilçe gündemine dair bir süre sohbet ettiler. 

2020 yılı Haziran ayında Vakfıkebir 
İlçe Jandarma Komutanlığı 
görevine atanan J.Ütğm. Mert 
Oğuztarhan, huzurlu olan Vakfıkebir 
ilçesinde var olan güven ve huzur 
ortamının devamını sağlamak 

adına tüm ilçe jandarma teşkilatıyla 
birlikte özverili çalışmalar yürütüyor 
dedi.Yapılan bu özverili 
çalışmaların kamuoyuyla 
paylaşılmasında bir köprü görevi 
üstlenen Basın kuruluşlarını 

gözardı etmeyen İlçe Jandarma 
Komutanı Üsteğmen Mert 
Oğuztarhan, gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ile bir sohbet 
gerçekleştirdi.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“VAKFIKEBÝR ÝÇÝN ÝYÝYDÝ”
Türkiye ile Sırbistan karşılaşması 
Vakfıkebir'de oynandı…
İnsanlar büyük bir ilgiyle izledi maçı…
Bazılarımız bu maçın nasıl oynandığını 
bilmiyordu ama öğrendik. İlginç bir spor 
dalı olduğunu söyleyebilirim…
Güzel bir karşılaşma izledik ama Milli 
takımımız Sırbistan'a yenildi…
Başka bahara kaldı…
Vakfıkebir'de oynanması ve maç sonrası 
Vakfıkebir Ekmeği ikram edilmesi onları 
mutlu etmişti…
İki takımada Vakfıkebir Ekmeğinin üzerine 
takımlarının ismi yazılmış olarak Vakfıkebir 
Ekmeği hediye edildi…
İlçe spor müdürümüz Yunus Ali Civil, 
konuk takımları rahat ettirmek için çok 
emek sarf etti.
Hiçbir konuda bir aksilik yaşanmadı…
Misarler Vakfıkebir'den mutlu ayrıldı…
****************************
Esnaf sıkıntı çeksin, kimsenin umurunda 
değil…
Bir işlem için sicil kaydı lazım oldu size, 
nerden alacaksınız Trabzon'dan…
Oda kaydını, kayıtlı olduğun odadan 
alabilirken, sicil kaydını ilden alacaksın…
Esnaf yine mağdur…
İlden o belge alındığında yine bir bedel 
ödeyip de alabiliyorsun.
Pandemi döneminde banka internet 
şubesinden ödemeyi yapıyordun sonra il 
bu belgeyi bağlı olduğun odaya 
gönderiyordu…
Şimdi ne değişti…
Hiçbir şey…
Pandemi bitti, o belgeyi alabilmek için 
Trabzon'a gidilmesi gerekiyor…
İnternet çağında olduğumuzu bu oda 
unutuyor…
Her şey çok kolaylaştı ama Esnaf odaları 
bu işi zorlaştırıyor…
Bir işyeri açtın, üye olmak zorundasın…
Bir ücret karşılığında üye oluyorsun, sonra 
her yıl odaya ücret ödüyorsun, sonra 6 
aylık olan sicil belgesini alabilmek içinde 
ayrı bir ücret ödüyorsun…
Hep ödüyoruz…
Ödeme yapıyoruz ama işimizi 
çözemiyoruz…
****************************
Bayramlarda, anmalarda, kutlamalarda 
neden giyim kuşama dikkat edilmiyor…
Bu özel günlerde giyim-kuşam önemlidir…
Bir kurumu, idareyi veya herhangi bir yeri 
temsil ediyorsun ama giyime sıra gelince 
etmiyorsun…
O kurum çok önemsenmediğinden, 
kutlamalara veya anmalara tarz kıyafetlerle 
gelinebiliyor…
****************************
Vakfıkebir için hazırlanan gözde projeler 
bir türlü yapılamıyor…
Maliyetler bu projeleri etkiliyor…
Hazırlanan ihalelere kimse giremiyor veya 
girmek istemiyor…
Projelerde askıda bekliyor…
İleriye doğru gidebilmek için projeleri 
hayata geçirmekte gerekiyor…
Plaj yapıldı…
Ekmek temalı millet bahçesi yapıldı…
Gasilhane yapıldı…
Sonuca baktığımızda sonuç odaklı 
olamıyoruz…
Yapıyoruz ama bir türlü hayata 
geçiremiyoruz. Her yer açık ama bakım 
veya işletme konusunda sonuca 
gelemiyoruz. Yapılana kimse değer 
vermediğinden kırıyoruz, söküyoruz ve 
milli serveti parçalıyoruz…
Halkın kullanımına açılan yerleri bizler 
kullanamıyoruz…
Herkes sahip çıkarsa, sahipsiz olmadığını 
benimseriz…

Alper Özkan KARAGÖL
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VAKFIKEBİR'DE İCAZET TÖRENİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 18 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Vakfıkebir'de hafızlık 
eğitimini tamamlayan 
18 öğrenci için icazet 

töreni düzenlendi. Merkez 
yeni camide düzenlenen 
icazet merasimi, Hafız Hasan 
Kaan Kur'an Kursu yöneticisi 
Hasan Kalyoncu'nun tanıtım 
konuşması ve kurstaki eğitim-
öğretimle ilgili verdiği bilgilerin 

ardından, kursun 1.dönem 
mezunlarından Hamzalı 
Mahallesi Yukarı Camii İmam 
Hatibi Burhan Erkan'ın 
Kur'an-ı Kerim tilâvetiyle 
başladı. Hafızların salâtü 
selâmlar eşliğinde camideki 
yerlerini almasından sonra 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük ve Kaymakam Dr. 

Hacı Arslan Uzan birer 
konuşma yaptılar. Hafızları, 
hocalarını ve ailelerini tebrik 
eden İlçe Müftüsü Küçük ve 
Kaymakam Uzan, hafızların 
yetişmesinde maddi-manevi 
emeği ve katkısı bulunanlara 
ve programa iştirak eden 
herkese teşekkürlerini ifade 
ettiler. Daha sonra, Trabzon 

Dini Yüksek İhtisas Merkezi 
Eğitim Görevlisi Hikmet 
Karaca ile Vakfıkebir Merkez 
Yeni Camii Müezzin Kayyımı 
Hafız Muhammet Saka 
Kur'an-ı Kerim tilâvetinde 
bulundular. Ardından Trabzon 
İl Müftüsü Osman Aydın 
teşekkür konuşması yaptı. 
Diyanet Akademisi Başkanı 
Doç. Dr. Enver Osman 
Kaan'ın konuşmasından 
sonra ise hafızlar Kur'an-ı 
Kerim tilâvetinde bulundular. 
Öğle namazının kılınmasıyla 
devam eden program, Reisül 
Kurrâ Mustafa Demirkan'ın 
yaptığı duâ, Kaanlar Vakfı 
adına Hafız Osman Kaan'ın 
teşekkür konuşması, 
hafızlara hediye takdimi ve 
ardından ikramda 
bulunulmasıyla sona erdi.

YEDAM'LA HAYATA DEVAM!
Vakfıkebir Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından kurum binası önünde açılan stantta Yeşilay
Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışanları hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. 

V
akfıkebir Toplum 
Sağlığı Merkezi 
Eğitim Hemşiresi 

Şaduman Şahin yaptığı 
bilgilendirmede şu ifadelere 
yer verdi. Şahin, YEDAM'ın 

alkol ve uyuşturucu 
bağımlıları ile bağımlı 
yakınlarına ücretsiz 
psikolojik ve sosyal destek 
verdiğini belirterek, 115 
numaralı telefon aranarak 

her türlü danışmanlık hizmeti 
alınabileceğini söyledi.
“BİRLİKTE AŞALIM”
Vakfıkebir Toplum Sağlığı 
Merkezi Eğitim Hemşiresi 
Şaduman Şahin sözlerine 
şöyle devam etti; 
Bağımlılıklarla başa 
çıkabilmek için YEDAM'ı 
arayın. YEDAM ( yeşilay 
danışmanlık merkezi):  
Tütün, alkol, madde, 
teknoloji bağımlılarına ve 
yakınlarına ücretsiz 
psikolojik ve sosyal hizmet 
desteği vermektedir.
YEDAM'a nasıl baş 
başvurabilirsiniz?

115 Danışma Hattı ile 
ulaşabilirsiniz; uzman 
psikologlarımıza bağımlılık 
hakkında danışabilir ve yüz 
yüze görüşmek için randevu 
alabilirsiniz.
YEDAM'a kimler baş 
vurabilir?
Tütün bağımlılığı ile 
mücadele yöntemlerini 
öğrenmek istiyorsanız, Alkol 
kullanımınız fazlaysa, 
Madde bağımlılığı tedavisi 
hakkında bilgi sahibi olmak 
istiyorsanız, Teknolojinin 
hayatınızı olumsuz 
etkilediğini düşünüyorsanız. 
Eğer aile üyelerimizden biri 

bunları yaşıyor ama 
danışmanlık için gelmiyorsa, 
bilgi ve danışmanlık almak 
için sizde doğrudan YEDAM' 
a gelebilirsiniz.
Bağımlı bireyin kendisi 
gelmiyorsa, aile ne 
yapabilir?
Bağımlı birey gelmiyorsa siz 
gelebilirsiniz. Bağımlılık 
süreci sadece bireyi 
etkileyen bir süreç değil 
aileyi de etkileyen bir 
süreçtir. Ailenin iyileşme 
sürecindeki rolü çok 
önemlidir. Ailenin bireye 
yaklaşımı çok önemlidir 
dedi.

İCAZET ALAN ÖĞRENCİLER

1- Halil İbrahim Kara

2- Muhammet Ali Kaya

3- Mustafa Hacısalihoğlu

4- Yavuz Bayraktar

5- Bedirhan Öztürk

6- Abdulhamit Arslan

7- Bedirhan Sarı

8- Abdullah Albayrak

9- Necmi Bayraktar

10- Ömer Faruk Başkan

11- Ömer Faruk Akduman

12- Mehmet Emin Koca

13- Yusuf Kahraman

14 Fatih Tarhan

15- Muhammet Yasir Öner

16- Mahmut Efe Kaan

17- Muhammet Efe Salcı

18- Mahsun Samsa

BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Aileleri bilinçlendirmek adına gerçekleştirilen Aile Okulu Projesi Kapsamında Vakfıkebir Halk Eğitimi
Merkezi ve Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu işbirliğiyle “Bilinçli Teknoloji Kullanımı” semineri düzenlendi.

M
illi Eğitim Bakanlığı 
tarafından Aileleri 
bilinçlendirmek 

adına gerçekleştirilen Aile 
Okulu Projesi Kapsamında 
Vakfıkebir Halk Eğitimi 
merkezi ve Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu işbirliği 
ile Fen Lisesi Pansiyonunun 
Konferans Salonunda 
“Bilinçli Teknoloji Kullanımı” 
semineri düzenlendi. 
Seminer Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu Psikolojik 
Danışmanı Gülsün Hazal 
Kamiloğlu tarafından verildi. 
Psikolojik Danışman Gülsün 
Hazal Kamiloğlu tarafından 
yapılan veli bilgilendirme 
semineri ile velilere 
teknolojiyi daha bilinçli 
kullanabilme becerileri 

kazandırılmaya çalışıldı. 
Velilere, çocuklarını 
teknolojinin olumsuz 
yönlerinden koruyabilmeleri 
ve teknoloji bağımlılığının 
önüne geçebilmeleri için 
neler yapabilecekleriyle ilgili 
bilgilendirmeler yapıldı.
Seminer Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, İl Milli Eğitim Şube 
Müdürü Süleyman Adıgüzel, 
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili 
Şeref İçoğlu, İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ömer Baştan, 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Cemile Kahyaoğlu, 
Halk Eğitimi Merkezi Müdür 
Yardımcısı Mustafa Dal, 
Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu Müdürü Rahmi 
Durmuş ve ailelerin 

katılımıyla gerçekleşmiştir.
“6 KURS TAMAMLANMIŞ 
OLUP 80 VELİMİZ BELGE 
ALMIŞTIR”
Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu ise yaptığı açılış 
konuşmasında; “Hayat Boyu 
Öğrenme Genel 
Müdürlüğümüzce 
hazırlanan Aile Okulu 
Projesi Eğitimlerimizle 
sizlerle çocuklarınız 
arasındaki kuşak 
çatışmalarının yarattığı 
sorunları ve hızla değişen 
gelişen dünyada 
çocuklarımızın içinde 
bulundukları ortamlarda 
onlara gelebilecek zararların 
önlenmesi; velilerimizin 
olaylara ve çocuklarına 

nasıl yaklaşmaları gerektiği 
konusunda çok değerli 
rehber öğretmen 
arkadaşlarımız sizleri 
bilgilendirdi. Bu proje 
kapsamında ilçemizdeki 
okullardan 21 öğretmenimiz 
Sosyal ve Duygusal Beceri 
Gelişimi, Aile İçi İletişim 
Becerileri, Akran İlişkileri, 
Bilinçli ve Güvenli Teknoloji 
Kullanımı, Çatışma ve Stres 
Yönetimi, Bağımlılık, Ahlaki 
Gelişim, Sağlıklı Beslenme 
ve Fiziksel Aktivite olmak 
üzere 8 başlıkta eğitimlerini 
tamamlamıştır. Siz değerli 
velilerimize bu eğitimleri 
aktaracaklardır. Vakfıkebir 
Halk Eğitimi Merkezi olarak 
şu ana kadar 6 kurs 
tamamlanmış olup 80 
velimiz belge almıştır. Ayrıca 
6 kursumuz ve 86 velimizde 

eğitimlere devam etmektedir 
dedi.” Eğitimin en büyük 
paydaşı velileri de öğrenme 
sürecine etkin şekilde dâhil 
etmenin önemine değinen 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan,"Bilinçli ve 
etkin velilerimizle işbirliği 
içerisinde olmak eğitimin 
çok önemli bir parçasıdır ve 
bu sebeple İlimiz merkez ve 
ilçelerinde "Aile Okulu" 
Projesini başlatıldı. Bu 
projeyle velilerimizle daha 
sık buluşup ortak paydamız 
olan çocuklarımız için 
birlikte hareket etme üzerine 
işbirliği yapacağız dedi. 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, çok anlamlı bir 
seminer olduğunu ve 
katılımlarından dolayı 
değerli velilerimize ve emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Cemile KAHYAOĞLU
Halk Eğitim Merkezi Müdürü

Dr. Hacı Arslan UZAN
Kaymakam
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VAKFIKEBİR'DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜK, TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Türkiye-Sırbistan Milli maçı sonrası Türkiye Ragbi Erkek Milli takım teknik direktörü Cherokee Sylvain Nue, Milli takım menajeri
Erkan Göral, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Ali Civil ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam gazetemizi ziyaret ettiler. 

VAKFIKEBİR, “YAŞANILACAK HUZURLU VE
GÜVENLİ BİR İLÇE, İNSANLARI ÇOK İYİ”

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Mert Oğuztarhan, gazetemize nezaket ziyaretinde
bulunarak Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile ilçe gündemine dair bir süre sohbet ettiler. 

2020 yılı Haziran ayında 
Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanlığı görevine atanan 
J.Ütğm. Mert Oğuztarhan, 
huzurlu olan Vakfıkebir 
ilçesinde var olan güven ve 

huzur ortamının devamını 
sağlamak adına tüm ilçe 
jandarma teşkilatıyla birlikte 
özverili çalışmalar yürütüyor 
dedi.
“YAŞANILACAK HUZURLU 

VE GÜVENLİ BİR ŞEHİR, 
İNSANLARI ÇOK İYİ”
Yapılan bu özverili çalışmaların 
kamuoyuyla paylaşılmasında 
bir köprü görevi üstlenen Basın 
kuruluşlarını gözardı etmeyen 
İlçe Jandarma Komutanı 
Üsteğmen Mert Oğuztarhan, 
gazetemizi ziyaret ederek Yazı 
İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile bir sohbet 
gerçekleştirdi. Gazetemizin 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu tarafından 
karşılanan İlçe Jandarma 
Komutanı Oğuztarhan, basın 
sektörü ve Vakfıkebir'e dair 
keyii bir sohbet gerçekleştirdi. 
Kamburoğlu, ziyaretlerinden 
ötürü Komutan Oğuztarhan'a 
gazete adına teşekkür ederken 

Jandarma teşkilatının özverili 
çalışmalarını kamuoyuna 
duyurmak adına her zaman 
destek vereceklerini ifade etti. 
İlçe Jandarma Komutanı 
J.Ütğm. Oğuztarhan; 
“Vakfıkebir de görevimize 
başladığımız günden itibaren 
rutin çalışmalarımızın dışında 
ilçeyi ve halkımızı tanımaya 
çalıştık. Çok güzel bir ilçe, 
yaşanılacak huzurlu ve güvenli 
bir şehir, insanları çok iyi. 
Burada olmaktan ve hizmet 
etmekten mutluluk duyuyorum 
diyerek sözlerine şöyle devam 
etti; Günümüzün en dinamik 
mesleklerinden biri olan 
gazetecilik insanlara bilgi 
akışını sağlayan, devlet ile halk 
arasında köprü vazifesi gören 

çok önemli bir misyonu 
üstlenmektedir. Yani toplumun 
gözü kulağıdır. Yaşadığımız 
yerde de devletin çalışmasını 
halka ulaştırarak bir tür denetim 
mekanizması sağlayan, şehrin 
kültürel, ekonomik ve sosyal 
değerlerini anlatan bir araçtır. 
Bu bilgi akışını bizlere 
ulaştırırken mürekkep 
kokusunda, sokakta, savaş 
alanında zor şartlar altında 
çalışan gazetecilerimiz var. Zor 
bir mesleği icra ediyorsunuz. 
Çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum.” Dedi.
“KOMUTANIN ZİYARETİ 
BİZLERİ MEMNUN 
ETMİŞTİR”
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 

Kamburoğlu; “İlçe Jandarma 
Komutanı Oğuztarhan'ın 
gazeteyi ziyaretlerinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek ziyaretlerinden ötürü 
teşekkür etti. Gazete hakkında 
bilgi veren Kamburoğlu, gazete 
olarak vatandaşları 
bilgilendirmek için çalıştıklarını, 
sorunları gündeme getirip 
çözüme katkı sunma 
gayretinde olduklarını ifade etti. 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu, Komutana 
ilçedeki görevinde başarılar 
dileyerek, Büyükliman Postası 
Gazetesi olarak, kolluk 
güçleriyle iç içe birlikte görev 
yaptıklarını ve her zaman 
Jandarma'nın çalışmalarında 
yanlarında olacaklarını söyledi.”

Muhtarlar Toplantısı'na 
Vakfıkebir Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan 

Uzan'ın yanı sıra Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanı 
Muharrem Çimşit, 
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz, 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
İzzet Çilingir ve mahalle 
muhtarları katıldı. 
“TRABZON BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 
KİMSESİZLERİN KİMSESİ 

OLMAYI SÜRDÜRÜYOR”
Toplantıda; gecen yıl yapılan 
yardımlar ve yapılan 
çalışmaların değerlendirmesi 
yapılırken yeni dönem için de 
yapılması gerekenler 
konuşuldu. Gerçek ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara 
ulaşabilmek adına 
muhtarlardan destek istendi. 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
sosyal yardımlarla 
kimsesizlerin kimsesi olmayı 
sürdürüyor. Büyükşehir 
Belediyesi gerçekleştirdiği 

sosyal yardımlarla Türkiye'de 
sosyal belediyeciliğin en iyi 
şekilde uygulandığı örnek 
belediyelerden biri haline geldi. 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Muharrem Çimşit 
toplandı da yaptığı sunumda;  
“Muhtarların vatandaş ile 
devlet arasında köprü görevi 
gördüğüne değindi. Kamu 
yönetim zincirinin ilk halkası 
muhtarlarımız, 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının 
ve beklentilerinin 

karşılanmasında, sorunlarının 
çözüme kavuşturulmasında 
olmazsa olmaz bir öneme 
sahiptir. Muhtarlarımız 
mahallelerimizde devletimizin 
gören gözü, işiten kulağıdır. 
Değerli muhtarlarımız, sizlerin 
bizlere ileteceği sıkıntı ve 
sorunları, kamu hizmetlerine 
ilişkin istek ve arzuları 
dinlemek ve kamu 
hizmetlerinin kırsalda veya 
merkez mahallelerimizde 
yerinde uygulanmasına yönelik 
çalışmalar yapabilmek için 
sizlerle belli aralıklarla bir 
araya geliyoruz. Buradaki 
amacımız, mahallelerimizin 
sorun ve sıkıntılarını birinci 
ağızdan dinlemek ve ilgili 
kurumlarımızın koordinesinde, 
imkanlarımız ölçüsünde 
çözüme kavuşturmak. Gerçek 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
ulaşabilmek sizlerin katkıları ile 
olacaktır” şeklinde konuştu.
“ENGELSİZ TAKSİ HİZMETİ”
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 

sınırları dahilinde kamu 
kurumlarına, hastaneye, 
yolculuk amacıyla havalimanı 
ve terminale ayrıca idarenin 
uygun gördüğü yerlere TİKOM 
(153) aranarak 1 (bir) gün 
önceden talep oluşturularak 
müracaat edilebilir.
“KART 61”
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
“Kart61” uygulaması ile 
ailelerin temel ihtiyaçlarını 
kendilerinin alışveriş yaparak 
karşılamalarını sağlamaktadır. 
Sosyal belediyecilik anlayışı 
çerçevesinde 18 ilçemizi 
kapsayacak çerçevede dar 
gelirli, yoksul, muhtaç ve 
kimsesizler ile engellilere 
sosyal hizmet ve yardımlar 
gerçekleştirilmektedir. 
“MUHTARLARIMIZ, 
DEMOKRASİNİN 
ÇEKİRDEĞİNİ 
OLUŞTURMAKTADIR”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan ise yaptığı 
konuşmada; “Vakfıkebir'deki 

hemşehrilerimizle kir 
alışverişinde bulunmaya, talep, 
istek ve önerilerini dinleyerek 
çözüme kavuşturmaya, onların 
gönlüne dokunmaya çok önem 
veriyoruz. Biz, Vakfıkebir 
Kaymakamlığı olarak 
vatandaşlarımızın derdine 
derman olmakla mükellez. Bu 
sebeple gerek şehrimizin 
dinamikleri ile gerek sivil 
toplum kuruluşlarımız ile gerek 
esnaarımız ile gerekse 
muhtarlarımız ile en iyi şekilde 
diyalog halinde olmalıyız. 
Muhtarlarımız, demokrasinin 
çekirdeğini oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla muhtarlarımız, 
mahallelerindeki vatandaşların 
derdini en doğru şekilde bize 
ulaştırabilirler. Devletle 
vatandaş arasında köprü 
vazifesi gören kıymetli 
muhtarlarımızla omuz omuza 
her daim vatandaşımızın 
yanındayız, onların yoldaşıyız. 
Toplantımızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum dedi.”

ORTAK AMACIMIZ MEMLEKETİMİZE HİZMET ETMEKTİR!
19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta tarafından muhtarlar onuruna kahvaltı programı düzenlendi.

V
akfıkebir İlçesi 
Büyükliman 
Mahallesindeki Çınar Altı 

Restoranda düzenlenen 
kahvaltı programına Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İlçe Emniyet 
Müdürü Murat Soysay, İlçe 
Jandarma Komutanı J.Ütğm. 
Mert Oğuztarhan, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanı 
Muharrem Çimşit, 
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz, 
Belediye Fen İşleri Müdürü 
Mustafa Kemal Bulut, İlçe 
Jandarma Karakol Komutanı 
Ömer Harman, Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Aydın Gelleci, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkan 

Yardımcısı Ahmet Kamburoğlu,  
Muhtarlar Derneği Başkanı 
İzzet Çilingir ve mahalle 
muhtarları katıldı.  
“ORTAK AMACIMIZ 
MEMLEKETİMİZE HİZMET 
ETMEKTİR!”
Muhtarlar Günü dolayısıyla 
düzenlenen kahvaltı 
programında Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta tarafından hazırlatılan 
plaketler 20 yıllık hizmet 
sürecini doldurun 
muhtarlarımıza, en yaşlı ve en 
genç muhtarlarımıza verildi. 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta, geçtiğimiz 
günlerde ahrete irtihal eden 
ilçemizin değerli esnaarından 
Kadir İslam'a rahmet dileyerek 
başladığı konuşmasında 
şunları söyledi; “Hepimiz kamu 

görevi yürütüyoruz. Farklı 
siyasi görüşlere sahip olabiliriz. 
Ortak amacımız memleketimize 
hizmet etmektir. Bunu yaparken 
gönül kırmamaya dikkat 
etmemiz gerekiyor. Görevler, 
unvanalar gelip geçiyor. 
Birbirimizi eleştirirken ölçüyü iyi 
ayarlamamız lazım. Çok güzel 
hizmetlerimiz oldu. Daha 
iyilerini yapmak için birlik ve 
beraberlik içerisinde 
olmak durumundayız. Çok 
aşamalar kaydettik. 
Alacağımız daha çok 
yolumuz var. Hiçbir zaman 
yıkım edebiyatı yapmadık. 
Geriye dönük eleştirilerde 
bulunmadık. Vicdanen çok 
rahatım. Her işi Allah 
rızası için yapmaya gayret 
ettik. Kul hakkına 
girmemek için büyük bir 

özen gösteriyoruz. Sizlerden 
razıyım. Rabbimden razı olsun. 
Muhtarlar gününü sizlere 
hediye eden Sayın 
Cumhurbaşkanımıza saygılar 
sunuyor, hepinizin gününü 
kutluyorum” dedi.
“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET 
YAŞASIN”
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan ise yaptığı 
konuşmada; “Sizler kıymetli 
muhtarlarımız bizim 
mahallelerimizdeki gören 
gözümüz duyan kulağımızsınız. 
Orda devletimizi en iyi şekilde 
temsil etmeye gayret 
ediyorsunuz. Allah sizden razı 
olsun. Gerek emniyetimiz gerek 
jandarmamız sizlerle 
koordinasyon halinde emniyet 
ve asayiş olaylarına müdahale 
noktasında yardımınızı ve 
desteğinizi görüyoruz. Buda 
bizi mutlu ediyor. Hizmetler 

noktasında elimizden ne 
geliyorsa belediye 
başkanımızla güç birliği 
yaparak alt yapı, üst yapı veya 
eğitim, sağlık tüm devletimizin 
branşlarında sizlere destek 
olmaya gayret ediyoruz. Her 
şeyi çözme şansımız yok, 
sizlerinde çözme şansı yok. 
Kıymetli muhtarlarımız, mutlaka 
ama mutlaka vatandaşı 
ötekileştirmeden vatandaşları 
dinleyerek onların talep ve 
sorunlarını ilgili kurumlara 
intikal ettirerek aktif rol almanızı 
bekliyoruz sizlerden. Olur ya 
mahallenizde biz devlet olarak 
gariban bir vatandaşa 
ulaşamamış, görememiş, 
gidememiş olabiliriz. Fakat biz 
orda biliyoruz ki muhtarımız 
var. Bizim göremediklerimizi 
muhtarlarımız bizlere ulaştırır. 
Muhtarlarımız yaptıkları 
hizmetleri hiçbir siyasi görüş 

gözetmeksizin yapmaktadırlar. 
Vatandaşın hakkaniyetini 
sonuna kadar gözetir. Bu 
anlamda muhtarlarımızın 
sorumluluğu çok yüksek. 
Devletimizi bu noktada sizler 
temsil etmektesiniz. Nezaketi, 
inceliği, zarafeti hiçbir zaman 
elden bırakmayın. 
Mahallelerinizde şehit ve gazi 
ailelerine özellikle sahip 
çıkmanızı, yetim ve yoksulu 
özellikle ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızı öncelemenizi 
sizlerden hasseden rica 
ediyorum. Önemli olan 
vatandaşa hizmet etmektir. 
Eskiden patron devlet vardı 
şuanda hizmetkar devlet var. 
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. 
Hepinize kamu hizmetlerinin ifa 
edilmesinde verdiğiniz 
desteklerden dolayı teşekkür 
ediyorum. Gününüz kutlu olsun 
dedi.”



Büyükliman
Postası 4

Osman KOYUNCU

ŞERLERİN YARATILMASININ NEDENLERİ  
ir şeyin yaratılması ya doğrudan Bveya sonuçları itibariyle hayırdır, 
şeytanın yaratılması imtihana sebep 

olduğu için hayırlıdır. İmtihanlarda çocuklar 
doğru şıkkı bulsun diye doğrular arasına 
yanlış şıklar yerleştirilir, her şık doğru olsa 
imtihanın hükmü kalmaz. Cüzi şerler küllü 
hayırlara ulaşmak içindir. Bazı kuşlara 
kartallar musallat olurlar ve onların uçma 
kabiliyetlerini geliştirirler. Bütün mahlûkat 
içinde en seçkin olarak yaratılan 
insanoğludur kabiliyet ve sanatları bunu 
ispat ediyor. İşte şerler, insanoğlunun 
kabiliyetlerini geliştirmek içindir. 

   Allah, zıtları çatıştırarak terbiye ediyor. 
Yaratılışta asıl olan hayırdır, şerler de ise, 
dolaylı olarak hayırlar vardır. Hem de hayır 
ve şer bizim ölçülerimize göre değil, Allah'a 
göredir. Bakara 216 sizler hayır olarak 
gördüğünüz şeylerde şer, şer olarak 
gördüğünüzde hayır olabilir diyor. 

   Allah, mahlûkatını geliştirerek terbiye 
eder. Bunun için bazen hayırları bazen de 
şerleri kullanır, bizi ikaz eder. Tarlalara 
giren sürüyü taş atarak uyarırız, koyunlar 
yanlış yaptıklarını anlarlar geri dönerler, o 
taş koyunlar için rahmet olduğu gibi bizim 
yanlışlarımızdan dolayı Allah tarafından 
ikaz edilmemiz aynı şekilde rahmettir. Eğer 
şerler tamamen engellenirse, o zaman 
hayırlar şerre dönüşür. Savaşta insanlar 
ölür, elbette bu şerdir, fakat o insanlar 
ölmezse her şeyimiz elden gidebilir küllü 
şerler gelir. Şerler, bizim hatalarımız 
neticesinde yaratılıyorlar. (Nisa 79 başa 
gelen her iyilik Allah'tan, kötülüklerinde 
nefistendir deniyor. 

   Kâinat zıtlar üzerine kurulmuştur kadın 
erkek, iyi kötü, güzel çirkin, hayır şer. Bu 
zıtlardan birini kaldırırsan gelişmeyi 
durdurursun, artı kutup yoksa eksi kutup bir 
iş görmez, elektrik olmaz, karanlıkta kalırız. 

Allah'ın insana en büyük hediyesi nefistir, 
bu nefis Allah'ın isimlerinin aynasıdır, insan 
bununla Allah'a yanaşır. İnsandan nefis 
alınınca, insanın kâinatın küçük bir misali 
ve Allah'ın isimlerinin aynası olması özelliği 
büyük oranda kaybeder, hayvan 
mertebesine iner. İnsan nefisle kıyaslama 
yaparak doğruya ulaşır. Toplum 
tabakalarından, zıt fikirler ve hür düşünce 
olursa veya zıt düşüncelere söz hakkı 
verilirse o toplum gelişir. Onun için iktidar 
her toplumda olur, fakat muhalefet ancak 
adalet ve hukukun üstün olduğu 
demokratik toplumlarda olur, derler. Eğer 
sivil toplum kuruluşlarında da çeşitli fikirler 
ve hür düşünce varsa, insanlar iyide ittifak 
eder, en iyisini aramaz, eğer yoksa o 
zaman iyiler, en iyiyi aramak için ihtilâfa 
düşerler. 

   En iyi insan denince, Hz. Muhammed ve 
Hz. Ali gibi insanlarla kıyaslama yapar, 
bulması mümkün olmadığından ihtilâfa 
düşer bunlara uymayan her insanı kötüler. 
Yanlış düşünceler arasında iyi düşünce 
yoksa o zaman da şeytanın telkini ile en 
kötü şeyde ittifak ederler, kâinat fesada 
girer. Bazen lüks mağazalarda kıymetli 
mallar arasına bir taş veya kütük konur ki 
insanlar kıyas yapsın o güzellikler 
görünsün. Onun için insanlar rahatlamak 
için parklardan ziyade dağ ve ormanları 
tercih ederler, çünkü buralarda çirkinlikler 
ile güzellikler karışıktır, parklarda ise 
çirkinlik yok her yer güzeldir. 

   Bilim adamları kâinatta arılar yok olursa 
insanlık sona erer diyor. Her yaratılan 
şeyin, küçük büyük, canlı cansız her birinin 
büyük görevleri, pek çok vazifesi ve 
hayırlar vardır, hiçbir şey boşuna 
yaratılmamıştır. Bir arıya bir hayvana 
ihtiyaç olduğu gibi kâinatın çekirdeği olan 
her çeşit insana ihtiyaç vardır, insanlar 
küçümsenmez, hataları için uyarılırlar.

 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vakfıkebir ilçemizde Hükümet Konağı önünde anma programı düzenlendi. 

V
akfıkebir Hükümet binası 
önünde düzenlenen 
törene Vakfıkebir 

Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, siyasi parti 

ilçe başkaları, daire amirleri, 
sivil toplum kuruluşu başkanları 
ve muhtarlar katıldılar. Atatürk 
Anıtına Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir tarafından 
çelenk sunulmasıyla başlayan 
tören saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasıyla devam 
etti. Burada günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı 
yapan Vakfıkebir Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir 
yaptı. Çilingir, "Bugünün 
muhtarlar günü olarak ilan 
edilmesinde emeği geçen başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere hükümetimize, gazi 
meclisimize ve yine genelgenin 
yayımlanmasında emeği geçen 
Türkiye Muhtarlar 
Konfederasyonumuza 
şükranlarımı sunuyorum. 

Muhtarlarımız, bulunduğu 
mahallede veya köyde 
devletimizin tüm kurumlarını 
temsil etmekte ve halkımızla 
devlet kurumları arasında köprü 
vazifesi görmektedir. Yönetim 
anlayışımızda, 
vatandaşlarımızın devletimize 
ihtiyaç duyduğunda çalacakları 
ilk kapının muhtarlıklarımız 
olduğu bilinci çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Günümüzde 
kendini yenileyen kurumların 
başında gelen muhtarlık en 
ücra yerleşim yerine bile 
çağdaş kamu yönetimi 
anlayışını taşıyarak hem 
sevinçte hem de hüzünde 
halkının her zaman yanında ve 
hizmetindedir. Vefat eden tüm 
muhtar arkadaşlarımıza 
Allah'tan rahmet diliyorum” 
dedi.

HABER

MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

EĞİTMEK, ÖĞRETMEK ADINA YAPILAN
HER HAREKETİN ARKASINDA OLURUZ
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, okul ziyaretleri
kapsamında Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi”ni ziyaret etti.

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan okul 

ziyaretlerine Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesini ziyareti ile 
devam etti.  Kaymakam Dr. 
Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli 
Eğitim Müdür Vekili Şeref 
İçoğlu Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesini ziyaret 
ederek Okul Müdürü Kadri 
Alay ve Öğretmenler ile bir 
raya gelerek toplantı yaptılar. 
Daha sonra sınıfları dolaşan 
Kaymakam Dr. Uzan, 
öğrencilerle tanışma fırsatı 
buldu.  
EĞİTMEK, ÖĞRETMEK 
ADINA YAPILAN HER 
HAREKETİN ARKASINDA 
OLURUZ
2022-2023 eğitim öğretim 
yılına Fen Lisesi ile yer 
değiştirerek giren Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi”nde 
okul Müdürü Kadri Alay ve 
öğretmenlerle görüşen 
Kaymakam Uzan, okulların 
değişim süreci ve eğitime 
başlangıç konularında bilgi 

aldı. Öğretmenlerle de bir 
araya gelen Kaymakam Uzan 
“Biz ne yaparsak yapalım asıl 
değişimi yapacak 
öğretmenlerdir. Öğrenciler, 
eğitim sürecinde 
öğretmenlerden etkilenir, 
onları rol model alır. 
Öğretmen öğrencinin kalbine 
girerse öğrenci değişimi daha 
çabuk yaşar. Bizim 
yönetimimizde öğretmen 
cesaretli olmalıdır. Eğitmek, 
öğretmek adına yapılan her 

hareketin arkasında oluruz. 
Bizim yapabileceğimiz ne 
varsa bizim 
karşılayabileceğimiz hangi 
eksiğiniz varsa çözeriz. Bunu 
bilin.” dedi. Öğretmenler, 
haftalık ders saatinin 40”dan 
30 düşürülmesini diğer 
zamanın Sosyal, sportif ve 
kültürel etkinliklerle 
doldurulmasını istedi. 
Öğrencilerin taşıma nedeniyle 
sosyal faaliyet 
yapamadıklarını dile getirdiler.
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EĞİTİMİN GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI

İzzet ÇİLİNGİR
Muhtarlar Derneği Başkaını

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, ilçemizde bulunan okul müdürleri
ile “Okul Güvenliği ve Taşıma” problemleri ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

V
akfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, 
ilçemizde bulunan okul 

müdürleri ile toplantı 
gerçekleştirdi. Kaymakam Dr. 
Hacı Arslan UZAN 
başkanlığında gerçekleşen 
toplantıda okullarda güvenli 
ortamın sağlanmasına yönelik 
koruyucu ve önleyici tedbirlerin 
arttırılmasına ilişkin yapılması 
gerekenler ve ayrıca eğitim 
öğretime yönelik yapılacak 
çalışmalar hakkında okul 
müdürleri ile toplantı yapıldı. 
Toplantıya, Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan'ın yanı sıra İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın, İlçe 
Emniyet Müdürü Murat Soysay, 
Jandarma Bölük Kom. Aydın 
Biçak, Şube Müdürü Şeref 
İçoğlu ve Okul Müdürleri katıldı. 
“EĞİTİMDEKİ ASIL AMAÇ 
ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE 
HAZIRLAMAK”
Sözlerine geçen yıl ilçemizde 
yürütülen eğitimde akademik 
başarıyı artırma çalışmaları 

sonucunda, ortaokul ve lise 
düzeyinde hedeflenen başarı 
düzeyinin yakalandığını 
belirterek başlayan Kaymakam 
Uzan, gösterdikleri özverili 
çalışmalardan ötürü okul 
müdürlerine teşekkür etti.Geçen 
yıl başlatılan çalışmaların bu yıl 
da devam edeceğini ifade eden 
Kaymakam Uzan, Eğitimdeki 
asıl amacın çocuklarımızı 
geleceğe hazırlamak olduğunu 
belirtti. 
“ÇOCUKLARIMIZI MİLLİ VE 
MANEVİ DEĞERLERLE 
DONATIN”
Kaymakam Uzan, bunun 
öğrencileri fiziksel, psikolojik ve 
milli-manevi yönde donanımlı 
şekilde yetiştirdiğimiz taktirde 
mümkün olacağını vurguladı. Bu 
yıl ki hedef kitlenin tüm 
öğrenciler olduğunun altını 
çizerek, öğrencilerin 
motivasyonlarını arttırmaya, 
sosyal ve kültürel yaşantılarının 
zenginleştirilmesine, sağlıklı ve 
zinde yaşamlarının olmasına ve 

çağın gelişimlerini takip 
edebilecek düzeyde olmalarına 
yönelik eğitimsel çalışmalar ve 
projelerin uygulanması 
gerektiğini belirtti.
“ÇOCUKLARIMIZI SINIFLARA 
MAHKUM ETMEYELİM”
Okullarda yapılacak sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetlerle 
birlikte akademik başarının 
kendiliğinden geleceğini 
vurguladı.  Akademik başarının 
artmasında öğrencileri özgüvenli 
birer bireyler olarak yetiştirmenin 
önemine de değinen Kaymakam 
Uzan, öğrencilerin çağın 
gelişimlerini takip edebilmeleri 
gerektiğini ve bu durumu 
destekleyecek projelere 
öğrencilerin katılımlarının önemli 
olduğunu da sözlerine ekledi.
“SORUNLARINIZI BİRLİKTE 
ÇÖZECEĞİZ”
 Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, toplantıda İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve okul müdürlerinin 
devam eden eğitim-öğretim yılı 
ile ilgili olarak sorun, istek ve 
önerilerini dinledi. Eğitim-
öğretim yılının sorunsuz ve 
başarılı bir şekilde geçmesi ve 
hedeflenen düzeye 
erişilebilmesi için okul 
idarecilerin kilit rol oynadığını 
dile getiren Kaymakam Uzan, 
toplantıya katılanlara teşekkür 
etti.

ACIMIZ ÇOK BÜYÜK!
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Bartın'ın Amasra ilçesinde
maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle Bartın'a gitti.

lay bölgesinde sabah 

Osaatlerinde 
incelemelerde bulunan 

Muhammet Balta kendimin de 
bir maden mühendisi olduğunu 
belirterek " Acımız çok büyük! 
Milletçe derin bir üzüntü 
içindeyiz. 40 madenci 
kardeşimizi maalesef kaybettik. 
Amasra ilçemizde meydana 

gelen maden kazası sonrası 
derhâl başlatılan çalışmalar 
birçok kuruluşumuzun 
katılımıyla aralıksız şekilde 
sürüyor. Devletimiz tüm 
imkânlarıyla seferber olmuş 
durumda. İçişleri Bakanımız, 
Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanımız, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız,  Grup 

Başkan Vekilimiz, Milletvekili 
arkadaşlarımızla buradayız. 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Diyarbakır programını iptal etti 
ve Bartın'a geldi.  Bir kez daha 
hayatını kaybeden maden 
işçisi kardeşlerime Allah'tan 
rahmet yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum" dedi.
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VALİ BİLGİN, “ONLARIN AMAÇLARI
ZATEN BU ÜLKEYİ BÖLMEK”
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nca 27 Eylül'de güvenlik gerekçesiyle gidilmemesi için
yapılan uyarılara rağmen Şırnak'ta, 20 bin kişinin katılımıyla konser düzenlendi.

İ
ngiltere Dışişleri Bakanlığı'nca 
27 Eylül'de güvenlik 
gerekçesiyle gidilmemesi için 

yapılan uyarılara rağmen 
Şırnak'ta, 20 bin kişinin 
katılımıyla konser düzenlendi. 
Vakfıkebir'li hemşehrimiz Vali 
Osman Bilgin, ailesiyle gençlerle 
olduğunu belirterek, Onların 
amaçları zaten bu ülkeyi bölmek. 
Onlar buradaki Kürt halkının 
dostları değil. İngilizler de 
Almanlar da buraların 
düşmanları dedi.
Şırnak Valiliği ve Şırnak 
Belediyesi organizasyonuyla 
yapılan 'Şırnak Kültür Şöleni 
Konserleri'nde binlerce kişinin 
katıldığı konser düzenlendi. 
Şırnak Üniversitesi 
yerleşkesindeki futbol 

sahasındaki etkinliğe Şırnak 
Valisi Osman Bilgin, Belediye 
Başkanı Mehmet Yarka, Rektör 
Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl 
Emniyet Müdürü Cemal Dalman 
ve 20 bin kişi katıldı. Etkinlikte 
Şırnaklı dengbejler, yerel şarkıcı 
ve sosyal medya fenomeni 
Tıvorlu İsmail ile şarkıcı Alişan 
sahneye çıktı. Alişan ile Tıvorlu 
İsmail, konserde düet yaptı. 
Şırnaklılar, konserde 
seslendirilen şarkılarda halay 
çekip eğlendi.
“BURADA HUZUR VAR”
Şırnak Valisi Osman Bilgin ise 
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nca 
sosyal medyadan 27 Eylül'de 
güvenlik gerekçesiyle kente 
gidilmemesi yönünde yapılan 
uyarıyı hatırlatarak, ailesi ve 

gençlerle birlikte burada 
olduklarını söyledi. Bilgin, 
Onların amaçları zaten bu ülkeyi 
bölmek. Onlar buradaki Kürt 
halkının dostları değil. İngilizler 
de Almanlar da buraların 
düşmanları. Zaten Osmanlı'dan 
beri buraya düşmanlık yapmışlar. 
Malum 100 yıl önce bu bölgede 
başta Irak, Suriye olmak üzere 
karıştıranlar onlar. Bugün 
Suriye'de eğer 1 milyon insan 
ölmüşse bunun müsebbibi 
İngilizler, Almanlar ve Fransızlar, 
Amerikalılar. Burada huzur var. 
Mutluluk var. Gecenin bu 
saatinde insanlar mutlu bir 
şekilde eğleniyorlar. Güvenlikle 
ilgili hiçbir sorun yok. Ben onlara 
şunu söylemek istiyorum; eğer 
onlar Londra'da, Berlin'de 
rahatlarsa biz bugün burada 
Şırnak'ta huzuru ve güvenliği 
sağladığımız için rahatlar. Onlar 
şunu unutmasınlar; Avrupa Birliği 
ve NATO'nun sınırları Şırnak'tan, 
Hakkari'den başlar ve burası 
güvenliyse onlar da güvendedir. 
Şunu bilsinler ki aslında onlar, 
bize çok şey borçlular. Biz 
onların güvenliğini sağlıyoruz, 
huzurunu sağlıyoruz diye 
konuştu. Etkinlik, Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü Sanat 
Topluluğu gösterisi ve 
konserlerle gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar sürdü.
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BEŞİKDÜZÜ'NÜN 26 MAHALLESİ
KIRSAL MAHALLE OLDU 
Beşikdüzü Belediyesi ekim ayı meclis toplantıları iki oturum halinde gerçekleştirildi.

2023 yılı Beşikdüzü Belediyesi 
gider ve gelir bütçesinin, 2023 
yılı gelir tarifesinin görüşüldüğü 
toplantılarda belediyenin 2023 
yılı gelir ve gider bütçesi 
45.650.000,00 TL olarak 
kararlaştırıldı.  Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis 
Uzun'un talebi üzerine belediye 
meclis gündemine getirilen kırsal 
mahalle konusu komisyonlarda 
görüşüldü ve 26 mahalle kırsal 
mahalle olması oy birliği ile 
kabul edildi. 6360 Sayılı 
Büyükşehir Yasası sonrası köy 
statüsünden mahalle statüsüne 
geçen mahalleler şöyle: Ağaçlı, 

Akkese, Aksaklı, Anbarlı, 
Ardıçatak, Bayırköy, Bozlu, 
Çakırlı, Çıtlaklı, Dağlıca, Dolanlı, 
Duygulu, Gürgenli, Hünerli, 
Kalegüney, Korkuthan, Kutluca, 
Oğuz, Resullü, Sayvancık, 
Seyitahmet, Şahmelik, Takazlı, 
Yenicami, Yeşilköy ve 
Zemberek. Toplantı sonunda 
açıklamada bulunan Belediye 
Başkanı. Ramis Uzun:” 
Kararlaştırılan gelir ve gider 
bütçesi, gelir tarifesi ve 26 
mahallemizin kırsal mahalle 
tespitinin uygun bulunmasının 
ilçemize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

MİLLETVEKİLİ BALTA'DAN
MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet
Balta, muhtarların Türkiye idare sisteminin temel taşları olduğunu söyledi.

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 19 Ekim 
Muhtarlar Günü nedeniyle 
mesaj yayınladı.  Milletvekili 
Balta, mesajında, "1829 
yılından bugüne üzerinden 193 
yıl geçmiş olmasına rağmen 
idari teşkilatımızın bir parçası 
demokrasinin özü muhtarlık 
kurumu halen dimdik ayakta, 
hizmetlerini sürdürüyor. 
Demokrasinin bir gereği olarak 
bizzat vatandaşlar tarafından 
seçilen ve her biri milletin birer 
ferdi olan muhtarlarımız, görev 
yaptıkları mahallelerdeki 
sorunların çözümü, 
vatandaşların talep ve 
beklentilerini yerine getirilmesi 
yolunda, kamu idareleri ve yerel 
yönetimlerle işbirliği içinde 
hareket eden önemli birer 
hizmet odaklarıdır. Demokrasi 
zincirinin ilk halkasını oluşturan 
muhtarlık, fedakârlık ve sevgi 

gerektiren zor bir görevdir. 
Yakın mesai arkadaşlarım 
olarak gördüğüm muhtarlarımız 
da bu zorlu görevi büyük bir 
özveri ve meşakkatle yerine 
getirmektedirler. Dolayısıyla 
muhtarlarımızla karşılıklı 
istişare ve fikir alışverişinde 
bulunarak şehrimizin 
problemlerine çare üretiyoruz. 
İnşallah el birliğiyle bu güzel 
şehrin bütün sorunlarını en 
asgari seviyeye indireceğiz” 
dedi. Milletvekili Balta sözlerini 
öyle sürdürdü: “AK Parti olarak 
muhtarlarımıza hak ettiği 
değerin verilmesi, talep ve 
ihtiyaçlarının gözetilmesi 
konusunda büyük hassasiyet 
göstermekteyiz. Muhtarlık 
müessesesi, her dönem için 
önemli bir kurum olmuş ve bu 
müesseseyi vazgeçilmez kılan 
en önemli misyon, devlet ve 
milletin ortak temas noktası 
olma özelliği, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
yapılan Muhtarlar 
Buluşmalarıyla yeniden ön 
plana çıkmış ve müessese bu 
buluşmalarla en parlak 
dönemini yaşamaya 
başlamıştır.Son 20 yılda muhtar 
maaşları ve diğer hususlarda 
atılan adımlar bunun 
göstergesidir. Şöyle ki; İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü bünyesinde 
Muhtarlar Daire Başkanlığı 
kurulmuş ve bu birimle birlikte 
gerek başkentte gerekse 
başkentten taşra ile ilgili 
muhtarların ve muhtarlık 
kurumunun iş ve işlemlerini 

takip edilmesi açısından önemli 
bir yol kat edilmiştir. Bunun 
yanında taşrada da muhtarlar 
yalnız bırakılmayarak 
Muhtarların taleplerini yakından 
takip etmek amacıyla 
büyükşehir belediyelerinde 
muhtarlar daire başkanlığı, 
diğer belediyelerde ise 
muhtarlar müdürlüğü 
kurulmuştur. Bunun yanında 
Valiliklerde bir vali yardımcısı, 
büyükşehirlerde bir genel 
sekreter yardımcısı ve diğer 
belediyelerde ise bir başkan 
yardımcısı muhtarların 
taleplerinin takip edilmesinden 
sorumlu tutularak muhtarlık 
müessesesinin kamu nezdinde 
iş ve işlemlerinin hızlı, nitelikli 
ve etkili yürütülmesi noktasında 
önemli bir mesafe 
alınmıştır.Siyasi hayatı boyunca 
demokrasinin yerelden 
başladığına ve büyük devlet 
olmanın yolunun yerelden 
geçtiğine inanan 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan öncülüğünde, 
muhtarlarımızın öneri ve fikirleri 
bizler için her zaman ön planda 
olmuştur ve olmaya da devam 
edecektir. Bu vesileyle başta 
Trabzon'da görev yapan tüm 
Türkiye'deki Muhtarlarımızın 
Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. 
Hayatını kaybeden 
muhtarlarımıza da Allah'tan 
rahmet diliyorum. 
Muhtarlarımızla birlikte 
çalışmaktan büyük keyif 
aldığımızı belirtiyor, 
Muhtarlarımıza çalışmalarında 
başarılar diliyorum" 

MÜFTÜLÜĞÜN MİNİKLERİNDEN
"MEVLÎD-İ NEBÎ" ETKİNLİĞİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursunda eğitim öğretim gören 4-6 yaş grubu
minik öğrenciler için düzenlenen "Mevlîd-i Nebî" etkinliğine İlçe Müftüsü Şükür Küçük de katıldı.

Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın Yaygın 
Din Eğitimi Programı 

kapsamında Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'ne bağlı Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursunda eğitim 
öğretim gören 4-6 yaş grubu 
minik öğrenciler için "Mevlîd-i 

Nebî " etkinliği düzenlendi. 
Kur'an kursu öğreticilerinin 
organizasyonu ile düzenlenen 
etkinliğe Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük de iştirak etti.
Minikleri kursta ziyaret eden 
Müftü Küçük, öğrencilerle bir 
süre sohbet etti, seviyelerine 

uygun sorular sordu. 
Minikler, "Mevlid-i Nebi 
Haftası" dolayısıyla 
düzenlenen etkinlikte, 
kursta öğrendikleri bilgilerle 
hünerlerini sergilediler. 
İlâhiler ve salât-ü selâm 
okuyarak Peygamberimiz 
(s.a.s)'i anan minikler, 
Peygamberimizin doğum 
günü anısına hazırlanan 
pastayı da İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük ile birlikte 
kestiler. Öğrencilerin başarı 
ve heyecanından memnun 
kalan İlçe Müftüsü Küçük, 
öğrencilere, kursta görevli 
hocalara ve Kurs Yöneticisi 
Fatma Kopal'a teşekkür 
etti, eğitim öğretim 
hizmetlerinde 

muvaffakıyetler diledi. 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne 
bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda; 4-6 yaş grubu 75 
öğrencinin yanı sıra, 56 hafızlık 
öğrencisi olmak üzere  toplam 
131 öğrenci bulunuyor.

YENİ KOMUTANA BAŞARILAR DİLEDİLER
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir ve beraberinde bazı mahalle muhtarları ile birlikte, İlçe
Jandarma Komutanlığına yeni atanan Karakol Komutanı J.Kd. Üçvş. Ömer Harman'a“hoş geldin” ziyareti yaptılar.

akfıkebir İlçe Jandarma 

VKomutanlığına Karakol 
Komutanı olarak atanan 

J.Kd. Üçvş.Ömer Harman'a 
Vakfıkebirli Muhtarlar hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundular.Vakfıkebir Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir 
ve bazı mahalle muhtarları bir 
süre önce ilçeye atanan İlçe 
Jandarma Karakol Komutanı 
Harman'a ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerini ilettiler.
“HER ZAMAN YARDIMA 
HAZIRIZ”
Muhtarlar derneği başkanı İzzet 
Çilingir ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada, yeni Jandarma 
karakol komutanımıza hoş 
geldiniz ziyareti yaptık. Çilingir, 
her zaman kolluk kuvvetlerine 
yardımcı olmaya hazır 
olduklarını belirterek, “Geçmişte 
olduğu gibi yeni komutanımızla 
da saygı ve sevgi çerçevesinde 
çalışmalarımız olacak. Sizler 

bizlerin can ve mal güvenliğini 
sağlayan, vatanın ve milletin 
birlik ve beraberliğinin teminatı 
olan kahramanlarımızsınız. 
Başta İlçe Jandarma 
Komutanımız olmak üzere 
bütün personele şahsım ve 
muhtar arkadaşlarım adına 
teşekkür ediyorum. Allah sizleri 
her zaman korusun ve başarılı 
kılsın. Yeni görevinizde size ve 
ekip arkadaşlarınıza başarılar 
diliyoruz” dedi.
“MUHTARLARA TEŞEKKÜR”
Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Karakol Komutanı J. Kd. Üçvş. 
Ömer Harman birlikte 
çalışacağımız Muhtarlarımızın 
bu ziyaretlerinde kendilerini ve 
mahallelerini tanıma imkanı 
buldum. Ziyaretleri için 
Muhtarlar Derneği başkanımıza 
ve ziyarete gelen 
muhtarlarımıza teşekkür 
ederim. Devletin asayiş birimi 
olarak kendileri ile çalışmaktan 

büyük mutluluk duyduğumuz 
Muhtarlarımız, özellikle 
mahallelerimizde huzurun 
sağlanmasında en önemli 
makamdırlar. Bizler her zaman 
günün her saatinde 
mahallelerimizin ve 
muhtarlarımızın yanında olduk 
ve bundan sonra da olmaya 
devam edeceğiz. Herhangi bir 
sorunda muhtarlarımız bizleri 
mesai mefhumu gözetmeksizin 
arayabilirler ve ziyaret 
edebilirler. Görev süresi içinde 
en iyi şekilde hizmet vermeye 
çaba göstereceğini kaydeden J. 
Kd. Üçvş. Ömer Harman, 
"İlçeye bağlı 35 kırsal 
mahallemiz var. Bunları en kısa 
zamanda ziyaret edeceğim. 
İlçemizde asayişin sağlanması, 
halkımızın can ve mal güvenliği 
için görevimizin başındayız. 
Ziyaretlerinden dolayı 
muhtarlarımıza teşekkür 
ederim” şeklinde konuştu.
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TÜRKİYE-HOLLANDA DANIŞMA GÜNLERİ DÜZENLENİYOR
Türkiye-Hollanda Danışma günleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Trabzon İl Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenlendi.

T
oplantıya Sosyal Güvenlik 
Genel Müdürlüğü Yurtdışı 
Sözleşmeler ve Emeklilik 

Daire Başkanı Ramazan Elma, 
Hollanda Sigorta Kurumu Genel 
Müdürü Bert van Laar, Hollanda 
Sosyal İşler Ateşesi Yvonne 
Kokx, Trabzon SGK İl Müdürü 
Erdem Akbay ve yetkililer katıldı. 
SGK Trabzon İl Müdürü Erdem 
Akbay toplantıda yaptığı 
konuşmada “Bugün burada 
Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile 
Hollanda Sigorta Kurumu 
arasında Türk ve Hollanda 
vatandaşlarını bilgilendirmeye 
yönelik olmak üzere hazırlanan 
Türkiye-Hollanda Danışma 
Günleri programının açılışını 
yapmak üzere toplanmış 
bulunuyoruz. Sosyal Güvenlik 
Kurumu olarak yurt dışında 
çalışan vatandaşlarımızın sosyal 
güvenliklerine ilişkin hak ve 
menfaatlerinin korunması 
amacıyla bugüne kadar Türkiye 
ile 35 ülke arasında anlaşma 
imzalamış bulunmaktayız. 
Önümüzdeki üç gün boyunca 
Türkiye ve Hollanda'dan 16 
uzmanımızla vatandaşlarımıza 
rehberlik faaliyeti sunacağız. 
Vatandaşlarımız danışma 
günleri boyunca Hollanda'da 
geçen çalışma süreleri ve ev 
kadınlığı olarak geçirilen 
sürelerin borçlanılması, her iki 
ülkede geçen sigortalılık 
sürelerinin birleştirilmesi, geçici 
ziyaret, eğitim, daimî ikamet gibi 
amaçlarla geçirilen sürelerde her 
iki ülkedeki sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanılabilmesi gibi birçok 
konuda bilgi edinebileceklerdir. 
Çok verimli olacağını 
düşündüğüm bu organizasyonun 
tertiplenmesinde emeği 
geçenlere, yurt dışından ve 
Ankara'dan ilimize gelerek bu 

danışma hizmetlerini yürütecek 
olan başta Yurtdışı Sözleşmeler 
ve Emeklilik Daire Başkanımız 
Sayın Ramazan Elma'ya ve 
Hollanda Sigorta Kurumu Genel 
Müdürü Sayın Bert van Laar'a 
çok teşekkür ediyorum. Faydalı 
bir program olmasını temenni 
ediyor hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.” dedi. Toplantının 
devamında Hollanda Sigorta 
Kurumu Genel Müdürü Bert Van 
Laar konuşmada "Bugün 
buradaki herkese, özellikle de 
SGK heyeti başkanı ve il 
müdürlerine sıcak bir karşılama 
sunmak isterim. SVB (Hollanda 
Sigorta Kurumu) adına SGK'ya 
bu danışma günlerini yeniden 
düzenlediği için samimi bir 
şekilde teşekkür ederim.
Son yıllarda Konya, İzmir ve 
Antalya'nın yer aldığı Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde danışma 
günleri düzenlenmiştir. Bundan 
önceki son organizasyon Eylül 
2019'da İstanbul'da 
gerçekleşmiştir ve bu tarihten 
sonra COVİD-19 pandemisi 
sebebiyle geçici olarak 
durdurulmuştur. Neyse ki geçen 
Haziran yılında Hollanda'da 
danışma günlerini organize 
edebildik ve 3 yıllık bir aradan 
sonra Türkiye'de yeniden 
danışma günlerinin 
gerçekleşmesinden memnunum. 
Bu da SVB ve UWV'nin 
potansiyel sigortalılarının bir kez 
daha çeşitli Hollanda sosyal 
sigorta planları hakkında soru 
sorma şansına sahip olacağı 
anlamına gelmektedir. 
Zaanstad'daki danışma 
günlerinin yanı sıra, 2019'dan 
önce çeşitli yerlerde (Rotterdam, 
Utrecht, Leiden ve başka 
yerlerde) danışma günleri 
düzenlenmiş, böylece potansiyel 
sigortalılar SGK meseleleri 

hakkında sorular sorabilmiştir. 
Bu danışma günlerinin SGK ve 
SVB'nin Haziran ayında 
Zaanstad'da ortak düzenlediği 
ve 250'den fazla sigortalının 
aldığı yardımdan son derece 
memnun olduğu danışma 
günleri programı kadar başarılı 
olacağını umuyorum. 
Hollanda'nın Ankara 
Büyükelçiliği'nin Sosyal İşler 
Bürosu Türkiye'de çok sayıda 
kişiye hizmet etmektedir: 
Hollanda'dan emekli maaşı alan 
22,500; ölüm yardımı alan 350; 
UWV yardımı alan 4,350 ve 
göçmen 2,800 kişi 
bulunmaktadır. Önümüzdeki üç 
gün boyunca insanlar sosyal 
işler personeline yardımlar, 
vergilendirmeler, sağlık sigortası 
ve daha fazlası hakkında sorular 
için başvurabilirler. Bunu 
yapabilmeleri çok önemlidir. 
SGK ile SVB arasındaki yakın iş 
birliğinden gurur duyuyorum. 
Son yıllarda çeşitli konularda 
mükemmel iş birliği anlaşmaları 
yapabildik. Örneğin, SVB 
inceleme kararlarını doğrudan 
Hollanda'da SGK İl 
müdürlüklerine gönderme 
konusunda çalışmaların merkezi 
Ankara'daki SGK genel 
müdürlüklerinden il 
müdürlüklerine kaydırılmıştır. Bu 
da emekli aylıkları ve ölüm 
yardımları için taleplerin artık 
doğrudan il müdürlüklerine 
gideceği anlamına gelmektedir. 
Bu işleyiş iyi çalışmaktadır. 
Bugüne kadar ademi merkeziyet 
olumlu bir etki yaratmıştır. Büro 
tüm müdürlüklerin Hollanda 
yasaları hakkında iyi 
bilgilendirilmesini nasıl 
sağlayacağı ile ilgili olarak SGK 
ile görüşmeye isteklidir. Şimdiye 
kadar birçok olumlu deneyim 
yaşandığını söyleyebiliriz. 
Bundan duyduğum memnuniyeti 
dile getirmek isterim. Bu 
danışma günlerinde SVB ve 
SGK gelecek yılın danışma 
günlerinin planlamasını 
tartışacaktır. Şimdi herkesin üç 
gün boyunca çok üretken 
olacağını ve sigortalılarımızın 
ihtiyaç duydukları yardımı 
aldıklarını ve sorularının 
yanıtlandığını hissedeceklerini 

umuyorum. Bir kez daha SVB 
adına SGK'ya bu danışma 
günlerini düzenlediği ve 
kuruluşlarımız arasındaki verimli 
iş birliği için teşekkür ederim." 
Yurtdışı Sözleşmeler ve 
Emeklilik Daire Başkanı 
Ramazan Elma ise şöyle devam 
etti; “1960'lı yıllardan itibaren 
yurt dışına çalışmaya giden 
vatandaşlarımızın gittikleri 
ülkelerin sosyal güvenlik 
mevzuatı ile Türk sosyal 
güvenlik mevzuatının farklı 
olmasından kaynaklanan 
sorunlarını çözmek ve 
Anayasamızda vurgulanan 
“Sosyal Devlet” anlayışı ilkesine 
uygun olarak herkese sosyal 
güvenlik hakkını sağlamak 
amacıyla, vatandaşlarımızın 
yoğun olarak yaşadığı yabancı 
ülkeler ile ülkemiz arasında 
sosyal güvenlik sözleşmeleri 
imzalanmaya başlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda, İspanya ve 
Portekiz'in taraf olduğu Avrupa 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
de hesaba katarsak toplamda 35 
ülke ile ikili sosyal güvenlik 
sözleşmesi imzalamış 
bulunmaktayız. Türkiye ile 
Hollanda Krallığı arasındaki 
sosyal güvenlik sözleşmesi 5 
Nisan 1966 tarihinde imzalanmış 
ve 1 Şubat 1968 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Sosyal 
güvenlik alanında iki ülke 
arasında 56 yıllık bir işbirliği söz 
konusudur. Sözleşmelerin 
imzalanması aşamasında sonra, 
iki ülke sosyal güvenlik 
kurumları arasında, sözleşmenin 
uygulanmasıyla ilgili konuların 
görüşüldüğü, uygulamada 
karşılaşılan sorunların istişare 
edildiği, ülkelerin kendi iç 
mevzuatlarında yaptıkları 
değişiklikler hakkında birbirlerini 
bilgilendirdikleri toplantılar 

yapılmaktadır. Bu toplantılarda 
her iki ülke sigortalılarının hak 
ve menfaatlerinin en üst 
düzeyde korunmasını 
sağlayacak yöntemler 
geliştirilmekte ve uygulamada 
karşılaşılan sorunlara çözüm 
üretilmektedir.
Bu maksatla dost ülke Hollanda 
ile son toplantımızı 5-6 Ekim 
2022 tarihinde İzmir'de 
gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 
Akabinde bugün Türkiye-
Hollanda Danışma Günleri 
kapsamında Hollanda heyetini 
ülkemizin güzide şehirlerinden 
Trabzon'da misafir etmekten 
büyük onur duyduğumuzu 
belirtmek isterim. Sosyal 
Güvenlik Kurumu olarak, 
vatandaş odaklı hizmet anlayışı 
içinde etkin ve kaliteli bir şekilde 
hizmet sunmayı görev edinmiş 
bulunmaktayız. Hizmet 
kalitesinin yükseltilmesi 
bakımından, vatandaşlarımızın 
bilgiye erişimi bizim için büyük 
önem taşımaktadır. Yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımıza 
sosyal güvenlik hizmetini en iyi 
şekilde sunabilmekte 
görevimizin bir parçasıdır.  Bu 
bağlamda Türk vatandaşlarının 
yoğun olarak yaşadığı 
sözleşmeli ülke Hollanda ile 
“Danışma Günleri” etkinlikleri 
düzenleyerek bilgiyi 
vatandaşlarımızın ayağına 
götürüyoruz. Türkiye-Hollanda 
Danışma Günleri; yurt dışı 
sigortalılarını ve bunların hak 
sahiplerini sosyal güvenlik 
hakları konusunda 
bilgilendirmek ve sorunlarına 
çözüm bulmak amacıyla Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile Hollanda 
Sigorta Kurumu (SVB) 
tarafından her iki ülke 
topraklarında ortaklaşa 
düzenlenmekte ve bu 

etkinliklerde iki ülkenin 
uzmanları tarafından ücretsiz 
danışmanlık hizmeti 
sunulmaktadır.
Bu yıl Trabzon ilimizde 
düzenlediğimiz etkinlik 
kapsamında; Trabzon, Rize, 
Gümüşhane, Giresun, Bayburt 
ve Ordu illerinde ikamet eden 
sigortalılarımız ve hak 
sahiplerinin sorularına cevap 
vermek için her iki ülkenin 
uzmanları 18-19-20 Ekim 2022 
tarihlerinde 3 gün boyunca 
hizmet vereceklerdir. 
Etkinliğimizi vatandaşlarımıza 
duyurmak amacıyla 
Kurumumuzun sosyal medya 
hesaplarından duyuru yapılmış, 
yerel medyaya ilan verilmiş, afiş-
broşür basımı yapılmış ve 
etkinliğimizin kapsama aldığı 
Trabzon, Rize, Gümüşhane, 
Giresun, Bayburt ve Ordu 
illerimizde ikamet eden birçok 
vatandaşımıza davet mektubu 
gönderilmiştir.
2009 yılından beri Hollanda ile 
ülkemizde karşılıklı olarak 
gerçekleştirdiğimiz “Türkiye-
Hollanda Danışma Günleri” 
etkinliklerinde bugüne kadar 
birçok vatandaşımıza danışma 
hizmeti sunulmuştur. 
Önümüzdeki üç gün boyunca 
Trabzon Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğü Hizmet Binamızda 
yapılacak olan etkinliğimizde 
kıymetli vatandaşlarımızın 
Türkiye-Hollanda Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin 
öngördüğü sosyal güvenlik 
haklarına ve yurt dışında geçen 
sürelerinin borçlanma yoluyla 
değerlendirilmesine ilişkin 
sorularını Türk ve Hollandalı 
uzmanlarla birebir yapacakları 
görüşmelerle cevaplandırmayı 
ve sorunlarına çözüm bulmayı 
amaçlıyoruz." Dediler.

VAKFIKEBİR 1874 FK TUTULMUYOR: 5-2
Vakfıkebir temsilcisi Vakfıkebir 1874 FK U18 takımı kendi saha ve seyircisi önünde
oynadığı Erdoğduspor müsabakasını mükemmel bir oyunla kazanmasını bildi. 

V
akfıkebir İlçe 
stadyumunda misafir 
ettiği Erdoğduspor 

karşısında mükemmel bir futbol 
oynayan Vakfıkebir 1874 FK 
U18 takımı sahadan 5-2 gibi net 
bir skorla ayrılmasını bildi. 
Vakfıkebir 1874 FK U18 
takımının gençleri oynadıkları 
futbol ile gelecekte 
ağabeylerinin yerini 
alacaklarının sinyalini verdiler. 
Oynadığı maçlarda aldıkları 
başarılı sonuçların ardından 

Vakfıkebir ilçesini en iyi şekilde 
temsil etmenin haklı gururunu 
yaşayan gençler, maç sonunda 
sevinç çığlıkları ile kameralara 
boz verdiler. Vakfıkebir 1874 FK 
Takım yöneticileri ve teknik 
heyet başta olmak üzere genç 
futbolcuları kutluyor bundan 
sonraki maçlarda başarılar 
diliyoruz.  
Stad: Vakfıkebir İlçe Stadı
Hakemler: Enes Yakup Baş***, 
Selçuk Bekçi***, Haktan Işık 
Ersoy***

Vakfıkebir 1874 FK : 
Haktan***, Furkan***, 
Muhammet***, Cevat Ali***, 
Yiğithan***, Enes Talha***, 
Erdem***, Gökdeniz***, 
Metehan***, Efe***, Mustafa 
Haktan***
Erdoğduspor: Şahin*, Samet*, 
Faruk*, Berkay*, Metehan*, 
Davuthan, Caner*, Berat*, Berat 
Hasan*, Tuna Kansu*, Mehmet*
Goller: Gökdeniz (2), Efe (2), 
Metehan Vakfıkebir 1874 FK, 
Caner (2) Erdoğduspor 

21.10.2022

VAKFIKEBİR VETERANLARA
LİDERLİK YAKIŞIYOR: 7-0
2022-2023 Kenan Kahraman sezonunda A Grubunda mücadele eden Vakfıkebir Veteranlar tarımı
sezonun üçüncü maçında kendi evinde Of  Veteranlar takımını farklı yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

2022-2023 Kenan Kahraman 
sezonunda A Grubunda 
mücadele eden Vakfıkebir 
Veteranlar Futbol tarımı 
sezonun üçüncü maçında kendi 
sahasında Of Veteranlar takımı 
7-0 mağlup etti. Şampiyonluğun 
en güçlü takımı olan Vakfıkebir 
temsilcimiz maçın ilk yarısını 3-
0 önde kapattı. Maçın ikinci 
yarısında da üstünlüğünü 
sürdüren Vakfıkebir Veteranlar 
maçtan 7-0 gibi net bir skorla 
ayrılmasını bildi. A gurubunda 
oynadığı üç maç sonunda 
topladığı 7 puanla liderlik 
koltuğuna oturan Vakfıkebir 
Veteranlar +13 averajla 3 maç 
sonunda en çok gol atan takım 
oldu. Vakfıkebir temsilcimizin bir 
diğer maçı ise bu hafta sonu 
Pazar günü saat : 13 de 
Çarşıbaşı İlçe stadyumunda 
Çarşıbaşı Veteranlara karşı 
oynayacak. Çarşıbaşı 
Veteranlar ise gurupta 4 puanla 
4. Sırada yer alıyor. 
Stat: Vakfıkebir İlçe Stadı

Hakemler: Abdulkadir 
Muhcu***, Muhammet Yavuz***, 
Mehmet Türkmen***
Vakfıkebir Veteranlar: 
Şenol***, Serkan***(Ahmet 
Kaya***), Halil***, 

Yalçın***(Fatih***), Mesut****, 
Oğuzhan***, Turan***(Osman 
Tirgil***), Zafer***( Ahmet 
Uzun***), Osman 
Çil***(Sadık***), 
Hasan***(İlkay***),  Ali 
Osman***
Of Veteranlar: Yusuf*, Yusuf 
Koçin*, Orhan*, Murat*, Veysel*, 
Orhan Dönmez*, 
Hakan*(Nihat*), 
Muhammet*(Yusuf Kurt*), 
Hakan Saral*, Murat 
Bölükbaşı*(Yalçın*), 
Mustafa*(Adem*)
Goller: Ahmet Uzun, Zafer,  
Yalçın, Mesut (2), Ahmet 
Kaya(2) Vakfıkebir Veteranlar

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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Deplasmandaki Monaco yenilgisi ve ligdeki Kasımpaşa beraberliğiyle sarsılan Trabzonspor, taraftarı önünde patlama yaptı.
Bordo-Mavililer, Fransız ekibini farklı skorla dağıttı, Avrupa Ligi'nde ilk 2 hedefi doğrultusunda çok kritik bir zafer kazandı.

04

illi araya 3 maçlık galibiyet serisiyle 

Mgiren Trabzonspor , dönüşte yoğun 
fikstüre kötü başlamıştı... Geçtiğimiz 

hafta Monaco deplasmanında 3-1'lik skorla 
mağlup olan Bordo-Mavililer, sonrasında 
Akyazı'da Kasımpaşa ile 0-0 berabere 
kalmıştı. Bu maç UEFA Avrupa Ligi'nde 
Trabzonspor'un iddiasını sürdürmesi için çok 
kıymetliydi. Karadeniz ekibi, H Grubu'nun 
favorisi olarak gösterilen Monaco'yu adeta 
perişan etti. İlk yarının sonlarına doğru 
konuk ekip, golü kendi kalesine attı. İkinci 
yarıda Fırtına çıktı! Vitor Hugo'nun kafa 
golüyle farkı ikiye çıkartan Trabzonspor, 
Bardhi'nin frikiğiyle rakibinin direncini 
tamamen kırdı.
AKYAZI'DA MÜTHİŞ DESTEK
Kritik Monaco karşılaşmasında 
Trabzonspor'u 25 bin taraftarı destekledi... 
Akyazı'da tribünlerin önemli bir bölümü boş 
kalmasına rağmen maça gelenler bir dakika 
olsun susmadı. Özellikle Vitor Hugo'nun 
ikinci yarının başında attığı golün ardından 
taraftarların desteği iyice arttı. Karadeniz 
ekibi, Kızılyıldız'ın ardından Monaco'yu da 
evinde yenerek, UEFA Avrupa Ligi H 
Grubu'nda puanını 6'ya yükseltti.

TRABZONSPOR, MONACO'YU PERİŞAN ETTİ

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇINDA GOL YAĞDI
KAZANAN ÇIKMADI, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u

ağırladı. Bol gollü geçen dev mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

odafone Park'ta oynanan dev 

Vmücadelenin 11'inci 
dakikasında Maxi Gomez, 

Trabzonspor'u öne geçiren golü 
kaydetti. Gomez, bu golle birlikte 
Süper Lig'de ilk kez ağları sarstı. İlk 
yarı bitmeden Trabzonspor'a karşılık 
veren Beşiktaş, Larsen'in 26'ıncı 
dakikada kendi kalesine attığı golle 
skorda eşitliği sağlamayı başardı. 
Bu golden kısa süre sonra ise 
bordo-mavili ekip, 36'ıncı dakikada 
son haftaların formda ismi 

Trezeguet ile yeniden öne geçti ve 
ilk yarının skorunu belirledi. İkinci 
yarıya rakibinden daha baskılı 
şekilde başlayan Beşiktaş, aradığı 
golü 70'inci dakikada Cenk 
Tosun'dan buldu. 90+5'te ise Yusuf 
Yazıcı, Gedson Fernandes'e yaptığı 
hareket sonrasında kırmızı kart 
gördü. Karşılaşmanın devamında 
başka gol olmadı ve mücadele 2-2 
eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla 
Beşiktaş'ın puanı 19, 
Trabzonspor'un puanı ise 18 oldu.
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15'Lİ RAGBİ ERKEK MİLLİ
TAKIMI, SIRBİSTAN'A 23-6 YENİLDİ
Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2
Güney Ligi Grup müsabakasında Sırbistan'a 23-6 yenildi.

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli 
Takımı, Avrupa Konferans 2 
Ligi Güney Grup'ta, Sırbistan 
ile Vakfıkebir Stadı'nda 
karşılaştı. İlk yarısı 13-3 
Sırbistan'ın üstünlüğüyle sona 
eren karşılaşmada, 15'li Ragbi 
Büyük Erkek Milli Takımı, 
Sırbistan'a 23-6 mağlup oldu.
"HER MAĞLUBİYETİN 
MUTLAKA BİR BAHANESİ 
OLUR AMA BİZ 
BAHANENİN ARKASINA 
SIĞINMIYORUZ"
Maçın ardından gazetecilere 
açıklamalarda bulunan 
Türkiye Ragbi Federasyonu 
Başkanı Murat Pazan, 
"Mağlup olduk. Her 
mağlubiyetin mutlaka bir 
bahanesi olur ama biz 
bahanenin arkasına 
sığınmıyoruz. Ragbi, burada 
6-7 yıllık serüveni olan bir 
branş. Dolayısıyla 
arkadaşlarımız gerçekten 
kıran kırana dediğimiz şey bu 
olsa gerek, sakatlanmak 
uğruna her şeyi yaptılar. 
Bazen olmayınca olmuyor. 
Dediğim gibi 6 yıllık sürede 
ancak bu kadar olabilir. 
Karşımızdaki ülkeler 50-60 
yıldır bu sporları yapan 
ülkeler." ifadelerini kullandı. 
Takım olarak zamana 
ihtiyaçları olduğunu aktaran 
Pazan, "Bahanenin arkasına 

sığınmıyoruz ama zamana 
ihtiyaç var. Bir anda her şey 
olsun istiyoruz ama başarı için 
bütün parametrelerle 
tamamlamanız gerekiyor. Ben 
inanıyorum ki Türk milletinin 
kanına da yapısına da uygun 
bir branş. Özellikle Trabzon'a 
maçı vermemizin 
sebeplerinden birisi de buydu. 
Önümüzdeki yıllarda çok daha 
güzel yerlerde olacaktır. Türk 
genci, Türk kadını her yerde 
en iyisini zaten yapıyor. Ragbi 
de bir gün bir yerlere gelecek. 
Hep beraber çok güzel 
başarıları izleyeceğiz diye 
düşünüyorum." şeklinde 
konuştu.
NGUE; ÜZÜNTÜLÜYÜZ            
Ragbi Milli Takımımızın Teknik 
Direktörü Cherokee Sylvain 
Ngue,  karşılaşma sonrasında 
yaptığı açıklamada 
Vakfıkebir'de gördükleri yoğun 
ilgi dolayısıyla Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta başta olmak üzere, İlçe 
Kaymakamı Hacı Arslan 
Uzan, Vakfıkebir İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürü Yunus Ali 
Civil ve tüm Vakfıkebirlilere 
teşekkür etti. Cherokee 
Sylvain Ngue müsabakada iyi 
bir mücadele ortaya 
koymalarına rağmen beklenen 
neticeyi alamadıklarını bunun 
içinde son derece üzüntü 

duyduklarını dile getirerek 
daha çok çalışarak bir sonraki 
karşılaşma olan Karadağ 
müsabakasına galibiyet için 
çıkacaklarını söyledi. Ngue, 
“Bize her ye Trabzon' sloganı 
ile Trabzon'a olan sevgisini de 
dile getirdi.
VAKFIKEBİR EKMEĞİ 
YİYEREK GALİBİYETLERİNİ 
KUTLADILAR  
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Türkiye 
Ragbi Federasyonu Başkanı 
Murat Pazan'a, milli 
takımımızın sporcularına, 
teknik heyetine, Sırbistan Milli 
Takımının teknik heyetine ve 
sporcularına Vakfıkebir 
Ekmeği hediye etti. Vakfıkebir 
Ekmeğini çok beğendiklerini 
ifade eden Milli Takımımızın 
ve Sırbistan Milli Takımının 
sporcuları sahada ekmeğimizi 
tattılar. Karşılaşmayı, 
Vakfıkebir Kaymakamı Hacı 
Arslan Uzan, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Trabzon Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Hayrullah 
Ozan Çetiner ve Türkiye 
Ragbi Federasyonu Başkanı 
Murat Pazan, Vakfıkebir İlçe 
Gençlik ve Spor Müdürü 
Yunus Ali Civil, siyasi parti ilçe 
başkanları, Belediye Meclisi 
Üyeleri ve vatandaşlar 
izlediler. 
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Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

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

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

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

BAYILSA

BAYILSA

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

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

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

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

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

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

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

0 533 419 53 15

DAVETİYEDE

DEV
KAMPANYA

DAVETİYEDE

DEV
KAMPANYA

SATILIK LÜX DAİRELER

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

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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