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> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

SÝZLER VATANDAÞIMIZIN VE
DEVLETÝMÝZÝN TEMSÝLCÝSÝSÝNÝZ
Vakfıkebir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2023 yılı faaliyet dönemi
mütevelli heyeti üye seçimi Vakıf Müdürü İsmet Bank başkanlığında gerçekleştirildi.

KADINA YÖNELÝK ÞÝDDETLE
MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme
Koordinasyon Toplantısı, İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan Başkanlığında yapıldı.

BU UÇURUM TEHLÝKE
SAÇMAYA DEVAM EDÝYOR!

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

Vakfıkebir'e DSİ tarafından 5 adet tersip bendi, 2 adet yaya köprüsü, 4395 metre taşkın kontrol yapısı yapılacak.

Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi ile Tarlacık Mahallesi bağlantı yolu üzerinde bulunan “UÇURUM” bölgesinde yaşanan
trafik kazaları sonrası vatandaşlar can kaybı yaşanmadan bu bölgeye alternatif yol yada taş duvar yapılmasını istiyorlar.  

> Abdulkadir AYNACI 2'de > Sadık AYDIN 3'de
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VAKFIKEBÝR'ÝMÝZE HAYIRLI OLSUN

V
akfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi ile 
Tarlacık Mahallesi bağlantı yolu üzerinde 
bulunan “UÇURUM” bölgesinde yaşanan trak 

kazaları sonrası vatandaşlar can kaybı yaşanmadan 
bu bölgeye bariyer yapılmasının yanı sıra bir an önce 
alternatif bir yolun yapılmasını istiyorlar.
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı, İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan Başkanlığında yapıldı.

İ
lçemizde Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
Koordinasyon Toplantısı 

Kaymakamlık toplantı 
salonunda yapıldı. 
Toplantıya; İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
Cumhuriyet Savcısı Kadir 
Enes Atilla, Hakim Kübra 
Mercan, İlçe Jandarma 

Komutanı J.Ütğm. Mert 
Oğuztarhan, İlçe Emniyet 
Müdürü Murat Soysay, 
Sosyal Hizmetler Merkezi 
Müdürü Yaşar Saral, Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 
Müftü Şükür Küçük, Gençlik 
ve Spor Müdür Yunus Ali 
Civil, İşkur İlçe Hizmet 
Merkezi Müdürü Halime 
Bayraktar, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı Müdürü İsmet Bank ve 
kurul üyeleri katıldı. 
“AİLE İÇİ İLETİŞİMİ 
GÜÇLENDİRMEK, AİLE 
BAĞLARINI DİRİ TUTMAK 
VE HUZUR ORTAMINI 
SAĞLAMAKLA 
MÜMKÜNDÜR”
Toplantıda konuşan 
Kaymakam Dr Hacı Arslan 
Uzan, aile içi şiddetin 
önlenmesi konusunda 

toplum olarak hepimize 
büyük sorumluluklar 
düştüğünü kaydederek, bu 
çerçevede İlçemiz özelinde 
çalışmaların 
sürdürüldüğünü söyledi. 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından 1 Temmuz 
tarihinde 2022-2025 
tarihlerini kapsayacak 
Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele 4. Ulusal Eylem 
Planı'nın açıklandığını 
hatırlatan Kaymakam Uzan: 
“2022 Faaliyet planı 
doğrultusunda çalışmalar 
devam etmektedir. Kadına 
şiddetle mücadelede 
toplumun tüm kesimlerinin 
katkı sağladığı uygulamalar 
mücadelenin başarısı 
açısından önemlidir. 
Devletimizin bu konudaki 
duruşu şiddete karşı sıfır 

tolerans ilkesidir. Bu 
doğrultuda ülke genelinde 
benzer toplantılar 
yapılmaktadır. Bizlerde 
Vakfıkebir olarak tüm 
sorunları, mevcut durumu 
ve yapılacak çalışmaları 
gözden geçirerek Kadına 
Yönelik Şiddet ile mücadele 
edeceğiz. Şiddeti önlemenin 
yollarından birisi de aile içi 
iletişimi güçlendirmek, aile 
bağlarını diri tutmak ve 
huzur ortamını sağlamakla 
mümkün. Bizler bireyi ne 
kadar iyi eğitebilirsek, bu 
konuda ne kadar çok 
farkındalık oluşturabilirsek, 
şiddeti önlemede 
konusunda da o kadar 
başarılı olacağımızı 
düşünüyorum” dedi. 
Toplantı, görüş ve önerilerin 
değerlendirilmesinin 
ardından sona erdi.

Ahmet KAMBUROĞLU

“HANÝ ÞEFFAFLIÐIMIZ”
Ziraat odası seçimleri öncesi mahallelerde 

delege seçimleri yapılıyor…
Geçen hafta Pazar günü ise Vakfıkebir'de 

delege seçimi gerçekleşti…
Nedir bu delege seçimleri; mesela 

Vakfıkebir'de 46 mahalle var…
Bu 46 mahalleden bir kişi delege oluyor. 

Bu delege ise seçimle birlikte geliyor ama 

Vakfıkebir'de sistem bir hayli değişik…
Bu 46 delege ise Ziraat Odası 

seçimlerinde oy kullananlar olmuş oluyor...
Bu sistem biraz farklı Vakfıkebir'de…
46 mahalle muhtarlarının bazıları hiç seçim 

sandığı kurmadan, delegelerini 

yazmışlar…
Bazı muhtarlar ise hiçbir çiftçiye haber 

vermeden seçimi oluşturmuşlar…
Hep bir usulsüzlüktür gidiyor…
Ziraat odası delege seçimlerinden neden 

muhtar korkar?
Neden sandık kurmaktan çekinir?
Tabi bilmiyoruz…
Seçim şeffaıktır…
Hangi seçim olursa olsun usul ne 

gerektiriyorsa onu uygulamak gerekir. 

Herkes kendi kafasına buyruk olursa vay 

halimize…
Gerçi Vakfıkebir'de herkes kendi kafasına 

buyruk şekilde yapmış ya seçimi…
İlgillier bu konuyu araştırıp, gereği ne ise 

onu yapmalarını bekliyoruz…
*************************
Vakfıkebir hastalıktan kırılıyor…
Aile sağlığı ve hastaneler ağzına kadar 

dolu…
Okullarda ise günlük gelmeyen öğrenci 

sayısı 150 civarı…
Her evde en az 2 kişi hasta…
Okullar açık, salgın devam ediyor…
Bazen de eczanelerde ilaç bile 

bulunmuyor…
Valilik okullarda herhangi bir tatil 

gerçekleştirmedi. Acaba tatil gibi bir durum 

olacak mı?
Salgın her geçen gün artıyor…
Ne gibi bir tedbir alınacak, bilinmiyor…
*************************
İlçe de esnaf için ne yapılmış…
İlçe de önde gelenler esnafın işlerini 

iyileştirmelerine yardımcı olabilmişler mi? 

yoksa oturup yorum mu yapmışlar?
İlçenin durumu nedir?
İlçe de esnaf iş yapabiliyor mu?
İlçe de neler oluyor sorgulayan var mı?
Esnaf temsilcisi, esnafın hakkına sahip 

çıkıyor mu?
Esnafın hakkına tecavüz edenlerin 

karşılarında durabiliyor mu?
İlçenin sorunlarının başında esnaar 

geliyor. Esnaf iş yapamayınca işsizlik ve 

parasızlık başlıyor. Parasız kalan esnaf, 

ödemelerini, kredilerini, eleman ücretlerini, 

sigortalarını ödeyemedi mi? ne olur…
Yorum sizin…
İlçede çay içelim, bacak bacak üzerine atıp 

kahvemizi yudumlayalım, kakara kikirik 

yapalım, her şeye olumlu bakalım, 

olumsuzluk olduğunda duyuyormuş gibi 

yapalım bir iki yorum sonra arkamıza 

bakmadan devam edelim…
Bir market furyasıdır gidiyordu. Evet, en 

büyük sorunlardan birisi de buydu. Küçük 

esnaf ilçede iş yapamayınca dolaylı bir 

şekilde herkesi etkiliyor. Küçük esnaf 

birbirine bağlantılı olduğundan herkes 

etkilenmiş oluyor…
Esnafımıza hayırlı işler/bol kazançlar 

diliyorum…
Tabi kazanabiliyorsak…

VAKFIKEBİR'İMİZE HAYIRLI OLSUN Vakfıkebir'e DSİ tarafından 5 adet tersip bendi, 2 adet
yaya köprüsü, 4395 metre taşkın kontrol yapısı yapılacak.

V
akfıkebir'e DSİ 
tarafından 5 adet 
tersip bendi, 2 adet 

yaya köprüsü, 4395 metre 
taşkın kontrol yapısı 
yapılacak. Vakfıkebir İlçe 
Merkezindeki Fol Deresi ile 
9 adet yan derede yapılacak 
olan yatırımların yapım 
sözleşmeleri, DSİ Bölge 
Müdürü Cengiz Han 
Kılıçaslan ile yüklenici rma 
ADM Mimarlık İnşaat 
Anonim Şirketi arasında 
imzalandı.
“VAKFIKEBİR'İMİZE 
HAYIRLI OLSUN”
 Yapılacak olan çalışmalarla 
ilgili bilgi veren Vakfıkebir 

Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
“Bölgemizde iklime bağlı 
olarak zaman zaman sel ve 
su taşkınları ile 
karşılaşıyoruz. 
Yaşanabilecek doğal afetlere 
önceden önlem almak 
amacıyla yapılacak olan 
yatırımlara büyük önem 
veriyor ve yakında takip 
ederek ihtiyaçlar 
doğrultusunda 
gerçekleşmesi için 
taleplerde bulunuyoruz. Bu 
gayretlerimizin karşılığını da 
alıyoruz. DSİ tarafından ilçe 
merkezimizden geçen Fol 
Deresi ve 9 yan dere 

üzerinde yapılacak yeni 
yatırımların sözleşmesi 
imzalandı. Vakfıkebirimize 
hayırlı olsun. Sözleşme 
bedeli 33 milyon 853 bin TL 
olan yeni iş kapsamında 5 
adet tersip bendi, 1813 
metre betonarme U kanal, 
1453 metre beton ağırlık 
duvar, 601 metre kargir 
duvar, 527 dere yatağı 
kaplama, 177 adet kaskat, 6 
adet menfez ve 2 adet yaya 
köprüsü yapılacak.  İmalatlar 
Fol Deremiz ile 9 adet yan 
derede yapılacak ve en geç 
750 günde tamamlanacak. 
Böyle önemli bir yatırımın 
ilçemize gelmesini sağlayan 
Başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, Tarım 

ve Orman Bakanımız Sayın 
Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye, 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya, AK 
Parti Trabzon 
Milletvekillerimiz Adnan 
Günnar'a, Bahar 
Ayvazoğlu'na, Salih Cora'ya, 
DSİ GEnel Müdürü Prof. Dr. 
Lütfü AKCA'ya,  DSİ 22. 
Bölge Müdürü Cengiz Han 
Kılıçaslan'a ve emeği geçen 
herkese ilçem adına 
teşekkür ediyorum” dedi. AK 
Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun ise, Vakfıkebir'e 
hizmet etmek için yoğun bir 
gayretle çalıştıklarını 
belirterek, “İlçemize hem 
kamu hem yerel anlamda 

çok önemli hizmetler almaya 
devam ediyor. Bir yanda 3 
bin vatandaşımıza iş ve aş 
kapısı olacak olan Organize 
Sanayi Bölgemizin altyapısı 
ve yeni yolu yapılırken, diğer 
tarafta doğalgaz 
çalışmalarımız başladı. 
Şimdide Fol Deremiz ve yan 
dereler üzerinde yapılacak 
olan 5 adet tersip bendi, 2 
adet yaya köprüsü, 4395 
metre taşkın kontrol yapısı 
için yüklenici rma ile 
sözleşme imzalandı. 
İlçemize 33 milyon 853 bin 
TL'lik yeni bir yatırım daha 
geliyor. Hayırlı, uğurlu olsun. 
Vakfıkebirimiz için 
çalışmaya, hizmet üretmeye 
devam edeceğiz” diye 
konuştu.

BAŞKAN BALTA, “HER TÜRLÜ PROJEYE HAZIRIZ”

T
ürkiye Yeşilay Cemiyeti 
Doğu Karadeniz Bölge 
Koordinatörü Köksal 

Boz, Vakfıkebir Toplum 

Sağlığı Başkanı Dr.Ozan 
Önen, Trabzon Şube 
Başkanı Işıl Demir Güner, 
Yönetim Kurulu Üyesi Hayri 

Öztürk ve Vakfıkebir 
Temsilcisi Yavuz Sayın ile 
birlikte Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ederek, 
“Renklerini yeniden 
kazananlar' isimli kitabı 
hediye ettiler. Vakfıkebir 
ilçesinde yapılacak projeler 
ve çalışmalar ile ilgili görüş 
alışverişinde bulundular.
“BAĞIMLILIK ÇOK 
ÖNEMLİ BİR KONU”
Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
Doğu Karadeniz Bölge 
Koordinatörü Köksal Boz 
“Yeşilay olarak gönüllü ve 
çok kutsal bir görevi icra 
ediyoruz. Vatandaşlarımızı 
bilinçlendirici faaliyetlerde 
bulunmak için çalışmalar 
yapıyoruz. Üye 
çalışmalarımızı aksatmadan 
sürdürüyoruz. Yönetim 
kurulu toplantılarımızı da 
düzenli şekilde yaparak 
kararlar alıyoruz. Bağımlılık 

gerçekten çok önemli bir 
konu. Okullar açılıyor. 
Yetişkin bir insanda 

bağımlılığı bıraktırmak zor 
olabilir. Ama imkansız 
değildir.  Çok büyük uğraş 
gerektirir. Hedemiz okul 
öncesi eğitimden başlayarak 
hiç başlatmamaktır. Bununla 
uğraşıyor, sağlıklı nesiller için 
bire bir çalışmalarımızı 
yapıyoruz. Anaokullarını 
ziyaret ediyoruz. Üniversite, 
meslek okulları, liseler, 
stadyumlarda stant 
faaliyetlerimizi mutlaka 
yapıyoruz. Şube spor 
kulüplerimiz, gençlik ve kadın 
komisyonlarımız 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Stant faaliyetlerimizi yaparak 
bilgilendirici çalışmalar 
yaparak farkındalık 
oluşturuyoruz” ifadelerine yer 
verdi.
“HER TÜRLÜ PROJEYE 
HAZIRIZ”
Son yıllarda uyuşturucu 
madde kullanım oranında 
artış gözlemlediklerini 
belirten Başkan Muhammet 
Balta, “Muhtarlarımızdan 
müdürlerimize, 

imamlarımızdan tüm STK 
temsilcilerimize kadar her 
kesime büyük görevler 
düşüyor. Gençlik 
merkezlerimiz ile sosyal 
hizmet merkezlerimizde 
bağımlı gençlerimize yönelik 
ücretsiz sosyal ve sportif 
etkinlikler düzenleyerek 
gençlerimizi bu illetten 
kurtarmak için proje 
üretmeliyiz ve toplumda 
farkındalık oluşturmalıyız” 
dedi. Bağımlılıkla 
mücadelede Yeşilay'ın veya 
bir kurumun tek başına 
yeterli olamayacağını belirten 
Başkan Balta, Yeşilay ile her 
türlü projeye hazır olduklarını 
sözlerine ekledi.
Yeşilay heyeti daha sonra 
Vakfıkebir Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın'ı da makamında 
ziyaret ederek  “Renklerini 
yeniden kazananlar' isimli 
kitabı hediye ettiler.  Ziyarette 
Vakfıkebir ilçesinde yapılacak 
projeler ve çalışmalar ile ilgili 
görüş alışverişinde 
bulundular.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Doğu Karadeniz Bölge Koordinatörü Köksal Boz ve beraberindekiler Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.



İş Yerinde Psikolojik Taciz 
(Mobbing)
Giriş
İş hukukunun temel amacı, 
işçilerin korunmasıdır. Bu 
anlamda işvereneişçiyi gözetme 
borcu yüklenmiş olup işçinin de 
işverene karşı sadakat borcu 
bulunmaktadır. İşverenin işçiyi 
gözetme borcu, işçinin kişiliğini 
oluşturan tüm unsurlara zarar 
gelmesinden korunmasını 
kapsamaktadır. 
İş yaşamındaişçilerin fiziksel 
sağlıkları yanında zihinsel 
sağlıklarına yönelik riskler de 
mevcut olabilir. Zihinsel sağlık 
denince akla ilk gelen işyerinde 
psikolojik taciz 
(mobbing)veişe bağlı 
streskavramlarıdır. Bu 
yazımızda psikolojik taciz 
(mobbing) kavramını 
açıklamaya çalışalım.
Psikolojik Taciz (Mobbing) Ne 
demektir? 
Mobbing; Kişinin, iş hayatında, 
iş arkadaşları veya işveren 
tarafından kasıtlı olarak 
kendisine uygulananaşırı 
davranışları ifade etmektedir. 
En şiddetli tanım olarak ise 
“kişinin benliğini öldürme 
çabası” olarak dile getirilebilir. 
Çoğu zaman mobbing 
uygulanan işçi, 'gerekçesiz ve 

kendi isteği ile istifa' ederek iş 
sözleşmesini tazminatsız olarak 
sonlandırmaktadır. 
Mobbing Uygulamaları 
Nelerdir?
Mobbing uygulamalarını 
maddeler halinde sıralamak 
gerekirse aşağıdaki gibi 
sınıflandırma yapmak 
mümkündür. 
1. Kişinin kendini 
göstermesini ve iletişimini 
engelleme: Üst konumundaki 
kişilerin mağdurun kendini ifade 
etmesi ve aynı zamanda 
sergileme olanaklarını 
kısıtlaması. Örneğin, mağdurun 
sürekli sözünün kesilmesi, 
yüksek sesle azarlanması, 
yaptığı işin sürekli eleştirilmesi, 
başarılarının görmezlikten 
gelinmesi ve başarısızlıklarının 
abartılması gibi.
2.Sosyal ilişkilerden yalıtma: 
Çevresindeki insanların 
mağdurdan uzaklaşması, 
konuşmaması, sanki orda 
değilmiş gibi davranması gibi.
3.Saygınlığına saldırıda 
bulunulmak: İnsanların 
mağdurun arkasından kötü 
konuşması, asılsız söylentilerin 
ortada dolaşması, gülünç 
durumlara düşürülmesi ve 
cinsel imalar yapılması gibi.
4.Yaşam kalitesine ve mesleki 

duruma saldırıda bulunmak: 
Mağdura hiçbir özel görev 
verilmemesi veya verilen işlerin 
geri alınması, anlamsız işler 
verilmesi, işin sürekli 
değiştirilmesi ve mali yük 
getirecek genel zararlara sebep 
olunması gibi.
5.Doğrudan sağlığa saldırıda 
bulunmak: Mağdurun fiziksel 
olarak ağır işler yapmaya 
zorlanması, fiziksel şiddet 

tehditleri yapılması, fiziksel 
zarar görmesi ve cinsel tacize 
uğraması gibi.
Psikolojik Taciz (Mobbing) 'in 
Hukuktaki Yeri Nedir? 
Mobbinge ilişkin yasalarımızda 
doğrudan bir tanım olmamakla 
beraber hareketin şekli, 
sonuçları ve ihlal ettiği diğer 
haklar bakımından İş Kanunu 

ve Borçlar Kanunu'nda yasal 
düzenlemeler bulunmaktadır.
İşyerinde kim tarafından 
mobbing uygulandığının 
mobbingin oluşması açısından 
hiçbir önemi yoktur.
İş hukuku açısından önemli 
olan, işverenin işçiye karşı 
koruma ve gözetme borcunu 
yerine getirip getirmediğidir.  
Psikolojik Taciz (Mobbing) 
Nasıl İspat Edilir?

Mobbing nasıl ispatlanır 
sorusunun tek bir yanıtı ya da 
her olay için genel ve geçerli tek 
bir cevabı bulunmamaktadır. 
Yargıtay Kararları bu konuya 
ışık tutmakta; mobbing 
kriterlerini göstermektedir. 
“Mobbingin varlığı için kişilik 
haklarının ağır şekilde ihlaline 
gerek olmadığı, kişilik haklarına 

yönelik haksızlığın yeterli 
olduğu, ayrıca mobbing 
iddialarında şüpheden uzak 
kesin deliller aranmayacağı; 
davacı işçinin, kendisine 
işyerinde mobbing 
uygulandığına dair kuşku 
uyandıracak olguları ileri 
sürmesinin yeterli olduğu, 
işyerinde mobbingin varlığını 
gösteren olguların mahkemeye 
sunulması halinde, işyerinde 
mobbingin gerçekleşmediğini 
ispat külfetinin davalıya 
düştüğü; tanık beyanları, sağlık 
raporları, bilirkişi raporu, 
kamera kayıtları ve diğer tüm 
deliller değerlendirildiğinde 
mobbing iddiasının yeterli 
delillerle ispat edildiği 
gözetilmeden yazılı şekilde 
karar verilmesi hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir….” 
(Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 
04.02.2020 tarih ve 2020/230 E.  
2020/1601 K. sayılı Kararı)
Yukarıda alıntı yapılan güncel 
Yargıtay kararına göre, İşçiye 
uygulanan davranışın 
mobbing sayılabilmesi için 
söz konusu davranışın belirli 
bir sürekliliği ve ağırlığı 
olmalıdır.
Ayrıca İşçinin mobbing 
iddiasında kuşku uyandırıcı 
olguları ileri sürmesi 

yeterlidir. Bu olgular her olayın 
ve aşırı davranışın özelinde 
genel ispat kuralları 
çerçevesinde tanık beyanları, 
kamera kayıtları ve her türlü 
yazışma ile ispatlanabilir. 
Psikolojik Taciz (Mobbing) 'e 
uğrayan İşçinin Hakları 
Nelerdir?
Mobbinge uğrayan işçinin 
başvurabileceği ilk yol iş 
sözleşmesinin haklı nedenle 
feshidir. Mobbing sebebiyle iş 
ilişkisi sürdürülemez hale 
geldiğinde işçi, iş 
sözleşmesini haklı nedenle 
feshederek diğer şartların 
varlığı halinde kıdem 
tazminatı talep edebilecektir.
Bunların yanında uğranılan 
mobbingden dolayı zarara 
uğrayan işçi manevi tazminat 
hakkı da vardır. 
Söz konusu mobbing davranışı 
aynı zamanda suç teşkil 
ediyorsa mağdurun Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na suç 
duyurusunda bulunma hakkı da 
mevcuttur.
Konuyla ilgili 
karşılaşabileceğiniz 
mağduriyetler ve süreçle ilgili 
herhangi bir sıkıntı yaşamamak 
adına konu hakkında bir 
avukattan destek almanız büyük 
bir önem arz etmektedir.

Büyükliman
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BU UÇURUM TEHLİKE SAÇMAYA DEVAM EDİYOR
Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi ile Tarlacık Mahallesi bağlantı yolu üzerinde bulunan “UÇURUM” bölgesinde yaşanan trafik kazaları sonrası vatandaşlar can kaybı yaşanmadan bu bölgeye alternatif yol yada taş duvar yapılmasını istiyorlar.  

akfıkebir İlçesi 

VBüyükliman Mahallesi ile 
Tarlacık Mahallesi 

bağlantı yolu üzerinde bulunan 
“UÇURUM” bölgesinde 
yaşanan trafik kazaları sonrası 
vatandaşlar can kaybı 
yaşanmadan bu bölgeye bariyer 
yapılmasının yanı sıra bir an 
önce alternatif bir yolun 
yapılmasını istiyorlar. Uçurum 
bölgesinin AFAD tarafından 
heyelan bölgesi olarak 
belirlenmesinin ardından yol 
güzergahı üzerine dikilen küçük 
uyarı levhaları bulunuyor. Fakat 

her iki taraftan gelen araçlar 
yolun tam zirve sayılan yerinin 
daralması ile yaşanan trafik 
kazalarında uçurumdan aşağıya 
uçmayan araçları yolun 
kenarında bulunan dallar engel 
oluyor. 
BİZİ UÇURUMA MAHKUM 
ETMEYE KİMSENİN HAKKI 
YOK! 
“TEHLİKE KAPIMIZDA 
ALARM ÇALIYOR”
Vatandaşlar ise tepkilerini dile 
getirirken illa bir araç o büyük 
uçuruma uçması mı? gerekiyor. 
Zaten yolun heyelan tehlikesi 

var. Halen daha bir alternatif yol 
yapılmadı. Uçurum zaten 
kopmak üzere, tehlike 
kapımızda alarm çalıyor. 
Kimseden ses çıkmıyor. 
Uçurum üzerindeki dallar 
olmasa vay bizlerin haline. Bizi 
uçuruma mahkum etmeye 
kimsenin hakkı yok. Bu 
uçurumdan bir an önce bizleri 
kurtarın. Alternatif yol 
güzergahlarını değerlendirin. 
Geçici bir çözüm için muhakkak 
uçurum üzerine bariyer 
yapılmasını istiyoruz diyerek 
tepkilerini dile getiriyorlar. 
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SİZLER VATANDAŞIMIZIN VE DEVLETİMİZİN TEMSİLCİSİSİNİZ

V
akfıkebir Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 2023 

yılı faaliyet dönemi mütevelli 
heyeti üye seçimi Vakıf Müdürü 
İsmet Bank başkanlığında ve 
Vakıf Sosyal İnceleme görevlisi 
Ali Rıza Çilingir'in gözetiminde 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
Konferans Salonunda toplantı 
gerçekleştirildi. Vakfıkebir Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen mütevelli heyeti 
üye seçimine mahalle 
muhtarlarının yanı sıra Vakıf 
Müdürü İsmet Bank ve 
Muhtarlar Derneği Başkanı 

İzzet Çilingir de hazır bulundu.
“MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYE 
SEÇİMİ YAPILDI”
5263 Sayılı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun'un 
19. maddesi gereğince, “İlçe 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarının 
mütevelli heyetinde görev 
alacak üyelerin her faaliyet 
dönem için yeniden seçilmeleri 
gerekmektedir. İlçe dâhilindeki 
köy ve mahalle muhtarlarının 
kaymakamın çağrısı üzerine 
yapacağı toplantıya katılanların 
salt çoğunlu ile kendi 

aralarında seçecekleri birer üye 
mütevelli heyetinde görev alır.” 
Denmektedir. 5263 kanunun 
19.maddesine ek fıkra olarak 
20.02.2014-6525 taksim 
18.maddesinde “ İlçe sınırları 
içerisinde köy bulunmaması 
halinde köy muhtarı yerine 
bir mahalle muhtarı daha 
mütevelli heyetinde görev 
yapar.” Denmektedir. 2023 
yılı faaliyet döneminde 
yapılacak çalışmalar ile 
yürütülecek faaliyetler için 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Mütevelli 
Heyetinde görev alacak iki 
muhtar üyenin seçimi bu 

toplantıda yapıldı. Bu 
toplantıda yapılan seçimde, 
Bozalan Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Turutoğlu ve Akköy 
Mahallesi Muhtarı Temel Kılıç 
SYDV 2023 yılı faaliyet dönemi 
mütevelli heyetine oy birliği ile 
seçilerek muhtarları temsil 
etme hakkı kazandı.
“GÖREVLERİNDE 
KOLAYLIKLAR DİLİYORUZ”
Yapılan seçimin ardından 
düşüncelerini ifade eden 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
İzzet Çilingir, “Her yıl mütevelli 
heyetinde görev yapacak olan 
muhtar arkadaşlarımızı seçmek 
amacıyla Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı ile birlikte 
bir organizasyon yapıyoruz. Bu 
yılki toplantımızı da bu 
doğrultuda gerçekleştirdik. 
Burada seçilecek 

arkadaşlarımızı belirlemek 
amacıyla tüm muhtarlarımızın 
görüşlerini aldık ve seçimi 
gerçekleştirdik. SYDV üyesi 
Bozalan Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Turutoğlu ve Akköy 
Mahallesi Muhtarı Temel Kılıç 
oldu. Kendilerine görevlerinde 
kolaylıklar diliyoruz” dedi.
“SİZLER VATANDAŞIMIZIN 
VE DEVLETİMİZİN 
TEMSİLCİSİSİNİZ”
Yeni seçilen üyeleri kutlayan 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, "Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfımızın 2023 yılı 
faaliyet döneminde görev 
alacak tüm muhtarlarımızdan 
mahallelerimizde yaşayan 
mağdur ve muhtaç durumda 
bulunan vatandaşlarımızın 
tespitinin yapılarak vakıf 
başkanlığımızın 

bilgilendirilmesini önemle rica 
ediyorum. Aynı doğrultuda 
toplumda yardımlaşma ve 
dayanışma konularıyla meşgul 
olan derneklerimiz, sivil toplum 
örgütlerimiz de çok önemli bir 
rolü yerine getiriyor. Halkımıza 
ve yardıma muhtaç 
vatandaşlarımıza sizlerin 
aracılığıyla ulaşarak hizmet 
sunuyoruz. Mahalle muhtarları 
olarak sizler vatandaşımızın ve 
devletimizin temsilcisisiniz. Bu 
nedenle vakıf çalışmaları 
dışındaki konularda da 
mahallelerinizde karşılaştığınız 
sorunları hep birlikte iletişim 
içerisinde çözme gayreti 
içerisinde olacağız" dedi. 
Kaymakam Uzan, Yeni seçilen 
mütevelli heyeti üyesi 
muhtarlara görevlerinde 
başarılar diledi.

Vakfıkebir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2023 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyeti üye seçimi Vakıf Müdürü İsmet Bank başkanlığında gerçekleştirildi.

Dr. Hacý Arslan UZAN
Kaymakam

Mustafa TURUTOÐLU
Muhtar

Temel KILIÇ
Muhtar
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Osman KOYUNCU

RAYINA OTURAMAYAN ACUBE SİSTEM
illî eğitim sistemimiz yaklaşık 90 

Myıldır bir türlü rayına oturmadı.. 

Deneme tahtası gibi, her gelen 

yeni bir sistem deniyor, fakat olmuyor. 

Belki dünyada eğitim sistemi ile bu kadar 

uğraşılan başka bir ülke yoktur.

   İlkokul, Ortaokul, lise ve üniversite de 

yaklaşık 15 yıl İngilizce okutuyoruz acaba 

kaç kişi yabancı biri ile karşılaşınca, 

İngilizce konuşabilir. Avrupa'da, bir yıl  

yabancı dil okuyan kişi,  o dil ile rahatça 

anlaşabiliyor. 7 yıl imam hatip lisesinde, 2 

veya 4 yıl da üniversitede Arapça okuyan  

hocaların çoğu,  bir Arap ile karşılaşınca, 

şuraya nasıl gidebilirim gibi, basit bir 

cümleyi kuramaz. On küsur senede basit, 

bir cümle kurması öğretilemez mi? 

Kimseyi kınamıyorum, bu onların hatası 

değil, sistemin hatası, bütün dersler 

aynıdır. Sistemi ayakta tutan 

dershanelerdir. Eğer dershaneler 

olmazsa, liseyi bitiren öğrenci, üniversite 

imtihanına girse ve yalnız matematikten 

dört işlemden  sorulsa, öğrencilerin yarısı 

başarısız olur. M.E.B. dünyaya rezil olur, 

12 yılda dört işlemi öğretemeyen bir ülke 

olarak tarihe geçeriz. 

   Şu anda dershaneler ve ailelerin 

gayretleri olmazsa, eğitimde Afrika'dan 

bile geri olduğumuz açıkça görülecek. En 

iyi yatırım, insana yapılan yatırımdır. Eğer 

çocuk okulda, aile ve dershane gibi 

faktörlerin etkisi olmadan bir şeyler 

alabiliyorsa,  eğitim budur. Yoksa özel 

hoca tut, babandan öğren gel, demek 

çare değil, baba veya özel hoca 

öğretecekse, okul niye vardır. 
   
   Halkın ve hükümetin kafasında, dindar 

öğretmen yetiştirilirse M.E.B. düzeleceğini 

şeklinde bir düşünce var. Bu görüş 

kısmen doğru olabilir.  Dinde bir hüküm 

vardır, şerrin defi, hayrın celbinden 

(alınmasından) önce gelir. Önce sistemi 

düzeltmek gerek. Bozuk bir terazinin 

başına, Hz. Ömer'i bile oturtsanız, bin 

kere ölçse yine doğru ölçemez fakat 

dinsiz bir adam, doğru terazi ile doğruyu 

çok rahat ölçebilir.  Hem terazi, hem de 

insan doğru olsa ne âlâ, fakat sistem 

düzelirse yetişen nesiller düzelir. 

Avrupa'ya bakın, mecburî eğitimi bitiren 

genç yirmi binin üzerinde kelime haznesi 

ile mezun olurken, bizim sistemimizde 

eğitim gören öğrenci 2000in üzeri kelime 

haznesi ile mezun oluyor. 

   Tansu Çiller'in meşhur bir lâfı var,  

dünyada üç komünist ülke kaldı. K. Kore, 

Küba ve Türkiye. 

antidemokratik, ezberci, resmî ideolojileri 

benimsemiş nesiller yetiştiren sistem 

yerine, hür düşünen, resmî veya gayrı 

resmi ideolojilerden uzak, tenkitçi, 

yorumlayan, ezbercilikten uzak nesiller  

yetiştirilmelidir. 

Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi üyesi olan
özel bireylerimizle yerli malı haftası etkinliği düzenlendi. 
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YEŞİLAY'DAN,
KAYMAKAM UZAN'A ZİYARET

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Doğu Karadeniz Bölge Koordinatörü Köksal Boz ve
beraberindekiler Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret ettiler. 

ürkiye Yeşilay Cemiyeti 

TDoğu Karadeniz Bölge 
Koordinatörü Köksal 

Boz, Vakfıkebir Toplum Sağlığı 
Başkanı Dr.Ozan Önen, 
Trabzon Şube Başkanı Işıl 
Demir Güner, Yönetim Kurulu 
Üyesi Hayri Öztürk ve 
Vakfıkebir Temsilcisi Yavuz 
Sayın ile birlikte Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan'ı makamında ziyaret 
ederek, “Renklerini yeniden 
kazananlar' isimli kitabı hediye 
ettiler. Ziyarette Vakfıkebir 
ilçesinde yapılması planlanan 
projeler ve çalışmalar ile ilgili 
görüş alışverişinde bulundular.
Türkiye Yeşiley Cemiyeti Doğu 
Karadeniz Koordinatörü 

Köksal Boz, “Trabzon'da 
hizmet vermeye başlayan 
YEDAM ile bağımlılara sosyal 
ve psikolojik destek ile ayakta 
tedavi imkanı sunuluyor. 
Devletimiz, 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 
öncülüğünde bağımlılıkla 
mücadele için acil önlemler 
aldı. Bağımlılık tedavisinin 
pahalı ve zor olduğu 
gerçeğinden hareketle kişinin 
sağlık güvencesine 
bakılmaksızın tedavi 
merkezlerinde ücretsiz tedavi 
olabilmesi sağlandı. 
YEDAM'larda bağımlıların 
bağımlılıktan kurtulabilmesi 
için psikolojik destek aldığı bir 

merkezdir. Burada 
uzmanlarımız görev yapıyor. 
YEDAM'a kişinin kendisi 
müracaat edebileceği gibi 
ailesi de müracaat edebiliyor” 
dedi. Yeşilay Cemiyetinin 
önemli bir görev yaptığını 
belirten Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Yeşilay heyetine 
teşekkür ederek, “Bağımlılık 
ile mücadele Yeşiley ile bir 
ivme kazandı. YADEM 
bağımlılık ile mücadelede 
önemli bir hizmet sunuyor. 
Bakanlığımız uyuşturucu ile 
mücadeleyi son derece 
önemsiyor. Yapacağınız her 
türlü proje ve çalışmalarda 
sizlerin yanınızda olduğumuzu 
bilmenizi isteriz dedi.”

ÖZEL BİREYLERDEN YERLİ MALI ETKİNLİĞİ
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ZİRAAT ODASI İÇİN
DELEGE SEÇİMLERİ YAPILDI
Vakfıkebir Ziraat Odası seçiminin yaklaşmasıyla birlikte İlçeye bağlı 46 mahallede Pazar günü delege seçimi yapıldı. 

V
akfıkebir Ziraat Odası 
seçiminin yaklaşmasıyla 
birlikte İlçeye bağlı 46 

mahallede Pazar günü delege 
seçimi yapıldı. Ziraat Odası 
Başkan Muhammet Kılıç, 
Büyükliman Mahallesinde 
delege seçimi için kurulan seçim 
sadığını ziyaret ederek Muhtar 
Sadık Aydın ve heyetinden 
seçimle ilgili bilgi aldı. Şubat 
ayında yapılacak olan Vakfıkebir 
Ziraat Odası Başkanlık seçimi 
öncesinde mahallelerden 
oluşacak delege seçimi 18 Aralık 

2022 Pazar günü tamamlandı. 
Vakfıkebir ilçesinde Ziraat Odası 
Başkanlığı için odaya kayıtlı 
çiftçilerin oy kullandığı delege 
seçimi gerçekleştirildi. Şubat ayı 
içerisinde Ziraat Odası 
Başkanlığı sandık başına 
gidecek. Seçimde delege seçilen 
üyeler, şubat ayı içerisinde 
yapılması planlanan Ziraat 
Odası Başkanlığı seçiminde 
sandık başına giderek oy 
kullanacak.
46 MAHALLEDE DELEGE 
SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

Başkan Muhammet Kılıç, 
Vakfıkebir Ziraat Odamızın 
bugün delege seçimi vardı. 
Mahalle muhtarlarımız sandık 
başkanı olarak, azaları ise 
sandık üyesi olarak görev 
yapmaktalar. Biz 46 
mahallemizin seçim evraklarının 
tamamını muhtarlarımıza 
tutanak karşılığında 3 hafta 
önceden teslim ettik. 
Muhtarlarımız muhtarlık 
bürolarını veya seçim yapılan 
yerleri odamıza kayıtlı 
çiftçilerimizin oy kollanabilmesi 
için sabah 08.00 ila akşam 17.00 
saatleri arasında açık tutmak 
zorundadırlar. Ziraat Odası 
Başkanı Kılıç,  46 mahalledeki 
delege seçimini tamamladıklarını 
söyledi. Demokratik bir ortamda 
geçen seçimde oy kullanmaya 
gelen tüm çiftçilere teşekkür 
eden Kılıç, "Seçimlerin huzurlu 
ve sorunsuz geçmesinde 
katkıları olan tüm aday 
arkadaşlarımıza, mahalle 
muhtarlarımıza ve heyetlerine 
şükranlarımı sunuyorum. 
Kazanan Vakfıkebir ve 
çiftçilerimiz olmuştur." dedi.

V
akfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
üyesi olan özel 

bireylerimizle yerli malı haftası 
etkinliği düzenlendi. Gençlik 
Merkezi bünyesinde eğitimlerine 
devam eden özel bireyler, kurs 
öğretmenleri eşliğinde yerli malı 
haftası etkinliği düzenlediler. 
Etkinlik de güzel dakikalar 
geçiren özel bireyler, yerli malı 
ile ilgili bilgilendirildiler. Merkez 
Müdürü Yunus Ali Civil ise 
yapılan etkinlik ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamada; “Gençlik 
Merkezinde eğitimlerine devam 
eden özel bireyler ve aileleri ile 
kurs öğretmenleri tarafından 
yerli malı haftası dolayısı ile bir 
etkinlik düzenlendi.  Burada 
eğitim gören özel bireylere hem 
geleneksel tatlarımızı hem de 
yerli malını temsil eden 

ürünlerimizi tanıtmak için böyle 
bir çalışma yaptık. Gençlerin 
yerli malına önem vermesi ve 
kullanması için gerekli 
çalışmaları yaptıklarını 
belirterek şöyle konuştu: 
“Gençlik Merkezimiz olarak 
gençlerimize yerli malı 
kullanması ve sahip çıkması 
adına eğitimlerimiz, 
yönlendirmelerimiz devam 

ediyor. Yerli malı kullanmanın 
yanı sıra yerli malı kullanacak 
ürünler, projeler ve yenilikler 
yapmalarını öneriyoruz. Çünkü 
gücümüz ve geleceğimiz yerli 
mallarındandır dedi.” Civil, 
Ayrıca Yerli Malı Haftasını; yerli 
ve milli gıdalarımızla, resim 
kursu öğrencilerimizle çeşitli 
oyun ve gösterilerle eğlenceli bir 
şekilde kutladık.
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ADALET DEĞERİNİ YERİNDE YAŞAMAK İÇİN
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen “Yaşat ki DEĞER Bulsun” projesi kapsamında
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, adalet kavramını kavrayabilmek için Vakfıkebir Adliyesini ziyaret ettiler.

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü önderliğinde 
il bazında 

gerçekleştirilen 110 etkinlikten 
biri olan “Yaşat ki DEĞER 
bulsun” projesi kapsamında, 

adalet kavramını daha etkili 
kavrayabilmek ve işleyişi 
yerinde gözlemleyebilmek için 
Vakfıkebir MTAL, ilçe Adliyesini 
ziyaret ettiler. Ziyarette İlçe 
Seçim Müdürü Enes Destan, 

İcra Müdürü, Hakim ve Savcılar 
ile görüşerek bilgilendirildiler.  
Meslekleriyle ilgili öğrencilere 
bilgilendirmede bulunan adalet 
mensupları, öğrencilerin 
sorularını cevapladılar. 
Öğrenciler duruşma salonunda 
duruşma anını canlandırarak 
genel işleyişi gözlemleme 
imkanı buldular. MTAL Müdürü 
Mehmet Kahveci , Öğrenci ve 
öğretmenlerimizi ağırlayan; 
bilgilendirmeleriyle adaletin, 
doğruluk ve dürüstlüğün 
önemini kavramımıza katkı 
sağlayan Vakfıkebir Adliyesine 
teşekkür ederiz dediler.

23.12.2022

MUHTARLAR NEDEN SANDIK
KURMAKTAN KORKUYOR?
Vakfıkebir'de Ziraat Odasına kayıtlı olup çiftçilik yapan üyeler Pazar günü sandığa gittiler.
Bazı Mahallelerde sandık kurulurken bazı mahallelerde sandık kurulmaması kafaları karıştırdı.

T
ürkiye genelinde  ziraat 
odaları önce delege 
seçimiyle başlayıp, oda 

başkanı ve yönetiminin 
seçilmesiyle tamamlanır. 
Bölgemizin en etkin ziraat 
odalarından birisi olan Vakfıkebir 
Ziraat Odası'nda Pazar günü 
çiftçiler sandık başına gittiler. 
Mahallelerde gerçekleşen 
delege seçimi sonrası ilginç bir 
tartışma yaşanıyor. Delege 
olmak isteyen birçok çiftçi 
seçimden haberleri yok. Birçok 
mahallede sandık kurulmaması 

ise kafalarda soru işaretlerine 
neden oldu. Ziraat Odasına 
kayıtlı çiftçilerin oy kullandığı 
delege seçimlerinde, bazı 
mahalle muhtarlarının sandık 
kurmamaları “Muhtarların 
kafalarına göre mi?” aday 
belirliyorlar sorusunu gündeme 
getirdi.
MUHTARLAR NEDEN SANDIK 
KURMAKTAN KORKUYOR?
Aldığımız bilgiye göre Vakfıkebir 
Ziraat Odası 46 mahalle 
muhtarlarına seçim evraklarının 
tamamını 3 hafta önceden tüm 

muhtarlarımıza tutanak 
karşılığında teslim ettiler. 
Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanını seçecek delegelerin 
belli olacağı seçimlere gölge 
düşüren bu durumun bölge 
genelinde de aynı şekilde bazı 
muhtarlar tarafından 
uygulandığı öğrenildi. Delege 
olmak isteyen ancak sandık 
dahi kurulmayan 
mahallelerdeki çiftçiler bu 
duruma tepki göstererek 
“Mevcut muhtarlar sandıktan 
korktukları için adaletli bir 

seçim süreci olsun istemiyor. 
Mahallelerde sandık 
kurmayarak, kendi istedikleri 
kişileri delege seçip kendi 
koltuklarını koruma derdindeler. 
Bu böyle olmamalı. Muhtarlar 
sandık kurmadan kendi 
istedikleri kişiyi kendi oy 
kullanarak seçmemeli. Adil, açık 
ve şeffaf bir seçimle kim 
seçilirse herkes ona saygı 
duymalı. Sandıktan kimse 
korkmasın” diyerek uygulamaya 
tepkilerini dile getirdiler.

TDV GÖNÜLLÜLERİ BİR AİLEYİ DAHA SEVİNDİRDİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nde görevli Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllülerinin girişimleriyle,
engelli çocukları da bulunan ihtiyaçlı bir aileye 33 bin TL nakdi destek sağlandı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER
SU ALTI CANLILARI İLE TANIŞTI
Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören özel gereksinimli
bireyler, bir süre önce hizmete açılan Tünel Akvaryum'u ziyaret ederek farklı bir deneyim yaşadı. 

T
rabzon Büyükşehir 
Belediyesi özel 
gereksinimli bireyler için 

çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirmeye devam 
ediyor. Sadece önemli 
günlerde değil, her fırsatta özel 
gereksinimli bireylere yönelik 
etkinlikler düzenleyen 
Büyükşehir Belediyesi, bu 
yaklaşımı ile takdir topluyor.  
Bu kapsamda Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 
Engelsiz Yaşam Akademisi'nde 
eğitim gören 84 özel 
gereksinimli birey için Tünel 
Akvaryum gezisi düzenledi. 
Neşeli bir gün geçiren 
çocuklar, birbirinden farklı 
türde su altı canlısı ile tanışma 
fırsatı yakaladı. 
YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEK 
HER ŞEYDEN ÖNEMLİ 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
tarafından konuyla ilgili yapılan 

açıklamada, “Özel gereksinimli 
bireylerimizin hayatın her 
alanında yer alması için yoğun 
çaba sarf ediyoruz. Engelsiz 
Yaşam Akademimizde eğitim 
gören çocuklar hem güzel vakit 
geçiriyor hem de zamanlarını 
faydalı şekilde değerlendirip 
meslek öğreniyorlar. 
Düzenlediğimiz etkinliklerle 
özel gereksinimli bireylerimizin 
sosyalleşmelerini, kendilerine 
olan güvenlerinin artmasını ve 
imkan verildiğinde ne kadar 
yetenekli olduklarını 

göstermeyi amaçlıyoruz. Bu 
kapsamda da akademimize 
kayıtlı 84 öğrencimizle Tünel 
Akvaryum'u ziyaret ettik. 
Programdan çok memnun 
kaldılar ve çok güzel vakit 
geçirdiler. Onların yüzünün 
güldüğünü görmek bizim için 
her şeyden önemli. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da özel gereksinimli 
bireylere yönelik çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz” ifadeleri 
kullanıldı.

PATOLOJİ LABORATUARINI ZİYARET ETTİLER
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Ömer Nakkaş MTAL Kanuni Eğitim Hastanesine gezi düzenledi.

tkinliği düzenleyen Ömer 

ENakkaş MTAL 
öğretmenleri Z.Gökçen 

Kılıç Aksoy ve Özlem Aksoy, 
etkinlikte laboratuvarları tanıma, 
kullanılan araç-gereçleri yerinde 
görme amaçlandığını belirterek İl 

genelinde Patoloji laboratuvarları 
Kanuni Eğitim araştırma 
hastanesi bünyesinde toplandı. 
Sağlık Bakım teknikerliği bölümü 
öğrencilerinin ders konuları 
içerisinde yer alan patoloji 
laboratuvarı çalışmalarını 

öğrenmek, yerinde görmek, aynı 
zamanda gelecekte meslek 
seçiminde de patoloji laboratuvar 
teknikerliği hakkında bilgi sahibi 
olmalarını amaçladıklarını 
belirterek emeği geçen herkese 
teşekkür ettiler.

V
akfıkebir İlçe Müftülüğü'ne 
bağlı Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'nda görev 

yapan Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) gönüllüsü Kur'an kursu 
öğreticileri Gülsüm Birinci ve 
Fatma Gümüş, hayırsever 
vatandaşların katkılarıyla temin 
ettikleri 33 bin TL nakdi destek 
ile engelli çocukları da bulunan 
ihtiyaçlı bir aileyi sevindirdiler.
Vakfıkebir Deregözü 
Mahallesi'nde ikamet eden Adil 
Kaba adlı ihtiyaç sahibi bir 
vatandaşın kendisine ait 
olmayan, sağlıksız bir evde 
engelli çocukları ve eşi ile birlikte 
yaşamaya çalıştıkları, Vakfıkebir 
Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı ve 
hayırseverlerin desteği ile aile 
için mahallede bir ev inşaatı 
başlatıldığı bilgisini edinen 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri 
de, özverili çalışmalarıyla aile 
için yapılan fedakarlığa ortak 
oldu. Vakıf gönüllüsü hanımlar, 
ilgili aile için inşâ edilen eve 33 
bin TL.  nakdi destek sağladılar.
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) gönüllüsü Kur'an kursu 
öğreticileri Gülsüm Birinci ve 
Fatma Gümüş ile birlikte 

Deregözü Mahallesi'nde inşaat 
halindeki evi ziyaret etti. Ailenin 
oturduğu evi de ziyaret ederek 
yaşanan sıkıntıyı yerinde 
müşahede eden Müftü Küçük, 
vakıf gönüllülerinin özverili 
çalışmalarıyla temin edilen nakdi 
yardım ile aile için yapılan evin 
çerçevelerinin ve giriş kapısı ile 
banyo ve wc kapılarının 
yapılacağını söyledi.  Çerçeve ve 
kapı ölçülerinin alındığını, 
yapılması için de sipariş 
edildiğini belirten Müftü Küçük, 
duyarlı ve gayretli çalışmalarıyla 
hayra vesile olan vakıf 
gönüllülerine, tüm hayırseverlere 
ve gönüllü bağışçılara teşekkür 
ve duâ etti.
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nde 
görevli Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) gönüllüleri, İlçe Müftülüğü 
ile koordineli olarak; 

hayırseverlerin ve gönüllü 
bağışçıların katkılarıyla, bilgi 
sahibi oldukları ihtiyaç 
sahiplerinin ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak yaptıkları 
çalışmalarla bazen ihtiyaçlı yeni 
evlenecek bir genç kızı, bazen 
yeni doğum yapmış ihtiyaçlı bir 
anneyi, bazen de fakir 
öğrencileri, aileleri ve çocukları 
sevindiriyor.
SİZ DE GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇI 
OLABİLİRSİNİZ!
Sizler de, Türkiye Diyanet Vakfı 
Vakfıkebir Şubesi gönüllülerimiz 
aracılığıyla, ihtiyaç sahiplerine 
yapılacak yardımlar için gönüllü 
bağışçı olabilirsiniz!
Ziraat Katılım Bankası
Fatma Gümüş adına
Hesap No: 61-744144-6
IBAN: TR75 0020 9000 0074 
4144 0000 06
İletişim:
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü
Tel: 0462 841 51 44
Faks: 0462 841 58 24
E-posta: 
vakfikebir@diyanet.gov.tr
ADRES:
Kemaliye Mahallesi 
Hacıziyahabiboğlu Cad. Ara 
Sokak No: 4/2
Vakfıkebir / TRABZON

Babam Mustafa BEKCİ’ye ait E76996 numaralı İstiklal Madalyası kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.                                                           Hasan Ali BEKCİ

ZAYİ İLANI

ESNAF KEFALET KOPERATİFİ
SEÇİME HAZIRLANIYOR
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Topaloğlu, Esnaf Kefalet
Kooperatifleri tüzüğünde yapılan yeni düzenleme dolayısıyla seçime hazırlandıklarını  söyledi.

V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 

Başkanı Hasan Topaloğlu, 
Esnaf Kefalet Kooperatifleri 
tüzüğünde yapılan yeni 
düzenleme dolayısıyla tüm 
Türkiye de olduğu gibi 
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi olarak 2023 Ocak 
ayında seçim yapacaklarını 

söyleyerek esnaflara duyuruda 
bulundu.
SAYGI DEĞER ESNAF 
KARDEŞLERİM!
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Hasan 
Topaloğlu yaptığı açıklamada; 
Esnaf Kefalet Kooperatifleri 
tüzüğünde yapılan yeni 
düzenleme dolayısıyla 
yaklaşık olarak bir yıl önce 

yapmış olduğumuz 
seçimleri Türkiye genelinde 
olmak üzere tüm 
kooperatifler 2023 yılının 
Ocak ve Şubat aylarında 
yeniden seçim yapılması 
kararı alınmıştır. Bizlere 
ulaştırılan genelge 
doğrultusunda yönetim 
kurulumuz toplanarak 17 
Ocak 2023 Salı günü saat 
09.30 da kooperatif 
binamızda yapılması için 
seçim kararı alınmıştır. Bu 
kararımızı saygı değer 
ortaklarımıza gerek sosyal 
medyadan, yerel basından, 

belediye hoparlöründen ve 
özellikle tüm ortaklarımıza 
davetiye göndermek suretiyle 
bilgilendirilecektir. 
Seçimlerimizin ilçemize ve 
esnafımıza hayırlı olmasını 
temenni ediyoruz. Tüm 
yönetim kurulu arkadaşlarımız 
adına tüm esnaflarımıza ve 
ortaklarımıza saygı ve 
sevgilerimizi iletiyoruz dedi.”



Büyükliman
Postası 6 HABER 23.12.2022

V
akfıkebir ilçemizin 
esnaflarından Beytullah 
Kızkaban, Görele 

ilçesinde GIT-GIT CHICKEN 
Horon Köfte dürüm salonunu 
hizmete açtı. Görele ilçesinde 
hizmete açılan yeni işyerinin 
açılışına Görele Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Nurettin Emanet, Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Görele Müftüsü 
İbrahim Görmüş, Görele Vakıf 
Müdürü Aydın Yaman, 
Vakfıkebirli Genç 
İşadamlarından Yasin 
Karadeniz, Emrah Kutoğlu, 
Bedrettin Sevinç, Göreleli 
İşadamları Abdurrahman 
Süleymanoğlu ve Murathan 
Coşkuner ve ilçe esnafları 
katıldı. 
“BİZ HER ZAMAN YEREL 
ESNAFINA SAHİP ÇIK 
DİYORUZ”
Görele İlçe Müftüsü İbrahim 
Görmüş'ün açılış duasının 
ardından kartela kesimi yapıldı. 
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam heyet adına 
yaptığı konuşmada, “Değerli 
misafirler peygamber efendimiz 
buyuruyor ki! Ticaretle 

uğraşmada cesur olun. Rızkın 
onda dokuzu ticarette ve 
cesarettedir. Beytullah 
kardeşimiz ekonomik anlamda 
sıkıntılı bir dönemde dahi bu 
cesareti göstererek hem 
Vakfıkebir'de hem Beşikdüzü 
ilçemizde hem Görele ilçemize 
güzel ve modern bir mekan 
kazandırıp ciddi bir isdihtam 
sağlayarak bir katkı sunmak 
üzere cesaret göstererek risk 
aldı. Bizler zaman zaman şunu 
söylüyoruz. Yerel Esnafına 
sahip çık. Ben Beytullah 
kardeşimi iyi tanıyorum. Yaptığı 
işin en iyisini ve en güzelini 
layıkıyla yerine getirmek için 
canla başla çalışır. Bölgemizin 
geleceğine bir katkı sundu. Bu 
işyerinin burada açılması 
ileriye dönük olarak 
yapacakları yatırımlarında 
önünü açmış oluyor. Bu 
yatırımın burada yapılması 
işsizliği de bir nebze olsun 
katkı sunması demektir. Onun 
için biz her zaman yerel 

esnafına sahip çık diyoruz. 
Çünkü yerel esnaf gelecekte 
de senin yanında ve 
sokağındadır. Başka firmalar 
gibi paraları buralardan 
toplayıp başka yerlere 
göndermek yerine bu 
kardeşimiz gibi kazandığı 
parayı bölgemizde yatırım 
yaparak hem ilçelerimize 
güzellik katıyor, hem ülke 
ekonomisine katma değer 
olarak fayda sağlıyor, hem de 
istihtama büyük bir katkısı 
oluyor. Ben kendisine 
huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. İşyerinin hayırlı 
uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. Bereketli olmasını 
Cenap'ı Allah'tan niyaz 
ediyorum. Bedeninin sıhhatli, 
işlerinin hayırlı olmasını 
temenni ediyor, bereketli bol 
kazançlar diliyorum dedi.”
Yeni işyerinin Beytullah 
Kızkaban'a hayırlı olması 
dileklerimizle bol bereketli 
kazançlar diliyoruz. 

“YAŞAT Kİ DEĞER BULSUN”
110 ETKİNLİKLE DEĞER BULDU
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen “YAŞAT Kİ DEĞER BULSUN” projesi Kasım
Ayı etkinliği empati çalışmasında Vakfıkebir etkinlik listesinde 110 etkinlikle il ikincisi olmuştur.

VAKFIKEBİR'Lİ ESNAFIMIZ
GÖRELE'DE İŞYERİ AÇTI
Vakfıkebir ilçemizin esnaflarından Beydullah Kızkaban, Görele ilçesinde GIT-GIT CHICKEN Horon Köfte salonunu hizmete açtı.

110 etkinlikle Vakfıkebir ikinci 
olurken,  Ortahisar İlçesi 293 
etkinlikle ilk sırayı aldı.  99 

etkinlik yapan Akçaabat ilçesi 
üçüncü sırayı aldı. Okullar 
bazında Vakfıkebir'de en fazla 

etkinlik yapan ilk 3 okul,  
Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu (27), Vakfıkebir 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi (16)  ve Cumhuriyet 
Anaokulu (11) ve Fevziye 
Ortaokulu (11) etkinlik yaparak 
sıralamaya girdiler.
İlçe Koordinatörümüz Selçuk 
Kahyaoğlu; "Yaşat ki DEĞER 
Bulsun" adlı proje ile 
çocukların doğuştan getirmiş 
olduğu en iyi tarafları ortaya 
çıkararak onların kişiliklerinin 
her yönüyle toplumsal 
değerler ile gelişmesini 
sağlamak ve iyi ahlaki 
özelliklerle donatmak, bunun 
devamını sağlamak 
hedeflenmektedir. Kasım ayı 
empati etkinliğinde ilçemizde 
değerlerimize sahip çıkarak 
öğrencilerimizde farkındalık 
yaratan değerli okul 
müdürlerimize; okul 
koordinatörü öğretmenlerimize 
ve etkinlikleriyle katılım 
sağlayan öğretmenlerimize 
teşekkür ediyorum “ dedi

MÜFTÜ ŞÜKÜR KÜÇÜK YAŞLI VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçeye bağlı Bahadırlı Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

lçe Müftüsü Şükür Küçük, 

İBahadırlı Mahallesi Camii İmam 
Hatibi Melih Kasımay ve bazı din 

görevlileriyle birlikte Bahadırlı 
Mahallesi'nde ikamet eden, 
mahalle muhtarı Mustafa 
Bahadır'ın babası Osman ve 
annesi Melek Bahadır ile aynı 
mahallede ikamet eden Ali Bahadır 
adlı yaşlı vatandaşları evlerinde 
ziyaret etti. Müftü Küçük, 
ziyaretlerde vatandaşların hâl ve 
hatırlarını sordu, kendileriyle 
sohbet etti, sağlık-âfiyetleri için duâ 
etti ve onların da duâlarını aldı.

VAKFIKEBİR'Lİ MUHTARLAR ÖRNEK OLDU
“Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor”  projesi kapsamında Vakfıkebir'li
muhtarlar örnek alınacak bir çalışmaya imza atarak gönüllü oldular.  

FAD Gönüllülük Sistemi 

Açerçevesinde Trabzon da 
meydana gelecek 

muhtemel afetlerde AFAD 
ekipleri ile koordineli çalışmak, 
verilen hizmetin kalitesini 
artırmak ve afetlerin zararını en 
aza indirmek amacıyla 
Vakfıkebirli Muhtarlar Destek 
AFAD Gönüllüsü oldular. E-
devlet üzerinden AFAD 
Gönüllülük hizmetine başvurup 
çevrimiçi eğitimlerini 
tamamlayarak Temel AFAD 
Gönüllüsü olan mahalle ve köy 
muhtarlarımıza Trabzon Valiliği İl 
Afat ve Acil Durum Müdürlüğü 
personeli tarafından Halk Eğitimi 
Merkezi Konferans Salonunda 
Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi 
verildi. Trabzon Valiliği İl Afat ve 
Acil Durum Müdürlüğü personeli 
gerçekleştirilen eğitimlere 
katılarak AFAD Gönüllüsü olan 

köy ve mahalle muhtarlarımıza, 
katılımlarından dolayı teşekkür 
ettiler.   
MUHTARLARIMIZ TÜM 
TÜRKİYE'YE ÖRNEK 
OLACAK!
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir yaptığı 
açıklamada; “Vakfıkebir'li 
Muhtarlarımızın bu gönüllülüğü 
tüm Türkiye'ye örnek olacak. 
İçişleri Bakanımız Sayın 
Süleyman Soylu Bey tarafından 
başlatılan ve Muhtarlarımız 
Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor 
Projesi 81 ilde de yaygınlaşarak 
devam ediyor. Afetlerde 
müdahale ve iyileştirme 
konusunda toplum olarak iyi 
durumdayız. Yakın zamandaki 
afetlerde de görüldüğü gibi 
afetzedelerin yaralarını kısa 
zamanda sardık. Afet riskini 
azaltma konusunda daha 

gidecek çok yolumuz var. Risk 
azaltma, afetler olmadan risk 
azaltma konusunda hazırlık 
çalışmalarını yapmak. Bu 
konuda da 2025 yılında 
bitirilmesi gereken her ilin risk 
azaltma planları Sayın 
Bakanımız Süleyman Soylu'nun 
talimatı ile 2021 yılında 
tamamlandı. Cumhurbaşkanımız 
onayı ile Afet Risk Azaltma 
Planımız Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
Risk azaltmanın önemi erken 
uyarı ve yapacağımız 
davranışları zamanında bilerek 
can ve mal kaybını en aza 
indirmek. Bu konuda bugün 
yapılacak 1 birim maliyetin, afet 
sonrasında yapılacak 10-13 
birim maliyeti ortadan 
kaldıracağını söyleyebiliriz. 
Gönüllü olan muhtarlarımıza 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

RASİM SEVİM'İ EBEDİYETE UĞURLADIK
Vakfıkebir İlçesi Açıkalan Mahallesi Feyzioğullarından İlçemizin sevilen, sayılan eski esnaflarından
Rasim Sevim (90), yaşlılığa bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

V
akfıkebir İlçesi Açıkalan 
Mahallesinden İlçemizin 
sevilen, sayılan eski 

esnaflarından Rasim Sevim 
(90), bir süreden beri yaşlılığı 
nedeniyle yatağa bağlı olarak 

yaşamını sürdürmekteydi. 
Merhum Rasim Sevim yaşlılığa 
bağlı olarak geçirdiği 
rahatsızlık sonucu hayatını 
kaybetti. Merhum Rasim 
amcanın cenaze namazı 21 

Aralık 2022 Çarşamba günü 
öğlen namazına müteakip 
Vakfıkebir Merkez Yeni 
camiinde kılınarak Açıkalan 
Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Ayrıca Büyükliman Mahallesi 
eski muhtarı ve ilçe 
esnaflarından Osman Nuri 
Sevim'in yanı sıra Azmi ve 
Ahmet Sevim'in de babası olan 
Rasim amcamıza Allah'tan 
rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz. Cenaze'ye Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın yanı sıra Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmet Daire Başkanı 
Muharrem Çimşit ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.  

KTÜ'DE KÜRESEL ISINMA
HAKKINDA BİLGİ ALDILAR
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesinden bir gurup öğrenci KTÜ de
küresel ısınmaya karşı bilinçli toplum projesi kapsamında eğitim aldılar.

Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesinden bir 
gurup öğrenci, 

öğretmenleri Şuayip Eyüboğlu 
ve Hatice Ulu gözetiminde 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde küresel 
ısınmaya karşı bilinçli toplum 
projesi kapsamında eğitim 
aldılar. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Orman Fakültesi 
Orman Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ömer Kara, 
küresel ısınmaya karșı bilinçli 

toplum projesi kapsamında 20 
Aralık 2022 Salı günü saat 10-
11 arası Ahmet Şener 
kampüsünde Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi okulunu 

temsilen bir grup öğrenciye 
konferans verdi. Profesör 
Doktor Ömer Kara öğrencilere 
öncelikle
Fakülteyi tanıtarak bölümler 
hakkında bilgi verdi. Daha 
sonra küresel ısınmanın etkileri, 
ülkemizdeki ormanların niteliği, 
ormanların korunması için 
alınması gereken önlemler, 

küresel ısınmayı önlemek için 
neler yapmamız gerektiği 
hakkında bilgilendirme yaptı. 
Seminer'in ardından yapılan 
hediye çekilişinde bir öğrenci 
powerbank kazanmış ve aynı 
zamanda konferans
etkinliğine katılan 
öğrencilerimize fakülte 
yönetimince ikramda bulunuldu.
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Şampiyonluğun en güçlü 
iki takımının mücadelesi 
karşılıklı kendi kalelerine 

attıkları gollerle 1-1 berabere 
sona erdi. Vakfıkebir 
Veteranlar Takımı ligde lider 
olarak yoluna devam ediyor. 
Bu hafta Vakfıkebir 
Öğretmenevi yanında bulunan 
Suni Çim Sahada misafir ettiği 
lig ikincisi Altunbaş Yapı 
Veteranlar takımı ile nefesleri 
kesen maç sonunda 1-1 
berabere kalarak önemli bir 
avantaj elde ettiler. A 
Grubunda mücadele eden 
Vakfıkebir Veteranlar ile 
Altunbaş Yapı Veteranlar 
Takımı 18 Aralık 2022 Pazar 
günü Vakfıkebir de oynanan 
maçta seyircilere unutulmaz 
bir maç keyfi yaşattılar. 1 ve 2. 
sırayı paylaşan her iki takım 
kendi kalelerine attıkları 
gollerle sahadan 1-1 
beraberlikle ayrıldılar. Maçın 
ilk yarısında Vakfıkebir 
Veteran takımından Mesut'un 
kendi kalesine attığı gol 
sonrası başka gol olmayınca 
ilk yarı 1-0 Yomra temsilcisinin 
üstünlüğü ile kapandı.  İkinci 
yarıya baskılı bir oyunla 
başlayan Vakfıkebir temsilcisi 
yakaladığı birçok gol 

pozisyonundan 
yararlanamadı. Yomra 
temsilcisinden Kadir'in kendi 
kalesine attığı gol sonrası maç 
1-1 beraberliğe geldi. Maçta 
başka gol olmadı ve 
müsabaka 1-1 beraberlikle 
sona erdi. 
Ligin ikinci yarısına da fırtına 
gibi giren Vakfıkebir temsilcisi, 
A gurubunda oynadığı maçlar 
sonunda topladığı 20 puanla 
liderliğini sürdüren ve artı 29 
averajla oynadığı maçlar 
sonunda gurupta en çok gol 
atan takım unvanını elinde 

bulunduruyor. Lig ikincisi 
Altunbaş Yapı Veteranlar ise 
17 puanla lider'in peşinden 
ikinci sırada yer alıyor. 
Vakfıkebir temsilcimizin bir 
diğer maçını ise bu hafta sonu 
Pazar günü saat 15.00'da Of 
ilçesinde Of Veteranlar takımı 
ile oynayacak.
Stat: Vakfıkebir İlçe Stadı
Hakemler: Engin Lakot**, 
Selman Yılmaz**, Remzi Kol**
Vakfıkebir Veteranlar: 
Şenol**, Halil**(Önder**), 
Resul**,  Mesut**, Yalçın**, Ali 
Osman**, Zafer**, Turan**, 
Volkan**(Ahmet Kaya**), 
Osman Çil**, Hasan**(Osman 
Tirgil**)
Altunbaş Yapı Veteranlar: 
Ceyhun**, İmdat**, Şenol**, 
Ahmet**, Abdulkadir**, 
Mustafa**, Ali**, 
Bülent*(Fikret**), Kadir**, 
Sezer**, Murat**
Goller: Mesut (Vakfıkebir 
Veteranlar K.K.), Kadir 
(Altunbaş Yapı Vet. K.K.)

MUHTEŞEM MAÇ NEFESLERİ KESTİ: 1-1
2022-2023 Kenan Kahraman sezonunda A Grubunda mücadele eden Vakfıkebir Veteranlar tarımı
kendi evinde misafir ettiği lig ikincisi Altunbaş Yapı Veteranlar takımı ile 1-1 berabere kaldı.

23.12.2022

ürkiye'nin en iyi 

Tkulüplerinin yarıştığı 
Türkiye Tenis Ligi Finalleri 

devam ediyor. Trabzon Beşirli 
Tenis Kompleksi'nde 
gerçekleşen müsabakaya 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, Tenis 
Federasyonu Başkanı Cengiz 
Durmuş, Trabzon İl Gençlik ve 
Spor Müdürü Ozan Çetiner ile 
çok sayıda seyirci katıldı. Türkiye 
Tenis Ligi'nde gerçekleşen 
karşılaşmalar sonucunda 
erkekler kategorisinde ENKA 
Spor Kulübü birinci, TED Spor 
Kulübü ise ikinci oldu.
GÜZEL BİR ORGANİZASYON 
OLDU
Kupa töreninin ardından 
konuşan Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 

Zorluoğlu, “Güzel bir 
organizasyon oldu. Türkiye'de 
tenis sporunun geldiği nokta 
itibarıyla memnuniyet verici. 
Tenis Federasyonu Başkanı 
Cengiz Durmuş Bey'e ve ekibine 
çok teşekkür ediyorum. Yarın da 
inşallah kadınlar finaliyle Tenis 
Ligi'nin Trabzon organizasyonu 
sona ermiş olacak. Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu 
organizasyonun paydaşı 
olduğumuz için çok mutluyuz. İyi 
ki bu organizasyon Trabzon'da 
yapıldı” dedi.
EMEĞİ GEÇEN HERKESE 
TEŞEKKÜR ETTİ
Trabzon'un gerçek bir spor şehri 
olduğunu belirten Başkan 
Zorluoğlu, “Altyapısı ve tesisleri 
itibarıyla birçok spor dalında 
hem ulusal hem uluslararası 

organizasyonlar yapacak imkana 
sahibiz. Pandemi nedeniyle biraz 
ara verilmişti ama artık ulusal ve 
uluslararası organizasyonları 
Trabzon'da daha sık 
yaşayacağız. Bugün şampiyon 
olan ENKA Spor Kulübümüzü, 
yine ikinci olan TED Spor 
Kulübümüzü ve bu turnuvaya 
katılan kıymetli tenis 
kulüplerimizi tebrik ediyorum. 
Hepsine teşekkür ediyorum. 
Birbirinden güzel maçlara sahne 
oldu burası. Trabzon'da bu tür 
organizasyonlara devam 
edeceğiz. Bütün katılan 
sporcuları, teknik heyetlerini, 
hakem heyetimizi ve Tenis 
Federasyon Başkan ve 
yöneticilerimizi tekrar 
kutluyorum. Hepsine teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ
TRABZON'DA YARIŞTI
Trabzon'un ev sahipliği yaptığı Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde erkekler final müsabakaları tamamlandı.
Maçı izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bu güzel ve önemli organizasyonun paydaşı olduğumuz
için çok mutluyuz. Trabzon olarak ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

VAKFIKEBİR'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Akçaabat Belediyesince düzenlenen 'Belediyeler Arası Futbol Turnuvası'nda Vakfıkebir
Belediyesi gurup maçlarında rakiplerine puan vermeden çeyrek finale yükseldi. 

A
kçaabat Belediyesince 
düzenlenen 'Belediyeler 
Arası Futbol 

Turnuvası'nda Vakfıkebir 
Belediyesinin bileği bükülmüyor. 
Gurup maçlarında rakiplerine 
puan vermeden çeyrek finale 
yükselme başarısı gösteren 
Vakfıkebir Belediyesi Futbol 
Takımı oynadığı maçlarda 
seyircilerden tam not aldı. 
Akçaabat Spor Park Söğütlü 
Halı Saha 'da oynanan 
müsabakalarda 
Vakfıkebir Belediyesi 
Çarşıbaşı 
Belediyesini 8-1, 
Sürmene 
Belediyesini 6-1, 
Şalpazarı 
Belediyesini 5-3 gibi 
farklı skorlarla 
yenerek gurup 
maçlarında 3 de 3 
yaparak mükemmel 
bir başarıya imza 
attılar. Vakfıkebir 
Belediyesi Futbol 
Takımı; Resul 
Özoğlu, Musa 
Sağlam, Ali 
Mollaahmetoğlu, 

Sabri Altın, Nurettin Sağlam, 
Recep Yılmaz, Coşkun Baştan, 
Yunus Emre Bahadır, Hikmet 
Türker, Gürhan Öztürk ve Şamil 
Kurt'tan oluşuyor. Vakfıkebir 
Belediyesi Futbol Takımına final 
maçlarında başarılar diliyoruz. 
Aldığımız bilgilere göre 
turnuvanın amacı, Belediyeler 
Arası Futbol Turnuvası ile 
birlikte kurum, kuruluş ve 
belediyeler arasındaki dostluğu, 
samimiyeti ve iletişim bağlarını 

güçlendirmek isteniyor. Sporun 
birleştirici özelliğinden 
yararlanarak var olan 
dostlukların pekişmesi bunun 
yanı sıra yeni dostlukların da 
kurulması hedefleniyor. 
Düzenlenen Belediyeler Arası 
Futbol Turnuvasına 13 belediye 
katıldı ve toplamda 23 
müsabaka yapılacak. Dostluğun, 
centilmenliğin, kardeşliğin, birlik 
ve beraberliğin kazandığı nice 
müsabakalar diliyoruz.” 

TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR
MAÇ SONUCU 3-0

Trabzonspor, 5. turdan başladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u
konuk etti. Karadeniz derbisinde iki takım 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez
resmi bir müsabakada karşılaşırken gülen taraf Bordo Mavililer oldu.

ZAYİ İLANI
Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu’ndan almış olduğum öğrenci kimlik kartımı
kaybettim. Hükümsüzdür.                                         Mustafa oğlu 1999 Doğ. Berkay ALTUNTAŞ
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rabzonspor , Katar'da 

Tdüzenlenen ve Arjantin'in 
şampiyonluğuyla 

sonuçlanan 2022 FIFA Dünya 
Kupası nedeniyle lige verilen 
aranın ardından ilk maçına, 
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme 
turunda Samsunspor 
karşısında çıktı. Trabzonspor 
ile Samsunspor, 10 yıllık bir 
aradan sonra ilk kez resmi bir 
müsabakada karşı karşıya 
geldiler. İki takım en son 
15.01.2012 tarihinde Hüseyin 
Avni Aker Stadyumu'nda 
karşılaşmıştı. Ev sahibi Bordo 
Mavililer, müsabakadan 4-0 
galip ayrılmıştı. Söz konusu 
dönemden sonra iki takım ilk 
kez resmi bir müsabakada 
rakip oldular. Trabzonspor, 
Şenol Güneş Spor 
Kompleksi'nde oynanan ve 
Kadir Sağlam'ın yönettiği 90 
dakikayı 3-0 önde 
tamamlayarak tur biletini aldı. 

Fırtına'ya son 16'yı getiren 
goller; Umut Bozok ile Naci 
Ünüvar'dan (2) geldi.
“KADRODA FENERBAHÇE 
DEĞİŞİKLİĞİ”
2022 FIFA Dünya Kupası 
nedeniyle verilen aradan sonra 
ilk resmi maçına çıkan bordo 
mavililer Fenerbahçe maçı 
öncesi son provasını yaptı. 40 
günlük aranın ardından yeşil 
sahalara dönen bordo 
mavililerde teknik direktör 
Abdullah Avcı, sahaya karma 
kadroyla çıktı. Teknik direktör 
Avcı, performansını 
yükseltmesini istediği ve 
Fenerbahçe maçında sahada 
olmasını planladığı oyuncuları 
yedek kulübesinde bekletirken 
genç oyunculara şans verdi.
“ARİF BOŞLUK A TAKIMLA 
İLK MAÇINA ÇIKTI”
Trabzonspor'un U19 takımında 
oynayan ve Antalya kampında 
A takımla birlikte hazırlık 

maçına çıkan Arif Boşluk, 
Trabzonspor formasıyla ilk 
profesyonel maçına çıktı. 
Abdullah Avcı'nın yeni 
gözdelerinden olan genç sol 
bek, yedek kulübesinde 
başladığı Samsunspor maçının 
ikinci devresinde Eren 
Elmalı'nın yerine oyuna girdi.
“NACİ ÜNÜVAR GÖZ 
DOLDURDU”
Trabzonspor'un sezon başında 
Ajax'tan kiraladığı genç oyuncu 
Naci Ünüvar, bordo-mavili 
takımda ilk kez bir resmi maçta 
sahaya ilk 11'de çıktı. Abdullah 
Avcı'nın daha fazla forma 
şansı vermeyi düşündüğü 
oyunculardan biri olan Ünüvar, 
bordo-mavili takımdaki ilk 
golünü de Samsunspor 
müsabakasında kaydetti. 
Samsunspor birden çok 
pozisyon bulan genç yıldızın 2 
gol birden kaydettiği maçtaki 
performansı göz doldurdu.
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“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.
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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�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

BAÞKAN BALTA,“HER
TÜRLÜ PROJEYE HAZIRIZ”

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Doğu Karadeniz Bölge Koordinatörü Köksal Boz ve
beraberindekiler Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de > Sadık AYDIN 4'de

YEÞÝLAY'DAN,
KAYMAKAM UZAN'A ZÝYARET

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Doğu Karadeniz Bölge Koordinatörü Köksal Boz ve
beraberindekiler Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret ettiler. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

ZÝRAAT ODASI ÝÇÝN
DELEGE SEÇÝMLERÝ YAPILDI
Vakfıkebir Ziraat Odası seçiminin yaklaşmasıyla birlikte
İlçeye bağlı 46 mahallede Pazar günü delege seçimi yapıldı. 

> Abdulkadir AYNACI 4'de

ÖZEL BÝREYLERDEN
YERLÝ MALI ETKÝNLÝÐÝ
Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi üyesi olan
özel bireylerimizle yerli malı haftası etkinliği düzenlendi. 


