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VAKFIKEBİR'DE DOĞALGAZ HEYECANI

PAZARYERİ VE YAŞAM ALANI
PROJESİ İHALE EDİLECEK 

> Alper Özkan Karagöl 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

DÜĞÜN, NİŞAN GİBİ EĞLENCELERİNİZ DE
HAYATINIZ KARARMASIN

> Abdulkadir AYNACI 2'de

> Sadık AYDIN 3'de

Büyükliman Bölgesi'nde iki Organize Sanayi Bölgesi ve Beşikdüzü Cezaevinin bulunması,
ayrıca kömür fiyatlarının tavan yapması nedeniyle vatandaşların doğal gaz beklentisi
arttı. Bu doğrultuda vatandaşın doğal gaz ile ilgili sorularını Başkan Zorluoğlu yanıtladı.

KARAYOLLARI UYUMA, KAVÞAÐINA SAHÝP ÇIK!
Vakfıkebir ilçesinde Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi önündeki kavşağın yapılan bütün çalışmalara
rağmen bir türlü çözüme kavuşturulmaması ilçe halkı tarafından tepkilere neden oluyor. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

“BÝR AN ÖNCE”
Geçen hafta sokak hayvan barınağı ile ilgi 

bir toplantı yapıldı…

Trabzon ili çevresi birçok ilçede barınaklar 

yapılmış…

Bu bölgede de yapılması planlanıyor…

Ama planlanıyor…

Bir kaç haftadan beri tehlikeyi 

yazıp/çiziyoruz…

Sokak hayvanları başıboş geziyor ve 

özellikle okullar bölgesinde grup 

halindeler…

Okullar bölgesinde olmaları büyük tehlike 

aslında…

Çocuklarımız kendilerini nasıl 

koruyacaklar?

Bir saldırı olduğun da, bu çocuklar nasıl 

önlem alacaklar?

Hayvanlar aç kaldı mı, ne yapacakları belli 

olmuyor ki?

Akşam saatlerinde araçların önlerine 

atlayan sokak hayvanları…

Sürücüler tedirgin, bir kerede yola atlayan 

sokak hayvanları kazaya sebebiyet 

verebilir. O kazada ölümle sonuçlanabilir…

Çözüm odaklı olmamız ve en acele 

yapılaması gereken işleri bir an önce 

yapmalıyız…

Diye düşünüyorum…

*********************

 Yasak yerden U dönüşü yapmak ne kadar 

doğru?

U dönüşü yasak olan yer, Vakfıkebir İlçesi 

Kirazlık mevkii…

Araçlar sürekli olarak U dönüşü yaparak 

tehlike saçmaya devam ediyor…

Ama buradan herkes dönüyor…

Çarşamba günü sabah saatlerinde 

başlayan kar yağışı etkili oldu.

U dönüşü yapılan yerde araçlar konvoy 

halindeydiler.

Asfalt kar, karşıdan gelen araçlar durma 

zorluğu çekerken, kazaya davetiye 

çıkarmaya devam ediliyor…

Ölümlü kaza olmadan önlem şart…

Öncelik verilmesi ve aceleden yapılması 

önemli…

*********************

Bu hafta Çarşamba günü başlayan ve 

Perşembe gününe kadar devam eden 

yoğun kar yağışı, Vakfıkebir'de 1 gün süre 

ile okulların tatil olmasına sebep oldu…

Öğrenciler Perşembe günü okula 

gitmediler ve karın tadını çıkarma fırsatı 

buldular…

Bu pandemi döneminde çocuklar 

okullarına gidememişti ve evlerde çok 

sıkılmıştılar. Bu yılın ilk karın yağması ile 

beraber çocuklar streslerini de bir nebze 

atmış oldular…

*********************

Bugün buradayım, yarın başka bir yerde…

Bugün o yandaşım, yarın başka 

yandaşım…

O partiden nemalanan, yarın işi bittiğinde 

başka partiye geçerek nemalanmaya 

devam ediyor…

Çıkar, menfaat bitince ne oluyor?

Seni sattım'a dönüyor…

Bu genelde aynı…

Bunun adı siyaset…

Bunun adına ne demek isterseniz, 

diyebilirsiniz…

Kirli siyaset…

Dürüstlük yok, vicdan yok…

İ
lk olarak Vakfıkebir 
Kaymakamlığını ziyaret 
eden Büyükşehir Belediye 

Başkanı Murat Zorluoğlu 
burada, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve 
belediye meclisi üyelerinin 
de katılımıyla Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan ile birlikte bir süre 
sohbet etti. Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu ve 
beraberindekiler daha sonra 
Vakfıkebir Belediyesini 
ziyaret ettiler.
UYUM İÇERİSİNDE 
ÇALIŞIYORUZ
Ziyaret sırasında konuşan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Sayın 
Başkanımızla birlikte büyük 
bir uyum içerisinde 
çalışıyoruz. Büyükşehirimiz 

aracılığıyla 8 mahallemizin 
grup yolunda asfalt yol, bazı 
mahallelerimizde sanat 
yapısı ve içme suyu 
çalışmaları gerçekleştirdik. 
Halkımızın bizlerden 
beklediği önemli 
hizmetlerden birisi olan yeni 
pazaryeri, otopark, sosyal 
yaşam alanının kentsel 
tasarım projesini Büyükşehir 
Belediye Meclisimizden 
geçirdik. Sizlerin onayı ile 
2022 yılının ilk aylarında 
ihalesini gerçekleştireceğiz. 
Yapımı tamamlanan 
gasilhanemiz önemli bir 
ihtiyacımızı giderecek. 
Tonya Yolu güzergahında 
bulunan Hacı Ziya 
Habiboğlu Caddemizle ilgili 
peyzaj düzenleme projemiz 
var. İnşallah sizlerin desteği 
ile bu hizmeti de ilçemize 
kazandıracağız. Her zaman 
yanımızda oldunuz, 

yanımızda olmaya devam 
ediyorsunuz. Nazik 
ziyaretiniz, hizmetlerinizden 
dolayı şahsım ve ilçem 
adına çok teşekkür 
ediyorum” dedi. 
İLÇE MERKEZLERİNE 
PROJELER YAPACAĞIZ 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ise, “Kırsalda yol, 
su, sanat yapısı çok önemli 
hizmetler yaptık, yapmaya 
devam ediyoruz. 
Vatandaşlarımızın 
beklentileri doğrultusunda 
ilçe merkezlerimizde de 
önemli projeler 
gerçekleştireceğiz. 
Vakfıkebir merkez konumu 
ile civar ilçelere de 
ağabeylik yapan değerli ve 
tarihi bir ilçemiz. Muhammet 
Başkanımızla çok iyi bir 
diyalog içerisindeyiz. 
Samimiyetle söylüyorum, en 

rahat çalıştığımız, en rahat 
istişare ettiğimiz belediye 
başkanlarımızdan birisi. 
Kendisine teşekkür 
ediyorum. Elbette talepleri 
oluyor, olacakta ancak bunu 
çok seviyeli ve yapıcı bir 
şekilde yapıyor. Yollarda 
yaşanan eksiklikleri 
önümüzdeki yıllarda 
tamamlayacağız. 
Şehrimizin merkezinde bir 
beton santralimiz var. Bir 
tane doğuda bir tane batıda 
olmak üzere iki tane daha 
beton santrali satın almanın 
hazırlıklarını yapıyoruz. 
Böylelikle betonu kendimiz 
üreterek maliyeti makul 
seviyeye çekeceğiz. Tüm 
ilçelerimizde eksik 
betonlamaları 
tamamlayacağız. Çok büyük 
ölçekli içme suyu yatırımları 
yapıyoruz. Bu bölgede 
Tonya'nın 17, Vakfıkebir'in 
14 mahallesinin içme suyu 
problemini çözecek önemli 
bir su projemiz var. 

Vakfıkebir'de 45 kilometre 
içme suyu, 3 kilometre 
kanalizasyon çalışması 
yaptık. Yeni projelerimizde 
var, hazırlıyoruz, yapacağız. 
Vakfıkebir ilçe merkezinde 
pazaryeri, otopark ve sosyal 
yaşam alanı projemize çok 
önem veriyoruz. İçerisinde 
spor tesisleri de var. Çok 
kapsamlı bir çalışma. Proje 
tamamlanır tamamlanmaz 
ihale birimine göndererek bu 
hizmete Vakfıkebirimize 
kazandıracağız. Gasilhane 
bitti. Çevre düzenlemesi 
yapacağız ve hemen 
hizmete açacağız” diye 
konuştu. Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve 
beraberindekiler Aydoğdu 
Mahallemizde yapılan asfalt 
yol çalışmalarını yerinde 
incelediler. Ev ve esnaf 
ziyaretleri ile program sona 
erdi.  

Alper Özkan KARAGÖL

VAKFIKEBİR'DE DOĞAL GAZ HEYECANI
Büyükliman Bölgesi'nde iki Organize Sanayi Bölgesi ve Beşikdüzü Cezaevinin bulunması, ayrıca kömür fiyatlarının tavan yapması
nedeniyle vatandaşların doğal gaz beklentisi arttı. Bu doğrultuda vatandaşın doğal gaz ile ilgili sorularını Başkan Zorluoğlu yanıtladı.

G
eçtiğimiz günlerde 
Trabzon İli Beşikdüzü 
İlçesi doğal gaz şehir 

giriş istasyonu için 
Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle kamulaştırma 
karara 8 Aralık 2021 günü 
4893 karar sayısıyla 
onaylanması Büyükliman 
Bölgesi'nde umutların 
yeşermesine vesile oldu. 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu'nun 
Vakfıkebir ziyaretinde “doğal 
gazın bölgeye ne zaman 
geleceği” yönünde görüşlerini 
aldık. Başkan Zorluoğlu,  
2022 yılının sonuna kadar 
inşallah bölüm bölüm 
verilmeye başlanır dedi. 
BAŞKAN 
ZORLUOĞLU'NDAN 
DOĞALGAZ AÇIKLAMASI 

Vakfıkebir esnafı ve 
vatandaşlarla bir araya 
gelerek sıkıntıları birinci 
ağızdan dinleyen Başkan 
Zorluoğlu, sorunların çözümü 
noktasında ilgili daire 
başkanlarına talimat verdi. 
Başkan Zorluoğlu'nun 
ziyaretinden duydukları 
memnuniyeti dile getiren 
esnaf ve vatandaşlar ise, 
"Göreve başladığınız günden 
itibaren ilçemize kaçıncı 
ziyaretiniz bilmiyoruz. 
Görüyoruz ki Büyükşehir 
Belediyesi artık ilçe 
merkezlerinde de çalışmalar 
yapmaya başladı. Bizlere 
gösterdiğiniz yakın ilgi 
nedeniyle yürekten teşekkür 
ediyoruz” ifadelerini 
kullandılar. Başkan 
Zorluoğlu'nun esnaf ve 

vatandaş ziyaretleri sırasında 
en çok karşılaştığı soruların 
başında Doğal gaz ile ilgili 
sorular oldu. Vatandaşların 
doğal gaz beklentilerine 
cevap veren Başkan Murat 
Zorluoğlu şu ifadelere yer 
verdi.
ZORLUOĞLU, SEÇİM 
ÖNCESİ İNŞALLAH BÖLÜM 
BÖLÜM DOĞAL GAZ 
GELİR
Doğal gaz bizimde yakından 
takip ettiğimiz bir mesele 
diyen Başkan Zorluoğlu, 
arzumuz sahil ilçelerimizin 
tamamına bir an önce doğal 
gaz gelmesidir. Bu plan 
dahilinde çalışılıyor. 
Beşikdüzü'nden itibaren 
Çarşıbaşı dahil Akçaabat'ta 
da önemli bir gelişme 
sağladık ve büyük oranda 

mesele çözüldü. İnşallah tez 
elden mahalli seçimlerden 
önce önemli gelişmeler olur 
diye ümit ediyorum. Seçim 
öncesi inşallah bölüm bölüm 
doğal gaz gelir. Özellikle 
doğal gazı 
Cumhurbaşkanımız çok 
istiyor ve o yönde talimatını 
da verdi. Enerji Bakanımızın 
da hedende Türkiye'deki 
bütün ilçelere doğal gazı 
getirmek var. Bizlerde 
vekillerimizde bu konuyu 
yakından takip ediyoruz. 
İnşallah olumsuzluk olmazsa 
Vakfıkebir'in işi uzun sürmez. 
Tam tarih veremiyorum 
çünkü sorumlusu bir doğal 
gaz rması. Biz tarih veririz 
ama rma organizasyonu 
yapamayabilir. Onlardan 
kaynaklanacak bir gecikme 
bizim sözümüzü yerde 
bırakmasın diye ihtiyatlı 

davranıyoruz. 2022 yılının 
sonuna kadar inşallah bölüm 
bölüm verilmeye başlanır, 
temennimiz büyük oranda 
tamamlanmasıdır dedi. 
BAŞKAN BALTA, 
VAKFIKEBİR'İN ÇAMLIK 
MAHALLESİ'NDE DÖKME 
GAZ İSTASYONU YERİ 
AYARLANDI
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise, son 
dönemde ilçemizde yapmış 
olduğumuz tüm altyapı 
çalışmalarında doğal gaz 
hatlarını döşedik. Özellikle 
Vakfıkebir İlçesinde iki 
caddede tamamlandı. 
Beşikdüzü'nün okul bölgesi 
ile Vakfıkebir'in Çamlık 
Mahallesi'nde dökme gaz 
istasyonu yeri ayarlandı. 
Buradan gaz vermeye yavaş 
yavaş başlanacağının 
müjdesini verdiler.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ilçemizde bazı ziyaretler yaparak incelemelerde bulundu. 



akfıkebir İlçesi Kemaliye 

VMahallesi Gülbahar 
Hatun Caddesi üzerinde 

yer alan Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi önündeki 
kavşağın mahkeme kararı 
sonuçlanmasına rağmen 
Karayolları Bölge Müdürlüğü 
tarafından bir türlü çözüme 
kavuşturulmaması ilçe halkının 
tepkilerine neden oluyor. 
Edindiğimiz bilgilere göre, 
Vakfıkebir ilçesi Gülbahar 
Hatun Caddesinin bölünmüş 
yol başlangıcında Gençlik 

Merkezinin önünde bulunan 
döner kavşağın birkaç yıldan 
bu yana mahkeme kararı ile 
yapımı durdurulmuştu. 
Mahkeme kararı ile yapımı 
durdurulan bu döner kavşak ile 
ilgili mahkeme geçtiğimiz 
günlerde kararını açıklamış ve 
yapılmasında bir sakınca 
olmadığına hükmetmişti. 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğünün mahkeme kararı 
olmasına rağmen bu kavşakta 
bir düzenleme çalışması 
yapmaması ilçe halkının 

tepkilerine neden oluyor. Ayrıca 
Trabzon istikametinden gelen 
araçlar için yol güzergahın da 
levha dikilerek tek şeride 
düşürülmesi ayrı bir tehlikeyi de 
beraberinde getirdiği herkes 
tarafından gözlemleniyor. 
Burada yaşanabilecek 
kazaların önüne geçilebilmesi 
ve bu tehlikenin ortadan 
kaldırılarak, ilçe halkına ve araç 
sürücülerine daha rahat bir 
hizmet sunulabilmesi için bu 
kavşağın Karayolları tarafından 
bir an önce tamamlanıp 

hizmete sunulması önemlidir. 
Burada yapılacak düzenleme 
ile yolda biriken yağmur 
sularının da tehlike yaratması 
ortadan kalkacaktır. Biriken 
yağmur suları hem araçlar için 
hem de yayalar için tehlike 
oluşturmaktadır. Karayollarının 
bir an önce bu işe el atarak bu 
doğrultudaki beklentilere cevap 
vermesi gerekmektedir. 
Vatandaşlar ise Karayolları 
uyuma, kavşağına sahip çık 
diyerek tepkilerini dile 
getiriyorlar.

Büyükliman
Postası 3 24.12.2021HABER

KARAYOLLARI UYUMA, KAVÞAÐINA SAHÝP ÇIK!
Vakfıkebir ilçesinde Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi önündeki kavşağın yapılan bütün çalışmalara rağmen bir türlü çözüme kavuşturulmaması ilçe halkı tarafından tepkilere neden oluyor. 

DÜÐÜN, NÝÞAN GÝBÝ EÐLENCELERÝNÝZ DE HAYATINIZ KARARMASIN
Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm. Mert Oğuztarhan Gazetemizi ziyaret etti. Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile bir süre sohbet ederek düğün, nişan, asker eğlenceleri kabusunuz olmasın dedi.

Y
azı İleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ile bir 
süre sohbet eden Ütğm. 

Oğuztarhan,  İçişleri Bakanlığı 
tarafından yayınlanan genelge 
gereği vatandaşlarımızın düğün, 

nişan, asker eğlencelerinde ve 
spor müsabakaları sonrası 
havaya mermi sıkılmasının 
kesinlikle yasaklandığını 
söyleyerek, eğlenceleriniz 
kabusa dönmesin dedi. 

“MUTLULUĞA KURŞUN 
SIKMAYIN”
Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanı J.Ütğm. Mert 
Oğuztarhan, “Yasakların 
kalkmasıyla düğün, nişan ve 
asker uğurlama törenlerinde 
ateşli silah kullananlara adli 
ve idari işlem yapılacağı 
konusunda genelge 
yayınlanmıştı. Bu çerçevede, 
silaha düşkünlüğü ile bilinen 
Karadeniz insanının bu 
noktada özverili ve duyarlı 
davranışlar sergeliyerek bu 
tür olaylar yaşanmasının 
önüne geçilecektir.  Özellikle 
köy mahallelerinde yapılan 
düğün, nişan ve asker 

eğlencelerinde jandarma 
tarafından denetimler 
gerçekleştirilmektedir.  İlçemiz 
sınırları içerisinde yapılan 
düğün, nişan, asker eğlencesi ve 

benzeri etkinlikler gibi spor 
müsabakaları sonrası ateşli silah 
kullanan kişiler hakkında adli 
veya idari işlem yapılacaktır. 
Vatandaşlarımızın huzur ve 
güven ortamı içinde yaşamaları 
Devletimizin asli görev ve 
sorumluluklarındandır. Ülkemiz 
genelinde bayram, düğün, 
uğurlama, spor müsabakası gibi 
organizasyonlar sırasında 
meskûn mahallerde ateşli 
silahlarla havaya ateş açılması 
nedeniyle, yaralama ve ölüm 
olaylarının meydana geldiği 
görülmektedir. İlçe halkımızın 
can güvenliğinin korunması, suç 
işlenmesinin önlenmesi, kamu 
düzeninin sağlanması 
çerçevesinde meskun 
mahallerde havaya ateş 
açılmasının önlenmesi, bu 
çerçevede yaralama ve ölüm 
gibi istenmeyen olaylara meydan 

verilmemesine yönelik tedbirlerin 
alınması büyük önem arz 
etmektedir. Bu doğrultuda, 
vatandaşlarımızın huzur ve 
güvenliği için ilçemiz sınırları 
içerisinde yapılan düğün, nişan 
ve benzeri etkinliklerde ateşli 
silahlarla havaya ateş açılması 
durumunda sorumlular hakkında 
adli veya idari işlem yapılacaktır" 
dedi. Bu çerçevede, tüm 
vatandaşları çok daha duyarlı 
olmaya davet edilerek 
"Mutluluğa kurşun 
sıkmayın" çağrısında bulundu. 
“DOĞRU BİR ADET DEĞİL”
Konuyla ilgili Gazetemize 
değerlendirmelerde bulunan İlçe 
Jandarma Komutanı Ütğm. 
Oğuztarhan, "Bu adet artık 
doğru bir adet değil. En mutlu 
gününüzü hayatınızın en kötü 
gününe dönüştürmenin anlamı 
yok. Bu anlamda gerekli 

hassasiyeti göstermek, silah 
sıkmamak ve sıktırmamak çok 
önemli. Vatandaşlar düğünlerde 
ya da herhangi bir eğlencede 
havaya ateş eden birisini 
görürse mutlaka emniyet 
birimlerine haber versin. Milli 
maç veya diğer maçlarda 
fanatiklik yaparak tuttukları 
takımın kazanması sonrası 
sokağa çıkıp silahla ateş 
açmaları sonucu ölümlü ve 
yaralanmalı kazalar 
yaşanmasının önüne geçilmeli. 
Emniyet birimlerinin bu tarz 
olaylara karşı oldukça hassas bir 
şekilde yaklaştığını kaydeden 
Ütğm. Oğuztarhan, "Özellikle 
hayatın en mutlu gününün, yas 
gününe dönmemesi konusunda 
herkesin duyarlı olmasını 
bekliyoruz. Biz de bu konuyu 
takip edeceğiz" şeklinde 
konuştu.”

GENÇLÝK MERKEZÝ GÖNÜLLERE
DOKUNMAYA DEVAM EDÝYOR
Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi Gönüllü Liderleri
öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca “Gönüllülük Hareketi” olarak
adlandırılan program dahilinde gönüllere dokunmaya devam ediyor. 

V
akfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
Gönüllü Liderleri 

öncülüğünde Aralık ayının 
'Gönüllülük Hareketi' olarak 
seçilen, Çarşıbaşı İlçesi 
Yavuzköy Fatih İlkokulu 
öğrencilerinin gönüllerine 
dokundular. Gençlik Liderleri 
önderliğinde Gönüllü Gençler, 
öğrencilerle yüz boyama 
etkinliği düzenleyip çeşitli 
oyunlar oynadılar.
MÜDÜR CİVİL; “GÖNÜL 
KÖPRÜLERİ KURMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”
Çarşıbaşı İlçesi Yavuzköy Fatih 
İlkokulunda yapılan etkinliklerin 
ardından bir açıklama yapan 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil şunları kaydetti. 
“Bilindiği gibi, Bakanlığımız 

tarafından 'Gönüllülük Hareketi' 
olarak organize edilen etkinlikler 
kapsamında her ay, 'Ayın 
Gönüllülük Hareketi' etkinliği 
yapmaya gayret gösteriyoruz. 
Aralık ayının hareketi olarak 
Çarşıbaşı İlçesi Yavuzköy Fatih 
İlkokulunda öğrencilerimizle 
buluştuk. Ayrıca gençlik 
liderlerimizin düzenlediği 
etkinlikler ile 
çocuklarımızın 
mutluluklarına tanık olduk. 
Onların yüzlerinde bir 
parça gülümsemeye sebep 
olmanın mutluluğu birçok 
şeye bedel. Çocuklarımızın 
ve gençlerimizin insani 
yardımdan önce, milli 
değerlere bağlı, çevreye ve 
tabiata saygılı, girişimci 
ruha sahip, toplumsal 
hayata aktif bir şekilde 

katılan ve temel hak ve 
hürriyetlerini de etkin bir 
şekilde kullanan uluslararası 
alanda akranlarıyla rekabet 
edebilecek seviyede güçlü 
şekilde yetişmelerini sağlamak, 
Bakanlığımızın ve Gençlik 
Merkezlerimizin en büyük 
hedeerindendir. Bu sebeple, 
her geçen gün yeni gönül 
köprüleri kurmaya devam 

edeceğiz. Sivil toplum 
kuruluşlarımızla el ele 
vereceğiz, gönül gönüle 
vereceğiz, özellikle dezavantajlı 
bölgelerde hayat mücadelesi 
veren gençlerimizin yanlarında 
olmaya, onların potansiyellerini 
ortaya koymalarına yardımcı 
olmaya devam edeceğiz dedi.”

ÝNSANLARIN FAYDASINA YAPILAN
YARARLI ÝÞLERÝN TÜMÜ 'SÂLÝH AMEL'DÝR
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Vakfıkebir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nde üniversiteye hazırlanan öğrencilere konferans verdi.

akfıkebir İlçe 

VMüftülüğü'nün, 
öğrencilere yönelik etkinlik 

ve faaliyetleri kapsamında 
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Uygulama Oteli 
Konferans Salonu'nda, 
üniversiteye hazırlanan 
öğrencilerle bir araya gelen İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük 
konuşmasında, Kur'an-ı 
Kerim'de îmandan hemen sonra 
ifade edilen "sâlih amel" 
kavramının mânâ ve muhtevası 
ile ilgili bilgiler paylaştı. Müftü 
Küçük, sâlih amelin Allah'a karşı 
ibadet görevlerimizi yerine 
getirmenin yanında, insanların 
faydasına yapılan yararlı işlerin 
tümünü kapsadığını belirtti. 
Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda 
âyette "sâlih amel" kavramının 
îman etmekle yan yana 

zikredildiğini hatırlatan Müftü 
Küçük, bu anlayışa göre her 
insanın işini, üstlendiği vazifeyi 
en iyi şekilde yapmasının, 
topluma karşı görev ve 
sorumluluklarını yerine 
getirmesinin "sâlih amel" 
kavramının geniş çerçevesi 
içerisinde yer aldığını söyledi. 
İnsanın iki temel görevi ve 
vazifesi olduğunu; bunlardan 
birinin, bizi yoktan var eden 
Yüce Allah'a, ikincisinin de 
yaratılanlara karşı vazifesi 
olduğunu ifade eden Müftü 
Şükür Küçük, bu anlamda her 
şeyin emrine verildiği insanın 
boş yere yaratılmadığı ve 
başıboş bırakılmadığını, yaratılış 
gayesinin Allah'ı tanımak, O'na 
kullukta bulunmak, îman ve 
ibadet olduğunu, bunun da 
"îman ve sâlih amel" olarak 

özetlenebileceğini belirtti. İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, programın 
son bölümünde öğrencilerin 
kendisine yönelttiği soruları 
cevaplandırdı. Konferansı 
öğretmen ve öğrencilerle birlikte 
takip eden Vakfıkebir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Mehmet Kahveci, konferansın 
oldukça etkili ve faydalı geçtiğini 
belirterek İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'e teşekkür etti ve program 
sonrası da bir süre baş başa 
sohbette bulundular.
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Osman KOYUNCU

ÖZGÜRLÜKLER ÜZERİNE BİR YORUM

ÇİLİNGİR, “GÜCÜMÜZÜ BU

İLÇENİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ”

V
akfıkebir Muhtarlar 
Derneği Yönetim Kurulu 
üyeleri Dernek Başkanı 

İzzet Çilingir'in başkanlığında 
pandemi sonrası ilk toplantısını 
yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte Vakfıkebir Kadife 
Sofrada gerçekleştirdi. 
Toplantıda önümüzdeki süreçte 
yapılması planlanan çalışmalar 
ve bu çalışmaların adaletli bir 
şekilde sürdürülebilmesi için 
neler yapılması gerektiğine dair 
önemli kararlar alındı. Ayrıca 
her ay yönetim kurulu olarak 
toplanılması ve yapılan 
çalışmaların masaya yatırılıp 
değerlendirilmesi, 46 mahalle 
muhtarlarımızla birlik ve 
beraberlik içerisinde hareket 
etmesi, herhangi bir 
muhtarımızın mahallesindeki 
sorunun çözüme 
kavuşturulabilmesi adına 
birlikte hareket edilip sorunların 
giderilmesi yoluna gidilmesi 
yönünde karar alınarak birlik ve 
beraberlik çağrısında 
bulunuldu. Ayrıca yıllık 
aidatlarında toplanması 
yönünde karar alındı.
“GÜCÜMÜZÜ BU İLÇENİN 
HİZMETİNE SUNACAĞIZ” 
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 

Başkanı İzzet Çilingir toplantıda 
yaptığı konuşmada; “İki asırlık 
bir geçmişe sahip olan 
muhtarlık müessesi, milletin 
devletine ulaştığı en kısa ve 
kolay yoldur. Muhtarlık hizmet 
merdivenlerinin ilk 
basamağıdır. Öncelikle sağlık 
sıhhat içerisinde rabbim bizlere 
bu görevleri yapmayı nasip 
etsin. Göreve beraber başlayıp 
beraber bitiremediğimiz 
arkadaşlarımız oldu aramızda. 
Ben rahmeti rahmana 
kavuşmuş tüm muhtarlarımızı 
yad etmek istiyorum. Bugün 
bizler varız, bizden önce de 
birileri vardı ve yarın da başka 
birileri olacak. Bu köprünün 
altından nice sular akıp gitti. 
Bugün bu kutsal görevi Cenabı 
Allah bizlere nasip etti. Hepimiz 
seçilmiş kişiler olarak görev 
yapanlarız. Kimse istemez bir 
şeylerin sonuna gelindiğinde 
sokakta, mahallede mahcup 
dolaşmayı. İmkanlar dahilin de 
şartları da zorlayarak tüm 
mahallelerimizde bizler eserler 
bırakmaya çalışıyoruz. Bizler 
hüsnizan ile vatandaşlarımıza 
hizmet etmeye devam 
edeceğiz dedi. Başkan Çilingir; 
Muhtar, yaşadığı köyde, 

mahallede sevilen, sayılan, akıl 
danışılan, sorun çözen, yeri 
geldiğinde küslükleri, 
dargınlıkları bitiren ve dünyada 
da yerel yönetim anlamında rol 
model olan bir sistem. Bu 
sistem yüzlerce yıldır bu 
topraklarda başarılı bir şekilde 
sürüyor. Pandemi süreci 
nedeniyle uzun zamandır 
yönetim kurulu olarak bir araya 
gelemiyorduk ve normalleşme 
süreci ile birlikte bu toplantıyı 
düzenledik. Vakfıkebir 
genelinde toplam 46 
muhtarımız var. Bugün 
düzenlediğimiz toplantıda 
sadece yönetim kurulundaki 
arkadaşlarımızla bir araya 
gelebildik. Bu toplantının bu 
birlikteliğimiz için yeni bir 
başlangıca vesile olmasını 
diliyorum. Muhtarlar olarak 
sorunlarımızı, sıkıntılarımızı 
beraber çözebilmek için, 
yaşadığımız mahallelerin 
sorunları üzerine çalışmalar 
yapabilmek için her zaman bir 
ve beraber olacağız. Bundan 
sonra bu tür toplantılarımızı her 
ay tekrarlayacağız, gücümüzü 
bu ilçenin hizmetine sunacağız. 
Biz birlikte çok büyük bir 
aileyiz” dedi.

llah ve Rahman, Vacibul Vücud olan Aaynı varlığın sonsuz soyut(Allah) ve 
sonsuz somut(Rahman) iki 

boyutudur. Bu sonsuzluk insanda 
özgürlükler ve hürriyetler olarak yansır, 
hürriyet, Rahman'ın insanlığa hediyesidir. 
Allah, insana akıl ve irade vererek kendi 
yerine kâinatta tasarruf yetkisi vermiştir.  Bir 
rivayette Allah, Cebrail'e Hz. Âdem'e bir 
tepsi içinde akıl, iman ve hayâyı sunmasını 
emretti. Cebrail de o şekilde yaptı. Hz. 
Âdem aklı seçti, Cebrail tepsiyi kaldırmak, 
istedi fakat kaldıramadı, iman ve hayâ, 
bizler akıldan ayrılamayız, akıl nerede ise 
bizler de orada oluruz dediler. Demek ki 
aklını kullanmayan, yorum ve kıyas 
yapmayanın gerçek manada imanı, hayâsı 
olmaz ve gerçek manada insanda sayılmaz. 
Bizim biyolojik boyutumuza beşer, aklı 
kullanma seviyesine insan, kültürel ve ilmi 
boyutumuza âdem denir. İslam'ın ilk 
yıllarında Müslümanlar, Allah ve resulüne 
bağlı kalacakları konusunda biat ettiler. 
Onlardan sonra gelenler, baştaki zorbalara 
biate zorlandı, sahabeler başlarındakilere 
biat ettiler, bizim başımızdakiler onların 
vekilidir, bunlara da biat farzdır diyerek 
insanı, beşer seviyesine indirdiler. İnsanlar, 
kendilerine verilen akıl ile kendi hürriyet ve 
özgürlüklerin sınırını kendileri çizmelidir. 
Müslümanların çoğu, İslam'dan yaklaşık 
500 sonra yazılan, ortaçağ zihniyetini 
yansıtan ve pek çoğu İslam'ın özünden 
olmayan fıkıh ile bir hukuku sistemi kurmak 
istiyor. Ortaçağ skolastik dönemde 
Hıristiyan âlemi ve okullar kilisenin 
kontrolünde idi. O zamanda kilise, kadına 
şeytan nazarı ile bakıyorlardı. Hz. İsa'nın 
emirlerine İsevilik, kilisenin uydurmalarına 
Hıristiyanlık denir. İslam hukukunun 

bilhassa kadınlarla ilgili hukukta skolastik 
Hıristiyan dönemin büyük etkisi vardır. 
Fıkıhın bir kısmı farz, bir kısmi sünnet bir 
kısmı da uydurmadır, insana dışarıdan 
giydirilen bir elbise gibidir, insanın derisi 
gibi değildir. Mecelle, zamanın değişmesi 
ile hükümlerin değişmesi kaçınılmazdır der. 
Mesele İslam'ın ilk yıllarında başına şapka 
koyanlara kâfir deniyordu. Sonra namaz 
kılanlarda şapka takmaya başlayınca bu 
sefer namaz kılıp başına şapka koyanlar 
kâfir sayılmaz diye bir fetva verildi. Daha 
sonra Osmanlı İslam şurasında, namaz 
kılsın kılmasın başına şapka koyan kâfir 
sayılmaz dendi. Şapka ile ilgili bir hüküm 
zamanla bu şekilde değişime uğradı. Bunun 
gibi değişime uğraması lazım çok hükümler 
vardır. Fıkıhın pek çok hükümleri bu 
zamana cevap veremiyor insanları dinden 
soğutuyor. Kadın hukuku, yasaklar üzerine 
kurulmuştur. İşte İslam âleminin hali ortada, 
57 İslam ülkesi 20 ye yakın otonom devlet 
var, hiç birinde gerçek manada İslam'ın 
emrettiği hürriyet ve özgürlükler yok.  Keyfi 
idare, kişilere göre kanunlar, rüşvet, adam 
kayırma, yolsuzluklar hat safhada. İnsanlar 
görünen durumdan ibret alıyor. Her yer 
cami, kuran kursu amma gençler 
uygulamaya bakıyor, İslam bu ise bize 
lazım değil deyip dinden çıkıyorlar. Bu 
şekilde yüzlerce İslam devleti olsa neye 
yarar.  Hz. Ali, adalet devletin dinidir der, 
Hz. Ömer, ben yanlış yaparsan sizler ne 
yaparsınız diye sorunca, bir sahabe, ayağa 
kalkıp, seni bu kılıç ile düzeltirim deyince, 
Hz. Ömer çok şükür yanlış yaparsak bizleri 
düzeltecek kimseler vardır der.  Bu anlayış 
tam olmazsa bile demokratik ülkelerde var, 
bizim ismimiz, onların sistemleri kısmen 
Müslüman'dır. 

Vakfıkebir Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Dernek Başkanı İzzet Çilingir'in
başkanlığında pandemi sonrası ilk toplantısını Kadife Sofrada gerçekleştirdi. 

ANKETLERDE ÇOK İYİYİZ
İYİ Parti, Trabzon Toplu Üye Katılımı ve Ortahisar Mahalle Başkanları Sertifika Töreni'ne
katılan Aydın, “Trabzon'da anketler çok iyi. Siz değil onlar düşünsün.” ifadelerine yer verdi

İYİ Parti, Trabzon Toplu Üye 
Katılımı ve Ortahisar Mahalle 
Başkanları Sertika Töreni, İYİ 
Parti Teşkilatlardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Koray 
Aydın'ın da katılımıyla 
Hamamizade İhsanbey Kültür 
Merkezinde yapıldı. Törene 
Aydın'ın yanı sıra, İl Başkanı 
Azmi Kuvvetli, Genel Başkan 
Yardımcısı Ünzile Yüksel, İYİ 
Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, GİK üyesi Şükrü 
Kuleyn, Yomra Belediye 
Başkanı Mustafa Bıyık ile çok 
sayıda partili katıldı. 
SAHİPLENME 
SÖZLEŞMESİDİR
Program, İl Başkanı Azmi 
Kuvvetli'nin konuşmasıyla 
başladı. Kuvvetli, özetle şu 
şekilde konuştu: “Trabzon 
teşkilatı olarak, milli 
değerlerimizi daima siyasetten 
üstün tutmaya, halkın yanında 
yürümeye, yurdun içinde 
bulunduğu dar boğazdan 
çıkarmak için gerekli bütün 
adımları atmaya hazır 
olduğumuzu belirttik. Canhıraş, 
bir şekilde mücadele ettik. 
Ancak hiç yorulmadık. Bugün 
de görüyoruz ki 'millet bizi 
çağırıyor' ifadesi slogan 
olmaktan çıkmış, onun ötesine 
geçmiştir. İYİ Parti Trabzon İl 
Başkanlığı olarak 4 bakanın ve 
Türkiye'nin üst düzey 
bürokrasisinin olduğu bir ilde 
siyaset yapıyoruz. 24 Haziran 
seçimlerinde Türkiye'de İYİ 
Parti'nin aldığı oy ortalamasının 
üzerinde oy alarak 1 milletvekili 
çıkardık. Yerel seçimlerde, 
Trabzon'da Yomra'da belediye 
başkanlığını kazandık. Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi'ne de 5 
meclis üyesi göndermeyi 
başardık. 2022'yi etap olarak 
belirlediğimiz 6 bin üye sayısını 
başararak 6 bin 461'e ulaştık. 
Kısa sürede yaklaşık 1500 kişiyi 
İYİ Parti ailesine dahil ettik. 
Üyelik bir samimiyet, 
sahiplenme sözleşmesidir.” 
TRABZON'DA BİRİNCİ 

YAPACAĞIZ
,Trabzon Milletvekili Hüseyin 
Örs de bir konuşma yaparak 
şunları söyledi: “Dün gece 
mecliste bütçe 
görüşmelerindeydik. Yorgunduk 
ama bu kalabalığı görünce ne 
yorgunluk kaldı ne bir şey. 
Mahalli seçimlerinden önceydi. 
Bir gün sayın bakanım dedi ki: 
'Ya Hüseyin, Yomra'da bir 
adayımız var pırıl pırıl. Baktım 
burayı alır.' Daha seçimler belli 
olmamış. Allah'a şükürler olsun 
belediye başkanımız burada. 
Türkiye'ye örnek belediye 
başkanımız var. İnşallah hep 
birlikte İYİ Parti'yi Trabzon'da 
birinci parti yapacağız.” dedi. 
ORTADAN KALDIRILDI 
Programda son olarak İYİ Parti 
Teşkilatlardan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Ankara 
Milletvekili Koray Aydın 
konuştu. Aydın, konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi: “Öyle bir 
sistem kuruldu ve inşa edildi ki 
devletin bütün yetkileri bir kişide 
toplandı. Bugün itibariyle 
gelinen noktada karar verici 
tektir. Bakanların bile hiç bir 
hükmü yoktur. Bu kurulan yapı, 
öyle bir hale geldi ki devletin en 
çok sahip çıkması gereken 
adalet duygusu ortadan 
kaldırıldı. Kafasını kaldıranın 
kellesini koparmakla tehdit 
edildiği Türkiye manzarası 
ortaya çıktı. Şimdi bu şartlar 
içerisinde bunun devam 
edebilmesi mümkün değil. Her 
şeyi bildiğini iddia eden tek 
adam var. Her şeyden o anlıyor. 
En son olarak büyük ekonomist 
olduğunu da öğrendik. İYİ 
Parti'nin varlığı Türk siyasetinde 
bütün dengeleri altüst etti. Silah 
olarak kullandıkları korkuyu 
bize karşı da kullandılar. Miting 
meydanında Genel 
Başkanımıza 'Seni hapse 
atacağım' dedi. Dünyada bunun 
benzeri var mı?”
HEPSİ SAF TUTTULAR 
“Korkutarak geri adım attırmayı, 
silah olarak kullanıp, bunda 

başarı sağlayan 
Cumhurbaşkanı, şimdi yanında 
duruyor. HAS Parti'nin, DP'nin 
genel başkanını yanına aldı. 
Hepsi geçmişte söylediklerini 
yalayarak, yutarak saf tuttular. 
Ama o korku silahının 
yöneltildiği İYİ Partinin Genel 
Başkanı, çantasını aldı götürdü 
kürsünün önüne koydu dedi ki, 
'ey Recep Tayyip Erdoğan, 
hapse girmeye hazırım, elinden 
geleni ardına koyma' işte o gün 
Türkiye'de korku tünelinin içine 
hapsolmuş, milyonların umut 
ışığı olarak, 'artık senden 
korkmuyoruz' diyen Genel 
Başkanın ortaya çıkması Türk 
siyasetinde bütün dengeleri 
değiştirdi. Bizim Allah'tan başka 
hiç kimseden korkumuz yok. 
Hiç bir zaman zalime boyun 
eğmedik. Rize'den 1 hafta 
sonra Trabzon'a geldik. Zalim 
düzeni ilk seçimde yerle bir 
edeceğiz. Recep Tayyip 
Erdoğan'ın bu milletin başına 
açtığı sıkıntılar bitmiyor.”
BU BÖYLE DEVAM EDEMEZ 
“Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi kurulduğundan beri 
Türk lirası yüzde 70 değer 
kaybettik. Dolar ise yüzde 300 
değerlendi. Türkiye'nin halini 
gösteren tablo bu. Bu tablonun 
bize getirdiği sorumluluklarla, 
bu böyle devam edemez 
diyoruz. İYİ Parti hızla büyüyor. 
Şu anda Türkiye'nin en istekli 
teşkilat yapısına sahibiz. Her il 
harıl harıl çalışıyor. Gittiğiniz 
her yere sanki mitinge çağrılmış 
gibi gelen o kalabalıklar evet 
millet bizi çağırıyor. Hem 
Türkiye'de hem de Trabzon'da 
1. parti olacağız. AK Parti'den 
kopmuş muazzam büyük kitle 
var. AK Parti bizim partimize 
doğru akıyor. Herkesi 
kucaklayacağız. Çünkü bu 
millet yeteri kadar ayrıştırıldı. 
Recep Tayyip Erdoğan'ın bu 
ülkeye yaptığı en büyük 
kötülüklerden bir tanesi, bu 
insanları kutuplaştırarak 
ayrıştırmak.” ONLAR 
DÜŞÜNSÜN
“İYİ Parti Türkiye'de kutuplaşma 
iklimini görerek, bir kardeşlik 
kültürü etrafında 
bütünleştirecek partidir. Onun 
için hangi partiden olursa olsun, 
bugün Trabzon'da olan bütün 
hemşerilerimizi İYİ Parti'ye 
davet ediyoruz. Trabzon'da da 
bugün 6 bin 461 üye yapılmış 
oldu. İnşallah Allah nasip 
edecek bu ayın sonunda 7 bin 
üyeye ulaşacağız. Ondan sonra 
durmak yok. Vatandaşın 
ayağına gideceğiz. Bu salonda 
olan herkes etrafına bakacak, 
kendi üye olup eşi üye olmayan 
eşini de yapacak. Okul 
arkadaşına, mahalle 
arkadaşına herkes ulaşacak. 
Trabzon'da anketler çok iyi. Siz 
değil onlar düşünsün.”

HASTA, ENGELLİ VE YAŞLI
VATANDAŞLARI ZİYARET 

akfıkebir İlçe Müftüsü 

VŞükür Küçük, hasta 
ziyaretleri kapsamında 

Körez Mahallesi'nde ikamet 
eden hasta, engelli ve yaşlı 
vatandaşları evlerinde ziyaret 
etti. İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
İmam Hatip Abdurrahman 
Albayrak, Müftülük Engelli 
Koordinatörü İmam Hatip 
Davut Bayraktar ve İmam Hatip 
Mithat Güdü ile birlikte Körez 

Mahallesi'nde  ikamet eden 
hasta, engelli ve yaşlı 
vatandaşları ziyarette bulundu. 
Hasta ve yaşlı vatandaşlarla 
onların aile yakınlarına, moral 
ve manevi destek amacıyla 
gerçekleştirilen ziyaretler 
kapsamında, Körez 
Mahallesi'nde oturan Osman 
Tanır, Adnan Ömür ve Sey 
Alp'i ziyaret eden Müftü Şükür 
Küçük, kendileriyle bir süre 

sohbet etti, hâl ve hatırlarını 
sordu, sağlık durumlarıyla ilgili 
bilgi edindi. Kur'an-ı Kerim 
tilâvetinde de bulunulan 
ziyaretlerde Müftü Küçük, 
hasta, engelli ve yaşlı 
vatandaşlara bol bol duâ etti, 
tüm hastalara Allah'tan âcil 
şifâlar, sabır ve metânet, 
yakınlarına da kolaylıklar ve 
sağlık ayet temennisinde 
bulundu.
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İNTERNET'İN SAHİBİ YOK
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi'nin talebi üzerine gelen İl
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Masasından İlhan Tozluyurt, öğrencilere
"Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Suçlar ve Sosyal Medya'yı anlattı.

akfıkebir Fen Lisesi 

VKonferans salonunda 
yapılan seminere 268 

Öğrenci 9 öğretmen katıldı. 
*Yanlış veya zararlı bilgiye 
erişim *Siber Zorbalık *Sanal 
dolandırıcılık *Kişisel bilgilerin 
paylaşımı *Zararlı Yazılımlar 
*Pornografi *Oyun ve internet 
bağımlılığı*Yabancılarla iletişim 
kurulması *Şiddet ve nefret 
konularında slayt gösterisi 
destekli bilgi verdiler.90 dakika 
süren ve akıcı sunum ile süren 
konferans sonunda sunumu 
yapan İlhan Tozluyurt 

öğrencilerden alkış aldı. 
Seminerin değerlendirmesini 
yapan okul Müdürü Kadri Alay : 
"İnternet, geleceğimizin 
sahipleri sevgili gençlerimizin 
zamanını çalan yeni bir 
bağımlılık modeli. İnternetin 
sahibi de yok. Gençlerimize 
interneti yasaklamak yerine 
bilinçli bir kullanıcı yapmayı 
amaç edindik. Hizmet alacağız, 
eğleneceğiz, öğreneceğiz diye 
başlayan bir kullanıcı profili 
maalesef suçlu/mağdur 
olabiliyor. Çok dikkatli 
davranılmalı ve internet 

kesinlikle bilinçli kullanılmalıdır. 
Hapishanelerdeki mahkumların 
suç işleme/suça karışma 
yaşının 17-33 yaş olduğu 
unutulmamalıdır. Öğrencilerimiz 
semineri büyük bir dikkatle 
izlediler. Görevli arkadaşımız 
İlhan Tozluyurt”a yaptıkları 
sunumları için teşekkür 
ediyorum. Bu arada semineri 
yapılmasına yardımcı olan 
Vakfıkebir Fen Lisesi 
Müdürümüz Cengiz Kasımay 
ve Orhan Yavuz”a, 
öğrencilerimizin ebeveynlerine 
teşekkür ediyorum" dedi.

MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYE SEÇİMİ YAPILDI
Vakfıkebir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2022 yılı faaliyet dönemi için
mütevelli heyeti üye seçimi Vakıf Müdürü İsmet Bank başkanlığında gerçekleştirildi. 

V
akfıkebir ilçesi Halk 
Eğitimi Merkezi Toplantı 
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, 2022 yılı faaliyet 
döneminde yapılacak çalışmalar 
ile yürütülecek faaliyetler için 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Mütevelli 
Heyetinde görev alacak iki 
muhtar üyenin seçimi Vakfıkebir 
ilçesi Halk Eğitim Merkezi 
Toplantı salonunda yapıldı. 
Yapılan seçimde, Bozalan 
Mahallesi Muhtarı Mustafa 
Turutoğlu ve Yalıköy Mahallesi 
Muhtarı Yüksel Baş SYDV 
2022 yılı faaliyet dönemi için 
mütevelli heyetine oy birliği ile 
seçilerek muhtarları temsil 
etme hakkı kazandılar.
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 İlçe Kaymakamlığımız 
bünyesinde Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı ile birlikte bu 
organizasyonu yapıyoruz. Bu 
heyet de görev yapmak için 
seçilecek arkadaşlarımızı 
belirlemek amacıyla tüm 
muhtarlarımızın görüşlerini aldık 
ve seçimi gerçekleştirdik. SYDV 
üyesi Bozalan Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Turutoğlu ve Yalıköy 
Mahallesi Muhtarı Yüksel Baş 
oldu. Kendilerine görevlerinde 
kolaylıklar ve başarılar diliyoruz” 
dedi. “SİZLER 
VATANDAŞIMIZIN VE 
DEVLETİMİZİN 
TEMSİLCİSİSİNİZ”
Yeni seçilen üyeleri kutlayan İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 

Uzan, "Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfımızın 2022 yılı 
faaliyet döneminde bizimle 
birlikte kurul faaliyetlerinde 
çalışacak olan iki muhtarımıza 
başarılar diliyorum. Ayrıca 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.
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T
rabzon Büyükşehir 
Belediyesi kültürel 
mücadele kapsamında 

Vakfıkebir de mahalle 
Muhtarlarına “Sahipsiz 
Hayvanlar ve Vektörle 
Mücadele” konulu bilgilendirme 
programı gerçekleştirildi. 
Düzenlenen programa 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık İşleri Daire Başkanı 
Selahattin Yazıcı, Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü Şifa 
Karadeniz, İlçe Jandarma 
Komutanı J. Ütğm. Mert 
Oğuztarhan, İlçe Emniyet 
Müdür vekili Merthan Çelikdağ, 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Yunus Ali Civil, Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir 
ve mahalle muhtarları katıldı. 

Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Dairesi Başkanlığı, 
muhtarlara sokak hayvanları ve 
vektörle (hastalık yayan canlı) 
mücadele alanlarında yapmış 
olduğu çalışmalar hakkında 
Vakfıkebir İlçesi Mahalle 
muhtarlarını bilgilendirme 
toplantısı 
gerçekleştirildi.Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 

Merkezi çok amaçlı Toplantı 
salonunda gerçekleştirilen 
toplantı Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık İşleri Dairesi Başkanı 
Sebahattin Yazıcı'nın 
sunumuyla yapıldı.  Toplantıda 
muhtarlar ile çözüm ortaklığı 
konusunda müzakereler 
yapıldı. Trabzon'un 18 ilçesinde 
kaymakamlıklar ile işbirliği 
içinde yürütülen toplantılar; 
Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, 
Dernekpazarı, Köprübaşı, 
Maçka Ortahisar ve Of 
ilçelerinde daha önceden 
yapılmıştı. Uzman ekipler 
Veteriner Hekim Elif Can Sinan 
ile Ziraat Mühendisleri Cihat 
Çolak ve Recep Bektaş 
tarafından Vakfıkebir İlçesinde 
yapılan sunum ardından 
öğleden sonra ise Tonya 
İlçesinde mahalle muhtarlarına 
da seminer sunumu verildi.  
Diğer ilçelerde de 
kaymakamlıklarının aracılığı ile 
muhtarlara seminer verilmeye 
devam edecek.

Vakfıkebir de Mahalle Muhtarlarına “Sahipsiz Hayvanlar ve Vektörle Mücadele” konulu bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

SOKAK HAYVANLARI İLE İLGİLİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARİHİ BİNALARIMIZ GÖZLEM ALTINDA

Ankara'dan Vakfıkebir'e 
gelen Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünden Mimar F. Dilek 

Öztürk ile Harita Mühendisi H. 
İhsan Altundaş, Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, AK 

Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun ile birlikte ilçe 
merkezinde bulunan tarihi 
binaların restorasyonu ve cephe 
sağlıklaştırma çalışmaları için 
incelemelerde bulundular. 
Yapılan incelemelerin ardından 
bir açıklama yapan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünden 
ilçemize gelen yetkili 
arkadaşlarımızla birlikte 
ilçemizde bulunan tarihi 
binalarımızı yerlerinde inceledik. 
Bakanlığımızdan gelen 
mühendis ve mimar 
arkadaşlarımız binalarımızın 
restorasyonu ve sağlıklaştırma 
çalışmaları için gerekli notları 
aldılar. Bundan sonraki süreçte 
tarihi hazinelerimizin korunması 
için gereken tüm çalışmalar 
yapılacaktır. ”dedi. 

Ankara'dan Vakfıkebir'e gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan tarihi binaların
restorasyonu ve cephe sağlıklaştırma çalışmaları için incelemelerde bulundular.

TRABZON MİLLİ EĞİTİM'E FETTAHOĞLU ATANDI
Trabzon'da 7 yıldır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Hızır Aktaş'ın yerine Burak Fettahoğlu atandı.

T
rabzon'da İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevini 
yürüten Hızır Aktaş'ın 

yerine Ankara merkez 
teşkilatında Daire Başkanlığı 

yapan Hüseyin Burak 
Fettahoğlu getirildi. Atamanın 
önümüzdeki günlerde resmi 
olarak duyurulması bekleniyor. 
Hüseyin Burak Fettahoğlu, 

Ankara'da Ders Kitapları 
ve Yayınlar Daire 
Başkanlığı görevini 
yürütüyor. Gümüşhaneli 
olan Fettahoğlu, 
Trabzon'da daha önce İl 
Milli Eğitim Müdür 
Yardımcılığı görevini 
yürütüyordu. Hızır Aktaş 
ise, 2014 yılından beri 
yaklaşık 7 yıldır Trabzon İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
görevini yürütüyordu. 

Aktaş, daha önce 2012-2014 
yılları arasında da Gümüşhane 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
görevini yürütmüştü.

VAKFIKEBİR COĞRAFİ KONUMU İLE ÖNEMLİ BİR MERKEZ'DİR
Trabzon Büyükşehir Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta ile birlikte ilçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret ettiler.

T
rabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu bir dizi 

ziyaretlerde bulunmak için 
geldiği Vakfıkebir ilçesinde ilk 
olarak Vakfıkebir 
kaymakamlığına uğrayarak 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan'ı makamında ziyaret etti. 
Ziyarette Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Büyükşehir 
Belediye Meclis Üyesi Ali 
Bayram Tanrıverdi, Meclis 
Üyesi Erol Bahadır, AK Parti 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun, AK 
Parti Kadın Kolları Başkanı 
Asiye Kamiloğlu katıldılar. 
Kaymakam Dr. Uzan ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, sizlerin destekleriyle 
kadim ilçemizin daha 
yaşanabilir, daha refah 
seviyesi yüksek hale 
gelmesinde inşallah bizlerde 
burada katkıda bulunarak, 
kıymetli mesai 
arkadaşlarımızla birlikte başta 
Sayın Belediye Başkanımız, 
meclis üyelerimiz, ilçe 
başkanımız ile güç birliği 
yaparak ve sizlerin 
destekleriyle beraber güzel bir 

hizmet bırakmak istiyoruz dedi. 
Vakfıkebir coğrafi ve tarihi 
konumu ile bölgede çok önemli 
bir merkez olduğunun altını 
çizen Başkan Zorluoğlu, 
sadece bizim için değil, 
Vakfıkebir Trabzon'un batı 
bölgesinin önemli 
merkezlerinden bir tanesidir. 
Büyükliman havzasında tarihi 
bir merkez. İlçenin tarihi 
merkez olma özelliği tesadüfen 
değildir. Tesadüfen olmadığı 
gibi birilerinin de isteğiyle de 
olmadı. Trabzon'un lideri 
bölgenin abisi pozisyonu 
aniden verilmiş bir paye 

değildir. Tarihsel gerçeklerle 
yaşanmışlıklardır. Vakfıkebir 
önemli bir merkezdir ve halen 
önemli bir merkez olma 
özelliğini devam ettiriyor. Bizde 
merkez olması hasebiyle 
Vakfıkebir'e ayrı bir özen 
gösteriyoruz. Bizimde Sayın 
Valimizin de destekleriyle 
ilçemize çok daha güzel 
hizmetleri hep beraber getiririz 
dedi. Kaymakam Dr. Uzan, 
Başkan Zorluoğlu'na Vakfıkebir 
Ekmek Temalı Millet 
Bahçesi'nde sembol olarak 
duran Serender resminin 
bulunduğu bir tablo hediye etti.

ÖZKAN SÜMER, ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI
Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi
olarak tarihe geçen Özkan Sümer için vefatının birinci yılında anma programı düzenlendi.

S
unay Akın'ın sunumuyla 
gerçekleşen programa 
Trabzonspor Başkanı 

Ahmet Ağaoğlu, Şenol Güneş, 
Trabzonspor Kurucu Üyeleri, 
Sümer ailesinin fertleri başta 
olmak üzere çok sayıda spor 
insanı katıldı. Trabzonspor 
Kulübü Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, Hamamizade İhsan 

Bey Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen programda yaptığı 
konuşmada, Özkan Sümer'le 
1970'li yıllarda tanıştığını 
belirterek, "Şenol hocam takım 
kaptanıydı, İstanbul'da takım 
kampına gitmiş imza istemiştim, 
hocam da vermemişti. İlk kez 
Özkan Sümer'i orada gördüm. 
Daha sonra Galatasaray'ı 
çalıştırdığı dönem bir 
restoranda gidip tanıştım, 
hayranı olduğumu söyledim. 
Trabzon'u İstanbul'da temsil 
ettiği için gurur duyduğumu 
söyledim." ifadelerini kullandı.
"ONU İZLEYEREK, 
KONUŞARAK ÖĞRENDİK" 
Sümer'in altyapı felsefesine 
hayran olduğunu dile getiren 
Ağaoğlu, "Başkanlığı 
döneminde yardımcılığını 
yaptım. 1996'larda altyapının ne 
kadar önemli olduğunu, sporun 
temeli olduğunu ve yapılması 
gerekenleri onu izleyerek, 
konuşarak öğrendik." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ: 
"UNUTMADIK, 
ÖZLEYECEĞİZ”
A Milli Futbol Takımı'nın ve 
Trabzonspor'un eski teknik 
direktörlerinden Şenol Güneş 
de Özkan Sümer'le uzun yıllar 
birliktelikleri olduğunu 
belirterek, "Seyirci olarak 
başladık onu izledik, onunla 
beraber oynamak, ona karşı 
oynamak, onun kaptanlığında, 
hocalığında oynamak, 
başkanlığında hocalık yapmak, 
birlikte çalışmak... Kendimi 
ayıramıyorum, hikayelerimiz 
çok fazla. Unutmadık, 
özleyeceğiz. Özkan Sümer 
yapacağını yaptı zaten" diye 
konuştu. Programa, Vali İsmail 
Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vekili Atilla Ataman, 
eski futbolcular Serdar Bali, 
Hami Mandıralı, Lemi Çelik ve 
Mehmet Aurelio ile bordo-mavili 
kulübün eski ve yeni yöneticileri 
de katıldı.
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por Toto Süper 

SLig'de heyecan 
18. hafta 

karşılaşmaları ile 
devam etti. Lider 
Trabzonspor 
deplasmanda Altay 
ile kozlarını paylaştı. 
Mustafa Denizli 
Alsancak 
Stadyumu'nda 
oynanan karşılaşma 
bordo-mavililerin 2-1 
üstünlüğü ile 
sonuçlandı. Altay'ın 
golü Cebrail'den 
gelirken bordo-
mavililerin golllerinde 
Cornelius'un imzası 
vardı. Bu sonuçla 
Trabzonspor puanını 
45 yaptı, Altay ise 18 
puanda kaldı.
ALTAY - 
TRABZONSPOR 
MAÇINDAN 
NOTLAR
Spor Toto Süper 
Lig'de İzmir'de Altay 
ile Trabzonspor 

arasında oynanan 
18'inci hafta 
mücadelesinde her 
iki takımın teknik 
direktörleri de ilk 
11'lerinde zorunlu ve 
taktiksel değişiklikler 
yaptı. Lider 
Trabzonspor'da 
ağrıları nedeniyle 
Hugo kadroda yer 
almazken, Teknik 
Direktör Abdullah 
Avcı, Dorukhan ve 
Bakasetas'ı yedek 
soyundurdu. Bu 
oyuncuların yerine 
Trondsen, Siopis ve 
Abdülkadir Ömür ilk 
11'de şans buldu. 
Altay'da ise sakatlığı 
bulunan İbrahim 
kadroya alınmazken, 
Eren ve Rayan 
kulübeye çekildi. 
Teknik Direktör 
Mustafa Denizli bu 3 
ismin yerine Zeki, 
Kappel ve Bamba'ya 
ilk 11'de görev verdi. 

Trabzonspor'da 
sezonu kapatan 
Gervinho, sakatlığı 
bulunan Nwakaeme, 
İsmail Köybaşı ve 
kaleci Erce 
müsabaka 
kadrosunda yer 
almadı. Altay'da ise 
Erhan, Björkander ve 
kadro dışı kalan 
Tolga takım listesinde 
yer bulamadı. Altaylı 
Ceyhun Gülselam, 
eski takımına karşı 
yedek soyundu. Altay 
Teknik Direktörü 
Mustafa Denizli ve 
Trabzonspor Teknik 
Direktörü Abdullah 
Avcı müsabaka 
öncesi birbirlerine 
sarılarak başarı 
diledi. Karşılaşmayı 
izleyenler arasında 
Altınordu Teknik 
Direktörü Hüseyin 
Eroğlu ve Teknik 
Direktör Tamer Tuna 
da yer aldı.

akfıkebir 

VGülbaharhatun 
Anadolu Lisesi 

Bilek Güreşi Takımı ve 
Masa Tenisi Takımı 
sporcuları, Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Muharrem Yaşa ve 
Okul Müdürü Kadri Alay 
ile birlikte ilçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan' ı ziyaret 
ettiler. Bilek Güreşi 
Takımı Trabzon'da 

yapılan liseler arası 
müsabakalarında 11 
birincilik elde ederek, 
Masa Tenisi Takımı 
bütün rakiplerini 
yenerek il birincisi 
oldular. Kaymakam Dr. 
Uzan, Bilek Güreşi 
Takımı ve Masa Tenisi 
Takımı öğrencilerini 
tebrik ederek 
bölgemüsabakalarında 
başarılarının devamını 
diledi. Başarılı 

sporcuları, okul müdürü 
ve hocaları ile birlikte 
makamında kabul eden 
Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan, 
“Gülbaharhatun 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerimizi 
başarılarından dolayı 
tebrik ediyorum. Spor 
dalında verdiğimiz 
emeklerimizin 
karşılığını kat kat 
almaktayız. İlçemizi en 

iyi şekilde temsil 
ederek başarılı olmanız 
bizleri çok mutlu ediyor. 
İlçemizden başarılı 
sporcuların çıkması 
bizleri gururlandırdı. 
İnanıyorum ki, sizler bu 
başarılarınızı daha 
ilerilere taşıyarak ve 
bizleri gururlandırmaya 
devam edeceksiniz. 
Başarılarınızın 
devamını diliyorum.” 
dedi.

inal 

Fmüsabakasında 
Beşikdüzü 

Öğrenci Yurdunu 4-1 
mağlup ederek 
şampiyonluğa ulaşan 
Vakfıkebir Adnan 
Demirtürk Öğrenci 
Yurdunda kazanılan 
kupa büyük sevinçle 

karşılandı. Vakfıkebir 
Adnan Demirtürk 
Öğrenci Yurdu 
Müdürü Ömer Gül, 
alınan başarıdan 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, 
“Bizlerden desteğini 
esirgemeyen 
Vakfıkebir 

Kaymakamımız Sayın 
Dr. Hacı Arslan 
Uzan'a, Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 
Sayın Muhammet 
Balta'ya, 
müsabakalarımızı 
izlemeye gelen 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi 

Üyelerimiz Sayın 
Enver İskenderoğlu'na 
ve Sayın Ahmet Salih 
Birincioğlu'na teşekkür 
ediyor, bu önemli 
başarıda emeği gecen 
hocalarımızı ve 
öğrencilerimizi 
kutluyorum” diye 
konuştu.

VAKFIKEBİR 1874 FK, SAHASINDA

BİR BAŞKA GÜZEL 3-0
Trabzon 2. Amatör Kümede mücadele eden temsilcimiz Vakfıkebir 1874 Futbol
Kulübü Vakfıkebir İlçe Stadyumunda oynadığı Çağlayan spor karşılaşmasını 3-0 kazandı.

T
rabzon 2. Amatör 
Küme'de ilçemizi 
temsil eden 1874 

Vakfıkebir Futbol 
Kulübü, Vakfıkebir İlçe 
Stadyumumuzda 
Çağlayan spor'u 
ağırladı. Temsilcimiz 
Arda (2) ve Bilal'in 
golleri ile rakibini 3-0 
yenerek hanesine bir üç 
puan daha yazdırdı. Bu 
sezon ilk kez Trabzon 2. 
Amatör Kümede 
mücadele eden 

temsilcimiz Vakfıkebir 
1874 Futbol Kulübü 
kendi saha ve seyircisi 
önünde güzel ve 
heyecanlı futbolunu 
galibiyetle güzelleştirdi. 
Temsilcimizin pas 
trağini bir türlü 
kesemeyen Çağlayan 
spor mağlubiyetten 
kurtulamadı. Vakfıkebir 
1874 FK, Vakfıkebir ilçe 
stadyumunda saha ve 
seyirci avantajını iyi 
kullanarak Çağlayan 

spor karşısında 3 
farklı galip gelmeyi 
başardılar.  
Trabzon 2. Amatör 
kümede bu yıl ilk 
kez mücadele 
etmeye başlayan 
Vakfıkebir 
temsilcimiz 
Vakfıkebir 1874 FK 
spor kulübü, bu 
güne kadar 
oynadığı 
müsabakalardan 
sadece 2 

mağlubiyet aldı. Bu 
hafta kendi saha ve 
seyircisi önünde 
karşılaştığı Çağlayan 
spor'u 3-0 gibi net bir 
skorla yenmeyi başaran 
temsilcimiz, gurupta 
liderin hemen ardında 
yer alıyor. Bu sezon 
şampiyonluk parolası ile 
yola çıkan temsilcimiz, 
bu yolda emin adımlarla 
ilerlemeye devam 
ediyor.

HAKEMLER:
Burak Baş***, Azem 
Zorlu***, Emrah 
Türkyılmaz*** 
VAKFIKEBİR 1874 FK: 
Şenol Ziya***, Hazar***, 
Ahmet Talha***, 
İlhan***, Oğuzhan***, 
Arda*** (Dk.80 Yasin*), 
Serkan*** (Dk.90 Murat 
?), Şevki***, Fatih*** 
(Dk.80 Doğukan*), 
Kahraman***, Bilal*** 
(Dk.90 Furkan?) 
ÇAĞLAYANSPOR: 
Atakan**, Yunus**, 
Temel**, Efehan** 
(Dk.87 Nuri?),  Efe 
Yiğit**, Cengizhan**, 
Abdulkadir** (Dk.80 
Taha Yahya*), 
Doğukan** (Dk.46 
Turgay**), Harun Efe** 
(Dk.87 Eren*), 
Hüseyin**
GOLLER:
Dk.10-28 Arda, Dk.71 
Bilal (1874 Vakfıkebir 
FK)

KAYMAKAM DR. UZAN BAŞARILI
SPORCULARI AĞIRLADI
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan Gülbaharhatun Anadolu Lisesi'nin başarılı sporcularını takım halinde makamında ağırladı.

ŞAMPİYON VAKFIKEBİR
ADNAN DEMİRTÜRK KYK 

VOLEYBOL İL BİRİNCİLİĞİ'NDE BEŞİKDÜZÜ ŞAMPİYON OLDU
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen Liseler arası Voleybol Turnuvasında Tevfik
Serdar Anadolu Lisesini 3-0 yenen Beşikdüzü Anadolu Lisesi voleybol takımı İl şampiyonu oldu.

Trabzon'da liselerarası 
Voleybol İl Birinciliği 
müsabakaları sonunda 
kızlarda Beşikdüzü 
Anadolu Lisesi 
şampiyon oldu. 

Trabzon Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen 2021-2022 
eğitim öğretim yılı okul 
sporları voleybol 

turnuvasında, batı-ve 
doğu gruplarında 
dereceye giren 
takımlar, Ortahisar 
ilçesinde düzenlenen 
nal maçlarında ter 

döktü. Nefes kesen 
maçlar sonunda Okul 
sporları Voleybol 
Genç (A) Kızlar'da 
birinciliği, Tevk 
Serdar Anadolu 
Lisesi'ni nal maçında 
3-0 yenen Beşikdüzü 
Anadolu Lisesi 
kazandı. Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Beşikdüzü Anadolu 
Lisesi Okul Müdürü 
Şenol Ziya Yıldırım, 
öğrencileri ve takımın 
antrenörlüğünü yapan 
Beden Eğitim 
Öğretmeni Sinan 
Tozoğlu'nu tebrik etti. 
Yıldırım, “Bize bu 
mutluluğunu yaşatan 
başta Sinan Tozoğlu 
hocamızı ve emek 

veren öğrencilerimizi 
tebrik ediyoruz. 
İnanıyorum ki bu 
başarıların devamı 
gelecektir.” dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı
2-1 mağlup etti. Altay'ın golünü Cebrail atarken Trabzonspor'un
gollerini Cornelius attı. Uğurcan çakır yaptığı kritik kurtarışlarla
maçın oyuncusu olurken Fırtına, kritik bir maçı kazanmış oldu.

Öğrenci yurtları arasında yapılan futbol turnuvasında Vakfıkebir Adnan Demirtürk Öğrenci Yurdu şampiyon oldu. 
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