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CEVDET ERKAN'IN BABA ACISI

Trabzonspor'umuza destek ve sevinçlerimizin kontrollü yapılmasına yönelik
Büyükliman Gazeteciler Cemiyetinde ortak bir basın açıklaması yaptılar. 
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BÝZÝM  BAÞKASININ  OLMASIN!SEVÝNCÝMÝZ HÜZNÜ
ELEKTRÝK VE AKARYAKIT ÜRÜNLERÝNDE DE
KDV ÝNDÝRÝMÝ BEKLÝYORUZ!
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indi.
Vatandaş ve esnaf ise gıda ürünlerinin yanı sıra elektrik ve akaryakıt ürünlerinde de benzer KDV indirimi bekliyor dedi.

“ÖZELLİKLE SİLAHLA ATARAK
KUTLAMA YAPMAYALIM!!!”

40 yıldır Vakfıkebir İlçe Eğitimine ışık tutan İlçe Milli Eğitim Müdürlerini
eğitim şurası toplantısında bir arada çalışırken görüntüleme fırsatı bulduk. 

Vakfıkebir İlçesi Hamzalı Mahallesinden olan emekli öğretmen
Raif Erkan(80), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

> Sadık AYDIN 3'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

“ÇOK YAKINDA”
Trabzon şampiyonluğa hazırlanıyor…
Yıllardır çekmiş olduğumuz özlem 
bitecek…
Her yer bayraklarla donatılıyor. Her yer 
bordo-mavi oluyor. İnsanlar yıllardır 
şampiyonluğu kutlama özlemi çekerken, 
bu hasret bitecek inşallah…
Maç zamanlarını iple çekiyoruz.
Sonrasında coşkulu kalabalık toplanıyor ve 
o sevince ortak oluyorlar…
Sevinçler, ölümle noktalanmasın…
Sevinirken birileri üzülmesin…
Vakfıkebir'deki maç sonrası kutlama yeri, 
Hükümet Konağı önü olarak belirlendi…
Şampiyonluk kutlaması ise Vakfıkebir Sahil 
Otopark…
Silaha “HAYIR”
Herkes kendine gelecek ve silahla atmak 
yerine eğlenmeyi seçecek…
Vakfıkebir'de bu hafta Belediye Başkanı 
öncülüğünde, sivil toplu kuruşlarıyla 
beraber basın açıklaması yapıldı…
İnşallah bu açıklama sürekli yapılır ve 
insanların düşüncelerini bir nebzede olsa 
değiştirilmesine sebep olur…
***********************
Elektrik faturaları bu ayda gelmeye 
başladı…
Faturası gelenler, gelmeyenlere haber 
veriyor ve kulaktan kulağa fatura 
meblağları havada uçuşuyor…
Bu ay yine insanlar veryansın yapmaya 
devam ediyor…
Faturalardaki artışları sürekli 
eleştiriyorlar…
Haklılarda…
“VATANDAŞ”
Evine 550 ile 1000 TL arası fatura 
geldiğinde, insanlar nasıl geçimine devam 
edecek…
Bir evde elektrik, su, telefon, cep telefonu, 
internet, tüp, mutfak, market, manav, 
çocukların telefonları, çocukların faturaları 
ve birçok hatırlamadığım kalem…
Bu dönemde nasıl geçinilir, düşünür 
olduk…
“ESNAF”
Asgari ücret 4.250TL, sigorta, vergi ve 
bilumum diğer giderler…
Bu arada bunlar sadece eleman gideri, 
diğer giderler…
Bu esnaf, bu kadar giderin içinde ne 
yapacak…
Esnafta iş yok…
Esnaf para çeviremiyor…
Vatandaş gibi esnaf ne yapsın…
İlçede bir dünya farklı marketler var. 
Açıldıkça açılmaya devam ediyor. Kimileri 
yerini beğenmemiş hemen yerini 
değiştirme çabasında…
Bir inşaat mı yapılıyor, hemen görüşmeler 
başlıyor. Tabi burayı satın alan insanlar, 
yüksek kirayı gördüğünde, hemen o 
marketlerden birine kiraya vermek istiyor…
O marketlere kiraya veren insanlarda 
başlıyor, iş yok söylemine…
İlçenin parası nerde? o marketlerde, para 
nerde uçtu gitti pufff oldu…
Satılan ürünlere dikkat edilmeli?
KDV oranındaki düşüşe bakılmalı?
Bir çok şikayet geliyordu, ya gramajı düşük 
ya da KDV oranı düşürülmediğinden…
İnsan, para için insanını kandırır mı?
Kandırırmış…
KDV indirimini uygulayan birçok esnaf 
ağabeylerimiz ve arkadaşımız var…
Onları insanları atlatmadıkları için tebrik 
etmek istiyorum…
İlçe esnafı bunun için önemli, birlik-
beraberlik olacaksa, ilk önce dışarı 
açılımları bırakmamız gerekir…
İnatla bırakmıyorsak, o zaman kimse 
kusura bakmasın…

akfıkebir İlçe Milli 

VEğitim Müdürlüğü 
görevini başarılı bir 

şekilde sürdüren 5 değerli 
ismi eğitime ışık tutacak olan 
eğitim şurası toplantısında bir 
arada çalışırken 
görüntüledik. 80'li ve 90'lı 
yılların efsane Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Salih 
Birincioğlu başta olmak üzere 
sırasıyla görev alan Fethi 
Sağlam, Şahin Işık, Samim 
Aksoy ve Ahmet Altın ilçede 
yapılan eğitim şurası 
toplantısına katılarak yapılan 
çalışmalara katkı sundular. 
40 yıldır ilçe eğitimine katkı 
sunup ışık tutan 5 değerli İlçe 
Milli Eğitim Müdürünü yine 
ilçenin eğitim faaliyetlerine 
katkı sunabilmek için bir 

araya geldiler ve eğitim 
şurasında tecrübelerini 
aktardılar.  80'li ve 90'lı 
yılların efsane İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Salih 
Birincioğlu, 1972 yılında 
başladığı öğretmenlik 
mesleğine 1982 yılında 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü olarak atanarak 
devam etti. Birincioğlu, 1982-
2000 yılları arasında tam 18 
yıl boyunca ilçenin eğitim 
önderliğini başarılı bir şekilde 
sürdürerek emekli oldu. Bir 
başka eğitimci Fethi Sağlam 
ise 2001 yılında atandığı İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
görevini 10 yıl gibi uzun bir 
süre başarılı bir şekilde 
sürdürerek 2011 yılında 
emekli oldu. Bir başka eğitim 

çınarı olan ve 2011 yılında 
ilçe milli eğitim müdürlüğü 
görevine atanmasının 
ardından kısa bir sürede 
ilçedeki eğitim çıtasını 
yükseklere çıkarabilen ve 
önemli bir yönetici olarak 
tanınan Şahin Işık ise 2014 
yılında görev değişikliği 
nedeni ile bu görevi ancak 3 
yıl sürdürdü. Bir başka eğitim 
çınarı ise içimizden biri olan 
ve herkesin saygısını, 
sevgisini ve taktirini kazanan, 
çalıştığı bütün görev 
yerlerinde başarılarla dolu bir 
kariyeri olan Samim Aksoy 
ise bu göreve 2014 yılında 
atandı. Eğitim öğretim 
çıtasını en üst seviyeye 
kadar taşıyan Aksoy, sağlık 
sorunları nedeni ile bu görevi 

ancak 7 yıl sürdüre bildi. 
Samim Aksoy'un görevinden 
ayrılmasının ardından 2021 
yılında göreve getirilen yine 
içimizden yetişen ve bu 
ilçenin önemli değerlerinden 
bir tanesi olan Ahmet Altın 
göreve atanmıştı.  Ahmet 
Altın; Vakfıkebir Öğretmenevi 
Müdürü olarak görevine 
devam ediyordu. Altın, 8 yıl 
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu 
Müdürlüğü görevinin 
ardından 2018 yılında 
Vakfıkebir Öğretmenevi 
Müdürlüğü görevine 
atanmıştı. Başarılı 
çalışmaları ile her zaman ön 
planda olan Müdür Altın, hem 
çalıştığı kurumlarda hem milli 
eğitim camiasında hem de 
halk arasında sevilen sayılan 

örnek bir Müdür. Devlet 
Büyükleri tarafından bu görev 
layık görülen Ahmet Altın, 
bilgi birikimi, insanlarla olan 
diyalogu ve eğitim 
camiasında güven veren 
yapısı ile bu görevi başarılı 
bir şekilde ondan önce görev 
yapanlar gibi 
başaracağından hiç 
şüphemiz yoktur. 
Vakfıkebir İlçesinin tam 38 
yılına damga vuran bu 
değerli İlçe Milli Eğitim 
Müdürlerini yine bu ilçe için 
çalışmalarda bulunmak 
amacı ile bir araya geldikleri 
eğitim şurasında 
görüntüledik. Kendilerine ilçe 
için yaptıkları başarılı 
çalışmalar için teşekkür 
ediyoruz. 

Alper Özkan KARAGÖL

40 yıldır Vakfıkebir İlçe Eğitimine ışık tutan İlçe Milli Eğitim Müdürlerini eğitim şurası toplantısında bir arada çalışırken görüntüleme fırsatı bulduk. 

CEVDET ERKAN'IN BABA ACISI
Vakfıkebir İlçesi Hamzalı Mahallesinden olan emekli öğretmen Raif Erkan(80), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

V
akfıkebir İlçesinin 
yetiştiği önemli 
değerlerden biri olan 

Danıştay Genel Sekreteri 
Cevdet Erkan'ın babası Raif 

Erkan, Vakfıkebir İlçesi 
Hamzalı Mahallesi Yukarı 
Camiinde ikinindi namazına 
müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından aile 
kabristanlığında toprağa 
verildi. Oğlu Danıştay Genel 
Sekreteri Cevdet Erkan'ın 
kıldırdığı cenaze törenine; 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Sayıştay üyesi İdris Bulut, 
Başsavcı Ahmet Çelikkol, İl 
Emniyet Müdürü Kenan 
Aydoğan, Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Vakfıkebir 
Hakimleri, Savcıları, siyasi 
parti temsilcileri, daire amirleri, 
sivil toplum kuruluşları ve 
vatandaşlar katıldı. Merhum 
Raif Erkan'ın cenaze namazını 
Danıştay Genel Sekreteri olan 
oğlu Cevdet Erkan kıldırırken, 
cenaze duasını ise Vakfıkebir 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük 
yaptırdı. Büyükliman Postası 
Gazetesi olarak merhuma 
Allah'tan rahmet kederli 
ailesine başsağlığı diliyoruz.

ÇARŞIBAŞI KAPALI SPOR SALONU YENİLENECEK
AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hakan Kocaman Çarşıbaşı Kapalı Spor Salonunun yenileneceğini açıkladı. 

onu ile ilgili olarak 

Kbilgi veren AK 
Parti Çarşıbaşı 

İlçe Başkanı Hakan 
Kocaman, “İlçemizdeki 
Stadyumumuzu 
tribünleriyle birlikte kısa 
bir süre önce 
yenilemiştik. Şimdide 
Spor salonumu-zu 

yenileyerek spor 
yatırımlarına devam 
ediyoruz. Spor 
salonumuzun tadilat ve 
modernizasyonunu 
kapsayan yapım ihalesi 
01.03.2022 tarihinde 
Trabzon Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilecek. 

Yatırımın
gerçekleşmesinde güçlü 
bir irade ortaya koyan 
Bakanımız Sayın Dr. 
Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu ve tüm emeği 
geçenlere ilçem adına 
teşekkür ediyorum. 
Bizler Çarşıbaşı'na 
Sevdalıyız” dedi.



V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, Vakfıkebir Esnaf 

ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperati Başkanı 
Hasan Topaloğlu, Vakfıkebir 

Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, Vakfıkebir Ziraat 
Odası Başkanı Muhammet 
Kılıç, Vakfıkebir Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir, 
Trabzonspor Vakfıkebirliler 
Dernek Başkanı Hasan Bahadır 

ve Vakfıkebir 1874 FK Kulübü 
Başkanı Samet Yolcu 
şampiyonluk yolunda ilerleyen 
Trabzonspor'umuza destek ve 
sevinçlerimizin kontrollü 
yapılmasına yönelik 
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyetinde ortak bir basın 

açıklaması yaptılar. 
“ÖZELLİKLE SİLAHLA 
ATARAK KUTLAMA 
YAPMAYALIM”
Basın toplantısında konuşan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı, 
'Trabzonspor'umuz 8. 
Şampiyonluğuna doğru gidiyor.  

Bizlerde büyük bir mutlulukla ve 
heyecanla bu süreci takip 
ediyoruz. Trabzonspor 
hepimizin ortak sevdasıdır. 
Sonuna kadar destek vererek 
bu şampiyonluğumuzu doya 
doya yaşamak istiyoruz. Bu yıl 
inşallah bu büyük başarıyı 
birlikte kutlayacağız. Bu 
kutlamayı yaparken istiyoruz ki 
sevinçlerimiz hüzne 
dönüşmesin. Silah sevdalısı bir 
milletiz. Özellikle silah atarak 
kutlama yapılmaması 
gerektiğini belirtmek istiyoruz. 
Bizim sevincimiz başkalarının 
hüznü olmasın. Şehir içinde 
araç konvoyları düzenleniyor. 
Bunu da çok dikkatli yapmak 
durumundayız. 
“MAÇ SONRASI 
KUTLAMALAR 
KAYMAKAMLIK ÖNÜNDE 
YAPILACAK”
Emniyet birimlerimizle, sivil 
toplum örgütlerimizle yaptığımız 
istişareler sonucunda 
maçlardan sonra yaptığımız 
anlık kutlamaların kaymakamlık 
önündeki alanda yapılmasına 
karar verdik. İnşallah 
şampiyonluk kutlamasını hep 

birlikte belediyemizin 
otoparkında yapacağız.  Bu 
büyük gururu coşkuyla 
kutlayacağız. Ancak silah 
atmayacağız. Konvoyları 
kontrollü şekilde yapacağız. 
Başkalarının hayatlarını 
tehlikeye sokmayacağız. Bizler 
yerel yöneticiler olarak, sivil 
toplum örgütlerimizin başkanları 
olarak bu uyarıları yapmak için 
sizin karşınıza geldik. 
“GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ 
OLUŞTURMADAN SÜSLEME 
YAPMALIYIZ”
İlçemizin süslenmesi 
konusunda da resmi kurumların 
belirlediği alanlarda süsleme 
yapılması gerekiyor. 
Vatandaşlarımız bayrak 
asımlarında mutlaka bizlerle, 
derneğimizle irtibata geçsinler. 
Bir görüntü kirliliği 
oluşturmadan bu süslemeleri 
yapmamız gerekiyor. İnşallah o 
sene bu sene. Hepimiz 
Trabzonsporluyuz. Bizler 
sorumlu kişiler olarak 
kutlamaları organize etmek 
görevimizdir. Hem görevimizi 
yapacağız. Hem de sevincimizi 
hep birlikte yaşayacağız” dedi. 

Büyükliman
Postası 3 HABER

BÝZÝM SEVÝNCÝMÝZ BAÞKASININ HÜZNÜ OLMASIN!
Trabzonspor'umuza destek ve sevinçlerimizin kontrollü yapılmasına yönelik Büyükliman Gazeteciler Cemiyetinde ortak bir basın açıklaması yaptılar. 

25.02.2022

ELEKTRÝK VE AKARYAKIT ÜRÜNLERÝNDE DE KDV ÝNDÝRÝMÝ BEKLÝYORUZ!
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indi.
Vatandaş ve esnaf ise gıda ürünlerinin yanı sıra elektrik ve akaryakıt ürünlerinde de benzer KDV indirimi bekliyor dedi.

V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 

Gazetemizi ziyaret ederek Yazı 
İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre sohbet 

ettiler. Başkan Sağlam, temel 
gıda ürünlerinde yapılan KDV 
indiriminin olumlu olduğunu ve 
aynı indirimin elektrik ve 
akaryakıtta da yapılması 
gerektiğini söyledi. 

“VADANTAŞIMIZ VE 
ESNAFIMIZ BU İNDİRİMLERİ 
BEKLİYOR”
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, temel tüketim 
maddelerinden alınan yüzde 

8'lik KDV oranının yüzde 1'e 
indirildiğini duyurmuştu. KDV 
indirimi; tüm bakliyat ürünleri, 
su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı 
yağlar, kırmızı et, beyaz et, 
balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin, 
yumurta, patates, soğan, biber, 
domates, salatalık gibi sebze 
ürünleri, birçok konserve 
ürünleri çikolata, lokum, bisküvi, 
kuruyemiş gibi ürünlere geldi. 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam 
ise vatandaşın ve esnafın gıda 
ürünlerinin yanı sıra elektrik, 
doğalgaz ve akaryakıt 
ürünlerinde de benzer KDV 
indirimi beklediğini söyledi.
“DİĞER KALEMLERE İNDİRİM 
YAPILSIN”
Gıda ürünlerinde belirli 
ürünlerde zam yapıldığını 
anlatan Başkan Sağlam, “100 
liralık harcamanıza bu indirim ile 
birlikte 93 lira ödeyeceksiniz. 

Ama asıl indirim yapılması 
gereken kalemler elektrik, 
doğalgaz, akaryakıt ürünleridir. 
Dolayısıyla yoksulluk sınırı 
içerisinde olan diğer giderlere 
indirim yapılması lazım” 
açıklamasında bulundu. Gıda 
ürünlerine gelen indirimin 
sevindirici olduğunu belirten 
Başkan Kadem sağlam, ancak 
asıl diğer girdilere indirim 
yapılması olduğunu belirterek 
“Varlıkla yokluk arasında bir 
değişikliğe yol açacak ama gıda 
dışındaki kalemlere indirim 
yapılırsa gerçekten bir indirim 
yapılmış olur. Asıl indirim 
dediğim gibi elektriğe, 
doğalgaza, akaryakıta yapılsın. 
Yani alım ihtiyacı olan ürünlere 
yapılsın. O zaman daha kitlesel 
ve anlamlı olur. Şimdi 'Siz aç 
kalmayacaksınız ama bir şey de 
yaşamayacaksınız' manasına 
geliyor” dedi.

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
temel gıda maddelerindeki KDV 
oranının %8'den yüzde 1'e 
düşürülmesini değerlendirdi. 
Sağlam, "KDV oranının %8'den 
yüzde 1'e düşürülmesini 
vatandaşlarımız açısından çok 
olumlu buluyoruz. Aynı indirimi 
elektrik, doğalgaz ve akaryakıt 
ta da bekliyoruz” diyerek şunları 
söyledi: “Tabii ki temel gıdadaki 
KDV indirimini çok 
önemsiyoruz, zor durumdaki 
vatandaşlarımız ve esnaarımız 
için temel gıda maddeleri ile 
birlikte doğalgaz, akaryakıt ve 
elektrikte de KDV indirimi 
yapılmasını da talep ediyoruz 
ve gıda da ki KDV indiriminin 
akaryakıt, doğalgaz ve elektrikte 
de aynı şekilde desteklenirse 
piyasalarda çok olumlu yansı-
maları olacağını düşünüyoruz 
dedi."

"TEFSÝR SOHBETLERÝ" 'BESMELE-HAMDELE VE SALVELE' ÝLE BAÞLADI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 'Tefsir Sohbetleri'ne 'Besmele-Hamdele ve Salvele' ile başladı.

V
akfıkebir Merkez Eski 
Camii'nde, her hafta 
Çarşamba günleri akşam 

ve yatsı namazı arası devam 
edecek olan Tefsir Sohbetlerinin 
ilki gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, programa 
başlarken yaptığı 
konuşmasında; "Kitabımız 

nedir? denilince, hepimiz 
Kur'an-ı Kerim deriz. Ancak 
Kur'an-ı Kerim bizden ne istiyor, 
nasıl bir insan olmamızı istiyor; 
işte bu sohbetlerimizde bunları 
anlatacağız. Yüce Rabbimizin 
âyetlerini okumaya, anlamaya 
ve anlayıp kavramadıklarımızı 
da hayatımıza uygulamaya 

çalışacağız. Allah ömür verdiği 
müddetçe, sıhhatle alakalı acil 
bir durum söz konusu olmazsa 
bu derslere inşallah devam 
edeceğiz." dedi.
İslâmî geleneğimizde ve 
kültürümüzde, 'Besmele-
Hamdele ve Salvele' diye bir 
giriş usûlünün olduğunu 
hatırlatan Müftü Küçük, ilk tefsir 
sohbetine de bu kelimelerin 
ifade ettiği manaları izah ederek 
başladı. Besmele'nin, Rahmân 
ve Rahîm olan 'Allah'ın İsmi' ile 
başladığını ifade eden ve bir işe 
başlarken mutlaka 'Allah'ın İsmi' 
ile başlanılmasının İslâm 
inancının bir gereği olduğunu 
vurgulayan Müftü Küçük, 
"Allah'ın İsmi ile başlamayan her 
işin sonu kesiktir. 'Besmele' 
Allah'ın adıyla başladığımızı 
ifade eden bir kelimedir. 
Kur'an'ın açış sûresi olan Fâtiha 
Sûresinin başında Besmele 
vardır. Kur'an, Allah'ın ismiyle 
başlıyor, son sûre olan Nâs 
Sûresinin son âyeti de 'Nâs' yani 
insan ile bitiyor. Yani; Allah ve 
insan; kaynak Allah, muhatap 
ise insan.. Bizler her işimizde 

Besmele çekmeyi vazife 
edinmişiz ve Allah'ın adıyla 
başlıyorum demişiz. Arkasından 
ise; 'Hamdele' ile Allah'a 
hamdimizi ifade ediyoruz, sonra 
da 'Salvele' ile Peygamberimiz 
(s.a.s) Efendimize Salât ve 
Selâm gönderiyoruz." ifadeleri 
kullandı.
Nahl Sûresi 98. âyetinde 
Allah'ın; "Kur'an okuduğun 
(yada okuyacağın) zaman o 
kovulmuş şeytandan Allah'a 
sığın!" sözlerini hatırlatan İlçe 

Müftüsü Şükür Küçük, 'Eûzü'nün 
de Allah'a sığınmayı ifade eden 
bir cümle olduğunu söyledi. 
Müftü Küçük ayrıca; "Kur'an'da 
iki tane sûre var, biz bunlara 
sığınma sûresi de diyoruz; o 
sûreler Felak ve Nâs sûreleridir. 
Felag sûresinde; "De ki: 
Yarattığı şeylerin şerrinden, 
karanlığı çöktüğü zaman 
gecenin şerrinden, düğümlere 
üfürüp büyü yapan üfürükçülerin 
şerrinden ve kıskandığı vakit 
kıskanç kişinin şerrinden 

sabahın Rabbine sığınırım!" 
denilirken Nâs sûresinde de; 
"De ki: İnsanların kalplerine 
vesvese sokan, (insan Allah'ı 
andığında) pusuya çekilen cin 
ve insan şeytanının şerrinden 
insanların Rabbine, insanların 
Melikine (mutlak sahip ve 
hakimine) insanların İlâhına 
sığınırım!" buyurularak, bizim de 
bütün şerli şeylerin şerrinden 
Rabbimize sığınmamız gerektiği 
bize öğretiliyor." sözlerine yer 
verdi.
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Osman KOYUNCU

KURAN KURSLARI VE GENÇLİK?
aalesef kurslardan çok pis kokular 

Mgeliyor. Bazıları 'niçin kurslarla 
uğraşıyorsun, kol kırılır yen içinde 

kalır. Bu kadar din düşmanı varken onlarla 
uğraşmak düşmanlara yardım manasına 
gelir' diyor. Müslümanların çoğu, AB ve ABD 
gibi ülkelerde çocuk tecavüzlerinin bizden 
daha fazla olduğunu sanıyor.  Avrupa'da 
bulundum, uzun süre Hıristiyan ailelerle 
kaldım. Bazı Müslümanlardan ve çok sayıda 
İslam ülkelerden daha iyiler. Çok dindar bir 
ilimizde bulunmuştum, orada yaşlı bir adam 
genç bir bayan ile evlenmişti, üç çocukları 
oldu, sonradan DNA testlerinde maalesef üç 
çocuğun başka birine ait olduğu ortaya çıktı. 
Ayrıca birkaç İslam ülkesinde bulundum, 
çocukların görünüşte hangi ırka ait olduğu 
yaklaşık olarak anlaşılır. Çocuğun birine, 
oğlum sen Tatar'a benziyorsun dedim, o 
hayır ben şu ırktanım dedi, sınıf kahkaha ile 
gülmeye başladı, niçin gülüyorsun deyince, 
hocam komşusu Tatar dediler.  Bu şekilde 
sayısız olaylar vardır.  Bazı yerlerde bir 
kadının çok sayıda kocası, bir erkeğin çok 
sayıda gayrı resmi eşinin olduğunu duydum. 
Demokrasi, hukuk ve şeffaflık yoksa o 
toplumda her türlü kötülük olabilir, bunun 
Müslüman'ı Hıristiyan'ı olmaz, cehalet her 
yerde aynıdır.
    İslam ülkelerinde, her beldeye bir İmam 
hatip bir kuran kursu açılsa bile ahlakı 
düzeltmek ve dindar bir gençlik yetiştirmek 
mümkün değildir. Allah sonsuz 
soyut(mücerret) yani maddi olmayan bir 
varlıktır, kabiliyetleri sınırlı insan bu sonsuz 

varlığı kavrayamaz. Allah, üç kitap birlikte 
okunursa ancak anlaşılabilir. Kuran, Hz. 
Muhammed ve kâinat hitabı. Kâinat kitabı, 
Allah'ın gerçek isimleri olan fenler ile 
anlaşılabilir. Kuran, kâinat kitabının 
açılımıdır, yarım yamalak bir Arapça ile 
anlaşılmaz. Çocuklara, İslam'ın özünden 
olmayan bazı ortaçağ kalıplarını 
ezberleterek, taklit ettirmekle bir yere 
varılmaz. Taklit ile kilit aynı kökten gelir. 
İnsanları yüzlerce yıl önceki hayat 
tarzlarını anlatmak, insanları çağların 
gerisine sürüklemekle de olmaz. Onlara bu 
zamana göre mesajlar vermek lazımdır.  
Fenlerle din birlikte yoğrularak 
öğretilmezse din hurafe olarak görünür. 
Kuranda, binlerce fenni yorumlarla 
anlaşılacak ayetler vardır.  Eğitim yerlerde 
sürünüyor, üniversite barajlarını 
sıfırlatmakla nereye varılır.
    Eskiden insanlığın gelişimi savaşlarla 
oluyordu. Şimdi gelişme ilimle olur. Kâinat, 
ilk başta nokta kadar küçük bir enerjiden 
yaratıldı. Allah, Kâinatın ilmi ve şuurudur. 
Nokta kadar bir ilim günümüzde çok büyük 
işler yaptırabilir. Maşallah hükümetimizin 
her şeyi, rejimi, hukuku, eğitimi, başkanlık 
sistemi kendine has olduğu gibi din eğitimi 
de kendine hastır. Kılıç, kalkan, ok ve 
kanla, orta çağ din anlayışı yoğurarak özel 
bir gençlik yetiştirilecek yani odunla demiri 
kaynak yapacaklar, buna da vah denir.  
Bari okullara da okçuluk ve kalkan eğitimi 
versinler. Din; sarık, cübbe, sakal, şalvar 
değil din, ilimdir. 
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VERGİ BİR ÖDEVDİR VE AYNI
ZAMANDA BİR HAK KONUSUDUR
33. Vergi Haftası sebebiyle Vakfıkebir Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret eden İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan, vergi haftası ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

K
amuoyunda vergi 
bilincinin oluşturulması, 
verginin toplumun tüm 

kesimlerine benimsetilmesi ve 
vergiyi gönüllü olarak ödeme 
alışkanlığının arttırılması 
amacıyla Türkiye'de 1990 
yılından beri kutlanan Vergi 
Haftası' nın bu yıl 33' üncüsü 
kutlanıyor. Vakfıkebir'de 33. 
Vergi Haftası yapılan ziyaretler 
ile başladı. Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan'ı makamında ziyaret 
ederek çiçek veren Vergi 
Dairesi yetkililerini Kaymakam 
Uzan'da Vergi Dairesini ziyaret 
ederek tüm personelin vergi 
haftasını kutladı.
“MÜKELLEFLERİMİZE 
DÜNYA STANDARTLARINDA 
HİZMET SUNMAKTAYIZ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan'ın Vergi 
Dairesini ziyareti sırasında 
Vergi Dairesi Müdür Vekili 
Ekrem Baş çalışmalar 
hakkında bilgiler aktardı. 
Müdür Vekili Baş, Bu yıl 
“Gönüllü Uyum” sloganıyla 
vergi haftasını kutluyoruz. 
Vergi Haftasında; vergi 
bilincinin çocuklarda ve genç 
nesillerde oluşturulması, 
mükelleerin vergiye gönüllü 
uyumunun artırılması ve aynı 
zamanda kayıt dışı ekonomi ile 
mücadele bilincinin 
oluşturulması amacıyla çeşitli 
tanıtım ve bilgilendirme 
faaliyetleri yürütüldüğünü 
belirtti. Müdür Vekili Baş, 
“Bakanlığımız Gelir İdaresi 
Başkanlığı Verginin tabana 
yayılmasını ve verginin adil 
dağılımını sağlayabilmek için 
toplumda vergi bilincinin 
oluşturulması ve vergi ödeme 
alışkanlığının yerleştirilmesi 
önem taşımaktadır. 

Mükelleerimizin ödemiş 
olduğu vergiler, kamu 
hizmetlerinin nansmanında 
temel kaynak teşkil etmekte 
olup eğitim, sağlık, güvenlik, 
adalet ve ulaşım gibi temel 
kamu hizmetlerinin 
yürütülmesinde, ülkemizin 
kalkınmasında ve toplumsal 
refahın artırılmasında büyük bir 
öneme sahiptir. Günümüzde 
vergiye gönüllü uyum sadece 
mükellen yapmak zorunda 
olduğu yükümlülükler olarak 
değerlendirilmemekte, 
vergilendirme işleminin diğer 
tarafı olan vergi idaresine de 
mükelleerin yükümlülüklerini 
kolaylaştıracak uygulamaları 
yürürlüğe koymak gibi bir görev 
yüklemektedir. Mükellef 
davranışlarını temel alan 
mükellef odaklı vergi 
idarelerinin önemi her geçen 
gün artmaktadır. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde, vergi 
tahakkuk ve tahsilatının arzu 
edilen düzeylerde 
gerçekleşebilmesi için vergi 
toplama yetkisi elinde 
bulunduran Gelir İdaresi 
Başkanlığımız teknoloji 
alanında meydana gelen 
yenilikler karşısında 
mükelleere sunduğu 
elektronik hizmetleri dünya 
standartlarına çıkarmıştır. 
Mükelleerin vergiyi niçin 
ödeyecekleri ve ödedikleri 
verginin kendilerine ne şekilde 
geri döneceğini bilmesi önemli 
bir husustur. Bunun için 
Başkanlığımız vergi bilincini 
geliştirmek adına yaptığı 
çalışmaları takvim yılına 
yaymış olup, her yıl Şubat 
ayının son haftasında da vergi 
haftası kutlanmaktadır. Vergi 
Haftasında; vergi bilincinin 
çocuklarda ve genç nesillerde 

oluşturulması, mükelleerin 
vergiye gönüllü uyumunun 
artırılması ve aynı zamanda 
kayıt dışı ekonomi ile 
mücadele bilincinin 
oluşturulması amacıyla çeşitli 
tanıtım ve bilgilendirme 
faaliyetleri yürütülmektedir” 
ifadelerinde bulundu.
“VERGİ BİR ÖDEVDİR VE 
AYNI ZAMANDA BİR HAK 
KONUSUDUR”
Ziyaretlerinden dolayı 
memnuniyetini ifade eden 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, "Öncelikle tüm Vergi 
Dairesi çalışanlarımızın, 
esnaarımızın ve 
vatandaşlarımızın Vergi 
Haftalarını kutluyor, özverili 
çalışmalarından dolayı 
görevlilere, vergilerini ödeme 
gayretiyle ülkemizin ekonomik 
istikrarına katkı sağlayan 
vergi mükelleerimize ve 
vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyorum" dedi. Türkiye'de 
vergi bilincinin 

oluşturulmasının kalkınma 
açısından son derece önemli 
olduğunun altını çizen Uzan, 
“Vergi Dairesinin görev 
sahasına giren konular, hizmet 
sunumu ve etkinlikler 
konusunda karşılıklı kir 
alışverişinde ve 
değerlendirmelerde bulundu. 
Vergi konusunun devletlerin 
idamesi için önem tası̧dıgı̆nı ve 

Vergi Haftasındaki etkinliklerin 
bir farkındalık olusţurmak 

açısından gerekli oldugŭna 

isa̧ret eden Kaymakam Uzan, 

Devlet olarak yürütülecek 
hizmetlerin ana kaynagı̆nın 

vergi oldugŭnun iyi bir sȩkilde 

anlatılması lazım. Vergi bir 
ödevdir ve aynı zamanda bir 
hak konusudur. Devlet 
kontrollerle, denetimlerle bunu 
sagl̆amaya çalısı̧yor. Vergi 

bilinci ası̧lanabilirse, 

kontrollerin, denetimlerin 
ötesinde basa̧rı yakalamıs ̧

oluruz. Ödedigĭmiz vergilerin 

yine bizlere hizmet olarak geri 
döndügü̆nü ifade eden 

Kaymakam Uzan, Bugün 
geldigĭmiz noktada ülkemizin 

altyapılarına baktıgı̆mızda 

birçok sȩyin çok daha iyiye 

gittigĭni görebiliyoruz. Toplanan 

vergilerin hakkıyla 
kullanıldıgı̆nın ve vatandasļara 

yine önemli hizmetlerle geri 
döndügü̆nün bu gibi haftalarda 

iyi anlatmamız lazım” dedi.
Ziyaret bitiminde Kaymakam 
Dr. Hacı Arslan Uzan, Vergi 
Dairesi Müdür Vekili Ekrem 
Baş, Müdür Yardımcısı Sait 
Ayhan ve vergi dairesi 
personeli hatıra fotoğrafı 
çektirdiler. 

MASAL ÖTESİ ETKİNLİK BÜYÜLEDİ 
Vakfıkebir İlçesi Deregözü İlkokulu öğrencileri Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Çocuk Akademisi tarafından düzenlenen Masal Atölyesi Etkinliğine katıldı.

kçaabat Mesleki ve 

ATeknik Anadolu Lisesinde 
gerçekleştirilen etkinlikte 

masal anlatıcısı tarafından 
değerler eğitimi konulu masal 
anlatıldı. Arkadaşlarına ve 
hayvanlara karşı sevgi, 
doğadaki canlılara ve yaşlılara 
saygı, evde, okulda ve sokakta 
nasıl davranılması konularını 
içeren etkinlikte öğrenciler hem 

eğlendi hem öğrendi. Etkinliğe 
aktif katılım imkânı bulan 
öğrenciler masal kahramanları 
ile doyasıya eğlendi.
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Çocuk Akademisi etkinlikleri 
kapsamında ilkokul ve anaokulu 
öğrencilerine yönelik 2 hafta 
süren okula dönüş etkinliği 
gerçekleştirildi. Düzenlenen 
etkinlik kapsamında Akçaabat 

Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde öğretmen Hatice Batu 
ve öğrencilerinin hazırladığı 
"Değerlerimle Masallar" müzikali 
gerçekleştirildi. Düzenlenen 
müzikale il ve ilçelerdeki 
okullarımızda öğrenim gören 
toplam 1.300 öğrenci katıldı. 
Çocuk Akademisi, planlanan 
takvim doğrultusunda 
etkinliklerine devam etmektedir.

İL VE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDEN
VAKFIKEBİR ETKİNLİĞİ
Trabzon İl Müftülüğünün, ilçelere yönelik programları kapsamında Vakfıkebir'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

T
rabzon İl Müftülüğünün, 
ilçelere yönelik programları 
kapsamında Vakfıkebir'e 

ziyaret gerçekleştirildi. Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğü ile koordineli 
olarak gerçekleştirilen 
programlar kapsamında; Trabzon 
İl Müftü Yardımcıları Muhammet 
Suiçmez ve Ayşe Yılmaz, 
beraberlerinde Şube Müdürü 
Seyfullah Hacıfettahoğlu, Din 
Hizmetleri Uzmanı Serdar 
Öztürk, Murakıp Gökhan Kalkan, 
vaizler Hatice Kurt ve Musa 
Mehmet Öztürk ile birlikte 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğünü 
ziyaret ettiler. Burada; İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, Şube 
Müdürü Halil Güneş, Vaiz Nuri 
Dural, Gençlik Koordinatörü 
Burak Yıldırım, Engelli 
Koordinatörleri Davut Bayraktar 
ve Zeynep Akdin, Bağımlılık 
Koordinatörü Hava İnce, KYK 
Sorumlusu ve Manevi Danışman 
Rıdvan Açıkgöz, Veri Hazırlama 
ve Kontrol İşletmenleri Mustafa 
Şengül ve Ali Zekeriya 
Haliloğlu'nun katıldığı bir toplantı 
gerçekleştirildi.
İlçe ziyaretleriyle, Diyanet İşleri 
Başkanlığının toplumun tüm 
kesimlerine yönelik etkinlik ve 
faaliyetleri kapsamında, din 
hizmetlerinde etkin ve verimliliğin 
artırılmasının amaçlandığını 
belirten Trabzon İl Müftü 
Yardımcısı Muhammet Suiçmez, 
cami dışında yürütülen dini ve 
sosyal hizmetlere katkı 
sağlamak, ilçe müftülüklerine 

bağlı Kur'an kursu, gençlik, 
engelli ve bağımlılık 
koordinatörleriyle bilgi 
paylaşımında bulunmak, 
rehberlik ve denetim yapmak 
amacıyla bu buluşmaların 
gerçekleştirildiğini söyledi.
Toplantıda; Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğünün cami dışı din 
hizmetleri kapsamında, müftülük 
bünyesinde oluşturulan gençlik, 
engelli ve bağımlılık 
koordinatörleri ile KYK yurdunda 
görevlendirilen manevi 
danışmanların, dini ve sosyal 
hizmetler anlamında yaptıkları 
çalışma ve faaliyetleri konuşulup 
değerlendirildi.
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Ziyaret Edildi
Trabzon İl Müftülüğünce 
gerçekleştirilen ilçe ziyaretleri 
kapsamında; İl Müftü Yardımcısı 
Muhammet Suiçmez, İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük ve 
beraberlerinde bir grup il ve ilçe 
müftülüğü personeliyle birlikte 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam'a 
ziyarette bulundular ve 
kendileriyle bir süre sohbet 
ettiler, görev alanlarıyla ilgili 
konularda bilgi alışverişinde 
bulundular.
Engelli Vatandaş Ziyaret Edildi
Daha sonra gruplar halinde 
ziyaretler gerçekleştirildi. İl Müftü 
Yardımcısı Muhammet Suiçmez, 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
Engelli Koordinatörü Davut 

Bayraktar ve İmam Hatip Ali Uçar 
ile birlikte; Emekli Din Görevlisi 
İlyas Yayla'nın engelli çocuğu 
Erva Yayla ve ailesini evlerinde 
ziyaret ettiler, hâl ve hatırlarını 
sordular, bakım hizmetleri ve 
sağlık durumlarıyla ilgili de bilgi 
aldılar, kendilerine duâ edip 
sağlık ayet temennisinde 
bulundular.
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
Ziyaret Edildi
Trabzon İl Müftülüğü ziyaretçi 
grubu, okul ziyaretleri 
kapsamında da, Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi'ni 
ziyaret ettiler.
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
Müdürü Kadri Alay'ı makamında 
ziyaret eden Trabzon İl Müftü 
Yardımcısı Muhammet Suiçmez, 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük ve 
beraberindeki müftülük personeli, 
Müdür Alay ve Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Bilgin 
ile bir süre sohbet ettiler, eğitim-
öğretim ve müftülüklerin 
hizmetleri konularında bilgi 
paylaşımında bulundular. 
Kız Kur'an Kursunu Ziyaret
Trabzon İl Müftülüğünü temsilen 
Vakfıkebir'e gelen ve il 
müftülüğünün ilçelere yönelik 
programları kapsamında, 
beraberindeki müftülük 
personeliyle Vakfıkebir'de 
ziyaretler gerçekleştiren İl Müftü 
Yardımcısı Muhammet Suiçmez, 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük ile 
günün son programı olarak 
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nu ziyarette bulundular. 
Kursun bölümlerini ve sınıarı 
gezen İl Müftü Yardımcısı 
Suiçmez, kursta hafızlık yapan 
öğrencilerin eğitim-öğretim 
durumlarıyla ilgili İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük'ten bilgi aldı.
Daha sonra kursun mescidinde 
bir grup öğrenci ile bir araya 
gelen İl Müftü Yardımcısı 
Muhammet Suiçmez burada 
öğrencilerle sohbet etti, eğitim 
öğretim hayatları, hafızlık 
konularında motive edici öneri, 
tavsiye ve nasihatlerde bulundu.
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TONYA'NIN GURUR GÜNÜ
Tonya'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. Yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. 

K
utlama töreninde, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi 
Mehter takımı ve halk 

oyunları ekipleri gösterilerini 
sundu. Şiirler okundu, yarışmaya 
dereceye girenlere ödülleri 
verildi.  
“ZOR GÜNLER YAŞANDI” 
Törende konuşan Tonya 
Belediye Başkanı Osman Beşel, 
“Bu günden tam 104 sene 
evveldi. Osmanlı 
İmparatorluğunun dağılmasıyla 
sonuçlanan 1. Dünya savaşında 
itilaf devletleri arasında yapılan 
paylaşım sonucu Kuzeydoğu 
Anadolu ve Doğu Karadenizin 
bir bölümünün Ruslara 
bırakılması üzerine saldırı ve 
işgallere başlayan Ruslar; 
sırasıyla Erzurum, Muş, Bitlis, 
Erzincan Bayburt, Rize ve 
nihayet 18 Nisan 1916 tarihinde 
Trabzonu işgal etmiştir. 
Trabzonun ardından Akçaabat'ı 
da işgal eden Rus birliklerinin 
Akçaabat üzerindenTonyaya 
doğru yol alması üzerinekarşı 
mücadele kararı alan 300 
Tonyalı gönüllü,üç guruba 
ayrılarak Zazel burnu, Risafa 
yaylası ve Fenko tepesinde 
mevzilenmiş; gün ağarırken ilk 
ve ani bir ateşle ruslara 
saldırmış, üç gün boyunca tek 
başlarına Rusların önüne set 
çekerek ilerleyişini 
durdurmuştu. Rus ilerleyişinin 
durdurulmasıyla yeni 
kuvvetlerin gelmesi ve sivil 
halkın tahliyesi için zaman 
kazanılmış; bu zaman içinde 
gerek Tonyadan ve gerekse 
diğer kaza ve nahiyelerden 
takviye kuvvetlerin de 
gelmesiyle direniş cephesi 30 
Km olmuştu.  Bu cephe 

üzerinde devam eden karşılıklı 
çarpışmalarda ve Özellikle İpsil 
ve Mucura köylerindeki Rus 
karakollarına yapılan 
baskınlarda Tonyamız 
genelinden katılım sağlayan 
toplam 1700 Tonyalı gönüllünün 
büyük başarıları olmuştu. 
Karabdal, Beypınarı ve Karadağ 
civarlarında üç ay boyunca 
sürdürülen bu direniş, 
Bayburt'un düşmesi ve cephenin 
daha batıya kaydırılması üzerine 
1916 sonlarında durdurulmuş ve 
16 Temmuz 1916 da Tonyamız 
Rusların işgaline uğramıştır. 
Tonyamızı işgal eden Ruslar; 
köylerde karargah kurarak 
Karadağ ve çevresinde 
karşılaştıkları direnişte verdikleri 
kayıpların intikamını almak 
üzere sivil Tonya halkına karşı 
katliamlara girişmiş;  bunun 
üzerine  savaşamayacak 
durumda olan Tonya halkı evini, 
parkını, anılarını geride 
bırakarak büyük bir dramın adı 
olan muhacirlik yolculuğuna 
çıkmak zorunda kalmışladır. 
Rusyadaki karışıklıkların 17 
Ekim devrimi ile sonuçlanması 
üzerine Ruslar Doğu Anadoluyu 
boşaltmışlar, ancak Ermeniler bu 
antlaşmaya uymayarak 
saldırılarına devam etmişlerdir. 
Bunun üzerine 37. Tümen ve 
123.Alay la takviye edilen 3. 
Ordu Ermeni çetelerini 
temizlemiş; 15 Şubatta 
Vakfıkebir'i, 17 Şubatta Akçaabat 
ve Tonyayı ve 24 Şubatta da 
Trabzonu işgalden kurtarmıştır.
“TARİHİMİZDEN 
ÇIKARILACAK BÜYÜK 
DERSLER VARDIR” 
İşte bugün buraya; üzerinde hür 

ve özgürce yaşadığımız bu 
toprakları, bedelini şahadetle 
ödeyerek bize vatan olarak 
bırakan ve bizi biz yapan büyük 
ecdadımızı minnet ve  şükranla 
yâdetmek, bu uğurda çektikleri 
acıları ve çileleri bir kez daha 
hatırlamak, çıkaracağımız 
derslerle günümüzü ve 
geleceğimize yön verebilmek 
amacıyla toplandık. Saygıdeğer 
Tonyalılar ve Sevgili gençler; 
Tarihimizden çıkarılacak çok 
büyük dersler vardır. Bizler için 
Osmanlının çöküşü sonrası 
Anadolumuzun, bu kapsamda 
Trabzonumuzun ve Tonyamızın 
işgali ile bu süreçte yaşanan 
katliamlar, yaşanan mazalimler, 
verilen mücadeleler ve çekilen 
çileler en büyük ders çıkarılacak 
ve asla unutulmaması gereken 
geçmişimizdir. Unutulmamalıdır 
ki üzerinde  özgürce 
yaşadığımız bu diyarlar vatan 
olana dek nice yiğitlerin 
kanlarıyla sulanmış, nice babalar 
evlatlarını kendi elleriyle toprağa 
vermiş, nice hüzünler yaşanmış, 
nice gözler ağlamış, nice canlar 
yitirilmiş, nice sevdalar yarım 
kalmıştır.
Yine unutulmamalıdır ki tarihimiz 
boyunca devamedegelen, halen 
devam etmekte olan ve belli ki 
kıyamete dek devam edecek 
olan bu kavga hak ile batılın, haç 
ile hilalin kavgasıdır” dedi.
Törene Tonya Kaymakamı 
Muhammet İkis, Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, siyasi parti 
ilçe başkanları, daire amirleri, 
muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldılar. 

KİTABINI HEDİYE ETTİ 
Yazar Hasan Al, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı
makamında ziyaret ederek, 'Özkan Sümer' isimli imzalı kitabını hediye etti.

V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, “Özkan Sümer 

Hocamız Trabzonspor'umuzda 
şampiyonluklar yaşamış, önemli 
hizmetlerde bulunmuş 
takımımızın efsanelerinden 
birisi. Onun gibi önemli bir 
şahsiyetin kitabını yazan Yazar 
Hasan Al'ı kutluyor, bizlere de 
imzalı bir şekilde getirdiği için 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Yazar Hasan Al 

kitabında Özkan Sümer'i şöyle 
tarif ediyor; Bir Türkiye 
düşünün: Futbol sahalarının 
büyük çoğunluğu toprak. Futbol 
ayakkabısı yok. Malzemeler 
yetersiz. Pozitif bilimlerin futbola 
katkısı çok az. Hepsi bir yana, 
futbol topu yok. Ulaşım 
problemi, yemek problemi; duş, 
antrenman sahası yokluğu 
bütün takımların sorunu. Futbol 
örgütsüz. TFF dar bir kalıp 
içerisinde. Hakemler tamamen 

amatör. Taban birlikleri diye bir 
örgütlenme modeli yok. Altyapı 
diye bir şey bilinmiyor. Futbolcu 
gelişimi doğaçlama. İnanılmaz 
bir yokluk ve bilgisizlik dönemi 
yaşanıyor. İşte böyle bir 
ortamda ilkokul mezunu Özkan 
Sümer'in hayat mücadelesi 
başlıyor. Futbolun aileler 
tarafından hiç tasvip edilmediği 
bir dönemde, anneyi babayı 
ikna edip futbola devam etmek 
dünyanın en zor işi. Her şeye 
rağmen Özkan Sümer'in futbol 
tutkusu kesintisiz devam etti. 
Üstelik bilinmeyenlerin üzerine 
gitti. Görülmeyenleri görmeye 
çalıştı. Son nefesine kadar 
okudu, araştırdı. Karanlık futbol 
geleceğini aydınlatmak için tüm 
gücünü ortaya koydu. Önce 
oyunu keşfetti, sonra kurguladı 
ve üstüne bilgi, düşünce ve 
kültürü ekledi. Okuma tutkusu o 
kadar büyüktü ki bütün dünya 
klasiklerini, bilim, felsefe, sanat 
ve antropolojiye ait kitapları 
didik didik inceledi. Kendi 
üniversitesini yarattı. 80 
yaşında kanserle amansız bir 
mücadele verirken hastane 
odasında “Kitap 
okuyamıyorum!” diye 
yakınması, okumak için 
duyduğu özlemin yüceliğiydi.

VAKFIKEBİR'Lİ İŞ ADAMINDAN YARDIM ELİ
Vakfıkebir İlçesinin yetiştirdiği genç iş adamlarından olan KEBİR SÜT Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Yakup Karadeniz İdlip'te yardım dağıttı. 

T
ürkiye'nin en önemli 
markalarından biri ve 
bölgemizin de gururu olan 

KEBİR SÜT ailesinin yetiştirdiği 
önemli değerlerinden olan ve 
halkın arasında devamlı 
dolaşarak hayır ve yardımları ile 
7 den 70'e herkesin saygı 
duyarak sevdiği KEBİR SÜT 
Türkiye Satış ve Pazarlama 
Müdürü Yakup Karadeniz, 

yardım 
kampanyalarına 
aralıksız devam 
ediyor. Vakfıkebir 
İlçesinin 
yetiştirdiği genç 
işadamı KEBİR 
SÜT Ankara 
Bölge Müdürü 
Yakup Karadeniz 
Suriye'nin İdlip 
kentinde yardıma 
muhtaç ailelere 

kendi elleriyle 
yardım dağıttı. 
Suriye'nin İdlib 
kentinde yaşanan 
insanlık dramına 
Vakfıkebir'li 
işadamı kayıtsız 
kalmadı.
İdlib bölgesinde 
zor durumdaki 

ihtiyaç sahipleri için gıda, giyim, 
battaniye ve temizlik 
malzemelerinden oluşan insani 
yardım malzemeleri aralarında 
Kebir Süt Türkiye Satış ve 
Pazarlama Müdürü Yakup 
Karadeniz'in de bulunduğu ekip 
tarafından dağıtıldı. İdlib 
halkının yardım tırı önünde 
uzun kuyruklar oluşturduğu 
görülürken, İşadamı Yakup 
Karadeniz ailelerle ve 
çocuklarla yakından ilgilendi.

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ 2020/169 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1558652

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Trabzon, Vakfıkebir, Kemaliye Mahallesi 115 Ada, 25 Parsel, Ev Bahçesi Mevkii, Satışa 
konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Borçlunun taşınmazda 577/640 hissesi olup bu 
HİSSESİ SATILACAKTIR. Alıcıların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Belediye imar planı 
dışındadır. Taşınmazın yanından dere geçmektedir. Su kaynağına yakındır. %20-30 eğimlidir. 
Vakfıkebir ilçe merkezine 600m, sahile 200 mesafededir. Taşınmaz üzerinde yapı yoktur.
Adresi  : Kemaliye Mah. Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 2.949,51 m2   
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 668.780,41 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/07/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 17/08/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon, Vakfıkebir, Kemaliye Mahallesi 115 Ada, 24 Parsel,  Ev Bahçesi Mevkii, 
Satışa konu taşınmaz tapuda çayırlık ve çalılık olarak kayıtlıdır. Borçlunun taşınmazda 577/640 
hissesi olup bu HİSSESİ SATILACAKTIR. Alıcıların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. 
Muhammen bedel hisse karşılığıdır. Belediye imar planı dışındadır. Taşınmazın yanından dere 
geçmektedir. Su kaynağına yakındır. %20-30 eğimlidir. Vakfıkebir ilçe merkezine 600m, sahile 200 
mesafededir. Taşınmaz üzerinde yapı yoktur.
Adresi  : Kemaliye Mah. Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 1.289,98 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 293.365,73 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/07/2022 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 17/08/2022 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Trabzon, Vakfıkebir, Çarşı Mahallesi 30 Ada, 2 Parsel, Çarşı içi Mevkii, Satışa konu 
taşınmaz tapuda altında dükkanı olan iki katlı ev olarak kayıtlıdır. Borçlunun taşınmazda 9/20 hissesi 
olup bu HİSSESİ SATILACAKTIR. Alıcıların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Muhammen 
bedel hisse karşılığıdır. Belediye imar planı içerisindedir. Belediyenin tüm hizmetlerinden 
faydalanmaktadır. Çarşı, pazar yerlerine yakındır. Parsel üzerindeki yapı Zemin kat, 1. kat ve çatı 
katından ibarettir. Zemin kat seramik, 1. kat ve çatı katı laminant ile kaplı olup yapının tamamı tek tip 
ticari faaliyette kullanılmaktadır.
Adresi  : Çarşı Mah. Gaziosmanpaşa Cad No:23/A Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 63,51 m2  
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/1000 uygulama imar planında KENTSEL DÖNÜŞÜM ALINI   
içerisinde kalmaktadır
Kıymeti  : 337.500,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/07/2022 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 17/08/2022 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masraarı alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
teklierinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/169 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
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ÖĞRENCİLERDEN HALK KÜTÜPHANESİNE ZİYARET
Vakfıkebir Deregözü İlkokulu öğrencileri Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi kapsamında
Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi içerisinde bulunan İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ettiler.

akfıkebir Deregözü 

Vİlkokulu öğrencileri 
Trabzon İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Okursuz 
Kütüphane Kalmasın projesi 
kapsamında Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi içerisinde 
bulunan İlçe Halk 
Kütüphanesini ziyaret etti. 
2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 
başından bu yana düzenli kitap 
okuyan ve okul içerisinde 
düzenlenen kitap okuma 
yarışmasına katılan öğrenciler 
yüzlerce kitapla buluşturuldu. 
Öğrenciler burada bir süre 
kitapları inceledi. Kütüphane 
görevlilerinden nasıl ödünç 
kitap alınabileceği konusunda 
bilgi aldı.
“KARAGÜZEL: EĞİTİM 
AMAÇLI 
FAYDALANMALARINI 
İSTİYORUZ”
Öğrencilere kitap ve 
kütüphane sevgisini aşılamak 

istediklerini belirten Okul 
Müdürü İshak Karagüzel, 
"Öğrencilerimizin kitap ve 
kütüphane sevgisini 
geliştirmek için İlçe 
Kütüphanesi'ne bir gezi 
düzenledik. Öğrencilerin 
kütüphaneleri tanımaları, kitap 
okuma alışkanlığını artırmaları 
ve kitap sevgisi edinmeleri 
amacıyla gerçekleştirdikleri bu 
ziyaretin son derece verimli 
geçtiğini kaydetti. Öğrencilerin 
küçük yaşlardan itibaren kitap 
sevgisi kazanması ve okuma 
alışkanlığı edinmesinin 
önemine vurgu yapan Müdür 
Karagüzel, “öğrenci 
grubumuzla ilçe 
Kütüphanesi'ne gezi 
düzenledik. İlçemizde faal 
durumda olan bu kütüphaneye 
geliş amacımız öğrencilerimize 
kitap okuma alışkanlığını 
kazandırmamızın yanı sıra 
kütüphanelerden nasıl 
faydalanmalarını öğretmektir. 

Günümüzde öğrencilerimizin 
tabletlere oyun uygulamaları 
indirmek kaydıyla saatlerce 
bilgisayar başında olduklarını 
biliyor ve görüyoruz. Biz bu 
yaklaşımı kırmak istiyoruz. 
Öğrencilerimiz buraya boş 
vakitlerini değerlendirmeye 
geldiklerinde eğitim amaçlı 
faydalanmalarını istiyoruz. 
Öğrencilerimizin bir sonraki 
güne hazırlık amaçlı gerekli 
eğitim videolarını izlemelerini, 
eğitim sitelerinden dersleri ile 
ilgili araştırma yapmalarını 
istiyoruz. Bilim, kültür, sanat, 
coğrafya adına merak ettikleri 
konuları araştırmalarını, 
incelemelerini ve videolarını 
izlemelerini istiyoruz. 
Öğrencilerimizin gelişiminde 
fayda olacak tüm etkenlerden 
faydalanmaları bizlerin en 
büyük arzusudur. Bu güzel 
hizmeti bize sunan, ilçedeki 
yetkililerimize teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

ükseköğretim 

YKurulu'ndan yapılan 
açıklamaya göre SAY, 

SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde 
sınav puanı hesaplanması için 
uygulanmakta olan TYT puan 
türünde 150 puan almış olma 
şartı ile yerleştirme puanlarının 
hesaplanmasında; TYT puan 
türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve 
DİL puan türleri için 180 olan 
sınav puanı barajı uygulaması 
kaldırıldı. Bu yıldan itibaren ilgili 
puan türlerinde sınav puanı 
hesaplanan tüm adaylar için 
ortaöğretim başarı puanı 
eklenerek yerleştirme puanı 
hesaplanacaktır. Adaylar, önceki 
yıllarda olduğu gibi sınav 
puanına orta öğretim başarı 
puanının eklenerek oluşacak 
yerleştirme puanıyla, puan 
üstünlüğüne göre yerleşme 
imkanı elde edecektir.
HANGİ ADAYLARIN TYT VE 
AYT SINAV PUANI 
HESAPLANACAKTIR?
TYT sınav puanının 
hesaplanması için Temel 
Matematik Testi veya Türkçe 
Testinden 0,5 veya daha fazla 

ham puan almış olma şartı 
uygulanmaya devam edecektir. 
TYT puanı olmayan veya TYT 
puanı hesaplanmayan 
adayların, AYT ve/veya YDT'ye 
girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA 
ve DİL puanları 
hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ 
ve EA puan türündeki sınav 
puanlarının hesaplanması için 
gerekli olan ilgili puan türüne 
ilişkin AYT'deki iki testin en az 
birinden 0,5 veya daha fazla 
ham puan almış olma şartı ile 
DİL puan türündeki sınav 
puanının hesaplanması için 
gerekli olan Yabancı Dil 
Testinden 0,5 veya daha fazla 
ham puan almış olma şartı 
uygulanmaya devam edecektir.
ÖZEL YETENEK 
PROGRAMLARINA BAŞVURU 
İÇİN TABAN PUAN İLGİLİ 
ÜNİVERSİTE TARAFINDAN 
BELİRLENECEKTİR
Özel yetenek sınavıyla öğrenci 
alan yükseköğretim 
programlarına başvurabilmek 
için adayın TYT puanının 
hesaplanmış olması 
gerekmekte olup taban puan 

şartı aranıp aranmamasına, 
aranacak ise en az kaç puan 
almış adayların 
başvurabileceklerine ilgili 
yükseköğretim kurumu karar 
verecek ve bunu basın-yayın 
organlarıyla adaylara 
duyuracaktır.
BAZI PROGRAMLARDAKİ 
BAŞARI SIRASI KOŞULU 
DEVAM EDECEK
Tıp, diş hekimliği, eczacılık, 
hukuk, mimarlık, mühendislik ve 
öğretmenlik programlarını tercih 
edebilmek için gerekli olan en 
düşük başarı sırası koşulu 
uygulanmaya devam edecektir.
2021-TYT 200 VE ÜZERİ 
PUAN UYGULAMASI
2021-TYT'de alınan 200 ve 
üzeri puanlar 2022-YKS'de 
dönüştürülerek 
kullanılabilecektir. Diğer yandan 
2022 YKS'den itibaren alınan 
TYT 200 ve üzeri puanlar bir 
sonraki yıl kullanılamayacak.
SINAV SÜRESİ UZATILDI
Temel Yeterlilik Testinin 135 
dakika olan sınav süresi, 30 
dakika artırılarak 165 dakika 
olarak uygulanacaktır.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA BARAJ PUANI KALDIRILDI!
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans
programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı.   
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ider Trabzonspor, Alanyaspor 

Lvirajını da kayıpsız döndü! 
Farioli'yle yükselişe geçen 

Akdeniz ekibine konuk olan bordo-
mavililer maça hızlı başladı ve 
henüz 5. dakikada 1-0 öne geçti. İlk 
golün sahibi Nwakaeme, 26'da bir 
kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye 
çıkardı. 36. dakikada Andreas 
Cornelius skoru 3-0'a getirirken 39. 
dakikada Dorukhan Toköz farkı 4'e 

çıkardı ve ilk 45 dakika 4-0'la 
sonuçlandı. Alanyaspor ikinci yarıda 
geri dönmek için çabalasa da rakip 
leleri havalandırmayı başaramadı. 
66. dakikada Candeias'ın yerde 
kalması sonrasında kazanılan 
penaltıda Wilson Eduardo, Uğurcan 
Çakır'ı geçemedi. Uğurcan 79. 
dakikada yerini Erce Kardeşler'e 
bıraktı. Kalan dakikalarda gol 
olmayınca Trabzonspor üst üste 4. 

galibiyetini aldı; yenilmezlik serisini 
de 10'a yükseltti. Fırtına ayrıca 
puanını da 63'e çıkardı. Bu skorun 
ardından Alanyaspor'un 7 maçlık 
yenilmezlik serisi son buldu ve 40 
puanda kaldı. Trabzonspor ise üst 
üste 4. kez kazandı ve 63 puana 
yükseldi. Ligin 27. haftasında 
Alanyaspor sahasında Konyaspor'u 
konuk edecek. Lider Trabzonspor 
ise Kayserispor'u ağırlayacak.
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42. ULUSLARARASI TRABZON
YARI MARATONU KOŞULDU
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında
düzenlenen 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Yarı Maraton'un bu yılki mottosu “Dünyanın sana ihtiyacı var” oldu.

KILIÇ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi öğrencisi Ümmügülsüm Kılıç,
okul sporları Türkiye finallerinde bilek güreşi dalında Türkiye Şampiyonu oldu. 
19-20 Şubat tarihlerinde Uşak'ta 
gerçekleştirilen 2021-2022 Eğitim 
Öğretim Yılı Okul Sporları 
Gençler A Kızlar Bilek Güreşi 
Türkiye Final Müsabakaları 
sonunda Vakfıkebir Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi öğrencisi 
Ümmügülsüm Kılıç bütün 
rakiplerini yenerek Türkiye 
Şampiyonu oldu. Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
öğrencisi Ümmügülsüm Kılıç'ı 
tebrik ediyoruz ve Dünya 
Şampiyonasında başarılar 
diliyoruz. 

FIRTINA İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ!
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in
26. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda
4-0 mağlup etti! Puanını 63'e çıkaran Fırtına
3 puana ilk 40 dakikada attığı dört golle
uzandı. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır
da bir penaltı kurtardı.

0-4
SÜPER TOTO SÜPER LİG

PUAN TABLOSU
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B
üyükşehir Belediyesi 
tarafından 
gerçekleştirilen 42. 

Uluslararası Trabzon Yarı 
Maratonu, bu yıl 'Dünyanın 
sana ihtiyacı var' sloganı ile 
koşuldu. Yarışlar kapsamında 
ilk olarak Hızırbey Mahallesi 
Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu (ASKF) önünden 
halk koşusu başladı. Ardından 
10 km ve 21 km Yarı Maraton 
koşusu ile Türkiye 
Şampiyonası gerçekleştirildi.
42. Uluslararası Trabzon Yarı 
Maratonu'nun startını Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu ve 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu  
birlikte verdi. Altletizim 
Federasyon başkanı Fatih 
Çintimar, Trabzon İl Emniyet 
Müdürü Kenan Aydoğan, İl 
Sağlık Müdürü Hakan Usta, 
Trabzon Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Hayrullah Ozan 
Çetiner ve organizasyon 
yetkilileri de katılımcılar 
arasındaydı.
ÇOK KADİM BİR YARIŞ
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 42. 
Uluslararası Trabzon Yarı 
Maratonu öncesi yaptığı 
açıklamada, “Trabzon 
Uluslararası yarı maratonu 
gerçekten çok kadim bir yarış. 

Türkiye'de çok eskiden beri 
devam eden yarışlar arasında 
ve bu sene 42.'ni düzenliyoruz. 
Çok coşkulu, çok yüksek 
katılımlı, çok heyecanlı bir 
organizasyon ve yarış oldu. 
Bizde en başından beri takip 
ettik. Ben öncelikle bütün 
sporcularımızı tebrik ediyorum. 
Halk koşusuna katılan, 10 k'ya 
ve 21 k'ya katılan tüm 
sporcularımızı tebrik ediyorum. 
Ve yine tabi bu yarışlarda 
derece yapan değerli 
sporcularımızı da ayrıca tebrik 
ediyorum” dedi
DÜNYANIN SANA İHTİYACI 
VAR
Başkan Zorluoğlu, “Biz Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi olarak, 
bir özelliğimiz var. Biz çevre 
dostu bir belediyeyiz. Bizim 
çevre hassasiyetimiz bütün 
hizmetlerimizde ilk planda gelir. 
Geçen yıl yaptığımız 
organizasyonda da yine bir 
mottomuz vardı. “Sıfır atık” 
mottosuyla yapmıştık. Bu yıl 
yine önemli bir çevre sorununa 
işaret ediyoruz. İklim değişikliği 
ile mücadele Türkiye'nin de 
dünyanın da önümüzde ki on 
yıllarda en önemli 
meselelerinden bir tanesi. 
Türkiye biliyorsunuz geçtiğimiz 
yıl bu manada Paris 
Anlaşmasını imzalayarak iklim 

değişikliği ile mücadelede belli 
taahhütlerde bulundu. İnşallah 
bu taahhütlerin yerine 
getirilmesi anlamında yerel 
yönetimler olarak elimizden 
gelen her türlü gayreti 
göstereceğiz. Bu sene ki 
mottomuz “Dünyanın sana 
ihtiyacı var” iklim değişikliğiyle 
mücadelede bu manada ve su 
kaynaklarının azalmasına karşı 
mücadelede bir ciddi uyarı! 
Trabzon'dan güçlü bir şekilde 
güçlü bir ses olarak iklim 
değişikliğiyle mücadeleye 
Trabzon'dan destek veriyoruz. 
Bu seneki mottomuzda bu 
nedenle bu oldu. Tekrar 
sporcularımızı gönülden tebrik 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
VALİ USTAOĞLU TEŞEKKÜR 
ETTİ
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 
ise “Ülkemizin ve dünyanın 
farklı coğrafyalarından ilimizde 
misar ettiğimiz çok değerli 
sporcularımıza başarılar 
diliyorum” dedi. 
Maratonun ardından törende 
dereceye giren sporculara 
madalyaları ve çeşitli hediyeler 
takdim edildi.
Trabzon Yarı Maraton'da 
dereceye giren sporcular şu 
şekilde;
10K erkekler koşusunda
1. Süleyman Bekmezci, 2. 
Ramazan Baştuğ, 3. Abdullah 
Tuğluk
10K kadınlar koşusunda
1. Fatma Arık, 2. Tuğba Akın, 3. 
Marine Chokhelı
21K erkekler koşusunda
1. Ramazan Özdemir, 2. Ersin 
Tekal, 3. Murat Emektar
21K kadınlar Koşusunda
1. Yayla Günen, 2. Fatma 
Karasu, 3. Büşra Nur Koku

BÜYÜKŞEHİR'DEN TS TARAFTARINA JEST
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzonspor taraftarlarını
Kayserispor maçı öncesi çeşitli etkinliklerle bir araya getiriyor.

T
rabzonspor'un 
Kayserispor maçı öncesi 
Trabzon Büyükşehir 

Belediyesi yarın saat 1500'da 
Ortahisar Belediyesi ile birlikte 
Ortahisar Belediye binası 
önünde konser programı 
düzenliyor. Karadenizli sanatçı 
Sinan Yılmaz ve Ceren Ece 

Öksüz'ün sahne alacağı 
programda efsane futbolcu 
Yattara'da taraftarla bir araya 
gelecek. Etkinlik sonrası 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
otobüsleri ile Akyazı Stadı'na 
ücretsiz sefer düzenlenecek. 
Büyükşehir Belediyesi ayrıca 
1800'da Akyazı Stadyumu 

önünde DJ performansı ve 
yarışma etkinlikleri 
düzenleyeceğini ve 
Kayserispor galibiyeti sonrası 
Meydan'da etkinlik yapacağını 
duyurdu.
ZORLUOĞLU'NDAN 
TARAFTARA MESAJ
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu 
Trabzonspor taraftarlarına 
geçtiği mesajda, “Kıymetli 
Hemşehrilerim; 
Trabzonspor'umuzun 
Kayserispor ile 25 Şubat Cuma 
günü oynayacağı maç öncesi 
15.00'te Ortahisar Belediye 
Binası önünde konser programı 
ve 18.00'de Akyazı Stadyumu 
önünde DJ performansı ve 
yarışma etkinlikleri 
düzenlenecektir. Otobüslerimiz 
ile ücretsiz seferler 
düzenleyeceğimiz coşku dolu 
etkinliklerimize tüm halkımız 
davetlidir” ifadelerine yer verdi.



AİLENİZ İLE
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BU 'DE PROJE
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YERİNİZİ 

...ALIN

ROYAL GARDEN 
Hayal ettiğiniz gibi...

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON 0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

SATILIK LÜX DAİRELER -  ADADÜZÜ EVLERİ

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

> Alper Özkan KARAGÖL 4'de

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 
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BAYILSA 
İNŞAAT

Anahtar Tesl�m �nşaat,

Yapım - Onarım ve Tad�lat İşler�

Ahşap ve Taş Ev Yapımı

İnşaat ve Taahhüt İşler�

Proje İşler�

Her Türlü Bağ, Bahçe, Yol

ve Çevre Düzenleme İşler�

Taş Duvar Yapımı

Arsa Yer� Açma

Nakl�ye İşler� İle H�zmet�n�zdey�z

BAYILSA

BAYILSA

VERGÝ BÝR ÖDEVDÝR VE AYNI
ZAMANDA BÝR HAK KONUSUDUR
33. Vergi Haftası sebebiyle Vakfıkebir Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret eden İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan, Vergi Haftası ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.


