
T
rabzon Sosyal Güvenlik Kurumu İl 
Müdürü Erdem Akbay 
beraberinde İcra Müdürü İsmail 

Yüksel ile birlikte gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre sohbet ettiler. 
Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan 
Trabzon Sosyal Güvenlik Kurumu İl 

Müdürü Erdem Akbay, sosyal güvenliğin 
bireylerin tüm yaşamları boyunca 
karşılaşabilecekleri mesleki, zyolojik ve 
sosyo-ekonomik risklere karşı güvence 
sağlayarak koruyan politika ve sistemler 
bütünü olduğunu söyledi. Devlet 
tarafından idare edilen sosyal güvenlik 
sisteminin, vatandaşlara hayatları 

boyunca sağlık hizmeti vermeyi ve 
asgari bir gelir düzeyi sağlamayı ve 
kişilerin yaşlılık, hastalık, malullük, 
işsizlik, iş kazaları gibi çeşitli nedenlerle 
çalışamadıkları dönemlerde onları 
korumayı ve bu risklerden doğan 
zararları gidermeyi amaçlayan sistem 
olduğunu ifade etti.

TOKULLAR

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 
(Vakıfbank Yanı)  Vakfıkebir / TRABZON

 

0 462 841  05 05 

 www.tokullarmobilya.com

YIL : 19           SAYI: 974

Kentimizin sakini
değil, sahibi

olalım.

Bu gazete  Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt

eder.

Büyükliman

kebir
BETON

G“KALİTEDE ÖNCÜ”

Bölgemizde  ilk ve Tek “MiLLi AKARYAKITIMIZ”
VA RK İBF EIK

ENGİN PETROL

VAKFIKEB

İR V

İRBEKIFKA

VA RK İBF EIK

ENGİN PETROL

VAKFIKEB

İR

İRBEKIFKAV

Büyükliman
Postası KASIM

2022 CUMA

Ahmet SEVİNÇ

BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14

25
VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE         FİYATI: 2,50   (KDV DAHİL)

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar
Rezervasyon

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

KARADAÐ YAYLA YOLU
ASFALTA HAZIRLANIYOR 
Vakfıkebir Karadağ Yayla yolunda asfaltlama öncesi alt yapı çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Uzan, Belediye
Başkanı Balta ve beraberindekiler Deregözü Mahallesi – Karadağ Yaylası bağlantı yolunda incelemelerde bulundular.

ZÝRAAT ODASINDAN ÇÝFTÇÝLERE
TARIM KÝRECÝ DESTEÐÝ
Vakfıkebir Ziraat Odası başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, 
çiftçilere tarım kireci dağıtarak çiftçinin ve üreticilerin yanında olduğunu gösterdi. 

SOSYAL GÜVENLÝK HERKESÝN HAKKI,
KAYIT DIÞI ÇALIÞMAYA KAYITSIZ KALMAYIN
SOSYAL GÜVENLÝK HERKESÝN HAKKI,
KAYIT DIÞI ÇALIÞMAYA KAYITSIZ KALMAYIN

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

"OLTAMI ATIYORUM BALIKLARI
TUTUYORUM" ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ
21 Kasım Dünya Balıkçılık günü dolayısıyla düzenlenen “Oltamı Atıyorum Balıklarımı
Tutuyorum” ödüllü resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Trabzon Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erdem Akbay, gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile bir süre
sohbet ettiler. Müdür Akbay, Sosyal Güvenlik herkesin hakkı, fakat kayıt dışı çalışmaya kayıtsız kalmayın diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

> Abdulkadir AYNACI 2'de > Sadık AYDIN 3'de
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ZİRAAT ODASINDAN ÇİFTÇİLERE TARIM KİRECİ DESTEĞİ
Vakfıkebir Ziraat Odası başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek,  çiftçilere tarım kireci dağıtarak çiftçinin ve üreticilerin yanında olduğunu gösterdi. 

V
akfıkebir Ziraat Odası 
başarılı çalışmalarına 
bir yenisini daha 

ekledi. Vakfıkebir Ziraat 
Odası Başkanı Muhammet 
Kılıç; çiftçilerimize tedarik 
edeceğimiz Tarım Kireci 
çalışmamızda bir kısım 
nakliye ve hamaliye 
maliyetlerinde oda desteği 
sağlayarak çiftçimize ucuz 
tarımsal girdi sağlamış 

olacağız. Bu kapsamda 
Odamıza gelip müracaat 
eden ve kireç talebinde 
bulunan çiftçilerimize tarım 
kireçlerini dağıttık dedi.
“ZİRAAT ODASI OLARAK 
HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN 
YANINDAYIZ”
Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç 
kireç dağıtımı sonrası konu 
ile ilgili olarak yaptığı 

değerlendirmede;  
“Vakfıkebir Ziraat Odası 
olarak, toprak tahlili yaptıran 
üreticilerimizin Tarım Kireci 
eksikliklerini tedarik etme 
çalışması başlatarak sipariş 
aldık. Talep eden 
çiftçilerimize direk fabrikadan 
teslimini yapmaya başladık. 
Çiftçilerimizin toprak istekleri 
arasında ilk sırada yer alan 
tarım kireci ve organik 

madde ihtiyacı oldu. Ziraat 
odası olarak çiftçilerimizin 
artan tarımsal girdi 
yatlarına istinaden uygun 
yatlı Tarım Kireci çalışması 
başlatarak çiftçilerimizi 
desteklemeye çalıştık. Bir 
kısım nakliye ve hamaliye 
maliyetlerini oda 
bütçemizden karşılayarak 
üreticilerimize katkıda 
bulunduk. Toprak tahlili 
yaptıran üretici sayımız her 
yıl artmakta olup, 
üreticilerimize danışmanlık 
hizmeti sunarak üretimlerine 
katkı sunmaktayız. Tarım 
kireci topraklarımızın 
verimini artıracak, su tutma 
kapasitesini artıracak. Tava 

getirerek, topraktaki 
mikroorganizmalara yaşama 
imkanı sağlayacak ve atılan 
kimyasal gübrelerin alınımını 
sağlayacaktır. Ziraat Odası 
olarak mesaj yoluyla 
üreticilerimize ulaşıp bir 
hafta boyunca sipariş aldık. 
Üreticilerimizi gruplandırarak 
kireç siparişlerini teslim 
etmeye başladık. Yoğun 
talep aldığımız ucuz tarımsal 
girdi çalışmamız 
üreticilerimiz tarafından 
memnuniyetle karşılandı. 
Yeni proje ve 
çalışmalarımızda görüşmek 
dileğiyle tüm çiftçilerimize 
bereketli bir sezon diliyorum 
dedi.”

"OLTAMI ATIYORUM BALIKLARI TUTUYORUM" ÖDÜLLERİ VERİLDİ
21 Kasım Dünya Balıkçılık günü dolayısıyla düzenlenen “Oltamı Atıyorum Balıklarımı Tutuyorum” ödüllü resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ahmet KAMBUROĞLU

“TALÝMAT GELDÝ”
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
hem müjde hemde talimat verdi…
Artık sokak köpekleri rahata 
kavuşturulacak…
Geçen haftaki toplantı sonrası 
açıklamasında Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığına sözleriyle talimat 
verdi…
Bir an önce belediyeler bilgilendirilmeli ve 
bir an önce çalışmaların başlatılmasının 
altını çizdi…
Sokak hayvanlarını rahata 
kavuşturabilmek adına barınak yapılacak 
ve bakımları üstlenilecek…
Bizler sürekli çağrıda bulunuyorduk ama 
herhangi bir girişim yapılmıyordu…
Şimdi Cumhurbaşkanı talimat verdi, 
Bakanlık çalışmalara başladı, yapmayın da 
görelim…
Çocuklar; okullarına giderken korkmadan 
gidebilecek…
Kadınlar; kaldırımlardan rahatça 
yürüyebilecek…
İyi ki böyle bir açıklama gelmiş, 
Vakfıkebir'deki en büyük sorunlardan biri 
idi sokak köpekleri…
Çok yakında da çözüme kavuşacak…
************************
Karadağ yolu çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor…
Karadağ yolu döküm çalışmasından önce 
yollar gözden geçirilerek, yollardaki 
problemler gideriliyor. Kış ayı girmeden 
acaba döküm işlemine başlanabilecek mi?
Birkaç ay önce bir açıklama gelmişti…
2 ay içinde Karadağ Yolu tamamlanacaktı 
ama tamamlanamadı.
Şimdi ise çalışmalar sürüyor…
İnsanlar rahata kavuşup, yaylalarına 
gitmek isteyen insanlar rahatça 
gidebilecekler…
Bu yol yapıldıktan sonra acaba hız olacak 
mı?
İnsanlar yollar güzel diyerek dikkat edecek 
mi?
************************
Yollarımızı kim yapacak?
Ne olacak bizim köy/mahalle yollarımız?
Bazı köy yollarımızdan TİSKİ su borularını 
geçirmesinden dolayı, yollar bozuldu…
Asfalt veya beton yolu yarıp, ortasından 
boruları geçirdikten sonra sadece toprak 
döküp bıraktılar…
Bir tuvalete girdiğinde şöyle bir yazı yazar 
“Nasıl bulmak istiyorsan, öyle bırak”
Bizde durum biraz farklı…
Biz temiz bulduk, pislik içinde bıraktık 
gittik…
Mahalle yollarımız delik-deşik…
İlgilenen yok, seçim sürecine girdiğimiz bu 
günler de bu tür problemlerin olması, iyi bir 
durum değil…
************************
Eski odun elektrik direkleri 
yenileniyor/yenilenemiyor…
Eski direklerin yerine demir direkler 
konuluyor ama vatandaşlar onları 
kaldırmak için uğraşıyor…
Köylerimizin hatları eski ve hat artık 
kaldırmıyor.
Köylerimizin bazıların da ya elektrik 
kesiliyor ya da voltaj düşüklüğü 
yaşanıyor…
Voltaj düşüklüğü yaşayan evler, hat sonu…
Hat başı ve ortasındaki bu tür problem 
yaşamamasından dolayı onların umurunda 
bile olmuyor. Bu da direklerin 
değiştirilmemesine sebep oluyor…
************************
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ile AK Partililer, kongresi yeni yapılan 
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Sadettin Çiçek ve yönetimini 
ziyaret etti…
Belediye Başkanı kısaca ortak paydamız 
Vakfıkebir'dir dedi…
Seçim sürecine yavaş yavaş girdiğimiz bu 
günlerde, Başkan Balta birliktelik mesajları 
yineledi ve birlikte hareket etmeye 
ihtiyacımız var dedi…
Belediye Başkanı Balta, Yeniden Refah 
Partisi ilçe teşkilatını yanında görmek ve 
birlikte hareket etmek, Vakfıkebir'e hizmet 
getirmek istiyor… 
Başkan Balta'nın sözlerinden kısaca bu 
anlaşılıyor…

İL MÜDÜRÜ AKBAY'DAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Vakfıkebir İcra Müdürlüğü görevine atanarak görevine başlayan Müdür İsmail Yüksel'e Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay ile Trabzon
Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Büyükliman Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

B
ir süre önce 2022 yılı 
yaz kararnamesi 
kapsamında 

Vakfıkebir İcra Müdürü Sey 
Kabadayı'nın Uşak iline 
tayininin çıkması ile boşalan 
İcra Müdürlüğü görevine 
Tonya ilçesi nüfusuna kayıtlı 

hemşehrimiz İsmail Yüksel 
atanarak görevine 
başlamıştı. Erbaa, Espiye ve 
Ankara İcra Müdürlüğü 
görevlerini başarılı bir şekilde 
sürdüren Müdür İsmail 
Yüksel'e daha önceden 
Espiye ve Ankara da beraber 

çalışma fırsatı bulduğu 
mesai arkadaşlığı yaptığı 
Trabzon Sosyal Güvenlik İl 
Müdürü Erdem Akbay 
tarafından hayırlı olsun 
ziyareti gerçekleştirildi. 
Müdür Yüksel'i ziyarete 
Büyükliman Postası 

Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu'da 
katılarak hayırlı olsun 
dileklerini iletti. 
“YENİ GÖREVİNDE 
BAŞARILAR DİLİYORUM”
Güzel bir sohbet ortamında 
gerçekleştirilen ziyarette 
Trabzon Sosyal Güvenlik İl 
Müdürü Erdem Akbay, 
beraber çalıştıkları yıllardan 
geriye kalan hatıraları ve 
anılarak anlatarak yeni 
görevinde Müdür Yüksel'e 
başarılar diledi. 
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren İcra 
Müdürü İsmail Yüksel ise 
Vakfıkebir gibi köklü bir 
geçmişi olan ilçede görev 
yapmanın mutluluğu ve 
heyecanını yaşadığını ifade 

ederek , “Vatandaşlarımıza 
en iyi hizmeti verebilmek 
amacıyla, buradayız. Doğup 
büyüdüğüm ekmeğini 
yediğim coğrafyadaki 
insanlara hizmet etmek bana 
mutluluk ve onur verecektir. 
Resmi kurum ve kuruluşlarla 
karşılıklı işbirliği içinde 
Bölgedeki hemşerilerimize 
en iyi hizmeti vereceğiz. Bu 
nazik ziyaretleri için hem İl 
Müdürümüz Erdem Akbay'a 
hemde bölgemizin sesi ve 
kulağı olan Büyükliman 
Postası Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu'na teşekkür 
ediyorum dedi. Ziyaret 
çekilen hatıra fotoğrafı, iyi 
dilek temennileri ile sona 
erdi.

21 Kasım Dünya Balıkçılık 
günü dolayısı ile Vakfıkebir 
Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ve S.S. 
Büyükliman Su ürünleri 
Kooperati tarafından 
ortaklaşa düzenlenecek 
etkinlik kapsamında “Oltamı 
Atıyorum Balıklarımı 
Tutuyorum” ödüllü resim 
yarışması gerçekleştirildi. 
Yarışmada dereceye giren 
öğrencilere ödülleri verilirken 
yarışmaya katılım sağlayan 
bütün öğrencilere de katılım 
sertikaları takdim edildi. 
Vakfıkebir Hükümet Konağı 
önünde yarışmaya katılan 
bütün eserler sergilendi. 
“DERECEYE GİRENLERE 
ÖDÜLLERİ VERİLDİ”
İlkokul çağındaki çocukların 
resim ve güzel sanatlara 
ilgisini artırıp algı, beceri, 
yaratıcılık ve hayal gücünü 
ortaya çıkartması, çevreye, 
balıklara bakışının resimlere 

aktarması, balıklara ve 
yaşam alanlarına olan 
ilgisinin arttırılması ve buna 
bağlı olarak da balık 
tüketiminin artırılması 
amacıyla Kaymakamlık, İlçe 
Müdürlüğümüz ve SS Su 
Ürünleri Kooperatif 
Başkanlığı iş birliği ile 
hazırlanan "Oltamı Atıyorum 
Balıkları Tutuyorum " isimli 
resim yarışmasının sergi 
açılışı ve ödül töreni 
gerçekleşti.  İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı 
ilkokullarda 1., 2., 3. ve 4. 
Sınıf öğrencileri arasında 
yapılan resim yarışmasında 
"Balıklarımızı koruyalım, 
Denizlerimize sahip çıkalım, 
Düzenli Balık Yiyelim" 
temaları ele alınıp balık, 
balıkçı ve sağlıklı beslenme 
konularında farkındalık 
oluşturulması amaçlandı. 
Dereceye giren sevgili 
öğrencilerimize akvaryum 

hediye edildi ve katılım 
sağlayan tüm öğrencilerimize 
katılım belgesi takdim edildi.
“21 KASIM DÜNYA 
BALIKÇILAR GÜNÜ” 
KUTLU OLSUN
Vakfıkebir Tarım ve Orman 
İlçe Müdürü Remziye Kuleyin 
21 Kasım Dünya Balıkçılık 
günü dolayısı ile düzenlenen 
programın açılış 
konuşmasında; “21 Kasım 
Dünya Balıkçılar Günü 
dolayısıyla ilkokullar arası 
resim sergisi ve ödül 
törenine hoş geldiniz. Su 

hayattır. Suyun olmadığı bir 
yerde yaşamdan söz 
edilemez. Su kaynaklarını 
gıda üretiminde en etkin 
kullanma yöntemlerinin 
başında da balıkçılık 
gelmektedir. Su 
kaynaklarının ve su 
ürünlerinin korunması, başta 
balıkçıların olmak üzere 
hepimizin toplumsal 

görevidir. Balıkçılarımız, zor 
doğa şartlarında bile avcılık 
faaliyetinde bulunarak hem 
kendi geçimini sağlayan hem 
de beslenmemiz için önemli 
gıdaları ulaştıran ve 
ekonomiye katkı sağlayan 
emektarlarımızdır. Balıkta 
başta fosfor olmak üzere 
iyot, demir ve kalsiyum gibi 
mineraller; A, D ve B12 
vitaminleri bulunmaktadır. Bu 
nedenle haftada en az iki kez 
balık tüketilmelidir. Bu 
etkinlikteki amacımız insanlar 

için son derece sağlıklı besin 
kaynağı olan balığın daha 
fazla tüketilmesini sağlamak. 
Ülkemizdeki ve tüm 
dünyadaki emektar 
balıkçıların “21 Kasım Dünya 
Balıkçılar Günü” kutlu olsun 
dedi.”
21 Kasım Dünya Balıkçılık 
günü dolayısı ile düzenlenen 
programın İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan'ın yanı 
sıra Belediye Başkan Vekili 
Enver İskenderoğlu, Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 
İlçe Jandarma Komutan 
Vekili Aydın Bıçak, AK Parti 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
S.S. Büyükliman Su Ürünleri 
Kooperati Başkanı Osman 
Türkel, Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Koop. 
Başkanı Hasan Topaloğlu, 
Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç, Kurum 
Amirleri ve öğrenciler katıldı. 



V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, Trabzon 
Orman İşletme Müdürü Uğur 
Er, Vakfıkebir Orman İşletme 

Şe İlhan Kutanis, Fen İşleri 
Müdürü Mustafa Kemal Bulut 
ve Deregözü Mahallesi Muhtarı 
Ahmet Hacıfettahoğlu ile birlikte 
asfalta hazırlık çalışmaları 
gerçekleştirilen Deregözü 
Mahallesi – Karadağ Yaylası 
bağlantı yolunda incelemelerde 

bulundular.
“KARADAĞ YAYLA YOLU 
ALT YAPI ÇALIŞMMALARI 
DEVAM EDİYOR”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta incelemeler 
sonrası yaptığı açıklamada, 
“Vakfıkebir - Karadağ Yaylası 
bağlantı yolunda Trabzon 
Orman Bölge Müdürlüğü, 
Orman İşletme Şeiği, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi ve 
Vakfıkebir Belediyesi tarafından 
ortaklaşa malzemeli bakım 
onarım ve asfalta hazırlık 
çalışması yapıyoruz.  Trabzon 
Orman İşletme Müdürlüğü 
altyapı bakım onarım ihalesini 
yaparak çalışmalar başlatıldı. 
Deregözü Mahallesinden, 
Karadağ Yaylasına kadar olan 
yol güzergahı kapsayacak olan 
20 kilometrelik malzemeli 

bakım onarım ve asfalta 
hazırlık çalışması için Trabzon 
Orman Bölge Müdürlüğü, 
Orman İşletme Şeiği 
tarafından ihale yapıldı. 
İhalenin yapılmasının ardından 
çalışmalar en geç iki ay 
içerisinde tamamlanacak dedi.” 
“ASFALTLAMA ÖNCESİ SON 
HAZIRLIK”
Başkan Balta, “Karadağ Yayla 
yolumuz, hem Karadağ 
Yaylamıza hem de çevre 
obalara ulaşım için büyük önem 
taşıyor.  Bizler belediyemiz 
imkanlarımız ile geçmiş 
dönemde yol güzergahında 
önemli bir harcama yaparak 
genişleme, yol bakım ve 
onarım çalışmaları yapmıştık. 
Daha sonra çeşitli nedenlerle 
yolun zemini yeniden bozuldu.  
Geçtiğimiz günlerde yetkili 

arkadaşlarımızla birlikte yol 
güzergahında incelemelerde 
bulunarak neler 
yapabileceğimizi konuştuk, 
planladık. Bu planlama 
doğrultusunda Deregözü 
Mahallemizden Karadağ 
Yaylamıza kadar olan 
güzergahı ve ara oba yollarını 
kapsayacak olan 20 

kilometrelik malzemeli bakım 
onarım ve asfalta hazırlık 
çalışması gerçekleştiriyoruz. 
Çalışmalar tamamlandığında 
yolumuz hem sağlam bir 
altyapıya kavuşarak kullanım 
için hazır hale gelecek hem de 
planladığımız asfaltlama 
çalışması için düzenlenmiş 
olacak” dedi.

T
rabzon Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürü Erdem 
Akbay beraberinde İcra 

Müdürü İsmail Yüksel ile 
birlikte gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu ile bir süre 
sohbet ettiler. Ziyaret sırasında 
açıklamalarda bulunan 
Trabzon Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürü Erdem 
Akbay, sosyal güvenliğin 
bireylerin tüm yaşamları 

boyunca karşılaşabilecekleri 
mesleki, zyolojik ve sosyo-
ekonomik risklere karşı 
güvence sağlayarak koruyan 
politika ve sistemler bütünü 
olduğunu söyledi. Devlet 
tarafından idare edilen sosyal 
güvenlik sisteminin, 
vatandaşlara hayatları 
boyunca sağlık hizmeti 
vermeyi ve asgari bir gelir 
düzeyi sağlamayı ve kişilerin 
yaşlılık, hastalık, malullük, 

işsizlik, iş kazaları gibi çeşitli 
nedenlerle çalışamadıkları 
dönemlerde onları korumayı ve 
bu risklerden doğan zararları 
gidermeyi amaçlayan sistem 
olduğunu ifade etti.
“İŞE BAŞLAYAN HERKESİN 
SİGORTALI OLMASI 
ZORUNLUDUR”
Fiilen işe başlayan herkesin 
sigortalı olması zorunludur. 
Çalışmaya başlayan herkesin 
kanunen mutlaka sosyal 

güvenlik sistemine dâhil olmak 
zorunda olduğunu vurgulayan 
İl Müdürü Erdem Akbay, 
işverenlerin de yanlarında 
çalıştırdığı kişileri sosyal 
güvenlik kurumuna bildirmek 
zorunda olduklarını belirtti.
“KAYITLI ÇALIŞMAYI 
TEŞVİK ETMEYİ 
AMAÇLIYORUZ”
Rehberlik yoluyla kayıtlı 
çalışmayı teşvik etmeyi 
amaçlıyoruz. İl Müdürü Erdem 
Akbay, Kayıt dışı istihdama 
neden olan etkenlerden bir 
tanesi de çalışanların ve 
işverenlerin sosyal güvenlik 
mevzuatından kaynaklanan 
hak ve yükümlülüklerini 
yeterince bilmemeleri ve 
sosyal güvenliğin önemi 
konusunda yeterli bilinç 
seviyesine sahip 
olmamalarıdır. Bu nedenle, 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
olarak, rehberlik anlayışını 
esas alan bir yöntem ile kayıtlı 
istihdamı teşvik etmeye 
çalıştıklarını anlattı. Tüm bu 
rehberlik çalışmalarına rağmen 
yapılan denetim ve tespitlerde 

sigortasız işçi çalıştırdığı tespit 
edilen işverenlere yüksek 
tutarlarda idari para cezası 
uygulandığının altını çizen İl 
Müdürü Akbay, sigortasız işçi 
çalıştırmanın, sigortalı işçi 
çalıştırmaktan çok daha 
maliyetli ve riskli olduğunu 
söyledi. İl Müdürü Akbay, 
örneğin bir işçinin 1 yıl 
boyunca sigortasız 
çalıştırıldığının denetim 
neticesinde anlaşılması 
halinde işverene asgari ücretin 
14 katı tutarında idari para 
cezası uygulanacağını belirtti.
“KAYITLI ÇALIŞIP 
ÇALIŞMADIĞINIZI ÇOK KISA 
SÜREDE 
ÖĞRENEBİLİRSİNİZ”
Kayıtlı çalışıp çalışmadığınızı 
çok kısa sürede 
öğrenebilirsiniz. Çalışanların 
çalışmalarının işverenler 
tarafından bildirilip 
bildirilmediğini veya hangi 
kazanç seviyesinden 
bildirildiğini kısa sürede 
öğrenebileceği yollara da 
değinen İl Müdürü Akbay, 
çalışanların e-devlet şifresi ile 

sorgulama yapabileceklerini, 7 
gün 24 saat “ALO 170” 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
İletişim Merkezi'ni 
arayabileceklerini ayrıca il ve 
ilçelerde bulunan tüm sosyal 
güvenlik il müdürlüğü veya 
sosyal güvenlik merkezlerine 
başvurarak da, sigortalı 
çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve 
hangi kazanç seviyesinden 
bildirildiğini kısa sürede 
öğrenebileceklerini söyledi. 
“KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYA 
KAYITSIZ KALMAYIN”
Kayıt dışı çalışmaya kayıtsız 
kalmayın. İl Müdürü Erdem 
Akbay, çalışanların sigortasız 
çalıştıklarını ya da ücretlerinin 
veya çalışma sürelerinin eksik 
bildirildiğini tespit ettiklerinde 
ihbar ve şikayetlerini; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik İletişim 
Merkezi “ALO 170” i 7 gün 24 
saat arayarak, en yakın sosyal 
güvenlik il müdürlüğü veya 
sosyal güvenlik merkezine 
şikâyetleri ileterek ya da 
CİMER yani Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Merkezi üzerinden 
yapabileceklerini vurguladı. 
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SOSYAL GÜVENLİK HERKESİN HAKKI, KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYA KAYITSIZ KALMAYIN
Trabzon Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erdem Akbay, gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile bir süre
sohbet ettiler. Müdür Akbay, Sosyal Güvenlik herkesin hakkı, fakat kayıt dışı çalışmaya kayıtsız kalmayın diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

25.11.2022

KARADAĞ YAYLA YOLU ASFALTA HAZIRLANIYOR 
Vakfıkebir Karadağ Yayla yolunda asfaltlama öncesi alt yapı çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Uzan, Belediye
Başkanı Balta ve beraberindekiler Deregözü Mahallesi – Karadağ Yaylası bağlantı yolunda incelemelerde bulundular.

1. DÖNEM ARA TATİL DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI YAPILDI
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürleri ve tüm okul müdürlerinin katılımıyla 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı
1. Dönem Ara Tatil öncesi değerlendirme ve ara tatil sonrası planlama toplantısı yapıldı.

VAKFIKEBİR MYO
AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Vakfıkebir Meslek Yüksek Okulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
ile Maliye Programına bir adet akademik personel alımı yapacak.

akfıkebir Meslek Yüksek Okulu'na,  2547 

Vsayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi 
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma 
Yönergesi kapsamında bir adet öğretim üyesi 
alınacak.  Başvurularda Maliye alanında 
doktora yapmış olup çevre vergileri ve refah 
devleti üzerine çalışma yapmış olması ön şart 
olarak belirlendi. Başvuru yeri ise Vakfıkebir 
Meslek Yüksekokulu'na yapılacak.

ğitimde 1. ara dönem 

Eokul müdürleri 
değerlendirme toplantısı 

yapıldı.  Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 1. ara 
dönem okul müdürleri 
değerlendirme toplantısı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın 
başkanlığında MTAL Uygulama 
otelinde yapıldı. Vakfıkebir 
MTAL Uygulama Oteli 
Salonunda yapılan toplantıda 
Vakfıkebir'imizdeki eğitim-
öğretim faaliyetleri 

değerlendirme ve planlaması 
yapıldı. Açılış konuşmasında 
Vakfıkebir'de 2022-2023 Eğitim-
Öğretim yılı içerisinde yer alan 
eğitim faaliyetleri hakkında bilgi 
veren İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın, okul öncesi 
okullaşma, Mesleki Eğitim 
Merkezleri(e-MESEM), Hayat 
Boyu Öğrenme Faaliyetleri, köy 
yaşam merkezleri, Teknofest, 
Erasmus, Tübitak 
çalışmalarının önemini 
vurgulayarak yapılan çalışmalar 

konusunda açıklamalarda 
bulundu. Okullarımızda 
düzenlenecek olan, milli ve 
manevi değerlerimizi yansıtan 
ve toplumsal farkındalık 
oluşturan, sosyal-kültürel ve 
sanatsal faaliyetlerin devam 
ettiğini, sosyal, kültürel ve 
sportif etkinliklerle dolu bir 
eğitim-öğretim yılı olacağı 
belirtilirken, tüm bu çalışmalara 
katılım sağlayan ve sağlayacak 
olan okullarımıza teşekkür 
edildi.

HAVVA TEYZEYİ KAYBETTİK

akfıkebir İlçesi eski 

Vesnaflarından Hacı Faik 
Alp'in hanımı Havva Alp 95 

yaşında vefat etti. Trabzon bakım 
evinde yaşamını sürdüren Merhume 
Alp, rahatsızlığının nüksetmesi 
nedeniyle yapılan tüm 
müdahalelere rağmen yaşamını 
yitirdi. Merhume Alp'in cenazesi 22 
Kasım 2022 Salı günü Vakfıkebir 
Merkez Eski Camii'nde öğle 
namazına müteakip kılınan cenaze 
namazından sonraKörez 
Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına 
defnedildi. Merhume teyzemize 
Allah'tan rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Vakfıkebir İlçesi Körez Mahallesi sakinlerinden Havva Alp, 95 yaşında
yaşlılığa bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.



Büyükliman
Postası 4

Osman KOYUNCU

MEDENİYET ÜZERİNE BİR YORUM
nsanlığın geçmişinin mirası ve 

İürettikleri maddî ve manevî değerlerin 
toplamına medeniyet, onun manevî 

boyutuna kültür denir. Zaman, ya yeni 
şeyleri meydana çıkarır veya bazı 
değerleri başka değerlere dönüştürür. 
İnsanların inanç sistemleri de bazı maddî 
değerleri manevî değerlere dönüştürür. 
Bunun için toplumun değeri, içinde 
yaşadığı insanların kültür, maddî ve 
manevî değerleri ile doğru orantılıdır. 
Aynen elbisenin değerinin, kumaşın ve 
terzinin ustalığı ile orantılı olduğu gibi. 
Medeniyetlerin çoğu Mezopotamya ve 
Akdeniz havzasında kurulmuş kutuplara 
yakın bölgelerinde büyük medeniyetler 
kurulmamıştır. 

   İnsanlarda medeniyet kurmaya sevk 
eden faktörler; hür düşünce, sağlam bir 
irade, üretkenlik ve idealdir. İdeal insan, 
mevcut olanla yetinmeyip daha iyisini, 
daha güzelini ve daha kâmilini arar. Eskiyi 
onararak geliştirir, yıkıp yeniden yapmak 
medenî insanların işi değil anarşistlerin 
işidir. Medeniyet, ortak noktalarda 
birleşerek, toplum halinde ortak kural ve 
değerlerde anlaşma sanatıdır. 

   Medeniyetin gelişmesine sebep olan, 
insanın şiddetli maddî ve manevî açlığıdır. 
Onun için, verimsiz arazilerde 
medeniyetler kurulmadı. Çok verimli 
topraklarda büyük medeniyetler kurulmuş 
sonrada yıkılmıştır. Çünkü aç insan önce 
karnını doyurmayı düşünür, çok zengin ise 
refah içindeki insan keyiflerini düşünür, 
yeni şeyler için çalışıp uğraşmaz. İşte 
büyük medeniyetler aşırı zenginliğe 
ulaşınca nefsî arzular ve refah içinde 
yaşama isteği galip geldiğinden gelişme ve 

yükselme sona eriyor ve çöküş başlıyor. 
Avrupa'nın yükselişi açlıktan, çöküşü ise 
aşırı refahtan olacaktır. Medeniyet ve 
kültür, nisbî bir kavramdır insanlığın 
ihtiyaçları ve hassasiyetlerine göre 
toplumdan topluma farklılıklar gösterir. 

   Medeniyet o kadar kutsal bir şeydir ki 
gelişmiş toplumlarda bile gerçek 
medeniyet seviyesine çıkmış az insan olur. 
Bu oran geri kalmış ülkelerde ise çok 
düşüktür.  Medeniyetler şehirlerde 
meydana çıkmıştır, düşünen insanlar ve 
şehirler medeniyetlerin kaynağıdır. Akıllı, 
kültürlü ve medenî insan kendini noksan 
görendir. 

   Doğulu insanlar duygusal, Batılı 
insanların ise maddi ve deneysel düşünür. 
Bunun için Peygamberlerin ekserisi 
Doğu'dan ve filozofların ekserisinin de 
Batı'dan çıktı. Türkiye'nin AB'ye girmesi 
gereklidir, çünkü biz onların kalplerini 
harekete geçirip birazcık duygu 
verebileceğimiz gibi, onların deney ve 
mantıklarından istifade ederiz. Onlar 
İslâm'ın güzelliklerini alırken, biz de fen ve 
teknolojinin güzelliklerini alırız. Fakat 
gerçek İslami bilenler az, çoğunlukta 
İslami hurafe şeklinde anlıyor diğer 
toplumlara iyi örnek olmaktan ziyade kötü 
örnek oluyor. 

   Büyük insanların idealleri de büyüktür, 
çoğunluğun hürriyet ve refahı için kendi 
hürriyetlerini feda ederler.  Medeniyet 
denilen şeylerin insanlığın ortak malıdır. 
Medeniyetler küçük insanlık, İslâmiyet ise 
büyük insanlıktır. Bütün medeniyetlerde 
İlâhî şifreler vardır, dinsiz ve maneviyatsız 
medeniyetler oluşmaz.

Vakfıkebir de Köylerde kullanılmayan okul binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle
yeniden faaliyete dönüştürülerek buralarda yaşayan vatandaşların hizmetine sunuluyor.

K
öylerde kullanılmayan 
okul binaları, köy yaşam 
merkezleri projesiyle 

ihtiyaçlar doğrultusunda kurs 
merkezi, toplantı ve sosyal 
etkinliklerin yapılacağı alanlara 
dönüştürülerek buralarda 
yaşayan vatandaşların 
hizmetine sunuluyor.  
Vakfıkebir'de oluşturulan beş 
tane köy yaşam merkezinden 
birisi olan Güneyköy Mahallesi 
Okulunda ilk faaliyet gerçekleşti. 
Proje kapsamında Vakfıkebir 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Vakfıkebir Halk Eğitim 
Müdürlüğü mahallelerde 
yaşayan vatandaşların talepleri 
doğrultusunda kurslar açıyor. 
“DOĞRU BUDAMA YAPMANIN 
ÖNEMİNİ ANLATTI” 
Güneyköy Mahallesinde açılan 
kursta konuşan Vakfıkebir Odası 
Ziraat Mühendisi Özkan Aktaş 
fındık budaması ile ilgili olarak 
mahalle halkına ayrıntılı bilgiler 
verdi. Dip sürgünlerinin su ve 
besin elementleri ihtiyacına 
ortak olduğundan yılda iki kez 
kesilmesi önerisinde bulunan 
Mühendis Özkan Aktaş, 
“Budama dikimden verime kadar 
devam eden kültürel bir 
uygulamadır. Fındıkta budama 
aşamalarını dikim budaması, 
şekil budaması, verim ve 
gençleştirme budaması olarak 

sıralayabiliriz. Sonbahar 
dinlenme döneminde yapılan 
budama kurumuş, zarar görmüş 
ve ocak içine giren dalların 
toprak seviyesinden 
kesilmesidir. Budama ile ocak 
içine güneş girdiğinden yıllık 
sürgün sayıları ve boyları uzar. 
Daha çok sürgün ile daha çok 
meyve alınır. Yıllık dip 
sürgünlerinin yılda iki kez 
kesilmesi verimi artıracaktır” 
dedi. Aktaş, bundan sonraki 
kurslarda fındıkta budama, yeni 
dikim sistemlerini teorik ve arazi 
uygulamalarıyla birlikte 
anlatacağını ifade etti.
“EĞİTİM VE SOSYAL YAŞAMA 
BÜYÜK KATKILARI OLACAK” 
Programa katılan Vakfıkebir İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 

“Kullanılmayan köy okulu 
binaları, köy yaşam merkezleri 
projesiyle ihtiyaçlar 
doğrultusunda anaokulu, ilkokul, 
kurs merkezi, kütüphane; 
matematik, doğa, bilim, ve 
tasarım gibi farklı alanda hizmet 
veren atölyelerle gençlik 
kampları gibi eğitsel ve sosyal 
etkinliklerin yapılacağı alanlara 
dönüştürülüyor. Köy yaşam 
merkezleri, öğrencilerin ve köy 
halkının hizmetine sunuluyor. 
Cumhurbaşkanımızın Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatlarıyla açılan köy yaşam 
merkezleri kırsalda yaşayan 
vatandaşlarımızın eğitim ve 
sosyal yaşantılarına büyük 
katkılar sağlayacaktır. İlçemizde 
beş tane köy yaşam merkezi 
oluşturduk. Bugün Güneyköy 
Mahallemizde gördüğümüz 
kalabalık ve ilgi bizlere moral 
verdi. Bundan sonrada sizlerin 
talepleri doğrultusunda yeni 
kurslar açmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu. 
Güneyköy Mahallesi Muhtarı 
Süvari Şeref ise mahallelerinde 
bulunan okulun köy yaşam 
merkezine dönüştürülmesinde 
emeği geçenlere teşekkür etti. 
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ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN
VAKFIKEBİR'İN KAZANMASIDIR 

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun,
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Enver İskenderoğlu ile birlikte, il, ilçe ve genel
merkez kongrelerini gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Saadettin
Çiçek ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarını ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 

İ
lçe parti binasında 
gerçekleşen ziyaret 
sırasında konuşan, Yeniden 

Refah Partisi Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Saadettin Çiçek 
ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, 
“Partimizin il, ilçe ve genel 
merkez kongrelerini 
tamamladık. Kongrelerimiz 
yoğun katılım ve coşkulu 
kalabalıklarla gerçekleşti. Bu 
tür ziyaretlerin olması karşılıklı 
istişare bakımında büyük önem 
taşıyor. Bugüne kadar 
Vakfıkebir'imizin hayrını olan 
her şeye destek olduk, bundan 
sonrada olmaya devam 
edeceğiz.  Ziyaretiniz için 
teşekkür ediyoruz” dedi. 
AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun; “Çok 
genç bir yönetim kurulu 
oluşturmuşsunuz. 
Kongrelerinizin ilçemiz ve 
ülkemize hayırlar getirmesini 
diliyorum” diye konuştu. 
“BİRLİKTE HAREKET 
ETMEYE İHTİYACIMIZ VAR” 

Görev süresi boyunca ilçedeki 
tüm siyasi partilerle iyi 
diyaloglar içerisinde olmak için 
gayret gösterdiklerini ifade 
eden Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
“Hepimizin ortak amacı hizmet 
etmektir. Gençlik yıllarımızda 
rahmetli Adnan Demirtürk 
abimiz ile çalışma fırsatı 
bulmuştum. Kendisinin 
gençliğimizin maneviyatının 
güçlendirilmesi için çok önemli 
çalışmaları olmuştur. Değerli 
abimize Yüce Allah gani gani 
rahmet eylesin. 
Vakfıkebir'imizin huzura, 
kardeşliği ve birlikte hareket 
etmeye ihtiyacı var. Bizler hiç 
kimseyi kırmadan, 
ayrıştırmadan hizmet etmeye 
çalışıyoruz. Bütün siyasi 
partilerimize kapımız her 
zaman açıktır. Onlarda bizleri 
davet ediyorlar, gidiyoruz.  
Gelen tüm önerilere açığız. 
Hakaret içermeyen eleştirilere 
saygı duyuyoruz. 1992 yılından 
itibaren Vakfıkebir siyasetimizin 

içerisinde bulunuyorum. 2009 
yılından itibaren ise kesintisiz 
olarak siyaset yapıyorum. 
Siyasette uyum çok önemlidir. 
Ne seçim döneminde nede 
göreve geldikten sonra enkaz 
edebiyatı yapmadım. Bizler 
eksiklikleri bilerek onları 
çözmek için göreve talip olduk. 
Hizmet ederken her zaman 
Yüce Allah'a hesap 
vereceğimizi aklımızdan 
çıkarmıyoruz. Seçim 
dönemlerinde 
vatandaşlarımıza hesabımızı 
veriyoruz. Ancak asıl hesap bu 
görevlerden sonra mahşerde 
vereceğimiz hesaptır. Başımızı 
yastığa koyduğumuzda 
vicdanımız rahat olması lazım. 
İnsanız eksiklikler, hatalar 
yapabilirsiniz. Ancak niyetiniz 
halis olmalıdır. Görev süremiz 
içerisinde hiçbir şeyi 
vatandaşımızdan saklayarak 
yapmadık. Açık ve şeffaf 
olmaya özen gösterdik. 
Önceliğimiz her zaman 
Vakfıkebir'in kazanmasıdır. 
Değişim isteniyor. Alışkanlıkları 
değiştirmek çok kolay olmuyor. 
Sivil toplum kuruluşlarımızla, 
siyasi partilerimizle, 
vatandaşlarımızla hep birlikte 
değişim için çalışmalıyız. 
Büyükliman Yöremiz, 
yöremizden çıkan iki 
Milletvekilimiz ile tarihi bir ivme 
yakaladı. İçimizden çıkan 
değerlerimize sahip çıkalım. 
Bizleri misafir ettiğiniz için 
teşekkür ediyor kongrelerinizin 
hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” dedi. 

KULLANILMAYAN OKULLAR
KÖY YAŞAM MERKEZİ OLUYOR 

İLKOKULLARDA SPOR DALI
EĞİTİM PROJESİ BAŞLADI

akfıkebir Gençlik ve Spor 

VMüdürlüğü spor tesisleri 
ve okulların spor salonu 

ve spor alanlarında yapılan ve 
yapılacak eğitimlerde çocukların 
sporla buluşması ve gençlik 
döneminde kötü alışkanlıklara 
bulaşmadan sağlıklı bir hayat 
sürmesi ve geleceğin milli 
sporcularının yetiştirilmesi 
hedefleniyor. Vakfıkebir Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürlüğü 
bünyesindeki antrenörlerin 
görev yapacağı projede, ilk 
etapta merkez ilçe 
merkezindeki ilkokullarda 
atletizm, basketbol, dart, futbol, 
futsal, masa tenisi, okçuluk, 
satranç, taekwondo, voleybol ve 
yüzme olmak üzere bu dallarda 
eğitimler verilecek.
“YENİ YETENEKLER 
KEŞFEDİLEREK ÜLKE 
SPORUNA BÜYÜK BİR KATKI 
SAĞLANMIŞ OLACAKTIR”

"İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" 
projesinin Vakfıkebir'deki okulda 
uygulanmaya başlandığını 
belirten Vakfıkebir Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü Yunus Ali 
Civil, "Çocuklarımıza fiziksel 
aktivite alışkanlığının 
kazandırılarak, fiziksel ve 
zihinsel kapasitelerinin 
geliştirilmesi, spor kültürünün 
oluşturulması ve spor 
aracılığıyla öğrencilerin sosyal 
hayata katılımlarının artırılması 
amacıyla ilkokullarda hayata 
geçilen proje bünyesinde 
antrenörlerimiz eşliğinde 
eğitimlerimize başladık. 
İlkokulda okuyan her bir 
öğrencimizin, mezun olana 
kadar bir spor branşını 
tanıması, öğrenmesi ve bu 
yeteneklerini geliştirmesi en 
büyük hedeflerimizden biridir. 
Bizlerde yıl boyunca devam 
edecek projede okullarımızı 

ziyaret ederek öğrencilerimiz ile 
bir araya geleceğiz. 
Çalışmalarını yerinde 
inceleyerek gelişimlerini 
yakından takip edeceğiz. 
İnşallah bu proje sayesinde yeni 
yetenekler de keşfedilerek ülke 
sporuna büyük bir katkı 
sağlanmış olacaktır. Bu duygu 
ve düşüncelerle ilçemizde 
birçok spor projesi ile birlikte bu 
projemizin de hayata 
geçmesinde bizlerden hiçbir 
zaman desteklerini 
esirgemeyen başta 
Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan 
Uzan'a, Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya, Milli Eğitim 
Müdürümüz Ahmet Altın'a, Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürümüz 
Cemile Kahyaoğlu'na ve bu 
projenin sahadaki mimarları 
olan değerli antrenörlerimize 
çok teşekkür ediyorum" 
şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" protokolü
çerçevesinde Vakfıkebir'de 4. Sınıflara yönelik uygulamaya geçirilen proje, antrenörler eşliğinde başladı.

Ahmet ALTIN

İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü

Özkan AKTAŞ

Z�raat Mühend�s�
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KAYMAKAM UZAN'A ANLAMLI HEDİYE
Kaymakam Uzan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurs merkezinde açılan
kursları ziyaret ederek kurslar hakkında Kurum Müdürü Cemile Kahyaoğlu'ndan bilgiler aldı. 

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, yapılan 

eserleri inceleyerek kursiyerler 
ile sohbet etti. Ziyaret sırasında 
Dr. Hacı Arslan Uzan'a Halk 
Eğitim Merkezi sanatsal 
kurslardan karakalem usta 
öğreticisi Yunus Kamalı, 
idaresindeki öğrenciler 
tarafından yapılan kendisinin 
portresini Kaymakam Uzan'a 
takdim ettiler.
“YÖNETİCİLERE, 
ÇALIŞANLARINA VE 
KURSİYERLERİNE 
BAŞARILAR DİLİYORUM”
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan ziyaret esnasında yaptığı 
konuşmada Halk Eğitim 
Merkezi'nin faaliyetlerinin 
önemine dikkat çekerek: “Bu 
kurslar sayesinde gençler 
meslek öğreniyor. Burada 
öğrendikleri ile kursiyerler 
kendi işlerini kurma fırsatı 
yakalar. Bu sayede aile 
bütçesine de katkı sağlar. Halk 
Eğitim Kursları sayesinde 
kursiyerlerimiz bilimsel, 
kültürel, sosyal değişmelere 
ayak uydurabilmektedirler. Boş 

zamanlarını 
değerlendirmekteler, en 
önemlisi aile ekonomisine 
katkıda bulunmaktalar 
kültürümüzün geçmişten 
günümüze yansıtılmasında bu 
kursların önemli bir katkısı 
vardır, günümüzde örgün 
eğitimden yeterince 
yararlanamayan 
öğrencilerimizin yaygın eğitimle 
yani Halk Eğitim Kursları 
vasıtası ile eğitilmeleri büyük 
önem taşımaktadır. İnanıyorum 
ki bir ülkenin doğal kaynakları 
ne kadar çok olursa olsun, 
yetişmiş insan gücü olmadığı 
takdirde gelişmesinin imkanı 
bulunmamaktadır. Halk 
Eğitim insanların 
becerilerini, yeteneklerini 
geliştirmeyi amaçlayan bir 
eğitimdir özellikle 
günümüzde yaşanan hızlı 
teknolojik ve bilimsel 
alandaki gelişmeler örgün 
eğitimde verilen bilgilerin 
yetersiz kılmaktadır, özellikle 
kursiyerlerimizin büyük bir 
kısmının kızlarımız ve 
kadınlarımızdan oluşması 
sebebiyle bu kurslardaki 

kadınlarımızın ve kızlarımızın 
iyi bir anne iyi bir vatandaş 
olarak yetişmesinde bu 
kursların büyük bir önem 
taşıdığını düşünmekteyim. 
Halk Eğitim Merkezleri meslek 
edinme ve sanatsal 
faaliyetlerin geliştirilmesi 
açısından önemli bir kurumdur. 
Tamamen planlı ve programlı 
bir eğitim sistemine sahip olan 
bu kurumumuz Okuma-Yazma 
Kursları, Mesleki ve Teknik 
Kurslar, Beceri geliştirme 
kursları, Meslek kazandırma 
kursları, Sosyal ve Kültürel 
Kurslar, Sınavlara hazırlık 
kursları, Müzik kursları gibi 
birçok kursa katılma imkânı 
sunuyor. Verimli çalışmaların 
yapıldığı merkezimin 
yöneticilerine, çalışanlarına ve 
kursiyerlerine başarılar 
diliyorum” dedi. Kaymakam Dr. 
Hacı Arslan Uzan, kursiyerleri 
çalışmalarından dolayı tebrik 
ederek, kadınlara yönelik kurs 
ve etkinliklerin devam 
edeceğini ve tüm faaliyetlerde 
her zaman kendilerine destek 
olacaklarını belirtti.

GÖKHAN TÜRKEL'İ EBEDİYETE UĞURLANDI
Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını
kaybeden Gökhan Türkel gözyaşları arasında defnedildi.

Şehitleri rahmetle ve 
minnetle yâd ettiğini 
belirten Başkan Vekili 

Ataman, “Bu memleket uğruna 
bedel öderken dönüp arkaya 
bakmayan bir coğrafyanın 
çocuklarıyız.  Coğrafya kaderse 
bu kaderin paydaşıyız. Ve bu 
kaderin yaşandığı kahraman bir 
memleketin evlatlarıyız. 
Trabzon şehitler, kahramanlar 
ve çalışkan insanlar diyarıdır” 
dedi. Trabzon'da, İstanbul'un 
işgalini durdurmak amacıyla 16 
Kasım 1912'de harekete geçen 
87'nci Alay içerisinde yer alan 
Trabzon Gönüllüler Taburu'nu 
anmak için “Gidip de 
Dönmeyenler” isimli anma 
programı düzenlendi. Şehitlere 
saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklâl Marşı'nın 
okunmasıyla başlayan anma 
etkinliğine; Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Atilla 
Ataman, Garnizon Komutanı 
Albay Erdem Canpolat, Tugay 
Komutan Vekili Murat Yetim, 
Ortahisar Belediye Başkanı 
Ahmet Metin Genç, Trabzon 
Şehit Aileleri Derneği Başkanı 
Şeref İşler, MHP İl Başkanı 
Bekir Sıktı Tarım, AK Parti 
Ortahisar İlçe Başkanı 
Selahattin Çebi ve çok sayıda 
davetli katıldı.
“MÜCADELE BİTMEDİ”
Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Atilla Ataman törende 
yaptığı konuşmada, “Bizim 
neslin 60 yaş üstü olanlarının 
inanır mısınız bu memlekette 
dedesi tek kardeştir. Test edin 
bakın. Tek bir çocuk kalmış, aile 
onunla artmış. Geriye kalanın 
tamamına yakını şehit. Ben 
kendi dedemden de biliyorum. 
Ya harp yolunda şehit düşmüş 
ya da harpte şehit düşmüş. Ve 
mesele onunla kalmamış. 
Bugün bakıyorsunuz 

Trabzon'un şu sahil bandındaki 
üst geçitlerde daha şehit adı 
verilecek yer kalmamıştır. Bütün 
üst geçitlerimiz de şehit isimleri 
var. Birkaç yıl öncesinde Allah 
nurlar içinde yatırsın 16 
yaşındaki Eren Bülbül 
evladımız ve birkaç gün önce 
de o hain saldırı ile birlikte 
İstanbul'da verdiğimiz 6 şehit… 
Bu coğrafyada bu mücadele 
bitmedi, bitmeyecek” ifadelerini 
kullandı.
“KAHRAMAN BİR 
MEMLEKETİN 
EVLATLARIYIZ”
Bu memleket uğruna bedel 
öderken arkasına bakmayan bir 
coğrafyanın çocukları 
olduklarını da belirten Başkan 
Vekili Ataman, “Coğrafya 
kaderse bu kaderin paydaşıyız. 
Ve bu kaderin yaşandığı 
kahraman bir memleketin 
evlatlarıyız. Trabzon şehitler, 
kahramanlar ve çalışkan 
insanlar diyarıdır. Ancak biz 24 
Şubat'ta Rusların buradan 
gitmesini şenliklerle kutluyoruz. 
Fakat Rus işgalindeki 
kahramanlıklarımızı çok akla 
getirmiyoruz. Trabzon günlerini 
Trabzon dışında yapıyoruz ama 
Trabzon'da Trabzonlular 
günlerini yapmıyoruz. Ben hem 

Büyükşehir Belediyemizi hem 
Ortahisar Belediyemizi hem 
paydaşları tekrar tebrik 
ediyorum. Meseleyi burada 
bırakmamamız lazım. 
Trabzon'un kadrini, kıymetini 
daha anlaşılır bir şekilde tutmak 
için, dışarıda yapılan Trabzon 
Günlerini de revize etmeliyiz. 
Bunları Of'taki, Sürmene'deki 
kahramanlık günlerimizin de 
tarihi süzgeç içerisinde, yani 
isyancılar düşmanımızdı 
noktasından değil de 
evlatlarımızın, torunlarımızın da 
bu gerçekleri bilmesi adına 
paylaşılmasını önemli 
buluyorum. Ve o gün verdiğimiz 
509 şehidin hatırasına da sahip 
çıkarak bu memlekette bize 
karşı ikiyüzlü davrananların 
özrünü kabul etmeyen siyasi 
irade ile Sayın İçişleri 
Bakanımızı da tekrar tebrik 
ediyor, tüm şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyorum” dedi.
“DENİZE ÇELENK 
BIRAKILDI”
Konuşmaların ardından bando 
takımı eşliğinde Kalepark 
önünden başlayarak Trabzon 
Limanı'na kadar yürüyüş 
gerçekleştirildi.  Yürüyüş 
sonunda, “87'nci Alay Şehitleri” 
anısına denize çelenk bırakıldı.

TRABZON ŞEHİTLER VE
KAHRAMANLAR DİYARIDIR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Balkan Harbi sırasında 87. Alay
içinde yer alan Trabzon Gönüllüler Taburu'nu anmak için düzenlenen törene katıldı. 

B
eşikdüzü İlçesi 
Merkezi'nde bulunan 
eski Trafik Denetleme 

Müdürlüğü önünde gece saat 
22.00 sularında meydana 
gelen kazada ağır yaralanan 
Gökhan Türkel, ilk olarak 

Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Durumunun ağır olması 
nedeniyle kaldırıldığı KTÜ Tıp 
Fakültesi Farabi 
Hastanesi'nde yapılan 
müdahalelere rağmen 
yaşama döndürülemeyen 
Türkel, sevenlerini üzdü. Kaza 
ilçe merkezindeki eski Trafik 
Denetleme Müdürlüğü önünde 
meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre, 61 HG 973 plakalı 
otomobil kırmızı ışıkta 
beklediği sırada Trabzon 
istikametinden Giresun 
istikametine gitmekte olan 
Gökhan Türkel (26) 
yönetimindeki 06 BBE 439 
plakalı otomobil arkadan 
çarptı. Araç ardından 
kontrolden çıkarak orta 
refüjdeki ağaca çarparak 
hurdaya döndü. Kazada 

sürücü Gökhan Türkel ile 61 
HG 973 plakalı otomobilde 
bulunan 2 kişi yaralandı. 
Yaralılar Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde tedavi altına 
alınırken, durumu ağır olan 
Gökhan Türkel KTÜ Tıp 
Fakültesi Farabi Hastanesi'ne 
sevk edildi. Burada yapılan 
tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti.
Merhum Türkel,22 Kasım 
2022 Salı günü ikindi 
namazına müteakip Vakfıkebir 
Merkez Eski Camii'nde kılınan 
cenaze namazından sonra 
Körez Mahallesinde aile 
kabristanlığında defnedildi. 
Merhum Gökhan Türkel'e 
Allah'tan rahmet, kederli 
ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. Kazayla 
ilgili soruşturma yürütülüyor.

GAZETECİ SELAHATTİN,
PINAR İLE NİŞANLANDI
Karadeniz'den Sonnokta Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Selahattin Özcan ile Pınar Benli evliliğe giden yolda ilk adımı attı.

ehra ve Cavit Özcan'ın oğulları 

ZKaradeniz'den Sonnokta Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Selahattin 

Özcan ile Memnune ve Kani Benli'nin kızları 
Pınar Benli' aile arasından yapılan sade bir 
nişan töreni ile evliliğe ilk adımı attılar. Pınar 
ile Selahattin'in kız evinde yapılan nişan 
törenine genç çiftin yakın akrabaları ve 
yakın arkadaşları katıldı.



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

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü dolayısıyla 
mesaj yayımladı. Milletvekili 
Balta, mesajında, 
öğretmenlerin insanı en ideal 
şekilde eğiterek, geleceği inşa 
etmek gibi son derece kutsal 
bir görevi yerine getirdiklerine 
vurgu yaparak  "Milletimizin 
her bir ferdinin, kendisi ve 
çocukları için 
öğretmenlerimize şükran 
borcu vardır. İlk emri 'oku' olan 
bir medeniyetin mensupları 
olarak bizim için, öğrenmenin 

ve dolayısıyla öğretmenlerin 
ayrı bir yeri, ayrı bir önemi 
bulunmaktadır. Bizler 'beşikten 
mezara kadar ilim tahsil 
etmeyi' emreden, kalemin 
kılıçtan üstün olduğu bir 
medeniyetin mensupları 
olarak, tarih boyunca olduğu 
gibi bugün de 
öğretmenlerimize büyük değer 
veriyoruz." ifadesini kullandı. 
Milletvekili Balta, Türkiye'nin 
2023 hedeflerine ulaşmasında, 
2053 ve 2071 vizyonlarını 
hayata geçirmesinde 
öğretmenlerin emeklerinin çok 
önemli payı olacağına işaret 
ederek, şöyle devam etti:  
"Donanımlı nesillerin ilk 
mimarı, ilk şekli vereni değerli 
öğretmenlerimiz saygı ve 
sevginin en büyüğünü hak 
etmektedirler. 
Öğretmenlerimiz, hepimizin 
gönlünde müstesna bir yer 
tutmaktadır. Milletçe 
öğretmenlerimize şükran ve 
minnet borçluyuz. Bu anlayışla 
son 20 yıldır bir taraftan 
eğitimde yılların ihmallerini 
telafi etmeye, eğitimi 
yaygınlaştırmaya, kalitesini 
artırmaya çaba harcarken, 
öğretmenlerimizin çalışma 
şartlarını iyileştirmeye de 
gayret ettik. Öğretmenlik 

mesleğinin itibarını yükseltme, 
öğretmenlerimizi maddi ve 
manevi olarak toplumumuzda 
hak ettikleri saygın konuma 
taşıma noktasında da büyük 
gayret sarf ediyoruz. Ülkemizin 
en ücra yerlerinde türlü 
zorluklara rağmen fedakarca 
görev yapan öğretmenleri 
desteklemeye, onların çalışma 
şartlarını daha da iyileştirmeye 
devam edeceğiz. 
Gece gündüz demeden, 
ülkemizin her köşesinde çok 
zor şartlarda ilim ve irfanı, 
doğruyu ve güzeli, evrensel 
değerlerle birlikte 
maneviyatımızı, vatan ve millet 
aşkını yavrularımıza aşılamak 
için azim ve kararlılıkla görev 
yapan bütün öğretmenlerimizi 
ve eğitim idarecilerimizi en 
kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bu düşüncelerle 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 
Başöğretmenlik unvanının 
verildiği bu anlamlı günde, yurt 
içinde ve yurt dışında görev 
yapan öğretmenlerimize ve 
emekli öğretmenlerimize 
saygılarımı ifade ediyor, şehit 
öğretmenleri de rahmetle 
anıyorum. Tüm eğitim 
camiamızın 24 Kasım 
Öğretmenler Günü'nü tebrik 
ediyorum."

V
akfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından açılan 18 

saatlik “İLKYARDIM” kursunu 
başarıyla tamamlayanların 
katılacağı sınav sonrası 
sertifikaları verilecek. Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 
öğretmen Febiha Kahyaoğlu 
tarafından verilen kursta;  
ilkyardım, sağlık personeli 
gelinceye kadar olay yerinde 
hastanın durumun 
kötüleşmesinin önlenmesi 
amacıyla ilkyardım eğitimi 
almış kişilerce yaralıya 

yapılan müdahaledir. 
ilkyardım eğitiminde, insan 
vücudu, temel yaşam desteği, 
heimlich manevrası 
(boğulmalarda ilkyardım), 

kırıklarda ilkyardım, 
kanamalar, yaralanmalar, 
hayvan ısırmalarında 
ilkyardım, zehirlenmeler, 
taşımalar, göğüs ağrısı, kalp 
krizi, havale ve şeker düşmesi 
ve çıkmasında ilkyardım 
konuları işleniyor. 18 saat 
sürren kurslarda dersler, 
drama, canlandırma, rol/play, 
gösterip yaptırma, manken 
üzerinde uygulama şeklinde 
devam eden derslerin 
sonunda sınav yapılacak 
sınavda başarılı olan 
kursiyerlere “ilkyardım eğitim 
sertifikası” verilecek ve verilen 
sertifika e-devlette de 
görülecek. 

Büyükliman
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BU KURS HAYAT KURTARIYOR!
Vakfıkebir İlçesi'nde açılan “İLKYARDIM” kursu uygulamalı olarak devam ediyor. Kurs sonunda kursiyerlere sertifika verilecek. 
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MUHAMMET BALTA'DAN
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nün istikbalimizin
mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor ve yürekten kutluyorum” dedi.

RAMİS BAŞKAN'A ÖZEL MİSAFİR
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun'u, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ziyaret etti.

idim Belediye 

DBaşkanı Deniz 
Atabay, 

Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun'u 
ziyaret ederek bir süre 
sohbet etti. Beşikdüzü 
Belediye Başkanı 

Ramis Uzun, “Sürpriz 
ziyaretleri ile bizi mutlu 
eden Didim Belediye 
Başkanımız Sayın 
Deniz Atabay'a teşekkür 
eder, başarıları 
çalışmalarının devamını 
dilerim” dedi.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası 
kapsamında Tonya Meslek 
Yüksekokulu, Tonya Toplum 
Sağlığı Merkezi ve Tonya İlçe 
Müftülüğü işbirliğinde, TESAK 
(Tonya MYO Eğitim Sağlık 
Araştırma Kulübü) öğrenci 
kulübü katkılarıyla “Organ 
Bağışının Tıbbi ve Dini Açıdan 
Önemi” konulu konferans 
gerçekleştirildi. Tonya TSM'de 
görev yapan Dr. Yusuf Akıl 
tarafından “Organ Bağışının 
Tıbbi Açıdan Önemi” ve Tonya 
İlçe Müftülüğü'nde görev yapan 
İmam Hatip Fethullah Latifoğlu 
tarafından “Organ Bağışının 
Dini Açıdan Önemi” anlatılan 
konferansa katılım oldukça 
yoğundu. Konferansa 
Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. 
İlyas Ün, İlçe Nüfus Müdürü 
Özcan Çam, İlçe Malmüdür V. 
Cevat Gültepe, Tonya TSM 
çalışanları, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.
“ORGAN BAĞIŞLARI 
İHTİYAÇLARA CEVAP 
VERECEK BİR DÜZEYE 
ULAŞAMAMIŞTIR”
Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Yüksekokul Müdürü 
Öğr. Gör. İlyas Ün; “İnsanî ve 
toplumsal dayanışmanın önemli 
bir göstergesi olarak 
nitelendirebileceğimiz organ 
bağışları konusunda devletimiz 
gereken düzenlemeleri yapmış, 
organ bağışı ülkemizde yasal 
bir boyut kazanabilmiştir. 
Teknolojinin gelişmesi ve tıp 
alanında kaydedilen ilerlemeler 
neticesinde organ nakil işlemleri 
ülkemizde ve dünyada başarılı 
bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Ancak 
buna karşın ülkemizde mevcut 
hasta sayısının, yapılan organ 
bağışından fazla olması 
gerçeğiyle karşı karşıya 
bulunmaktayız. Maalesef 
ülkemizde organ bağışları 
ihtiyaçlara cevap verecek bir 
düzeye ulaşamamıştır. Trabzon 
Üniversitesi Tonya Meslek 
Yüksekokulu olarak bizler her 
konuda olduğu gibi bu konuda 
da eğitimin en önemli araç 
olduğunu düşünüyoruz. Bu 
vesileyle kurumlar arası 
işbirliğine önem veriyoruz. 
Bugünkü programımızı Tonya 
TSM ve Tonya Müftülüğü ile 
işbirliği neticesinde 
gerçekleştiriyoruz. Bu 
konferans ile organ bağışı 
konusunda doğru bilinen 
yanlışları, organ bağışının tıbbi 
ve vicdani boyutunu ve dini 
yönünü öğrencilerimize 
aktarmış olacağız. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.” 
dedi.
“ORGAN NAKLİ BEKLEYEN 
ÇOK SAYIDA HASTA VAR”
Dr. Yusuf Akıl tarafından organ 
bağışının tıbbi açıdan önemine 
dikkat çekilirken aynı zamanda 
doku ve organ nakli bekleyen 
çok sayıda hasta olduğu 
vurgulandı. Dr. Akıl, organ 
bağışı hakkında bilgiler vererek, 
her ölen kişiden organ nakli 
yapılıp yapılmadığı, ülkemizde 
hangi organ ve dokulardan 
organ nakli yapılabildiği, 
Türkiye'de organ nakli 
yapmanın yasal mevzuattaki 
yeri ve tarihçesi, beyin 
ölümünün ne demek olduğu ve 

nedenleri, beyin ölümü ile 
bitkisel hayat arasındaki 
farkların ne olduğu, beyin 
ölümüne kimlerin karar 
verdiğini ve kimlerin bağışta 
bulunabileceği konularında 
açıklamalarda bulundu. 
“ORGAN NAKLİ DİNEN 
CAİZDİR”
İmam Hatip Fethullah Latifoğlu 
tarafından organ bağışının dini 
açıdan önemine dikkat çekildi.  
Organ Nakli Dinen Caizdir. 
Latifoğlu, organ naklinin bazı 
şartlar doğrultusunda caiz 
olduğunu ifade ederek şunları 
söyledi: “Şu hususlara dikkat 
edilmek kaydıyla, organ nakli 
caiz olur. Nitekim İslam İşbirliği 
Teşkilatına bağlı, uluslararası 
bir fetva kuruluşu olan 
Mecmeu'l-Fıkhi'l-İslami de bu 
istikamette karar almıştır. Buna 
göre; Zaruret halinin bulunması, 
yani hastanın hayatını veya 
hayati bir uzvunu kurtarmak 
için, bundan başka çaresi 
olmadığının, mesleki ehliyet ve 
dürüstlüğüne güvenilen uzman 
doktorlar tarafından tespit 
edilmesi, organ veya dokusu 
alınan kişinin, bu işlemin 
yapıldığı esnada ölmüş olması; 
eğer organ canlı bir insandan 
alınacaksa, bu organın, alınan 
kişide (donör) temel bir hayati 
fonksiyonu devre dışı 
bırakmaması, toplumun huzur 
ve düzeninin bozulmaması 
bakımından, organ veya 
dokusu alınacak kişinin 
sağlığında (ölmeden önce) 
buna izin vermiş olması veya 
hayatta iken aksine bir beyanı 
olmamak şartıyla, yakınlarının 
rızasının sağlanması, alınacak 
organ veya doku karşılığında 
hiçbir şekilde ücret alınmaması, 
tedavisi yapılacak hastanın bu 
nakle razı olması ve Devlet 
kontrolü altında yapılması 
gerekir dedi.”
Dr. Akıl tarafından organ 
bağışında bulunan 1 donörün 
bağışlayacağı organlarıyla 8 
kişiye can vereceği belirtildi. 
Program sonunda Yüksekokul 
akademisyenleri ve 
öğrencilerinden toplam 15 
kişinin organ bağışında 
bulunmak üzere başvuru 
formunu doldurduğu ve bu 
vesileyle 120 kişiye umut 
olduğu ifade edildi.

120 KİŞİYE UMUT OLDULAR
Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu tarafından “Organ Bağışının
Tıbbi ve Dini Açıdan Önemi” konusu hakkında konferans gerçekleştirildi.

KABA AİLESİNİN ACI GÜNÜ 
Vakfıkebir İlçesi Celebi Mahallesinden Vakfıkebir Belediyesi emekli
personeli Bahtiyar Kaba (54), geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

akfıkebir İlçesi Celebi 

VMahallesinden 
Vakfıkebir Belediyesi 

emekli personeli Bahtiyar 
Kaba (54),bir süre önce 
geçirdiği kalp krizi sonrası 
kaldırıldığı hastanede tedavi 
adlına alınmıştı.  Yoğun 
bakım sürecinde yapılan tüm 
müdahalelere rağmen hayata 

tutunamayan merhum 
Bahtiyar Kaba 54 yaşında 
hayatını kaybetti. Kaba'nın 
cenazesi 22 Kasım 2022 Salı 
günü öğlen namazına 
müteakiben Celebi Mahallesi 
camiinde kılınarak aynı 
yerdeki aile kabristanlığında 
toprağa verildi. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta cenaze törenine 
katılarak personeli olan 
merhum Bahtiyar Kaba ile 
ilgili duygu ve düşüncelerini 
cenazeye katılanlar ile 
paylaştı. Merhum Bahtiyar 
Kaba'ya Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz.

V
akfıkebir İlçesi Kemaliye 
Mahallesi 14 Şubat 
Caddesi'nde faaliyet 

gösteren Şafak İletişim Kemal 
Şafak, TSE Belgeli Hizmet 
Yeterlilik Belgesi ve Markası 
Kullanma Tip Sözleşmesi”ni 
imzalayarak Vakfıkebir'de ilk 
oldu. Trabzon TSE 
Belgelendirme Müdürlüğü ile 
Şafak İletişim Kemal Şafak 
arasında “Hizmet Yeterlilik 
Belgesi” kullanımı konusunda 
karşılıklı sözleşme imzalayarak 
ilçede ilk oldu. Belgede, Türk 
Standartları Enstitüsünü, Şafak 
İletişim Kemal Şafak ile 
belgelendirme Yönerge'sini ve 
Hizmet Belgelendirme Usul ve 
Esasları'nı kapsıyor. Şafak 
İletişim, bu sözleşme ile TSE 
kuruluşa belge kapsamında 
belirtilen Türk Standartlarına ve 
kriterlerine uygun hizmetleri 
vermeye yeterli olduğunu 
gösteren 61-HYB-1445 
numaralı hizmet yeterlilik 

belgesini kullanma hakkına 
sahip oldu.
TSE Belgesinin alınmasından 
dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getiren İşletme sahibi 
Kemal Şafak yaptığı 
açıklamada;  şükürler olsun 
biraz uğraştırdık fakat 
Vakfıkebir'imizde TSE 
standartlarında bir Servisiniz 

oldu. Belgenin alınmasındaki 
önceliğimiz hizmet kalitemizin 
olması. Halka yapılan hizmetin 
Hakk'a yapılan hizmet 
anlayışını şiar edindiğimiz 
işyerimizde bundan böyle 
hizmet kalitemiz her geçen gün 
daha da artarak devam edecek, 
bölgemize ve ilçemize hayırlı 
olsun dedi.

İLETİŞİM ALANINDA TSE BELGESİ ALDI
Vakfıkebir İlçesi'nde iletişim alanında hizmet veren bir işyeri TSE standartları belgesi aldı.



V
akfıkebir İlçemizde 
bulunan Ortaokullarımızın 
katıldığı müsabakalarda;

KIZLARDA
1.Deregözü Ortaokulundan : 
Hazal Gel
2.Cumhuriyet Ortaokulundan : 
Zeynep Kaya
3.Hikmet Kaan Ortaokulundan : 
Elif Tirgil
4.Cumhuriyet Ortaokulundan : 
Didar Aydın
5.Fevziye Ortaokulundan : İrem 
Nur Afyon

ERKEKLERDE
1.Atatürk Ortaokulundan : İlker 
Rıdvan Güç
2.Atatürk Ortaokulundan : Baraç 
Miran Güven
3.Osman Tan Ortaokulundan : 
Doruk Bıyıklı
4.Cumhuriyet Ortaokulundan : 
Ahmet Efe Yazar

5.Atatürk Ortaokulundan : Melih 
Aktaş dereceye girerek ödül 
aldılar. 
Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil, 
“Turnuva katılan tüm 
öğrencilerimize teşekkür eder, 
başarılarının devamını dileriz 
dedi.”

ra transfer döneminde 

Akadrosuna 1-2 takviye 
yapmayı planlayan 

Trabzonspor için sürpriz bir 
isim yazıldı: Adrian Gheorghe 
Şut...  Romanya basını, 
FCSB'nin genç orta saha 
oyuncusuyla Bordo-Mavililer'in 
uzun süredir ilgilendiğini ve 
resmi teklif yapmaya 
hazırlandığını vurguladı. 
FCSB'nin ise bonservis bedeli 
olarak 3 milyon Euro talep 
edeceği belirtildi. 23 yaşındaki 
Şut, orta sahanın merkezinde 
görev yaparken, her iki 
ayağını da kullanıyor ve 1.86 

boyunda. Hava toplarında da 
etkili olan Rumen oyuncunun 
kulübüyle sözleşmesi 
Haziran'da sona eriyor.
ARTI 1 KONTENJANINA 
UYUYOR
 Adrian Şut 1999 doğumlu 
olduğu için artı 1 yabancı 
kontenjanı boş olan 
Trabzonspor'un mevcut 
kadrodan herhangi bir yabancı 
oyuncu göndermesine gerek 
yok. Bilindiği üzere TFF 
tarafından kulüplere 14 
yabancı hakkı tanınırken, 1 
oyuncunun 1998 doğumludan 
küçük olması şart.

Büyükliman
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SATRANÇ'DA DEREGÖZÜ VE
ATATÜRK ORTAOKULU ŞAMPİYON
Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde 2022-2023 eğitim
öğretim yılı İlköğretim Okulları arası Satranç Turnuvası düzenlendi.
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TRABZONSPOR İÇİN
SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI
Ara transfer döneminde kadrosuna 1-2 takviye yapmayı planlayan Trabzonspor için sürpriz bir isim yazıldı.

Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu’ndan
almış olduğum 2203360 numaralı öğrenci kimlik kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür.                          Sudenaz GÖZEN Mustafa kızı 2003 Doğ.

ZAYİ İLANI

ehmet Ali Yılmaz 

MTesisleri'nde Teknik 
Direktör Abdullah Avcı 

yönetiminde basına açık 
olarak yapılan antrenmana, 
izinli olan Uğurcan Çakır, Marc 
Bartra, Eren Elmalı, Marek 
Siopis, Hamsik, Bakasetas, 
Bardhi, Gbamin, Lahtimi, 
Trezeguet ve Umut Bozok, 
milli takımda olan Gomez, 
Larsen, Taha Altıkardeş ve 
Emrehan Gedikli idmanda yer 

almadı. Bordo-mavililerde 
ayrıca sol hamsting kasında 
spazm yaşayan Denswil, sol 
dizinde ağrısı olan Muhammet 
Taha Tepe, sağ hamstring 
kasında spazm yaşayan 
Doğucan Haspolat, sağ kasık 
bölgesinde kas spazmı 
yaşayan Yusuf Yazıcı, boğaz 
enfeksiyonu yaşayan Yusuf 
Erdoğan ile sakatlıkları 
nedeniyle tedavileri süren 
Dorukhan Toköz ve Serkan 

Asan katılmadı. Eksik 
oyuncuların fazla olması 
nedeniyle altyapıdan 
oyuncular da antrenmana dahil 
edilirken, antrenmanda 
dinamik ısınma, denge ve 
kuvvet çalışması 
gerçekleştirdi. Öte yandan 
Trabzonsporlu futbolcular, 24 
Kasım Öğretmenler Günü 
nedeniyle Teknik Direktör 
Abdullah Avcı ile teknik heyete 
antrenman öncesi çiçek verdi.

TRABZONSPOR,
HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

BATUHAN KÖR'E 
YAKIN TAKİP
Bordo-Mavililer'in 
kiralık gönderdiği 
isimlerden biri olan 
Batuhan Kör, 
Manisa FK'da 
sergilediği futbolla 
alkış alıyor. Genç 
forvet, 
geridekalan14 
maçın 9'unda 
görev yaparken, 
Adem Büyük'le 

birlikte Ege 
ekibinin en skorer 
ismi konumunda. 
Batuhan, 3gol, 1 
asistlik performans 
ortaya koydu. 21 
yaşındaki 
oyuncunun sezon 
bittikten sonra 
Trabzonspor'a 
dönmesi ve yaz 
kampında mutlaka 
şans bulması 
bekleniyor.

EDGAR'IN TERCİHİ 
VİTESSE OLDU
Sezon başında 
Trabzonspor'a dönmek 
için haftalarca 
bekleyen Edgar IE, 
sonrasında hiçbir 
kulüple anlaşmamıştı. 
Bonservisi elinde 
bulunan ve Süper 
Lig'den bazı takımların 
istediği Portekizli 
futbolcunun tercihi, 

Hollanda oldu. Edgar, 
Vitesse ile anlaşmaya 
varırken, kısa 
zamanda resmi 
sözleşmeye imza 
atması bekleniyor. 
Başarılı futbolcu, 
sakatlık yaşamadan 
önce geçtiğimiz 
sezonun ilk yarısında 
Trabzonspor'da müthiş 
bir performans 
sergilemişti.

KULÜPTEN AYRILMAK 
BENİM KARARIMDI
6 milyon Euro bonservis 
bedeliyle eski kulübü 
Kopenhag'a geri dönen 
Cornelius, ayrılık süreciyle 
ilgili konuştu. Danimarka Milli 
Takımı ile Dünya Kupası'nda 
bulunan yıldız forvet, 
“Kulüpten ayrılmak tamamen 

benim kararımdı. Kişisel bir 
karardı ve futbol 
gerçekleriyle ilgili değildi. 
Ailevi sebeplerden dolayı 
Kopenhag'a döndüm. 
Trabzonspor da buna saygı 
duydu. Orada harika bir 
zaman geçirdim, takım 
olarak çok önemli işlere imza 
attık” ifadelerini kullandı.
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Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..
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DART TURNUVASINDA HİKMET
KAAN VE CUMHURİYET ŞAMPİYON
Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde 2022-2023
eğitim öğretim yılı İlköğretim Okulları arası Dart Turnuvası düzenlendi.

akfıkebir İlçemizde 

Vbulunan Ortaokullarımızın 
katıldığı müsabakalarda;

KIZLARDA
1.Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulu

2.Yalıköy İmam Hatip Ortaokulu
3.Cumhuriyet Ortaokulu
ERKEKLERDE
1.Cumhuriyet Ortaokulu
2.Yalıköy İmam Hatip Ortaokulu
3.Fevziye Ortaokulu dereceye 

girerek başarılı oldular. 
Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil, “Turnuva 
katılan tüm öğrencilerimize 
teşekkür eder, başarılarının 
devamını dileriz dedi.”

DEVRE ARASINDA YOLCU
Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yusuf Erdoğan'a ara transferde takım bulması için izin verilecek.

eri döndüğü 

GTrabzonspor'da 
performansıyla hayal 

kırıklığı yaratan Yusuf Erdoğan'a 
ara transferde takım bulması için 
izin verilecek. Sözleşmesi devam 
eden deneyimli oyuncunun 
yeniden Kasımpaşa'ya dönmesi 
gündemde. Yusuf'la Sivasspor 'un 
da yakından ilgilendiği ifade 
ediliyor. Oyuncunun bu konuda 
vereceği karar transferde 
belirleyici olacak.
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

BAYILSA

BAYILSA

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

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

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

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

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

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

ÝL MÜDÜRÜ AKBAY'DAN
HAYIRLI OLSUN ZÝYARETÝ
Vakfıkebir İcra Müdürlüğü görevine atanarak görevine başlayan Müdür İsmail Yüksel'e Trabzon
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

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

ÖNCELÝÐÝMÝZ HER ZAMAN
VAKFIKEBÝR'ÝN KAZANMASIDIR 

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun,
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Enver İskenderoğlu ile birlikte, il, ilçe ve genel merkez
kongrelerini gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Saadettin Çiçek
ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarını ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

ÝLKOKULLARDA SPOR DALI
EÐÝTÝM PROJESÝ BAÞLADI
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan
"İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" protokolü çerçevesinde Vakfıkebir'de
4. Sınıflara yönelik uygulamaya geçirilen proje, antrenörler eşliğinde başladı.

> Abdulkadir AYNACI 4'de

SATILIK LÜX DAİRELER

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

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADADÜZÜ EVLERİ DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON

KULLANILMAYAN OKULLAR
KÖY YAÞAM MERKEZÝ OLUYOR 
Vakfıkebir’de Köylerde kullanılmayan okul binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle
yeniden faaliyete dönüştürülerek buralarda yaşayan vatandaşların hizmetine sunuluyor.


