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VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

PAZARYERÝ ÜLKE EKONOMÝSÝNÝN
GÖSTERGESÝDÝR!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, beraberinde
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte pazarcı
esnafı ve OSB bölgesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinlediler.

YIL : 19
Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.

SAYI: 961

26

AĞUSTOS
2022 CUMA

FİYATI: 2,50 (KDV DAHİL)

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14
BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

10 AYDIR YOL KAPALI
HALK ÝSYAN EDÝYOR!
Vakfıkebir İlçesinin Güneyköy ve Güneysu Mahallelerinin bağlantı yolu 10 aydır açılmıyor. Kapalı olan yol muhtarları isyan ettirdi.
Mahalle sakinlerine cevap veremiyoruz, sesimizi duyan yok mu? Diye isyan eden muhtarlar yetkilileri göreve davet ettiler.

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

BAKANIMIZA VERDÝÐÝ DESTEKLERDEN
DOLAYI TEÞEKKÜR EDÝYORUZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Vakfıkebir
Organize Sanayi Bölgemizdeki çalışmaların son durumu ile ilgili istişarelerde bulundular.

“SAYIN CUMHURBAÞKANIMIZ ERDOÐAN'A
BURADAN SESLENÝYORUZ, LÜTFEN YOLUMUZU AÇIN”

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

ÖRNEK BÝR PROJE GERÇEKLEÞÝYOR
2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapsamında yapılan Proje sözleşmesi Belediye Başkanı
Muhammet Balta ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman tarafından imzalandı.

> Abdulkadir AYNACI 3'de
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> Sadık AYDIN 3'de

VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

ü Tur Organizasyonları ü Lüx Odalar
ü Toplantı Salonu
ü Süit Odalar
Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar
Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

Vakfıkebir Uygulama Oteli
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PAZARYERİ ÜLKE EKONOMİSİNİN GÖSTERGESİDİR!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya beraberinde Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte pazarcı esnafı ve OSB bölgesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinlediler.

Ahmet KAMBUROĞLU

“NE OLDU ORASI”
İnsanlar tarafından yeri beğenilmeyerek
sürekli eleştirilen, Gasilhanemiz…
Vakfıkebir'de yapılan gasilhanenin yeri,
sürekli eleştirildi…
Eleştirilmesine rağmen yapıldı ve yapımı
tamamlandı…
Birkaç ay önce tamamlanan gasilhane
açılmadı…
Trabzon moloz mevkiinde yapılan
gasilhane ile Vakfıkebir ilçemizde yapılan
gasilhane arasında büyük fark var…
Trabzon'da yapılan çok gösterişli…
Vakfıkebir'de yapılan prefabrik…
Birisi Trabzon'a göre ihale edildi,
Diğeri Vakfıkebir ve 5 ilçe'ye göre…
Bizim bildiğimiz Vakfıkebir'de yapımı
tamamlanan ve açılmayan gasilhane, 5
ilçeye hizmet verecek. Birimizin cenazesi
olduğunda oraya götürülecek, yıkanıp,
defnedilmeye hazırlanacak. Taziye içinde
orada kabul edilebilecek…
Trabzon'da moloz mevki civarı yapılan
gasilhane çevresinde ev yok…
Vakfıkebir'de yapılan gasilhane neden
evlerin arasına yapıldı ki?
Trabzon'da yapılan gasilhaneden dolayı
insanlar rahatsız olmayacaklar…
Vakfıkebir'de “Her Canlı Ölümü Tadacaktır”
der gibi sürekli insanların karşısında
olabilecek yere kuruldu…
Açılmadı, belki de yerini değiştirme kararı
mı alındı?
*************************
Her hafta başıboş sokak köpeklerini
yazıyoruz…
Ama herhangi bir durum gelişmiyor…
Hayvan sever vatandaşlar, sokak
köpeklerini yedirip, onların rahat ettirmek
için uğraşıyorlar ama vatandaş bu
durumdan da şikayetçi…
Çünkü sokak köpekleri sürü halinde
gezdiklerinden dolayı, insanlar çekiniyor.
Bazen de hırlayıp saldırıyorlarmış…
Bir barınak yapılabilse her şey tamam
olacak…
İlçede işadamlarımız var…
Birlik beraberlik doğrultusunda her şey
aşılabileceği kanaatindeyim…
Ama yapılmıyor…
*************************
Vakfıkebir'de abartılı egzoz kalmadı gibi bir
şey derken azaldı…
Vakfıkebir emniyeti bu konunun üzerinde
durarak, birçok çalışma gerçekleştirdi ve
sonuç verdi…
Kendilerine Vakfıkebir halkı adına teşekkür
ediyorum…
Düğün ve asker konvoylarına dikkat…
İnsanlar düğüne giderken üzülebiliyor.
İnsanlar asker eğlencesine giderken
üzülebiliyor…
Bu tür araçları kullananlar, ne zevk alıyor
bilinmez ama insanlar bu seslerden
rahatsız oluyorlar…
Lütfen dikkat edelim, bu tür araçları da
emniyete bildirelim…
*************************
Çarşamba günü oynanan maçtan herkes
memnundur diye düşünüyorum.
Atmosfer çok güzeldi.
Taraftar gönüllerince destek verdiler ama
olmadı…
Turu geçemedik…
Kopenhag takımı kendi sahasında 2-1
Trabzonspor'u yenerken, Çarşamba günü
oynadığımız Trabzon'daki maçta 0-0
berabere kaldık ve turu geçememiş
olduk…
Artık başka bahara kaldı bu iş…
Yolumuza bakma zamanıdır, moral
bozmaya gerek yok, Pazar günü
Galatasaray maçına odaklanmalıyız…

Kuruluşu : 5 Mart 2004
Sayı
: 961
Tarih : 26.08.2022
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umhuriyet Halk Partisi
(CHP) Trabzon
Milletvekili Ahmet
Kaya beraberinde Vakfıkebir
İlçe Başkanı Mehmet Keskin
ve yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte bölgenin en önemli
Pazar yeri olan Vakfıkebir
pazarında pazarcı esnafı ile
bir araya geldi. Pazarcı
esnafı ziyaretinin ardından
OSB bölgesinde
incelemelerde bulunarak
Milletvekili Kaya, o bölgede
yaşayan vatandaşların OSB
yolu ile ilgili sıkıntılarını
dinledi.
PAZARYERİ ÜLKE
EKONOMİSİNİN
GÖSTERGESİDİR!
CHP Trabzon Milletvekili

Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

başkanını, teknik sorumluları
bir araya gelerek, vatandaşı
da dinleyerek ortak akılla
yeni bir planlama yapmaya
davet ediyoruz dedi.”
FINDIK TABAN FİYATI
YETERSİZ
Milletvekili Kaya, “Fındık
yatı üreticiyi tatmin etmedi.
Taban yat belirlenirken
maliyetlerin ve kar payının
ciddi bir şekilde
hesaplanması gerekir. Fındık
yatı plaka ile ilişkilendirilerek
belirlenmemesi gereken ciddi
bir iştir. Vatandaşımızın
emeğidir, alın teridir, geçim
kaynağıdır. Biz fındığın dört
dolar olması gerektiğini
söyledik. Halbuki şu anda üç
doların altında satılıyor dedi.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgemizdeki çalışmaların son durumu ile ilgili istişarelerde bulundular.

T

BMM Çevre
Komisyonu Başkanı
ve AK Parti Trabzon
Milletvekilimiz Muhammet
Balta, Vakfıkebir

birlikte, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanımız Adil
Karaismailoğlu'nu
makamında ziyaret ederek,
Vakfıkebir Organize Sanayi
Bölgemizdeki çalışmaların
son durumu ile ilgili
istişarelerde bulundular.
“BAKANIMIZA VERDİĞİ
DESTEKLERDEN DOLAYI
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Vakfıkebir Belediye
Başkanımız Muhammet
Balta, “Tamamlandığında
yaklaşık olarak 3 bin

Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan, Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta
ve AK Parti Vakfıkebir İlçe
Başkanı Ahmet Uzun ile

vatandaşımıza iş ve aş
kapısı olacak olan Vakfıkebir
Organize Sanayi Bölgemizin
faaliyete geçmesi için yoğun
bir şekilde çalışıyoruz. Sayın
Bakanımızı ziyaret ederek
yapım çalışmalarının
planlandığı şekilde devam
ettiği OSB'miz ile ilgili
görüşmelerde bulunarak,
destek istedik.
Vakfıkebir'imize yapılan
yatırımlarda bizlerden hiçbir
zaman desteğini
esirgemeyen Ulaştırma ve

Altyapı Bakanımız Sayın
Adil Karaismailoğlu'na,
verdiği desteklerden dolayı
ilçem ve şahsıma adına
teşekkür ediyorum. Bu
görüşlerimizi yapmamızı
sağlayan, her zaman
yanımızda ve destekçimiz
olan ilçemizin evladı TBMM
Çevre Komisyonu Başkanı,
AK Parti Trabzon
Milletvekilimiz Sayın
Muhammet Balta'ya da
şükranlarımı sunuyorum ”
dedi.

BAŞTAN, ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI
Vakfıkebirli Hemşerimiz 26 yıllık eğitim çınarı Ömer Baştan, Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanarak görevine başladı.

V

akfıkebirli Hemşerimiz
26 yıllık eğitim çınarı
Ömer Baştan,
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne Şube Müdürü
olarak atanarak görevine
başladı. Göreve başladığı
1996 yılından itibaren
Kocaeli ilinde eğitimci ve

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

yaptığımız incelemelerde
gördük ki OSB yolu Çamlık
ve Bozalan Mahallelerimizde
vatandaşlarımıza çok büyük
zarar veriyor, mağdur ediyor.
Daha önce de uyardığımız
üzere bu yolun yeniden
planlanması,
vatandaşlarımıza en az zarar
verecek şekilde geçmesi
gerekiyor. Bozalan ve Çamlık
Mahallelerimizde halkımızın
büyük tepkisi var. “OSB'ye de
yola da karşı değiliz ama bu
mağduriyete karşıyız”
diyorlar. Biz de CHP olarak;
yetkilileri vatandaşla
inatlaşmamaya, “ben yaptım
oldu” anlayışında
vazgeçmeye, iktidar
milletvekillerini, belediye

BAKANIMIZA VERDİĞİ DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

buna rağmen satışların çok
kötü olduğunu ifade ettiler.
Vatandaş alışveriş
yapamıyor. Esnafın durumu
her geçen gün daha da
ağırlaşıyor. Asgari ücrete
zam gelirken akaryakıta,
elektriğe, suya, yiyeceğe ve
içeceğe de zam geliyor.
“Sabah kalkıyoruz zam,
akşam yatıyoruz zam”
diyorlar. Sadece yolsuzluk
değil, hükümetin her icraatı
işlerini etkiliyor dedi.”
OSB YOLU ÇAMLIK VE
Ahmet Kaya ziyaretler
BOZALAN
sonrası yaptığı açıklamada;
MAHALLESİNDE YENİDEN
“Mutfağın nabzını,
PLANLANSIN,
emekçilerin alım gücünü en
MAĞDURİYET GİDERİLSİN!
iyi ölçebileceğimiz alan
Milletvekili Kaya, “OSB
kuşkusuz semt pazarlarıdır.
bölgesini de ziyaret ettik.
Biz de Vakfıkebir'de
Çalışmalar sürüyor. Bu güne
pazaryerini ziyaret ettik.
kadar çok yavaş ilerledi. Artık
Pazaryerinin çok tenha
olduğunu gördük. Vatandaşın hiç bir kesintiye uğramadan
hızlı bir şekilde
pazara gidecek, alışveriş
tamamlanmasını istiyoruz.
yapacak gücü kalmadığını
OSB'nin yapılması için CHP
gördük. Pazarda satıcı da
ilçe başkanımız çok
memnun değil, alıcı da.
mücadele etti. Çünkü
Esnaf kardeşlerimiz çok
ilçemizde dört bin üniversite
pahalılık olduğunu, kar
mezunu gencimiz işsiz. OSB
marjını çok düşürmek
tamamlandığında istihdam
zorunda kaldıklarını, bazen
sağlayacak. Onun için hızlı
de zararına sattıklarını,
bir şekilde tamamlanmasında
sattıkları ürünün yerine
yarar var. Ancak yerinde
yenisini koyamadıklarını,

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ
e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

idareci olarak çeşitli
okullarda görev yapan 26
yıllık eğitimci Ömer Baştan,
Beşikdüzü İlçesinde 4 yıldır
sürdürmekte olduğu İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürlüğü
görevinden Vakfıkebir İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürlüğü
görevine atandı.
BAŞTAN KİMDİR?
1973 yılında Vakfıkebir İlçesi
Ballı Mahallesinde doğdu.
İlkokul, Ortaokul ve Lise
eğitimini Vakfıkebir ilçesinde
tamamladı. 19 Mayıs
Üniversitesini 1996 yılında
tamamladı. Aynı yıl Kocaeli
ilinde öğretmen olarak
göreve başladı. 2004
yılından itibaren değişik
okullarda yöneticilik
yaptıktan sonra 2018 yılında
Trabzon İli Beşikdüzü İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğüne

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
buyuklimanpostasi@gmail.com
0533 495 07 20

Şube Müdürü olarak atandı.
2022 yılı Ağustos ayı
itibariyle Vakfıkebir İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğüne Şube
Müdürü olarak atanarak
görevine başladı. Evli ve 2
çocuk babasıdır. Çalıştığı 26
yıllık süre içerisinde başarı
çalışmalara imza atan ve
görevinde disiplinli ve
çalışkan bir yapıya sahip
olan Ömer Baştan
geçtiğimiz hafta yeni
görevine başladı. Ömer
Baştan'ı kutluyor, yeni
görevinde başarılar
diliyoruz.
“BİLGİMİZİ, BECERİMİZİ,
DENEYİMLERİMİZİ BU
YÖNDE AKTARACAĞIM”
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürlüğü görevine
atanan Ömer Baştan yaptığı
açıklamada, "Doğup

büyüdüğüm, havasını
teneffüs etmekten son
derece mutluluk duyduğum
Vakfıkebir ilçemde görev
yapmaktan çok mutluyum ve
onurluyum. İnşallah bu
süreçte eğitim öğretimde
aldığımız bayrağı daha
ileriye götürmek için
elimizden gelen her türlü
gayreti ve çabayı sarf
edeceğim. Bilgimizi,
becerilerimizi,
deneyimlerimizi bu yönde
aktaracağım. İnşallah çok
daha güzel işlere Milli Eğitim
Müdürümüzle, eğitim
camiamızla,
öğretmenlerimizle ve bizim
geleceğimiz olan
çocuklarımızla birlikte imza
atacağıma inanıyorum dedi.
Eğitim camiası olarak birlik
ve beraberlik içerisinde

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mahallesi Deniz Sokak No:11A Zemin Kat
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON
Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

eğitim kalitesini yükseltmek
için çalışacaklarını belirten
Baştan, "Bu ağır ve onurlu
görevi ifa ederken,
önyargılardan uzak,
yeniliklere açık, katılımcı,
istişareyi, sevgi, saygı ve
hoşgörüyü önde tutan bir
anlayış içerisinde
bulunacağım. Eğitimdeki
öncelikli hedemiz toplumun
bütün kesimlerini
kucaklamaktır. Eğitime
yapılan yatırımın, hem uzun
vadeli, hem de bir ülke ve
millet için en mühim yatırım
olduğunun bilincindeyiz.
İlçemizin daha ileri bir
noktaya taşınabilmesi,
eğitimde kalitenin daha üst
seviyelere yükseltilebilmesi
için elimizden gelen her şeyi
ortaya koymalıyız diyerek
sözlerini tamamladı."

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................3.000 TL
Yarım Sayfa Reklam...............1.500 TL
1/4 Reklam................................750 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............3.500 TL
Kongre.......................................500 TL
Zayi...........................................150 TL
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10 AYDIR YOL KAPALI, HALK İSYAN EDİYOR!
Vakfıkebir İlçesinin Güneyköy ve Güneysu Mahallelerinin bağlantı yolu 10 aydır açılmıyor. Kapalı olan yol muhtarları isyan ettirdi.
Mahalle sakinlerine cevap veremiyoruz, sesimizi duyan yok mu? Diye isyan eden muhtarlar yetkilileri göreve davet ettiler.
Bizlerde zor durumda kalıyoruz.
“SAYIN
CUMHURBAŞKANIMIZ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A
BURADAN SESLENMEK
İSTİYORUZ”
Ulaştırma Bakanımıza,
Karayollarına,
Milletvekillerimize,
Kaymakamımıza, Büyükşehir
Belediye Başkanımıza, İlçe
Belediye Başkanımıza yolun
heyelan nedeni ile kapalı
olduğuna dair hazırladığımız
dosyaları sunmamıza rağmen

V

akfıkebir İlçesinin
Güneyköy Mahallesi ile
Güneysu Mahallelerinin
bağlantı yolu 10 aydır heyelan
nedeni ile açılmıyor. Kapalı olan
yol nedeni ile Güneyköy
Mahallesi Muhtarı Suvari Şeref
ve Güneysu Mahallesi Muhtarı
Ali Uludüz artık yeter diyerek
isyan ettirdiler. Mahalle
sakinlerine cevap veremiyoruz,
sesimizi duyan yok mu? Diye
isyan eden muhtarlar yetkilileri
göreve davet ettiler.
“10 AYDIR YOL KAPALI, HALK

İSYAN EDİYOR!”
Muhtarlar Suvari Şeref ve Ali
Uludüz yaptıkları ortak
açıklamada; “Güneyköy ve
Güneysu Mahallelerinin bağlantı
yolu 10 aydan bu yana heyelan
nedeniyle ulaşıma kapalı. Tonya
yolunun 5. km'sinde yaşanan
heyelan nedeniyle 2 mahallenin
sınırları içerisinde olan ve 6-7
mahallenin kullandığı bağlantı
yolunun kapalı olması halkın
tepkisine neden oluyor.
Gurbetten memleketine yani
köyüne gelen misarler yolun

yolumuz açılmıyor. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'a buradan
seslenmek istiyoruz. Mahalle
sakinlerimizin sesine kulak verin
ve lütfen yolumuzu bir an önce
ulaşıma açtırın. Vatandaşın
arazisinde heyelan yaşandığı
için vatandaş yolu açtırmak
istemiyor. Yolumuz 3 kilometre
Günyköy ve Güneysu bağlantı
yoludur. Yolumuzun alt yapısı
betonlanmış olmasına rağmen
ulaşıma 10 aydır kapalıdır.
Yolun vatandaşların hizmetine

açılması ile ilgili olarak girişimler
yapmamıza rağmen bir sonuç
alamadık. Burada karayollarının
istinat duvarı var. Karayolu
üzerinden 20 metrelik hafriyat
yoldan kaldırılırsa ulaşım
yeniden halkımızın hizmetine
açılacaktır. Bu konuda Sayın
Cumhurbaşkanımızdan yardım
bekliyoruz. Halkımızın yanında
olan ve halkın sesine her zaman
kulak veren Sayın
Cumhurbaşkanımızdan
halkımızın bu mağduriyetini
ortadan kaldırmasını bekliyoruz.

kapalı olmasına tepki
gösteriyorlar. 10 aydır
yetkililerden heyelan olan 20
metre uzunluğundaki hafriyatın
bir an önce kaldırılmasını ve
yolun yeniden hizmete
açılmasını bekliyoruz. Bu yol
güzergahı 100 haneye ulaşım
hizmeti sağlıyor. Güneyköy,
Güneysu, Esentepe ve diğer 6
köyün bağlantı yoludur.
Vatandaşımız mağdur. Mahalle
sakinlerimiz isyan ediyor. Hiçbir
çalışma yapılmamasına
vatandaşlarımız tepki gösteriyor.

ÖRNEK BİR PROJE GERÇEKLEŞİYOR
2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapsamında yapılan Proje sözleşmesi Belediye Başkanı Muhammet Balta ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman tarafından imzalandı.
2022 yılı sosyal gelişmeyi
destekleme programı (SOGEP)
kapsamında Vakfıkebir Belediyesi,
Vakfıkebir Kaymakamlığı,
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü, Vakfıkebir Ziraat
Odası, Vakfıkebir Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü ile Vakfıkebir
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ortaklığında Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansı üzerinden Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı'na sunmuş
olduğumuz “ÜRETİMDE KADININ
ELİ” Projesi onay aldı. Projenin
sözleşmesi Belediye Başkanımız
Muhammet Balta ve (DOKA) Doğu
Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Onur Adıyaman
tarafından imzalandı.
“ÜRETİMDE KADININ ELİ
PROJESİ”

Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta proje hakkında
yaptığı açıklamada; “Projemiz
ilçemiz kırsal alanında ikamet
eden çiftçilikle geçimini sağlayan,
40 kadın çiftçiye 18 ay süresince
toplum hayatına ve ekonomik
hayata aktif katılımlarını artırıcı
teorik ve uygulamalı kişisel
gelişim, kurumsal gelişim,
markalaşma ve pazarlama
teknikleri ve işletme çalışmaları
gerçekleştirerek, ilçe merkezinde
oluşturulacağımız Vakfıkebir Kadın
Mesleki Eğitim Merkeziyle
kadınların ekonomik sosyal ve
kişisel gelişimlerine sürdürülebilir
katkı sağlamayı hedeemiştir.
Üretimde Kadın Eli Projemizle;
İlçemiz kırsal alanında ikamet
eden çiftçilikle geçimini sağlayan,

40 kadın çiftçiye birlikte çalışma ve
işletme kültürü oluşturacak
eğitimler verilerek, kooperatif
faaliyetinde dâhil edilmeleri
sağlanacaktır. Böylelikle toplumsal
hayatın içine kendine yer bulan
kadın çiftçilerde sosyal, kültürel ve
ekonomik imkânlar konusunda
farkındalık oluşarak, gelir
düzeylerinde artış sağlanacaktır.
Eğitimlerini tamamlayan kadın
üreticilerimizin ürünleri Mesleki
Eğitim merkezi ilgili bölümlerinde
işlenerek, yöresel tatlar halinde
ilçe merkezinde bulunan satış
alanı, projemize ortak olan ve
mağaza zincirleri bulunan
işletmelerde, kafe/restoranında,
konaklama tesisleri, toptancılar ve
e-ticaret sitelerinde pazarlanması
sağlanarak kadın üreticilerimize ek

gelir sağlanacaktır.” Dedi.
Projemize iştirakçi olarak destek
sağlayacak olan Vakfıkebir Ziraat
Odası Başkanlığı, Kebir Süt
(Karadeniz Kardeşler Gıda
San.Tic. A.Ş.), İskenderoğlu Süt
ve Şarküteri zinciri (İskenderoğlu
Koll.Şti). İslamoğlu Şarküteri
Zinciri (İslamoğlu Gıda
San.Tic.Ltd.Şti), Vakfıkebir Kadın
Girişim Üretim ve İşletme
Kooperati Vakfıkebir Kadın
Mesleki Eğitim Merkezinde
üretilen ürünlerin satış ve
pazarlanmasında destek
sağlayarak bölgemizde üretilen
tarımsal ve hayvansal ürünlerin
işlenerek ekonomiye
kazandırılması yansıra kadın
çiftçilerin aile bütçelerine katkıda
bulunmalarını sağlayacaktır.

FINDIK
ÜRETİCİLERİNE
YER
TAHSİS
ETTİ
EMNİYET
MÜDÜRÜ
ÖĞRENCİLERİ
SEVİNDİRDİ
Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Bekar, yaz Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikram etti. Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, fındık üreticilerine
fındık kurutabilmeleri için sahilde bulunan park alanını tahsis etti.
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eşikdüzü İlçe
Emniyet Müdürü
Ahmet Bekar,
Beşikdüzülü esnaf ve
iş adamı Hüseyin
Demirci ile birlikte
ziyaret ettiği Vakfıkebir
Hacıköy Mahallesi
Sahil Camii yaz Kur'an
kursu öğrencilerine
dondurmak ikram
ederek yazın sıcağında
öğrencileri sevindirdi.
Cami görevlileri İmam
Hatip Ahmet Elbir ve
Yıldıray Silingar,
duyarlılıklarından
dolayı Emniyet Müdürü
Ahmet Bekar ve iş
adamı Hüseyin
Demirci'ye teşekkür
ettiler.
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aşkan Ramis Uzun, bu
alanda fındık kurutan
üreticileri ziyaret ederek
bol bereketler ve kolaylıklar
diledi. Başkan Uzun,
Türkiye'nin önemli ihracat
ürünleri arasında yer alan ve
Karadeniz Bölgesi'nde 8
milyon üreticinin en önemli
geçim kaynakları arasında
olan fındığın hasadı başladı.
Fındık üreticileri sabah erken
saatlerinden itibaren
bahçelere girerek fındık
hasadına başladı. Fındıklarını
patoza vurduktan sonra
kurutmak için yer arayan
üreticilerimize yer tahsisinde
bulunduk. Bölgemizde fındık
aylarında genelde yağışlı
geçer. Bu nedenle fındık

üreticilerimiz hasatlarını
kurutmakda zorluk yaşıyorlar.
Bizler Belediye olarak onlara
yer tahsisi yaparak güzel
giden havalarda bu bölgede
fındık serip kurutma imkanları
sağlıyoruz.
“ÜRETİCİLERİMİZİN
BAHÇELERİNE GEREKLİ
HASSASİYETİ
GÖSTERDİĞİNİ
GÖRÜYORUZ”
Fındığın çok yıllık bir bitki
olduğunu söyleyen Başkan
Uzun, “Doğal olarak bakımının
her yıl düzenli bir şekilde
yapılması gerekiyor. Özellikle
bölgemizde uzun yıllardır
dekar başına verimin çok
düşük olduğu bir dönemden
geçiyorduk fakat bu yatlarla

birlikte üreticilerimizin bu yıl
özellikle bahçelerine bakım
noktasında gerekli hassasiyeti
gösterdiğini görüyoruz.
İlerleyen yıllarda da aynı
hassasiyetle devam edersek
arzu ettiğimiz verime ve
kaliteye ulaşmış olacağız. Ben
fındık sonrasında da
üreticilerimize bahçelerinin
bakımları noktasında
hassasiyetler diliyorum.” diye
konuştu. Hasat sonrası için de
üreticileri uyaran Belediye
Başkanı Ramis Uzun, “Son 2
yıldır toprak mahsulleri
vasıtasıyla alınmaya başlayan
fındığımız üreticilerimizin
özellikle fındığını kurutması
nem oranının ayarlanması ve
aatoksine karşı önlem
alınması noktasında ciddi bir
yol kat ettiğimizi düşünüyorum.
Fındığın gerek ekonomik ömrü
gerek raf ömrü ve gerek fındık
üretiminde dünya pazarında
her zaman söz sahibi
olabilmemiz için fındığımızı
gereken şartlarda kurutmamız
ve depolamamız çok önemli.
İnşallah üreticilerimiz gereken
hassasiyeti bu yılda
gösterecektir.” şeklinde
konuştu. Fındık üreticileri ile
uygulamadan duydukları
memnuniyeti dile getirerek
Beşikdüzü Belediye Başkanı
Ramis Uzun'a teşekkür ettiler.
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BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ ARAÇ
FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ
Osman KOYUNCU

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı araç parkurunu genişletmeye devam ediyor.
Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 7/24 hizmet veren Büyükşehir itfaiyesi, yüksek teknoloji ile donatılmış
5 yeni araç ile gücüne güç kattı. Yeni araçlar Şalpazarı, Tonya, Akçaabat, Sürmene ve Araklı ilçelerinde hizmet verecek.

KELEPÇELERLE BAĞLI YOL AYRIMINDAKİ TÜRKİYE
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azı siyasi düşünürler, devlet
yapılarını sıralarken Türkiye, Çin,
İran ve Rusya gibi devletleri ayrı bir
bölümde inceler. Avrupa gibi ülkelerde
hükümet ve devlet yaklaşık aynı manada
kullanılır. Bazı devletler, aile şirketleri ile
dış güçlerin kontrolünde tutulur.
Demokratik ülkelerinde kısmen derin
yapıları varsa da halk kültürlü ve eğitimli
olduğu için haksızlıklara taraftar olmaz,
siyasiler de halkın refahını en iyi şekilde
karşılamaya çalışır. Avrupa büyük
mücadele vererek bu hale geldi. İslam
âlemi ilk üniversiteyi 786 yılında
Kurtuba'da, Avrupa 1088 yılında İtalya'da,
Osmanlı ise 1870 yılında İstanbul'da açtı.
Allah'ın en büyük ismi âlimdir, ilimden
uzak ülkelerde doğru devlet yapıları
olmaz, ilimden büyük silah yoktur, bu
zamanda düşmanlarını ancak ilimle
yenebilirsin. İlk patlamada, nokta kadar
enerjiden bütün kâinat yaratıldığı gibi,
azıcık ilimde çok büyük işler yapabilir.
T.C. kurulalı yaklaşık yüz yıl olmasına
rağmen modern bir dünya devleti olamadı,
hep derin yapıların ve mafyaların
gölgesinde kaldı. T.C. devlet merkezli,
Avrupa ise insan merkezli kanunlar
çıkardı, insanını en iyi yaşatanlar
devletlerini yaşatabilirler. Müslim veya
gayri Müslimlerin mallarına çökmeler,
ihalelerden derin oyunlar, tüysüz yetimin
mallarını yemeler, faili meçhuller, siyasi
cinayetler her ne fenalık ararsan bizim
derin yapılarımızda vardır. Bu derin
yapılarda dış bağlantıları olduğu gibi bazı
emekli MİT, emniyet, adalet ve
askerlerden tut çete liderleri, siyasiler ve
bürokratlar, bazı tarikatlar, cemaatler ve
bazı iş adamalarına kadar çok çeşitli
gruplar bu derin yapının içindedir.
Birbirine zıt gibi görünen biri şeriatçı biri
dinsiz, bakıyorsun ki aynı derin kuyuya
birlikte su taşıyorlar. Bu derin yapılar için
din ve ideoloji gibi değerler önemli değil,
kendilerine hizmet yapılması önemlidir.

Para ve seks tuzağı ile bu ülkede adam
kandırmak çok kolaydır. Din yanlış ellerde
olduğunda atom bombası gibi birçok
devleti yıktığı gibi Türkiye'yi de yıkabilir.
Devlet, eğitim yolu ile gerçek dini
öğretemediği gibi sahte din tüccarlarına
zemin hazırladı ve o sahteleri bahane
gösterip bütün Müslümanlar aleyhinde
kullandı.
İtalya bu yapıları 1970'li yıllarda
temizleyerek büyük bir ülke oldu. Bizde
hiçbir şey yolunda değil, her tuttuğun
elinde kalıyor, iletişim sayesinde gizli bir
şey kalmadı yolsuzlukları sağır sultan bile
duydu. Türkiye yol ayrımında ya yıkılacak
ya da içlerindeki pislikleri temizleyip
modern bir dünya devleti olacak, mazideki
hatalarından dolayı Müslim gayri Müslim
bütün halkla helâlleşip kucaklaşacaktır.
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını çok
önemli buluyorum bu alkışlanmalıdır.
Gençliğin %80 yakın kısım umutsuz,
dışarı kaçmak istiyor. Merkez bankası, iş
adamlarının 500 milyar doları dışarıda
diyor, ülkeme yatırım yapsam derin bir
çete basit şeylerle tepeme binecek malımı
alacak diye düşünüyor, güven ve adalet
yok, ülkenin geleceği tehlikede. Devlet
bütün kayıpları telafi edemezse de bir
özürle halkla kucaklaşmalı, sorumlular
yargılanmalı fakat K. Evren'in
yargılanması gibi göz boyamak şeklinde
olmamalıdır. K. Evren ihtilal olgunlaşsın,
halk bu işi askeriye önler desin diye
kardeş kavgasına benzin döktü, sağ sol
her iki kesime de silah vererek kargaşayı
alevlendirdi. ABD de bizim çocuklar
başarılı oldu naraları atıldı. Bir gün önce
kan gölü olan ülkede bir gün sonra
sessizlik başladı halktan %92 oy aldılar,
bizim anlayışımız bu kadar. Helalleşmek
sahte olmamalı. Faili meçhuller
aydınlatılmalı, çalınan mallar geri alınmalı,
halka umut verilmeli. Bütün medyayı satın
alıp Türkiye uçuyor desen bile milleti
kandıramazsın, mızrak çuvala sığmıyor.
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rabzon'un 18 ilçesinde
bulunan 20 istasyonda
708 mahalleye gece
gündüz demeden hizmet veren
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığı, yeni araçları
bünyesine katmaya devam
ediyor. Meydana gelebilecek
yangın, kaza ve doğal afetlere
müdahale edebilecek 5 yeni ve
donanımlı itfaiye aracı
düzenlenen törenle
vatandaşların hizmetine
sunuldu. Trabzon Büyükşehir
Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu'nun ev sahipliğinde
İtfaiye Daire Başkanlığı önünde
düzenlenen törene; AK Parti
Trabzon Milletvekili Salih Cora,
Büyükşehir Belediye Meclis
Başkan Vekili Atilla Ataman,
Büyükşehir Belediye Meclisi AK
Parti Grup Başkan Vekili Erhan
Nadir, AK Parti Ortahisar İlçe
Başkanı Selahaddin Çebi ile
daire başkanları ve itfaiye
personeli katıldı.
PERSONELLE TEK TEK
SELAMLAŞTILAR
AK Parti Trabzon Milletvekili

Salih Cora ve Büyükşehir
Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu törenin başında itfaiye
personeli ile tek tek
selamlaşarak bir süre sohbet
ettiler. Cora ve Zorluoğlu daha
sonra itfaiye araçlarının teknik
özellikleri hakkında ilgililerden
bilgi aldılar.
18 İLÇEDE 20 İSTASYON
HİZMET VERİYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu yaptığı
açıklamada, “Hemşehrilerimize
en hızlı ve etkin hizmet vermek
adına 18 ilçemizde toplam 20
itfaiye istasyonumuz
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra
5 kişiden oluşan bir 'Su Altı
Arama Kurtarma Ekibimiz' de
çalışmalarını sürdürmektedir. Şu
anda törenle bünyemize
kazandırdığımız 3 adet
merdivenli, 2 adet arazöz
araçlarımızı Tonya, Şalpazarı,
Akçaabat, Sürmene ve Araklı
ilçelerimizde bulunan grup
amirliklerimize gönderiyoruz.
İlerleyen günlerde Ortahisar
ilçemizde iki tane daha itfaiye

merkezi kurmayı planlıyoruz.
Bunun için nüfus yoğunluğuna
göre bazı bölgeler belirledik”
ifadelerini kullandı.
CORA: VATANDAŞLARIN
İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ
AK Parti Trabzon Milletvekili
Salih Cora ise, “Zaman zaman
vatandaşlardan itfaiye
araçlarının geç kaldığı yönünde
şikâyetler geliyor. İtfaiye
araçlarının bu ilçelerde
bulunması durumunda
oluşabilecek zararın en aza
indirgeneceği belirtiliyordu.
Vatandaşların bu istekleri
Trabzon Büyükşehir
Belediyesinin yaptığı yeni araç
alımlarıyla yerine getirilmiş oldu”
şeklinde konuştu.
BİRLİKTE KURDELE
KESTİLER
Konuşmaların ardından
Milletvekili Cora, Başkan
Zorluoğlu, Meclis Başkan Vekili
Ataman ile törene katılan
davetliler, birlikte kurdele kestiler.
Tören, günün anısına hatıra
fotoğraflarının çektirilmesinin
ardından sona erdi.

İLK KEZ TRABZON'DA YAPILACAK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapıyor.
8-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de ilk kez Trabzon'da gerçekleştirilecek 15. Paten Futbolu Dünya
Kupası için Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Paten Futbolu Federasyonu arasında protokol imzalandı.

KAYMAKAM
UZAN
FINDIK
TOPLADI
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, ilçemizde fındık hasadı yapan üreticilere ziyaret düzenleyerek hasatlarının bereketli olmasını dilediler.
verilmesi karşısında fındık
bahçelerinin de karşılığını
verdiğini görüyoruz. Şu an
içinde bulunduğumuz örnek
bahçede bunu çok güzel bir
şekilde görüyoruz” diye
konuştu. Kaymakam Dr. Hacı
Arslan Uzan, konuşmasında
fındıkta kalite ve randımanın iyi
olması için komisyonca
belirlenen tarihlerde fındık
hasadının yapılmasının çok
MEVSİMİ DİLİYORUZ”
ölgemizde sahil
önemli olduğunun da altını
2022 yılı fındık hasat döneminin çizdi. Kaymakam Uzan,
kesiminde 13 Ağustos
tüm üreticilere hayırlı olması
2022 tarihinde başlayan
“İlçemizde fındık olmazsa
dileğinde bulunan Kaymakam
fındık hasadı devam ediyor.
olmazlarımızdandır. Fındık
Dr. Hacı Arslan Uzan, “Dünyada hayatın kendisi, hayatın
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr.
fındık üretiminde ülke olarak
Hacı Arslan Uzan ilçemizde
gerçeğidir. İster yurt dışı, ister
birinci sıradayız. Ülkemizde ise yurt içi, ister bürokrat, ister iş
fındık hasadı yapan üreticilere
Doğu Karadeniz olarak ilk
ziyaret düzenleyerek
insanı, ister akademisyen olsun
sıradayız. Fındık hasat mevsimi fındıkla bağı olan herkes bu
hasatlarının bereketli olmasını
resmi olarak 13 Ağustos
diledi. Soğuksu Mahallesinde
mevsimde hem sıla-i rahim,
itibariyle başladı” dedi.
Fındık Araştırma Enstitüsü ve
hem de fındık toplamak için
Cumhurbaşkanımız Sayın
Vakfıkebir Tarım ve Orman
memleketine geliyorlar”
Recep Tayyip Erdoğan'ın iki
Müdürlüğü işbirliği ile
şeklinde konuştu. Kaymakam
hafta önce Ordu ilini ziyaret
yürütülmekte olan projeli
Uzan, “Tüm üreticilerimize
ettiğini ve fındık alım fiyatını 54 kazasız, belasız ve bereketli bir
bahçeler gezilerek ilgililerden
bilgi alındı. Ziyarete Kaymakam lira olarak açıkladığını hatırlatan hasat mevsimi dileğinde
Kaymakam Uzan, açıklanan
Dr. Hacı Arslan Uzan'ın yanı
bulundu.
fındık fiyatının çiftçilerimiz ve
sıra Ziraat Odası Başkanı
yöre halkımız tarafından
Muhammet Kılıç, İlçe Tarım ve
memnuniyetle karşılandığını
Orman Müdürü Remziye
ifade etti. Fındıkta verimi ve
Kuleyin, Ziraat mühendisi
kaliteyi artırma çalışmalarının
Osman Sağlam, Fiskobirlik
meyvelerini vermeye
Müdürü İlhan Altıntaş ve
başladığını ve bu sezon yüksek
Soğuksu Mahalle Muhtarı Ali
oranda rekolte beklendiğini
Aydın katıldılar. Kaymakam
Uzan, Yeni dikim sistemlerinden vurgulayan Kaymakam Uzan,
”Kış mevsiminin kar yağışlı
sıraya dikim ve yeni çeşitlerin
geçmesi, bunun yanında
çalışıldığı bahçe hakkında
pandemi süreciyle birlikte
yetkililerden bilgiler aldı.
çiftçilerimizin bahçelerinde
Bölgemizde üreticilerle birlikte
fındık hasadı yapan Kaymakam bulunarak bakımlarını
yapmaları, Tarım ve Orman İlçe
Dr. Hacı Arslan Uzan'ın bahçe
Müdürlüğümüz ve Ziraat
ziyareti üreticiler tarafından
Odamız personellerinin örnek
memnuniyetle karşılandı.
bahçe oluşturarak bakımını
“TÜM ÜRETİCİLERİMİZE
yapması, gübrelemesi, bu
KAZASIZ, BELASIZ VE
şekilde bahçe ve fındığa emek
BEREKETLİ BİR HASAT

B

T

rabzon Büyükşehir
Belediyesinin ev
sahipliğinde; Trabzon
Valiliği, Ortahisar Belediyesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) ve Dünya Paten Futbolu
Federasyonu iş birliğiyle
uluslararası spor
organizasyonuna imza atılıyor.
8-18 Aralık tarihleri arasında
Türkiye'de ilk kez Trabzon'da
düzenlenecek 15. Paten
Futbolu Dünya Kupası için
Büyükşehir Belediyesinde
'Protokol İmza Töreni'
gerçekleştirildi. Büyükşehir
Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu başkanlığında
düzenlenen toplantıya; Dünya
Paten Futbolu Federasyonu
Başkanı Mehdi Salman Pour,
Ortahisar Belediye Başkanı
Ahmet Metin Genç, Paten
Futbolu Türkiye Temsilcisi
Sayim Adanur ve Büyükşehir
Belediyesi Spor Hizmetleri
Dairesi Başkanı Özgür Kara
katıldı.
HEYECANLI MAÇLARA
SAHNE OLACAK
Trabzon Büyükşehir Belediye
Başkanı Murat Zorluoğlu, Paten
Futbolu Dünya Kupası ile ilgili
yaptığı bilgilendirmede, önemli
bir organizasyonun arifesinde
olduklarını belirterek, “Dünya
Paten Futbolu Federasyonu
Başkanı aramızda. Türkiye'de
henüz federasyon anlamında
örgütlenmiş değiller ama
Dünya'da 15'inci kupa törenini
yapacak kadar önemli bir
federasyon. 15'inci
organizasyonu da Türkiye'de
yapma kararı aldılar ve bizimle
irtibata geçtiler. Yaptığımız

görüşmeler neticesinde
organizasyonu Trabzon'da
gerçekleştireceğiz. Bizim için
de Türkiye için de bir ilk olacak.
Maçları videolardan izledik. İlgi
çekici, heyecanlı maçlara
sahne olan bir futbol türü”
ifadelerini kullandı.
ÜLKEMİZE VE ŞEHRİMİZE
HAYIRLI OLSUN
Trabzon'da bir ilki daha hayata
geçirmekten memnuniyet
duyduklarını da dile getiren
Başkan Zorluoğlu,
“Organizasyonu Trabzon
Valiliği, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Ortahisar
Belediyesi ile birlikte
gerçekleştireceğiz. Kupa
maçları Trabzon'da KTÜ Spor
Salonu, Hayri Gür Spor Salonu
ve Yomra'da bulunan kapalı
spor salonlarında yapılacak. 818 Aralık 2022 tarihlerinde
şehrimizde Paten Futbolu
Dünya Kupası organizasyonu
düzenleyeceğiz. Şehrimiz ve
ülkemiz için hayırlı olmasını
diliyorum” şeklinde konuştu.
POUR: FUTBOLUN AŞKA
DÖNÜŞTÜĞÜ ŞEHİR
Dünya Paten Futbolu
Federasyonu Başkanı Mehdi
Salman Pour ise Paten Futbolu
Dünya Kupası'nın Türkiye'de ilk
kez yapılacağını belirterek,
“Organizasyonun Türkiye'de
yapılmasının sebebi,
ulaşılabilirlik anlamında çok iyi
bir lokasyonda bulunması,
dünyanın her yerinden
uçuşların olması ve uluslararası
mutfak konusunda ileri düzeyde
olması. Oteller muntazam.
Trabzon'a gelince iş biraz daha
farklı. Aday olan farklı şehirler

de vardı. Trabzon bir spor
şehri. Şampiyon şehir olduğu
için tercihimiz bu yönde oldu.
Futbolun adeta aşka dönüştüğü
bir şehir” dedi.
GENÇ: MUTLULUK
DUYUYORUZ
Ortahisar Belediye Başkanı
Ahmet Metin Genç de yaptığı
açıklamada, “Ülkemizde
futbolun beşiği olan, şehrimizde
futbolun her türünün
oynanabilmesi bakımından
dünya kupasını tertip edecek
olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Çok mutluyuz” diye
konuştu.
ADANUR: TEMELLERİ
TRABZON'DA ATILACAK
Paten Futbolu Türkiye
Temsilcisi Sayim Adanur ise
paten futbolu tarihinin çok
eskiye dayandığını belirterek,
“Paten futbolu ilk defa 1882
yılında İngiltere'de Paten
Futbolu Kadın Dünya
Şampiyonası ile kayıt altına
alınmıştır. 141 yıldır dünyanın
birçok ülkesinde oynanmakta
olan paten futbolu, ülkemizle de
15. Paten Futbolu Dünya
Kupası ile tanışacaktır.
Türkiye'de paten futbolunun
temellerinin Trabzon'da
atılmasından şehir olarak gurur
duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
PROTOKOL İMZALANDI
Konuşmaların ardından 15.
Paten Futbolu Dünya
Kupası'nın Trabzon'da
gerçekleştirilmesi için
Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu ve Dünya
Paten Futbolu Federasyonu
Başkanı Mehdi Salman Pour
arasında protokol imzalandı.
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GÜLBAHAR HATUN KAZANDIRIYOR MİLLETVEKİLİ BALTA, FINDIK BAHÇESİNDE!
2021-2022 Eğitim öğretim yılında Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu
Lisesinden mezun olan 39 öğrenci istedikleri bölümlere yerleşti.

Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Bengisu Mahallesinde fındık üreticileriyle fındık topladı.

Y

A

ıl içinde Bilek Güreşi
müsabakalarında Türkiye
Şampiyonu çıkaran ilçemiz
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi
Üniversiteye yerleştirmede de
başarılarını devam ettirdi.39
öğrenci tercih ettikleri bölümlere
yerleşti. Türkiye ortalamasında
Anadolu Liseleri başarısının üstüne
çıkan Vakfıkebir Gülbahar Hatun
Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Alay :
”Bu başarı önce velilerimizin ve
öğrencilerimizindir. Onları
kutluyorum. Okulumuzun amacı “iyi
insan iyi vatandaş yetiştirmek”
olarak belirlenmiştir. İyi insanlar
yetiştirdik düşüncesindeyim. Biz,
okul olarak öğrencilerimize
yardımcı olduk. Okulumuz sınavsız
öğrenci alan okuldur. Ancak bu
kadar yapabiliyoruz demiyorum.
Daha çok öğrencimiz kazanmalı
diyorum. Bize inanan velilerimiz
mükafatlarını gördüler. Gelecek
eğitim öğretim yıllarında bütün
alanlarda önder okul olma
misyonumuzu devam ettirmek
istiyoruz. Katkı ve
yönlendirmelerinden dolayı
öğretmenlerimize, yönlendirme ve
rehberliğinden dolayı Psik.
Danışman öğretmenimiz Rabia Nur
Koyunoğlu'na teşekkür ediyorum.”
dedi.

İLÇE SPOR GÜVENLİK
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

yıllarda bu çalışma grubu olarak
bir araya geliyoruz, Tarım ve
Orman Bakanımızla bir araya
geliyoruz. Bu sürecin içinde aktif
olarak rol almaya çalışıyoruz.
Artık fındık sezonu soru
işaretlerinin olduğu,
vatandaşlarımızın, 'Acaba ne
olacak, ne yapılacak?' dediği bir
dönem olmaktan Sayın
Cumhurbaşkanımızın bu konuya
kararlılıkla sahip çıkmasıyla öyle
bir dönem kapandı. Yeni
dönemde fındık üreticilerimizin,
sanayicilerimizin,
ihracatçılarımızın her birinin ayrı
ayrı yüzü güldü." Bizlerde
Milletvekili olarak fındık
EDİYORUZ”
K Parti Trabzon
Üreticilerin fiyatlardan memnun üreticilerimizi fındık bahçelerinde
Milletvekili Muhammet
olduğunu dile getiren Milletvekili ziyaret ederek bir sıkıntılarının
Balta, Trabzon'un
Muhammet Balta, şöyle konuştu: olup olmadığı noktasında fikir
Ortahisar İlçesi Bengisu
alışverişinde bulunuyoruz.
"Hem fiyatlardan memnunlar
Mahallesinde fındık toplayan
Yaşadıkları sorunları varsa not
hem de alım fiyatının Sayın
üreticileri ziyaret ettik. Balta,
alarak çözüme ulaştırmak için
Cumhurbaşkanımız tarafından
üreticilerle beraber fındık
çaba harcıyoruz dedi.” Üreticiler,
toplayarak, bol bereketli hasatlar önemli bir zaman diliminde
dileyerek fındık üreticimizin her açıklanması gerçekten çok çok Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan
önemlidir. Biz de Karadeniz
daim yanında olmaya devam
tarafından 54 TL olarak
Bölgesi'ni temsilen AK Parti
edeceğiz dedi.
açıklanan fındık fiyatından
milletvekilleri olarak Türkiye
“ÜRETİCİLERLERLE FINDIK
duydukları memnuniyeti dile
Büyük Millet Meclisinde Fındık
TOPLADI, SORUNLARI
Çalışma Grubu oluşturduk. Son getirdiler.
DİNLEDİ!”
Üreticilerle fındık toplayan
Milletvekili Balta, üreticilerin
yaşadıkları sorunlarını da
dinledi. Milletvekili Balta, "Son
birkaç yıldır Sayın
Cumhurbaşkanımız, bölgemizi
yakından ilgilendiren ve artık
müjde olarak vatandaşlarımızın
beklediği fındık alım fiyatını
Ordu ziyaretinde
vatandaşlarımız ve kamuoyuyla
paylaştı. Bizler de sahada fındık
bahçesinde üreticilerimizle
birlikteyiz. Burada gerçekten
üreticilerimizin memnuniyetini
görüyoruz." ifadesini kullandı.
“SEKTÖRÜ TAKİP

TÜRKİYE MUHTARLAR KONFEDERASYONU
GENEL
BAŞKANI
BEKİR
AKTÜRK
AÇIKLADI
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, muhtarlar derneğinin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Kamu Yararına Çalışan Dernek olarak kabul edildiğini bildirdi.

Vakfıkebir İlçesi genelindeki her türlü spor müsabakalarının sağlıklı bir şekilde kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi için
alınacak güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında yapıldı.

V

akfıkebir İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan
başkanlığında İlçe Spor
Güvenlik Kurulu toplantısı
Kaymakamlık Toplantı
Salonunda gerçekleştirildi.
Vakfıkebir İlçesi genelindeki her
türlü spor müsabakalarının
sağlıklı bir şekilde kurallara
uygun olarak gerçekleştirilmesi
için alınacak güvenlik
tedbirlerinin görüşüldüğü İlçe
Spor Güvenlik Kurulu
Toplantısı, Kaymakam Dr. Hacı
Arslan Uzan başkanlığında
yapıldı. Kaymakamlık Toplantı

Salonu'nda yapılan toplantıya
Kaymakam Dr. Hacı Arslan
Uzan'ın yanı sıra İlçe Jandarma
Komutanı Ütğm. Mert
Oğuztarhan, İlçe Emniyet
Müdür Vekili Merthan Çelikdağ,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Altın, Gençlik ve Spor İlçe
Müdürü Yunus Ali Civil ve kurul
üyeleri katıldı. Toplantıda, İlçe
Emniyet Müdürlüğü ve İlçe
Jandarma Komutanlığı
tarafından spor
müsabakalarının güvenliğine
ilişkin yapılan çalışmalar ile
alınan tedbirlere ilişkin

katılımcılara sunum eşliğinde
bilgi verildi. Spor
müsabakalarının güvenli bir
şekilde gerçekleştirilmesi için
müsabaka öncesi, esnası ve
sonrasını kapsayan tüm
tedbirlerin alınması, alınan
tedbirlerin uygulamasında
koordineli bir şekilde
çalışılması, eksikliklerin tespiti,
eksikliklerin giderilmesi ve
herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi hususlarının
değerlendirildiği toplantı, görüş
ve önerilerin alınması ile sona
erdi.

AHMET
CENK
HOCA
HAKKA
YÜRÜDÜ
Vakfıkebir Merkez Yeni Camii emekli İmam Hatiplerinden Ahmet Cenk Hoca 86 yaşında Hakkın rahmetine kavuştu.

G

eçirdiği hastalık
sonucunda Kaşüstü
Hastanesinde yaşama
veda eden Ahmet Cenk Hoca
uzun yıllar Vakfıkebir'de Merkez
Yeni Cami İmamı olarak görev
yaptıktan sonra emekli olmuştu.
Vakfıkebir ilçesinin yetiştirdiği
önemli din adamlarından birisi
olan Ahmet Hoca'nın cenaze
namazı dün ikindi namazına
müteakiben Vakfıkebir Merkez
Yeni Camiinde kılınarak Sekmenli
Mahallesindeki aile
kabristanlığında toprağa verildi.

T

ürkiye Muhtarlar
Konfederasyonu Genel
Başkanı Bekir Aktürk,
derneğin Kamu Yararına
Çalışan Dernek olarak sayılma
talebinin Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından
onaylandığını açıkladı.
Konfederasyon olarak
sürdürdükleri çalışmalar
hakkında bilgi veren Aktürk,
“2012 yılında yedi federasyonun
bir araya gelmesiyle kurulan,
ülkemizin her bölgesinde
Konfederasyon çalışmalarını
sürdüren, birleştirici rolü olan
toplantılar düzenleyen 2019
yılında İçişleri Bakanımız Sayın
Süleyman Soylu'nun
tensipleriyle projelendirilip
hayata geçirdiği "Türkiye
Muhtarları El Ele" Projesini
başarıyla yürüterek bu
fonksiyonunu sürdüren şu anda
12 federasyon 143 Dernek ile
50.000 muhtara hitap ederek

çalışmalarına devam eden
konfederasyonumuz 5253 sayılı
Dernekler Kanunu'nun 27
maddesi uyarınca Kamu
Yararına Çalışan Dernek olarak
sayılma talebi Sayın
Cumhurbaşkanımızın
08.08.2022 tarih ve 5953 sayılı
kararıyla onaylanarak kabul
edilmiştir.” dedi.
ÇALIŞMALAR DEVAM
EDECEK
Türkiye Muhtarlar
Konfederasyonu olarak
yaptığımız her çalışmada,
bulunduğumuz her talepte
daima bizlerin yanında olan
bizlere güç vere başta Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere
Sayın İçişleri Bakanımız
Süleyman Soylu'ya ve bu
çalışmalarda emeği olan tüm
muhtarlarımıza, kamu kurum ve
kuruluşlarımıza, emeği geçen
herkese teşekkür ediyor, minnet

ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Türkiye Muhtarlar
Konfederasyonu bizlere karşı
gösterilen bu inanç ve duyulan
güven karşısında çalışmalarına
ülkesi ve milleti için daha da
güçlü devam edecektir.”
ifadelerini kullandı.
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ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER YATIRIMLAR İÇİN ZİYARETLERDE BULUNDULAR
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Merkez Kur'an Kursu'nda açılan yaz
Kur'an kursuna gelen öğrenciler için kurs sonu programı düzenlendi.

lçe Müftüsü Şükür Küçük ve
öğrenci velilerinin de izlediği
programda, Kur'an Kursu
Öğreticisi Zeynep Akdin'in
okuttuğu öğrenciler, kurs
süresince öğrendikleri bilgilerle
hünerlerini sergilediler.
Programın sunumunu da
öğrencilerin yaptığı kurs sonu

İ

etkinliğinde minikler, okudukları
sûreler, duâlar ve meâlleri ile
koro ve solo halinde
seslendirdikleri Esmâül Hüsnâ,
Peygamberimizin hayatından
kesitler ve dini bilgilerle
izleyenlere onur, heyecan ve
duygu dolu anlar yaşattılar.
Velilerin âmin nidâlarıyla eşlik

ettikleri miniklerin duâsının
ardından kısa bir konuşma
yapan İlçe Müftüsü Şükür
Küçük, sunumları için öğrencileri
tebrik etti. Müftü Küçük,
öğrencilere bu başarıyı sağlayan
Kur'an Kursu Öğreticisi Zeynep
Akdin'e ve velilere de ayrıca
teşekkürleri ifade etti.

ÖĞRENCİLERİN "KARDEŞLİK KAMPI" SONA ERDİ
Müftü Küçük: "Etkinliklerle, öğrenciler arasında manevi yakınlık
ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi amaçlanmıştır."

Vakfıkebir İlçemizde yapılması planlanan ve devam eden yatırımlar için Ankara da görüşmelerde bulundular.

T

BMM Çevre Komisyonu
Başkanı, AK Parti
Trabzon Milletvekilimiz
Muhammet Balta, Vakfıkebir
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan, Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta ve
AK Parti Vakfıkebir İlçe
Başkanı Ahmet Uzun ile
birlikte, Ankara'da Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürü Gökhan Yazgı'yı,
Türkiye Elektrik A.Ş. Dağıtım
(TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer
Sami Yapıcı'yı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Organize
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü
Fatih Turan'ı ve İlbank Genel

Müdür Yardımcısı Volkan
Bektaş'ı makamlarında ziyaret
ederek ilçemizdeki yatırımlarla
ilgili görüşmelerde bulundular.
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta yapılan
görüşmeler ile ilgili olarak
yaptığı açıklamada; “İlçemizde
yapılamasını planladığımız ve
devam eden yatırımlar ile ilgili
olarak bakanlık ve genel
müdürlüklerde çeşitli
görüşmeler gerçekleştirdik.
İlçemizde yaşayan
vatandaşlarıma daha kaliteli
hizmet verebilmek ve ilçede
yapılması gereken yatırımların
hayata geçirilebilmesi adına
Ankara da Bakanlık ve Genel

Müdürlük bazında
görüşmelerimizi
gerçekleştiriyoruz. Gelecek
nesillere daha güzel
yaşanabilir bir ilçe
bırakabilmek için var
gücümüzle hizmet etmeye
gayret ediyoruz. İlçemize
yapılacak yatırımlarda
bizlerden desteğini hiçbir
zaman esirgemeyen Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan başta olmak
üzere Bakanlarımıza,
Milletvekillerimize, Genel
Müdürlerimize ve yatırımların
ilçemize kazandırılmasında
emek harcayan herkese ilçem
adına teşekkür ediyorum dedi.”

TONYA'DA TEREYAĞI FESTİVALİNİN HEYECANI YAŞANIYOR

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ancak pandemiden dolayı 2 yıldır düzenlenemeyen
Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

V

akfıkebir'de, yaz Kur'an
kursuna gelen
öğrencilere yönelik
"Yazımda Kardeşlik Var" eğitim
kampı düzenlendi. 5 gün süren
kamp sonunda kapanış
programı düzenlendi.
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne
bağlı Köprücek Mahallesi Camii
ile Fevziye Mahallesi Merkez
Camii'nde yaz Kur'an kursuna
gelen öğrencilere yönelik
düzenlenen "Yazımda
Kardeşlik Var" eğitim kampı
sona erdi. Diyanet İşleri
Başkanlığı'nın "Yazımda
Kardeşlik Var" projesi
kapsamında, yaz Kur'an kursu
öğrencilerine yönelik gençlik
yaz kampı düzenlendi. 5 gün
süren kamp boyunca
öğrencilerle gezi, piknik,
sinema günü, havuz günü
(yüzme), spor, kitap okuma
etkinliği gibi sosyal ve kültürel
etkinlikler gerçekleştirildi.
Kapanış programı düzenlendi
Vakfıkebir Köprücek
Mahallesi'nde "Yazımda

Kardeşlik Var" temalı yaz kampı
kapanış programı düzenlendi.
Vakfıkebir Köprücek Mahallesi
Camii İmam Hatibi Ali Karaş ile
Fevziye Mahallesi Merkez
Camii İmam Hatibi Süleyman
Büyük'ün, İlçe Müftülüğü ile
işbirliği halinde organize
ettikleri yaz kampı kapanış
programına İlçe Müftüsü Şükür
Küçük de iştirak etti. Müftü
Küçük, kampın son gününde bir
araya geldiği yaz Kur'an kursu
öğrencileriyle tek tek ilgilendi,
kendileriyle sohbet etti, espriler
yaptı, her birinin hafızasında
unutamayacakları anılar bıraktı.
Öğrenciler, İlçe Müftülüğü ve
hayırsever vatandaşların
katkılarıyla, dolu dolu geçen 5
günlük kamp etkinliğini
unutamayacakları bir kapanış
programı ile taçlandırdılar.
Müftü Küçük: "Etkinliklerle,
öğrenciler arasında manevi
yakınlık ve kardeşlik
duygularının güçlendirilmesi
amaçlanmıştır." Ders
yoğunluğundan ziyade fiziksel

aktivite ağırlıklı geçen kampın
ana temasının “Kardeşlik”
olarak belirlendiğini ifade eden
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, bu
gibi etkinliklerle öğrenciler
arasında manevi yakınlık ve
kardeşlik duygularının
güçlendirilmesinin amaçlandığı
belirtti. Müftü Küçük,
etkinliklerde ayrıca öğrencilere
öğretimden ziyade eğitim
metodu olarak bu kampın
gerçekleştirildiğini; bilgi
sunmanın yanı sıra öğrencilerin
ahlaki gelişimleri, sorumluluk
bilinci, görgü ve nezaket
kurallarına riayetleri, bireysel
ilişkilerde dikkat etmeleri
gereken hususlar gibi
değerlerin kazandırılmasının ön
planda tutulduğunu ve
amaçlandığını söyledi. Müftü
Küçük, etkinliği organize eden
din görevlilerine, kamp boyunca
öğrencilere desteklerini
esirgemeyen hayır sahibi
vatandaşlara, etkinliğe katılan
öğrencilere ve ailelerine
teşekkür ve dua etti.

O

smanlı Salnamelerinde
kendine yer edinmiş,
kendine has kokusu,
rengi ve aromasıyla benzersiz
bir lezzete sahip olan coğrafi
işaretli Tonya Tereyağını
tanıtmak, kardeşlik bağları
içerisinde halkın eğlenmesini
sağlamak amacıyla tertiplenen
Tonya Tereyağı Kültür ve

Sanat Festivaline yöresel
sanatçılar sahne alacak. Tonya
Belediye Başkanı Osman
Beşel Büyükliman Gazeteciler
Cemiyetinde Cemiyet Başkanı
Aydın Gelleci ve Tertip
Komitesi Üyesi Hasan Bahadır
ile birlikte yaptığı basın
açıklaması ile tün Trabzon'u
festivale davet etti.

Kemençeyle birlikte Karadeniz
ezgileri kulaklardaki pası
silecek. Festivale vatandaşları
davet eden Tonya Belediye
Başkanı Osman Beşel, “27-28
Ağustos günlerinde 19.sunu
düzenleyeceğimiz Tonya
Tereyağı Kültür ve Sanat
Festivali'mize tüm halkımızı
davet ediyoruz.” dedi.

BAŞKAN BALTA'NIN ACI GÜNÜ
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'nın dayısı, emekli öğretmen Mustafa Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

E

bediyete irtihal eden
Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet
Balta dayısı, emekli öğretmen
Mustafa Yılmaz Vakfıkebir
Merkez Yeni Camiinde kılınan
cenaze namazının ardından
Vakfıkebir - Tonya karayolu
üzeri Ahmet Çiçek Mevkiindeki
aile kabristanlığında son
yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına, TBMM

Çevre Komisyonu Başkanı AK
Parti Trabzon Milletvekilimiz
Muhammet Balta, AK Parti
Trabzon Milletvekilimiz Adnan
Günnar, Vakfıkebir
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan, AK Parti Trabzon İl
Başkanı Sezgin Mumcu,
Sayıştay Üyesi İdris Bulut,
Beşikdüzü Belediye Başkanı
Ramis Uzun, Tonya Belediye
Başkanı Osman Beşel,

Çarşıbaşı Belediye Başkanı
Mümin Nuhoğlu, Tonya önceki
dönem Belediye Başkanı
Ahmet Kurt, siyasi parti ilçe
başkanları, daire amirleri,
muhtarlar ve mahşeri bir
kalabalık katıldı. Mustafa
Yılmaz amcamıza Yüce
Allah'tan rahmet, ailesine,
Başkanımıza ve tüm
yakınlarına sabırlıklar diliyoruz.
Mekanı cennet olsun.

Büyükliman
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TRABZONSPOR
DEVLER LİGİ'NE VEDA ETTİ!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Kopenhag ile 0-0 kalan Trabzonspor turnuvaya veda etti.

0
U

EFA Şampiyonlar Ligi
play-off turu rövanş
maçında temsilcimiz
Trabzonspor, Danimarka ekibi
Kopenhag'la karşı karşıya
geldi. Şenol Güneş Spor
Kompleksi'nde oynanan
karşılaşma golsüz eşitlikle sona
erdi. Bu sonucun ardından ilk
maçta 2-1 mağlup olan

0
Trabzonspor, Şampiyonlar
Ligi'ne veda etti. Danimarka
ekibi Kopenhag, Şampiyonlar
Ligi'nde gruplara kalırken
Trabzonspor yoluna UEFA
Avrupa Ligi gruplarında devam
edecek.
“27 YIL SONRA GRUP
AŞAMASINDA TÜRK TAKIMI
YOK”

Trabzonspor'un Kopenhag'a
elenmesiyle Türk takımları, 27
sezon sonra UEFA
Şampiyonlar Ligi grup
aşamasında yer alamayacak.
En son 1995-1996 sezonunda
bir Türk ekibi, grup maçlarında
mücadele etmemişti. Söz
konusu sezonda Beşiktaş, playoff turunda Norveç'in

Rosenborg ekibine elenmişti.
Bu sene 31. kez düzenlenen
Şampiyonlar Ligi'nde Türk
takımları; 1992-1993, 19951996 ve 2022-2023
sezonlarında da grup
aşamasında yer alamadı.
“SON 13 MAÇTA
KAZANAMIYOR”
Trabzonspor, Avrupa

Kupaları'nda en son galibiyetini
UEFA Avrupa Ligi play-off
turunda Yunanistan AEK takımı
karşısında 22 Ağustos 2019
tarihinde deplasmanda
oynadığı ilk karşılaşmada 31'lik sonuçla aldı. Avrupa
kupalarında 1098 gündür galip
gelemeyen Karadeniz ekibi,
son 13 karşılaşmada 9

mağlubiyet, 4 beraberlik alarak
galip gelemedi. Şampiyonlar
Ligi'nde gruplara kalamayan
Trabzonspor, play-off'ta elendiği
için 5 milyon avro teselli ödülü
alacak. Ayrıca organizasyona
katılımından dolayı 3 milyon 63
bin avro alacak bordo-mavili
kulüp, kasasına toplam 8
milyon 630 bin avro koyacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY
MAÇI NE ZAMAN
TRABZON'DA TOPLU ULAŞIM Süper
Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya mücadele
edecek. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
ARAÇLARI
DENETLENİYOR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar dolmuş dönüşüm sürecinin tamamlanmasının ardından
Trabzon halkının daha konforlu ulaşım hizmetine kavuşması adına denetimlerini sürdürüyor.

B

üyükşehir Belediyesi
Ulaşım Dairesi
Başkanlığı, Zabıta
Dairesi Başkanlığı ile İl Emniyet
Müdürlüğü Trafik Şube
Müdürlüğü ekipleri; Taksi, Taksi
Dolmuş, Dolmuş, Minibüs ve S
Plaka Hatlı Araçlar Toplu

Taşıma Yönetmeliği ve ilgili
kanun ve yönetmelikler
doğrultusunda, Ortahisar
ilçesine bağlı Esentepe
Mahallesi'nde denetimlerde
bulundu. Ekipler; araçlarda cam
filmi, hat ve durak ihlalleri,
araçların uygunluk belgesi

özelliklerini kaybetmesi, kapı
açık şekilde ve kapasite fazlası
yolcu taşınması, araçların
engelliye uyumlu olup
olmaması, klima kontrolü gibi
konularda denetimler yaparken,
şoför esnafına da
bilgilendirmede bulundular.

S

üper Toto Süper
Lig'in 4. Haftasında
Trabzonspor'un ev
sahipliği yapacağı
Trabzonspor- Galatasaray
maçı 28 Ağustos 2022
Pazar günü
gerçekleşecektir. 28
Ağustos Pazar günü Şenol
Güneş Spor
Kompleksi'nde
gerçekleşecek olan
Trabzonspor- Galatasaray
maçı 21:45'te BeIN
SPORTS 1'de şifreli, canlı
olarak yayınlanacak.

“TOPLU ULAŞIM
KOMİSYONU KURULDU”
Yapılan denetimler sonucunda
tespit edilen ihlallerle ilgili
tutulan tespit tutanakların,
gerekli yasal işlem yapılmak
üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığı
uhdesinde oluşturulan 'Toplu
Ulaşım Komisyonu'nda
değerlendirileceği öğrenildi.
“VATANDAŞLARIMIZIN
KONFORUNU
DÜŞÜNÜYORUZ”
Denetimlerin ardından
açıklamalarda bulunan
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım

Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar,
şu ifadeleri kullandı; “Ortahisar
ilçesinde hayata geçirdiğimiz ve
vatandaşlarımızdan çok olumlu
geri dönüşler aldığımız dolmuş
dönüşüm sürecimizi
tamamladık. Ve bununla ilgili de
geniş kapsamlı bir 'Toplu
Taşıma Yönetmeliği' hazırladık.
Bu doğrultuda da Ulaşım
Dairesi Başkanlığımız ile birlikte
Zabıta ve Emniyet Müdürlüğü
ekiplerimizle iş birliği içerisinde
denetimlerimizi sürdürmekteyiz.
Cam filminden çeşitli
aksesuarlara, klimadan kılık

kıyafet gibi başlıklara dikkat
etmekteyiz. Gerekli tutanaklar
tutulup, kurduğumuz Toplu
Taşıma Ulaşım Komisyonu'nda
değerlendirilecektir.
Değerlendirme sonrası
encümen kararıyla para cezası,
UKOME kararıyla da araç
bağlamaya kadar giden cezalar
uygulanacaktır. Kurallara uyan
esnafımızın rahat ettiği,
vatandaşımızın konforunun
sağlandığı bir süreç
yürütülmektedir. Bu doğrultuda
denetimlerimiz sıklıkla devam
edecektir” ifadelerini kullandı.

Z İÇİN
UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINI
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0 462 841 5 724

CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ
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Araç Kiralamada

Güvenilir Adres

iSTER

METROPOL TRABZON KART

Bireysel
Kurumsal

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI

Türsab
A-10787

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724
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Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi
Belediye Otogarı No: 81/A Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental
goldturizmcarrental

goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

ERH Turizm İnşaat
Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı Karşısı
Adacık - Beşikdüzü / TRABZON
Erhan Kekeç
0533 714 11 30

erhinsaat@gmail.com
www.erhinsaat.com

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad.

0 542 773 61 61

www.bayilsainsaat.com

No:7/C Vakfıkebir / TRABZON

0 462 841 28 01

bayilsainsaat@hotmail.com
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DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.

K L İM A N P O

BAYILSA

DEV
KAMPANYA
YÜ

BAYILSA

ES

BÜ

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 .

DAVETİYEDE

I

İNŞAAT
Gökhan BANKOĞLU

AS

BAYILSA

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

0 462 841 56 00
0 533 419 53 15

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ SEZON
FINDIK ALIMLARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR.
Çarşı Mah. Pazaryeri Mevkii Ay Sok. No: 2 VAKFIKEBİR
emin@uluduz.com.tr

0462 841 2442

0542 263 2688

www.uluduz.com.tr

