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VAKFIKEBIR PAZARYERI IHALE EDILIYOR
Vakfıkebir'de ve bölgede merakla beklenen kapalı otopark ve pazaryeri projesi 14 Şubat 2023 tarihinde ihale ediliyor. 

rabzon Büyükşehir 

TBelediyesi 
tarafından, Vakfıkebir 

sahilinde, Kemaliye 
Mahallesi, Yavuz Selim 
Camii ile Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi arasında 
bulunan rekreasyon 
alanında yapılacak olan 
kapalı otopark ve pazaryeri 
projesinde; 17 bin 135 
metrekare peyzaj alanı, 3 
bin 887 metrekare kapalı 
otopark ve pazaryeri 
bulunacak.  Sözleşmenin 
imzalanmasından sonra 5 
gün içerisinde iş teslimi 
yapılarak en geç 350 
takvim gününde 
tamamlanarak hizmete 
girecek. > Sadık AYDIN 3'de

VAKFIKEBÝR'DE 5154 ÖÐRENCÝ
YARIYIL KARNE HEYECANI YAÞADI
Vakfıkebir İlçesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne dağıtım töreni İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın'ın katılımı ile Cumhuriyet İlk/Ortaokulunda gerçekleşti.

> Sadık AYDIN 3'de

TRABZON YÜZYILI 2023'E DAMGA VURACAK
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu söz verdiği
projeleri birbiri ardına hayata geçirirken, 2023'ü açılış senesi ilan etti.

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

ÖDEYEMÝYORÇÝFTÇÝ BAÐ-KUR PRÝMÝNÝ ÖDEYEMÝYOR
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, tarım BAĞ-KUR primlerinin
düşürülmesini talep ederek çiftçilerin yüksek primleri ödemesinin zor olduğunu söyledi.

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de
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TRABZON YÜZYILI 2023'E DAMGA VURACAK
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu söz verdiği projeleri birbiri ardına hayata geçirirken, 2023'ü açılış senesi ilan etti.

B
üyükşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Zorluoğlu, daha 

yaşanılabilir bir Trabzon için 
söz verdiği projeleri hayata 
geçirmeye devam ediyor. 
“Trabzon'u renklerini 
koruyarak geliştireceğiz” 
sloganıyla göreve başlayan 
Başkan Zorluoğlu; 
tamamlanan, yapımı devam 
eden ve yapmayı planladığı 
projelerle şehrin çehresini 
değiştiriyor. İlk kez hayata 
geçirdiği projelerle her 
kesimin takdirini kazanan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, 18 ilçesi ve 
708 mahallesi bulunan 
Trabzon'un geleceğini 
planlamak adına yoğun 
gayret gösteriyor. Sosyal 
belediyecilik anlayışı ile de 
farkını ortaya koyan Başkan 
Zorluoğlu, esnaf ve 
vatandaşları da bir an olsun 
yalnız bırakmayarak dertlerini 
ve taleplerini dinliyor. Ortak 
akla verdiği önem 
doğrultusunda şehrin 
dinamikleri ve 18 ilçenin 
mahalle muhtarlarıyla da sık 
sık bir araya gelen Başkan 
Zorluoğlu, proje çalışmalarını 
da yerinde incelemeye özen 
gösteriyor. Başkan Zorluoğlu, 
Trabzon'un her alanda 
büyümesi ve gelişmesi adına 
yürütülen çalışmalarla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.
“HEMŞEHRİLERİMİZİN 
GÖNLÜNE 
DOKUNUYORUZ”
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 
çerçeve doğrultusunda 
'Gönül Belediyeciliği' 
alanında çok hassas 
davrandıklarını belirterek 
sözlerine başlayan Başkan 
Zorluoğlu, “Bir taraftan büyük 
yatırımlar ortaya koyarken bir 
taraftan da insanlarımızın 
gönlüne dokunmak benim 
için her şeyden önemli. AK 
Parti belediyeciliğinin 
mottosu; gönül belediyeciliği. 
Dolayısıyla ulaşılabilir bir 
belediye başkanı olmak ve 
sorunları ilk ağızdan öğrenip 
ona uygun çözüm 
üretebilmek, benim gönül 
belediyeciliği tarifim. Bu 
noktada sadece boş 
vakitlerimde değil 
programımda vakitler 
ayırarak 18 ilçemizdeki 
muhtarlarımızla, esnafımızla 
ve vatandaşımızla sıklıkla bir 

araya gelmeye, sıkıntılarını 
ve taleplerini yerinde 
dinlemeye özel önem 
veriyorum” diye konuştu.
2023 AÇILIŞ YILI OLACAK
2023'ü açılış senesi ilan 
ettiklerini de açıklayan 
Başkan Zorluoğlu, “Bölgede 
örneği olmayan Kadın Yaşam 
ve İstihdam Merkezi, 
Trabzon'a yakışacak 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali, Trabzon'u denizle 
buluşturacak Ganita-Faroz 
Sahil Düzenlemesi, 
çocukların ve gençlerin icat 
çıkarmasını sağlayacak 
Planetaryum ve Bilim 
Merkezi, tarihi dokusu 
korunarak yeniden inşa 
edilen Kadınlar Hali, şehrin 
otopark ihtiyacına çözüm 
olacak İskenderpaşa 
Otoparkı ve Çömlekçi 
Kentsel Dönüşüm projelerinin 
açılışı gerçekleştirilecek. Yine 
TİSKİ Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan Esiroğlu 
HES Projesi, Akoluk İçme 
Suyu Arıtma Tesisleri ve Ana 
İsale Hattı, Of İçme Suyu ve 
Paket Arıtma Tesisi, 
Şalpazarı Beşikdüzü Grup 
İçme Suyunun hizmete 
alınması ve Arsin İçme Suyu 
ve Arıtma Tesisinin açılışı 
yapılacak. Bir taraftan açılış 
tarihlerini belirlerken, diğer 
taraftan da yeni 
çalışmalarımızı planlıyoruz. 
Her şey Trabzon için. 
Projelerimiz şehrimize hayırlı 
olsun” ifadelerini kullandı.

“GANİTA-FAROZ 
TRABZON'U DENİZLE 
BULUŞTURACAK”
Trabzonluların merakla 
beklediği Ganita-Faroz 
Projesi çalışmalarını 
değerlendiren Başkan 
Zorluoğlu, “Ganita-Faroz 
Projesi, çok önem verdiğimiz 
vizyon projelerimiz arasında 
yer alıyor. Ganita, uzun 
zamandır biraz atıl kaldı. 
Ganita'yı tekrar 
Trabzonluların vakit 
geçirecekleri ve denizle 
buluşabilecekleri bir alan 
haline getirmeyi amaçladık 
ve bu yıl içerisinde halkımızın 
hizmetine sunacağız. 

Ganita'dan Faroz'a kadar 
yaptığımız yürüyüş ve bisiklet 
yolları, Faroz'dan sonra 
Beşirli'ye kadar var olan 
aksla birleşecek. Hedefimiz 
hemşehrilerimizin Ganita'dan 
bisiklet, kaykay ve patenle 
Akyazı Stadı'na kadar 
gidebilmesi. Proje 
tamamlandığında sadece 
Trabzon'un değil bölgenin en 
güzel sahil düzenlemesi 
olacak” dedi.

MEVCUT OTOGAR ŞEHRE 
YAKIŞMIYORDU
Trabzon halkının uzun 
yıllardır beklediği yeni otogar 
için şehre yakışır bir proje 
ortaya koyduklarını belirten 
Başkan Zorluoğlu, 
“Şehirlerarası Otobüs 
Terminali, son yıllarda 
Trabzon'un adeta kanayan 
yarası haline gelmiş önemli 
bir sorundu. Mevcut otogar 
ihtiyacı karşılayamaz hale 
gelmekle birlikte, görüntü 
olarak da Trabzon'a 
yakışmıyordu. 40 yıl önce 
yapılan otogarın yenilenmesi 
seçim vaatlerimiz 
arasındaydı. Sonuna 
geldiğimiz otogarı mayıs ayı 
içerisinde açmayı planlıyoruz. 
Trabzon'umuzun çok uzun 
yıllardır beklediği yeni otogar, 
son derece modern bir eser 
olarak şehrimize apayrı bir 
görünüm kazandıracak” 
ifadelerini kullandı.

“KARADENİZ 
BÖLGESİ'NDE İLK 
OLACAK”
Trabzon'da ilkler arasında yer 
alan ve her kesim tarafından 
takdirle karşılanan Kadın 
Yaşam ve İstihdam 
Merkezi'nde sona 
yaklaşıldığını dile getiren 
Başkan Zorluoğlu, “Burası 
tamamen kadınlarımıza özel 
bir kompleks olarak hizmet 
verecek. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü'nde hizmete 
açmayı planladığımız 

merkezimiz, dört ana 
bölümden müteşekkil büyük 
bir yaşam alanı olacak. 
İçerisinde yarı olimpik yüzme 
havuzu, fitnees salonu, spor 
salonu, kafeterya, sauna, fin 
hamamı gibi kısımların 
olduğu sosyal bölüm olacak. 
Psikolog, diyetisyen ve 
avukatın yer alacağı Kadın 
ve Aile Danışma Merkezi 
adında özel bir bölüm 
bulunacak. İçerisinde 
kadınların üretim yapacağı ve 
ürettiklerini satabilecekleri 12 
adet büyük atölyemiz yer 
alacak. Ve eğitim alanı olarak 
nitelendirdiğimiz güzel bir 
konferans salonu olacak. 
Ayrıca merkezimize gelip 
çocuklarını bırakabilecekleri 
yeri olmayan hanımlar için de 
çocuk oyun alanları 
oluşturduk. Şehrimize hayırlı 
olsun” dedi.

TÜRKİYE'DE 2'NCİSİ 
TRABZON'DA YAPILDI
Türkiye'de 2'ncisi Trabzon'da 
yapılan Sporda Performans 
Ölçüm ve Yetenek Seçim 
Merkezi çalışmaları ile ilgili 
değerlendirmede bulunan 
Başkan Zorluoğlu, “Seçim 
döneminde söz verdiğimiz 
projemiz, Türkiye'de 
Ankara'dan sonra Trabzon'da 
yapıldı. Burada özellikle 
sporcular sağlık kontrolünden 
geçirilecek. Trabzon gibi bir 
şehirde bütün sporcuların 
performanslarını ölçüp kayıt 
altına alabilecek verilerin elde 
edilebileceği çok önemli bir 
merkez olacak. Geçici kabulü 
yapıldı. Yakın zamanda 
açılışını gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu.

“İCAT ÇIKARMALARINI 
İSTİYORUZ”
Trabzon'da bir ilki daha 
gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Başkan Zorluoğlu, 
“Planetaryum ve Bilim 
Merkezi Projemizin şehrimize 

hayırlı olmasını diliyorum. 
Projemizin içerisinde bir adet 
gezegenevi (Planetaryum) 
var. Yine tasarım ve beceri 
atölyeleri ile çocuklarımızın,  
gençlerimizin tasarımlarını 
yapabilecekleri 3 adet atölye 
olacak. Ayrıca maker 
atölyeleri, robotik ve kodlama 
atölyeleri, keşif atölyeleri, 
sanal küre, sanal tur merkezi, 
güneş saati, 3 boyutlu hatıra 
resim köşesi, kafe ve fuaye 
alanlarından müteşekkil tam 
anlamıyla bir Planetaryum ve 
Bilim Merkezi'ni şehrimize 
kazandıracağız. Projenin 
fiziki gerçekleşmesi yüzde 
70'i geçmiş durumda. 
Trabzon insanı esasında 
mucittir. Biz de bu çerçevede 
çocuklarımızın, gençlerimizin 
icat çıkarmasını istiyoruz” 
dedi.

“ŞEHİR TARİHİNİN EN 
BÜYÜK ALTYAPI PROJESİ”
Trabzon tarihinin gelmiş 
geçmiş en büyük ve en 
kapsamlı altyapı çalışmasını 
hayata geçirdiklerini de 
vurgulayan Başkan 
Zorluoğlu, “Altyapının 
bütünüyle yenilenme vakti 
gelmiş, hatta geçmişti. 
Normalde belediye 
başkanları altyapı işine 
girmek istemezler. Çünkü 
altyapı işi olduğu gibi sıkıntı 
ancak biz şehrimiz için bu 
riski aldık. Neticede altyapı 
yapılmadan şehrin geleceğini 
planlamak mümkün değil. 
Ortahisar İçme Suyu Temini 
Projesi, sadece içme suyu 
hattı projesi değil, tüm 
merkez mahallelerinin başta 
içme suyu olmak üzere 
kanalizasyon, yağmur suyu, 
doğal gaz ve 
telekomünikasyon 
meselelerini büyük oranda 
çözen çok kapsamlı bir proje. 
Biz bu projeye 'beşi bir yerde' 
diyoruz. Bu proje açık ara 
Trabzon tarihinin belediyecilik 
anlamında en büyük altyapı 
projesidir. 2023 yılının 
ortalarında projeyi 
tamamladığımızda en az 50 
yıl ciddi altyapı yatırımına 
ihtiyaç kalmayacak” 
ifadelerini kullandı.

Ahmet KAMBUROĞLU

“NEDEN OLMASIN KÝ”
14 Mayıs 2023 Pazar günü seçim sinyali 
verilmiş oldu…
Herhangi bir netleşen bir gün yok…
Siyasi partilerde istifalar başlamıştı…
Milletvekilliği adayları kim olacağı merak 
konusu…
Kulisler yoğunlaştı gibi…
İsimler herkese göre değişkenlik 
gösteriyor…
Büyükliman'dan aday/adaylar var mı?
En son yapılan genel seçimlerde AK Parti 
Trabzon 1. Sıra Milletvekili olan 
Vakfıkebir'li Muhammet Balta'nın tekrar 
gösterileceği bilgiler mevcut…
Muhammet Balta, Büyükliman ve 
Vakfıkebir'in görünmez kahramanı...
Belki hiçbir basın/yayın organında 
görmüyoruz ama her zaman görünmez 
olmayı istedi.
Birilerinin yaptığı gibi sürekli basınla birlikte 
önde olmadı…
O buranın görünmez kahramanı…
Yapmış olduğu icraatlar onun insanlar 
üzerindeki reklamıdır…
Siyasi hayatı boyunca hep çalıştı…
Ailesinden fazla insanlara vakit ayırdı ama 
hiçbir zaman şikayetçi olmadı…
Trabzon Belediyesi, onun Trabzon İl 
Başkanı olduğu dönemde kazanıldı ve 
halen Trabzon Büyükşehir Belediyesi AK 
Parti'de…
Vakfıkebir ve Büyükliman onu daha 
üstlerde görmek istiyor…
Belki de bu seçimlerde görevi değişerek, 
bir bakanlık gelebilir…
Neden olmasın ki…
Birkaç yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcılığı yapmış biri olaraktan, alışık 
olduğu bir konum…
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili olarak görevini 
yürüten Muhammet Balta, bu iki görevin 
üstesinden gelebiliyor…
Siyasi bilgisi yüksek ve üstün 
çalışmalarından dolayı her türlü görevin 
üstesinden gelebilecek bir kişi…
**********************
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde, acil 
doktorları yönünden bir sıkıntı kalmadı…
10 tane Acil doktorumuz görevlerinin 
başında…
Branş doktorlarımıza baktığımızda Nöroloji 
ile KBB yok…
Türkiye'de doktor sıkıntısı olduğundan bu 
iki branş biraz sıkıntılı, bu sıkıntılı durum 
ise bazı hastanelere yansımış oluyor…
Nöroloji ve KBB aslında önemli bir branş…
Her hastanede olması gereken branşlar 
arasında ama Vakfıkebir Devlet 
Hastanesindeki kadrolar boş durumda…
Bu iki branş için önemli adımlar atılırsa, 
hastanemizde herhangi branş eksiğimizde 
kalmamış olacak…
**********************
Vakfıkebir'de 5154 öğrenci için yarıyıl tatili 
başladı…
Yoğun bir maratonun ardından öğrenciler 2 
haftalık tatilleri başlamış oldu…
Çocuklar yarıyıl tatillerinde kartopu 
oynamak istediler ama kar henüz daha 
yağmış değil…
İlerleyen günlerde kar yağışı başlarsa, 
onlarda hem kartopu oynarlar hemde 
kardan adam yaparlar…
**********************
Trabzon'un yüzyılı 2023 damga vuracak 
diyorlar…
İlçelerdeki barınaklar kuruldu ve ilçe halkı, 
çocuklar rahata kavuştu mu diyecekler?
Damga vuralım ve güzel projeler üretelim 
ama ilçede barınaklar oluşturalım…
Barınak kurulursa herkes rahat edecek 
emin olun…
Sokak hayvanları rahatlayacak…
İlçede yaşayan çocuklar ve kadınlar 
rahatlayacak…
Bunu da başarabilirsek, ne güzel olacak…

Ç
iftçilerin 2022 yılında 2 bin 
158 lira 08 kuruş olan 
tarım BAĞ-KUR 
primlerinin 2023 yılında 3 

bin 452 lira 76 kuruş olduğunu 
ifade eden Başkan Kılıç, 
“Hazine teşvik indirimi ile 2 bin 
952 lira 36 kuruş olan bu tutarı 
çiftçilerimizin ödeme imkânı 
bulunmuyor” dedi. Yaptığı 
açıklamada, yüzde 60 oranında 
gerçekleşen prim artışına 
kolaylık sağlanması, prim 

ödeme gün sayısı 15 güne 
indirilmesini isteyen Başkan 
Kılıç, “Çiftçilerimizin tarım BAĞ-
KUR primlerine uygulanan 
yüzde 5 oranındaki Hazine 
teşvik indirimi Ocak ayında 
açıklanan enflasyon oranı göz 
önüne alınarak makul bir 
düzeye yükseltilmelidir. Eğer 
müdahale edilmezse 2023 yılı 
artan prim oranları ile tarımda 
kayıt dışılık artacak. Tarım 
BAĞ-KUR'lu çiftçilerimiz sosyal 
güvenlik hakkından mahrum 
kalacaktır” dedi. Başkan 
Muhammet Kılıç, Sosyal 
Güvenlik Kurumu verilerine 
göre; 2016 yılında 717 bin 876 
kişi zorunlu tarım BAĞ-KUR'lu 
olduğunu, son verilere 
bakıldığında yüzde 23,79 düşüş 
ile tarım BAĞ-KUR'lu çiftçi 
sayısının 547 bin 75'e düştüğü 
görüldüğünü hatırlattı.

ÇİFTÇİ BAĞ-KUR PRİMİNİ ÖDEYEMİYOR
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, tarım BAĞ-KUR primlerinin
düşürülmesini talep ederek çiftçilerin yüksek birimleri ödemesinin zor olduğunu söyledi.

BGC'DEN GENÇ'E BASIN MÜZESİ TEŞEKKÜRÜ
Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Aydın Gelleci, geçtiğimiz günlerde
kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Trabzon'a Basın Tarihi Müzesini kazandıran
Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç'e teşekkür plaketi takdim etti.

B
GC Başkanı Aydın 
Gelleci, Başkan 
Genç'e plaketini 

Çarşıbaşı ilçesine bağlı 
Yavuz Mahallesi'ne ziyareti 
sırasında takdim etti. 
Burada bir konuşma yapan 
Aydın Gelleci, “Ortahisar 
Belediye Başkanımız 
Sayın Ahmet Metin Genç, 
Ortahisar'da açtığı 
müzelerle tarih yazıyor. 
Basın sektörüne de önemli 
desteklerde bulunuyor. 

Geçtiğimiz günlerde 10 
Ocak'ta Trabzon'da bir ilke 
imza atarak Basın Tarihi 
Müzesinin şehrimize ve 
bölgemize kazandırdı. 
Kendisine Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti adına 
teşekkür ediyor ve bu 
plaketi takdim ediyoruz. Bu 
plaketi aslında 10 Ocak'ta 
düzenlediğimiz Büyükliman 
Buluşmaları etkinliğinde 
takdim edecektik ancak 
Başkanımız 

rahatsızlığından dolayı 
katılamamıştı. Kendisine 
bir kez daha teşekkür 
ediyoruz.” dedi.
Başkan Ahmet Metin 
Genç, Basın Tarihi 
Müzesi'nin seçim 
taahhütleri arasında yer 
aldığını belirterek, 
“Trabzon basını diğer 
Anadolu şehirlerinden hep 
bir adım öndedir. Biz de 
bunun bilincindeyiz. 
Bundan önce olduğu gibi 
bundan sonra da 
basınımızın yanında 
olmaya devam edeceğiz. 
Bu anlamlı plaket için 
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti yönetimine, 
üyelerine ve başkanı çok 
değerli kardeşim Aydın 
Gelleci'ye teşekkür 
ediyorum.” dedi.



Halkı Kin Ve Düşmanlığa 
Tahrik Veya Aşağılama Suçu 
Hakkında Değerlendirmeler
Giriş
Bu haftaki yazımda 'Halkı kin 
ve düşmanlığa tahrik veya 
aşağılama' suçu, suçun tespiti 
ve uygulamasında dikkate 
alınması gereken hususları 
kısaca açıklamaya çalışacağım. 
Söz konusu suçun düzenlemesi 
şu şekildedir;
TCK Madde 216- Halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik veya 
aşağılama suçu
(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge 
bakımından farklı özelliklere 
sahip bir kesimini, diğer bir 
kesimi aleyhine kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik eden 
kimse, bu nedenle kamu 
güvenliği açısından açık ve 
yakın bir tehlikenin ortaya 
çıkması halinde, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.
(2) Halkın bir kesimini, sosyal 
sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet 
veya bölge farklılığına 
dayanarak alenen aşağılayan 
kişi, altı aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Halkın bir kesiminin 
benimsediği dini değerleri 
alenen aşağılayan kişi, fiilin 
kamu barışını bozmaya elverişli 
olması halinde, altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.
Yasada farklı unsurlara sahip 

farklı suç tiplerinin düzenlendiği 
görülmektedir. İlk fıkrada, 
“halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik” şeklinde bir suç tipi 
tanımlanmışken, diğer 
fıkralarda “halkın bir kesimini 
aşağılama” ve “halkın bir 
kesiminin benimsediği dini 
değerleri aşağılama” şeklinde 
suç tiplerine yer verildiği 
görülmektedir.
Bu maddede tanımlanan suç, 
somut tehlike suçudur. Bu 
somut tehlikenin gerçekleşip 
gerçekleşmediği belirlenirken, 
kişinin tahrik oluşturabilecek 
nitelikteki söz ve 
davranışlarının neden olduğu 
tehlike durumuna bakılması 
gerekmektedir.
(1) Maddenin birinci 
fıkrasında tanımlanan “Halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik” suçu, 
hukuk devleti olma standardı 
yüksek olan birçok ülkenin 
Ceza Kanunlarında yer 
almaktadır. Hiçbir devlet, 
vatandaşları arasında, 
muayyen özelliklere sahip bir 
kesiminin diğer kesimi aleyhine 
kin ve düşmanlığa, öç almayı 
gerektirecek şiddetli nefrete 
yönlendirilmesine seyirci 
kalamaz.
Öte yandan çağdaş dünyada, 
gelişmenin temel dinamiği 
olarak düşünceyi açıklama ve 
yayma hürriyeti kabul 
edilmektedir. Bu bağlamda; 
kişilerin düşündüklerini hür 
bir ortamda söyleyebilmeleri, 

demokratik toplumun varlığı 
için zaruri sayılan 
unsurlardandır. Söz konusu 
suç tanımı, bu düşünceler 
dikkate alınarak yapılmıştır.
Suçu oluşturan “tahrik”, soyut 
saygısızlık ve reddin ötesinde, 
bir halk kesimine karşı 
düşmanca tavırlar 
gösterilmesini sağlamaya veya 
bu tür tavırları pekiştirmeye 
objektif olarak elverişli olmalıdır. 
Fail sübjektif olarak da bu 

amacı gütmeli, halk kesimini 
kin ve nefrete tahrik etmelidir. 
Bu kapsamda salt yüz çevirme, 
soyut bir ret veya saygısızlık 
ifade eden bir davranışta 
bulunma veya bu yönde sözler 
sarfetme, suçun gerçekleşmesi 
bakımından yeterli değildir. 
Fiilin suç teşkil etmesi için 
bunların ötesinde, ağır ve 
yoğun bir tarzda kin ve 
düşmanlığa tahrikin var 
olması gerekir. Failin fiili, adet 
ve şahıs olarak muayyen 
olmayan toplum kesimi 
üzerinde kin ve nefret 

duygularının oluşumuna veya 
mevcut duyguların pekişmesine 
etkide bulunmalıdır.
Kin, “öç almayı gerektirecek 
şiddetli düşmanlık hareketlerin 
zeminini oluşturan psikolojik bir 
hâl”; düşmanlık ise, “husumet 
beslenen konuya karşı 
düşünerek, tasarlayarak zarar 
vermeye, onu mağlup etmeye 
yönelmiş kin duygusu” olarak 
da tanımlanabilir. Şu hâlde kin 
ve düşmanlık; “husumet 

beslenen konuya karşı 
tasarlayarak zarar vermeye, 
öç almayı gerektirecek 
şiddette nefret duymaya 
yönelik hareketlerin zemini 
oluşturan psikolojik bir hâl” 
olarak açıklanabilir.
Fıkra metninde; fiilin kamu 
güvenliğini tehlikeye düşürecek 
biçimde yapılması arandığı için, 
suç; soyut tehlike suçu 
olmaktan çıkarılmış, somut 
tehlike suçu hâline getirilmiştir. 
Bu suretle, çağdaş hukuktaki 
soyut tehlike suçlarını azaltma 
yönündeki eğilim dikkate 

alınmış, temel hak ve 
hürriyetlerin kullanım alanı 
genişletilmiştir. Bu düzenleme 
sayesinde “kin ve düşmanlık” 
ibaresinin anlamı da dikkate 
alındığında sadece “şiddet 
içeren ya da şiddeti tavsiye 
eden tahrikler” madde 
kapsamında 
değerlendirilebilecektir.
Söz konusu suçun oluşması 
için, kamu güvenliğinin 
bozulması tehlikesinin somut 
olgulara dayalı olarak varlığı 
gereklidir. Bu tehlike, somut 
bir tehlikedir. Bu somut 
tehlikenin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini belirlerken 
failin söz ve davranışlarının 
neden olduğu tehlike 
neticesinin gerçekleşmesi 
gerekir. Hâkim, kullanılan 
ifadeler dolayısıyla bu 
tehlikenin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini, dayanak 
noktalarını göstermek suretiyle 
belirleyecektir. Bu kapsamda, 
kişinin söz ve davranışlarının 
kamu güvenliğini bozma 
açısından yakın bir tehlike 
oluşturduğunun tespit 
edilmesi gerekir. Kişinin söz 
ve davranışlarının, halkın bir 
kesimi üzerinde tahrik konusu 
fiillerin işleneceği hususunda 
duyulan endişeyi haklı kılacak 
bir etki oluşturması gerekir. 
İfade özgürlüğü ile bu tip 
tehlike suçları arasında “açık 
ve mevcut tehlike” kriterinin 
var olması gerekir. Buna göre, 

yapılan konuşma veya öne 
sürülen düşünceler toplum 
açısından açık ve mevcut bir 
tehlike oluşturduğu takdirde 
yasaklanabilmekte, keza 
böyle bir tehlikenin varlığı 
somut olarak, açıkça tespit 
edilmedikçe söz konusu 
suçtan dolayı cezalandırma 
yoluna gidilemez.
(2) Maddenin ikinci fıkrasında 
halkın sosyal sınıf, ırk, din, 
mezhep, cinsiyet veya bölge 
bakımından farklı bir kesiminin 
alenen aşağılanması suç 
sayılmıştır.
Suçun oluşması için fıkrada 
belirtilen özelliklere sahip ve 
halkın bir kesimini oluşturan 
gayrimuayyen sayıdaki kişilerin 
aşağılanması, tahkir edilmesi 
gerekir. Bu fıkrada, kamu 
barışını korumak amacıyla 
halk kesimlerinin alenen 
aşağılanması, suç olarak 
tanımlanmıştır.
(3) Maddenin üçüncü 
fıkrasında bir halk kesiminin 
benimsediği dinî değerlerin 
alenen aşağılanması, suç 
hâline getirilmiştir. Fiilin 
cezalandırılabilmesi için, “kamu 
barışını bozmaya elverişli” 
olması gerekir.
Konuyla ilgili 
karşılaşabileceğiniz 
mağduriyetler ve süreçle ilgili 
herhangi bir sıkıntı yaşamamak 
adına konu hakkında bir 
avukattan destek almanız 
büyük bir önem arz etmektedir.

Büyükliman
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rabzon Büyükşehir 

TBelediyesi tarafından, 
Vakfıkebir sahilinde, 

Kemaliye Mahallesi, Yavuz 
Selim Camii ile Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi arasında 
bulunan rekreasyon alanında 
yapılacak olan kapalı otopark ve 
pazaryeri projesinde; 17 bin 135 
metrekare peyzaj alanı, 3 bin 
887 metrekare kapalı otopark 
ve pazaryeri bulunacak.  
Sözleşmenin imzalanmasından 
sonra 5 gün içerisinde iş teslimi 
yapılarak en geç 350 takvim 
gününde tamamlanarak hizmete 
girecek. Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Daire 
Başkanlığında 14 Şubat 2023 

Salı günü Saat 11.00'de 
yapılacak olan ihalenin 
dokümanı bedelsiz olarak EKAP 
üzerinden görülebiliyor.
“ÖNEMLİ BİR İHTİYACA 
CEVAP VERECEK”  
Vakfıkebir'de pazaryeri esnafı 
ve ilçe halkının yanı sıra 
bölgede yaşayan insanlarında 
merakla beklediği proje 
tamamlandığında ilçe hem 
modern bir pazaryerine hem de 
kapalı bir otopark ve çevresinde 
sosyal bir alana kavuşmuş 
olacak. Son teknolojik sistemler 
kullanılarak çağın getirdiği 
modernizasyonda yapılacak 
olan pazaryerinin ihale edilecek 
olmasından duydukları 

memnuniyeti dile getiren 
Vakfıkebir halkı, “İlçemizin 
önemli bir ihtiyacına cevap 
verecek olan pazaryeri 
projesinin ihale edilecek olması 
bizleri son derece mutlu etmiştir. 
Hem pazaryeri hem otopark 
hem de sosyal alanlar olacak. 
Eski pazaryerimiz de yaşanan 
sorunlar son bulacak. Bir yılda 
tamamlanacak olması da son 
derece önemli. Bu önemli 
projenin ilçemize gelmesine 
vesile olan Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Zorluoğlu'na ve ekibine, 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Sayın Muhammet Balta'ya 
teşekkür ediyoruz” dediler.    

VAKFIKEBİR PAZARYERİ İHALE EDİLİYOR
Vakfıkebir'de ve bölgede merakla beklenen kapalı otopark ve pazaryeri projesi 14 Şubat 2023 tarihinde ihale ediliyor. 

VAKFIKEBİR'DE 5154 ÖĞRENCİ
YARIYIL KARNE HEYECANI YAŞADI
Vakfıkebir İlçesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne dağıtım töreni İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın'ın katılımı ile Cumhuriyet İlk/Ortaokulunda gerçekleşti.

S
ınıfları gezerek öğrencilere 
karnelerini dağıtan İlçe 
Kaymakamı Dr Hacı Arslan 

Uzan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın karne alan öğrencilere 
tatil döneminde dinlenmeleri, eksik 
olduğu konuları tekrar edip kitap 
okumaları, verimli ve eğlenceli 
zaman geçirmeleri önerilerinde 
bulunarak öğrencilere, ailelerine ve 
öğretmenlere iyi tatiller dilediler.  
Ayrıca yarışmalarda dereceye 

giren öğrencilere ödülleri verildi.
“VAKFIKEBİR'DE 5154 
ÖĞRENCİ YARIYIL KARNE 
HEYECANI YAŞADI”
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın okulların yarı yıl 
tatiline girmesi nedeniyle karne 
dağıtım töreninde yaptığı 
açıklamada, "Başta öğrenci, 
öğretmen ve yöneticilerimiz olmak 
üzere tüm velilerimize, eğitim 
çalışanlarımıza ve eğitime katkı 

sağlayan herkese teşekkür 
ederim." dedi. Müdür Ahmet Altın, " 
2022-2023 eğitim-öğretim yılının 
birinci dönemini tamamlamış 
bulunuyoruz. Başta öğrenci, 
öğretmen ve yöneticilerimiz olmak 
üzere tüm velilerimize, dönemi 
başarıyla tamamlanmasında 
gösterdikleri gayret ve 
fedakârlıkları sebebiyle eğitim 
çalışanlarımıza ve eğitime katkı 
sağlayan herkese teşekkür ederim 
dedi.”  Müdür Altın,”Vakfıkebir 
İlçemizde 411 ana sınıfı, 1228 
ilkokul, 1268 ortaokul ve 2247 lise 
olmak üzere toplatma 5154 
öğrencimizin yanı sıra 22 Anaokulu 
öğretmeni, 305 Branş öğretmeni 
ve 53 idareci olmak üzere 
toplamda 450 eğitim-öğretim 
görevlisi ile birlikte yarıyılı 
tamamladık. Daha büyük ve güzel 

işler başarmanın planlanacağı bir 
dinlenme molası mahiyetindeki 
yarıyıl tatilinin ardından sağlıklı ve 
başarılı yeni bir dönemde 
görüşmek dileğiyle iyi tatiller 
diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum dedi.”   
12 Eylül 2022'de başlayan 2022-
2023 eğitim öğretim yılının birinci 
dönemi sona erdi. İlk ve 
ortaöğretim kurumlarındaki 
yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-
öğretim yılının yarıyıl tatilini 
yapmak üzere karnelerini aldı ve 
tatil başladı. Yaklaşık ülke 
genelinde 19 milyon öğrencinin 
karne aldığı iki haftalık yarıyıl 
tatilinin ardından ikinci dönem, 6 
Şubat'ta başlayacak. 14-24 Nisan 
2023'te ise ikinci ara tatil dönemi 
olacak. Eğitim öğretim dönemi ise 
16 Haziran 2023'te sona erecek.

27.01.2023

akfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi Merkez 

VYeni Camii önünde düzenli olarak 
vatandaşlardan kan bağışı toplayan 

KIZILAY Kan Alma Aracı'na düzenli olarak kan 
bağışında bulunan ve arkadaşları arasında 
“KANMATİK LÜTFİ” olarak çağırılan 40 yıllık 
esnaf Lütfi Kudu, dün 36. kez yaptığı kan 
bağışında “hastalar için çağırdılar geldim” diyerek 
kan bağışında bulundu. Yaptığı 36. kan bağışı 
nedeniyle sitemize açıklamada bulunan Kudu;  
kan herkese lazım. Ancak bizler lazım olduğunda 
kan veriyoruz. Kan ihtiyacımız olduğunda da 
panikliyoruz. Oysa kan her zaman lazımlı olan bir 
sıvı. Vücudumdaki kan fazlası rahatsızlık 
yaratıyor. Kan vererek hem rahatlıyorum hem de 
bir vatandaşımızın ihtiyacını karşılıyorum. Kan 
bağışlamak insanı gençleştiriyor, hayata bağlıyor. 
Herkesi kan bağışçısı olmaya davet ediyorum" 
diye konuştu.

36. KEZ KAN
BAĞIŞINDA
BULUNDU
Vakfıkebir İlçesi'nde esnaflık yapan Lütfi Kudu, düzenli
olarak Kızılay'a 36. kez kan bağışında bulundu.

“Halkı K�n Ve Düşmanlığa
Tahr�k Veya

Aşağılama Suçu
Hakkında Değerlend�rmeler”

Av. Gürbüz KAMBUROĞLU

HUKUKTA BU HAFTA
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Osman KOYUNCU

HALK İRADESİ Mİ YOKSA ŞAHIŞ GÖRÜŞÜ MÜ?
iderler toplumları peşlerinden 

Lsürüklemesi için genelde iki yolu 
izlerler.  Kimisi dini, kimisi de ırkçılığı 

kullanır. Bu ikisini siyasette birlikte 
kullananlar uzun yıllar iktidarda kalabilir ve 
bu liderlerin yaptığı kusurlar bazı halk 
kesiminde fazla görülmez. Din, genelde 
geri kalmış toplumlarda kullanılırken 
ırkçılık dindar olmayan toplumlarda 
kullanılabilir. Hukuk sistemi oturmuş 
toplumlar, karizmatik liderlere fazla 
ehemmiyet vermezler, kişilerden çok 
kurallara güvenirler, kişiler yanılabilir, 
kandırılabilir veya korkutulabilirler.  Şu 
lider başımızda olsa ülke kazanır şu olsa 
kaybeder diye bir endişeleri yoktur.  Onlar, 
sistemimiz iyi olursa, kuvvetler ayrılığı tam 
uygulanırsa, hukuk sistemi düzgünse ülke 
kazanır derler.

   Gelişmemiş ülkeler, liderlerin karizması 
veya basın yolu ile şişirilmiş karizmalar 
üzerinden yürür. İnsanların kendilerine 
güveni ve gerekli ilmi alt yapısı yoksa bu 
liderlere kurtarıcı gibi sarılırlar. 
Devletlerarası ilişkiler, bu liderlerin diğer 
ülke liderleri ile olan ahbaplık üzerinden 
yürür, ben şu lidere kızdım o ülke ile 
ilişkileri kesiyorum diyebilir. Eğer kutsal 
değerler siyaset, makam, mevki ve 
menfaat gibi şeylerde kullanılırsa bu 
manevi değerler diğer insanlar 
nazarındaki özelliğini yitirir. 

   Allah mahlûkatı yarattı ve yalnız 
insanlara akıl ve irade vererek kâinatta 
kendi adına tasarruf yetkisi verdi. Kâinat 

zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Hayır şer, iyi 
kötü, artı eksi, kadın erkek, bunların 
birisini kaldırırsan diğeri bir şeye yaramaz. 
Kadınsız erkekten bir şey olmayacağı gibi 
erkeksiz kadından da bir şey olmaz. 
Zıtlıkları kaldırırsan kâinattaki gelişmeyi 
durdurursun. Onun için peygamberimiz 
küfür devam eder fakat zülüm devam 
etmez der. Dini siyasette kullanan liderler, 
dini korumak, kötülükleri engellemek 
adına insanların iradesini göz ardı ederek, 
özgürlükleri engelleyerek dini korumaya 
çalışıyor. Dinin sahibi dinini daha iyi korur. 
Zıtlıklar içinde küfrün yeri var fakat zulmün 
yani adaletsizliğin yeri yoktur. Tarihte 
zülüm yapan devletlerin yıkıldığını fakat 
küfürde kalıp adaleti uygulayan devletlerin 
devam ettiğini görürsün. Kötülükleri 
özgürlükleri kısarak hukuku askıya alarak 
koruyamazsın. Kötülükler eğitimle 
korunur, kanunla değil. Masanın üzerine 
sarılmış bir şey koyup çocuklara sakın 
buna yanaşmayın derseniz, yasağa karşı 
ilgi fazla olduğundan çocuk merak eder 
onun etrafında döner. Peygamberimiz 
aleyhinde bir kitap yazıldı, Humeyni bu 
kişiyi öldürene 10 milyon dolar ödül 
vereceğini söyledi. Bu durum bütün 
dünyada merak uyandırdı çok az satılacak 
olan bir kitap merak yüzünden milyonlarca 
satıldı, merak uyandırılmasaydı bu kadar 
çok satılmayacaktı. Yaban arıları 
uğraşıldıkça hücumları fazla olur, pisliği 
karıştırdıkça daha çok kokar. 
Kötülüklerden korunmak için daha çok 
özgürlük daha iyi hukuk ve daha iyi bir 
eğitim lazımdır.  

“Muhtar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi” kapsamında Trabzon Üniversitesinde düzenlenen
törende Vakfıkebir'li muhtarlar Bakan Soylu adına Vali Ustaoğlu'na ekmek takdiminde bulundular. 

HABER

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA
PARİS'TE BÜYÜK İLGİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Paris 61 Trabzon Derneği tarafından düzenlenen dayanışma gecesine katıldı. 

VAKFIKEBİR'Lİ MUHTARLAR
EKMEK HEDİYE ETTİ

“Muhtar Destek AFAD 
Gönüllüsü Oluyor Projesi” 
kapsamında Vakfıkebir 
İlçemizde görev yapan 
muhtarlarımız arasından 
eğitimlerini tamamlayarak 
Destek AFAD Gönüllüsü olmaya 
hak kazanan 17 muhtarlarımız 
ile AFAD Gönüllülük Sistemine 
kayıtlarını yaptırarak saha 
eğitimlerini tamamlayan 
gönüllülerimize, Trabzon 

Üniversitesi Mahmut Goloğlu 
Kültür Merkezi'nde Destek 
AFAD Gönüllüsü kimlik kartları 
takdim programı düzenlendi. 
“EKMEK TAKTİM ETTİLER”
Programa daha önceden 
katılacağı bildirilen İçişleri 
Bakanı Sayın Süleyman Soylu 
için Vakfıkebir'li muhtarlar 
tarafından isminin yazılı olduğu 
meşhur Vakfıkebir ekmeği 
yaptırıldı. Sayın Bakan 

Süleyman Soylu'nun yoğun 
işleri dolayısı ile katılamadığı 
programda Bakanın isminin 
yazılı olduğu dünyaca meşhur 
Vakfıkebir ekmeği Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir 
ve Büyükliman Mahallesi 
Muhtarı Sadık Aydın 
tarafından Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu ve AFAD 
Başkanı Yunus Sezer'e 

Vakfıkebir'li muhtarlar adına 
takdim edildi. Düzenlenen 
törende AFAD Gönüllüsü 
muhtarlar ve Vakfıkebir ilçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan sahneye çağırılarak 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 
ve AFAD Başkanı Yunus Sezer 
tarafından gönüllülük örneği 
göstermelerinden dolayı plaket 
takdim edilerek teşekkür etildi. 

emşehrilerinin yoğun 

Hilgisiyle karşılanan 
Başkan Zorluoğlu, 

sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında Paris61 Trabzon 
Derneği ve Almanya'daki 
vatandaşlar tarafından 
bağışlanan akülü engelli 
araçlarının şubat ayı içerisinde 
Trabzon'da dağıtılacağının 
müjdesini verdi.
 Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Fransa'nın 
Paris şehrinde bulunan Paris61 
Trabzon Derneği tarafından 
gerçekleştirilen “Hepimiz Bir 
Engelli Adayıyız” temalı 
dayanışma gecesine katıldı. 
Başkan Zorluoğlu'nun büyük ilgi 
gördüğü etkinliğe; Paris 
Başkonsolosu Serdar 
Belentepe, Garges-lès-
Gonesse Belediye Başkanı 
Benoît Jimenez, hemşehri 
derneklerinin başkanları ve çok 
sayıda davetli katıldı.
AKÜLÜ ARAÇLAR İHTİYAÇ 

SAHİPLERİNE 
ULAŞTIRILACAK
Paris'te bulunan hemşehrileriyle 
bir arada olmaktan memnuniyet 
duyduğunu belirten Başkan 
Zorluoğlu, “Çok anlamlı bir 
gecede bir arada olmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. 
Paris61 Trabzon Derneği 
tarafından bağışlanan 90 adet 
akülü engelli aracını ve 
Almanya'daki 
hemşehrilerimizden temin 
edilen akülü araçları 
Trabzon'daki ihtiyaç sahiplerine 
en kısa sürede ulaştıracağız. 
Paris61 Trabzon Dernek 
Başkanı Avni Bey'e, yönetim 
kuruluna ve desteğini 
esirgemeyen tüm 
hemşehrilerimize teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
BAŞKAN: PROJELERİMİZ 
DEVAM EDECEK
Paris61 Trabzon Dernek 
Başkanı Avni Başkan ise 
Başkan Zorluoğlu'nun 

davetlerine icabet etmesinden 
büyük mutluluk duyduklarını 
belirterek, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi ile sosyal sorumluluk 
projelerine devam edeceklerini 
söyledi.
TRABZONSPOR FORMASI 
HEDİYE ETTİ
Başkan Zorluoğlu, Fransa 
temasları kapsamında Paris 
Büyükelçisi Ali Onaner'i de 
makamında ziyaret ederek 
kendisine Trabzonspor forması 
hediye etti.
CAMİ İNŞAATINI İNCELEDİ
Başkan Zorluoğlu, Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği Başkan 
Yardımcısı Mustafa Çelebi ile 
Fransa'da yapımı devam eden 
Küba Montfermeil Camii 
inşaatını inceledi. Öte yandan 
Uluslararası Demokratlar Birliği 
Paris Bölge Başkanlığını da 
ziyaret eden Zorluoğlu, 
Avrupa'da yaşayan Türklerin 
karşılaştığı sorunları ve talepleri 
dinledi.

OKULLARDA GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
VE GIDA İSRAFI EĞİTİMİ VERİLDİ
Vakfıkebir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliğine
Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda ilköğretim ve
ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi.

akfıkebir İlçe Tarım ve 

VOrman Müdürlüğünde 
görevli Gıda Mühendisleri 

tarafından Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu öğrencilerine 
"Okullarda Gıda Güvenilirliği, 
İsraf" ve "Sağlıklı Beslenme" 
konularında eğitim verildi. Tarım 
ve Orman Bakanlığı'nın stratejik 
planında yer alan "Okullarda 
Gıda Güvenilirliğine Yönelik 
Uygulamaları Geliştirmek" 
hedefi doğrultusunda 2022-2023 
eğitim öğretim yılında "Okullarda 
Gıda Güvenilirliği, Gıda İsrafı ve 

Beslenme" konularında eğitim 
verildi. Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulunda eğitim gören 
öğrencilere güvenilir gıda, genel 
hijyen, gıda hijyeni, mikroplar ve 
bulaşma yolları, gıda 
zehirlenmesi, belirtileri ve dikkat 
edilmesi gereken hususlar, 
gıdalarda oluşabilecek riskler, 
risklerin bulaşma şekilleri ve 
önleme tedbirleri, gıdaları 
saklama koşulları, alışverişte, 
okul kantin ve 
yemekhanelerinde, beslenme 
çantalarında dikkat edilmesi 

gereken hususlar, temizlik nedir, 
nasıl yapılır, ellerimizi ne zaman 
ve nasıl yıkamalıyız, Alo 174 
Gıda Hattı, israf nedir, nasıl 
oluşur, israfı önlemek için 
alınacak tedbirler konularında 
Vakfıkebir Tarım ve Orman 
Müdürlüğü'nde görevli Gıda 
Mühendisleri Elif Hürfikir ve 
İbrahim Furuncu tarafından 
bilgilendirici sunum 
yapıldı.Sunum sonunda soru 
cevaplarla katılım sağlanarak 
eğitimin öğrenciler üzerindeki 
etkileri belirlendi.

27.01.2023

urtdışı görevini 

Ytamamlayıp yurda dönen 
Yavuzyılmaz Müftü Küçük 

ile bir süre sohbet etti. İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, ziyaretleri 
için kendilerine teşekkür etti, Yurt 
içinde yapacakları hizmetlerinde 
başarılar diledi. Vakfıkebir 

ilçemizin yetiştirdiği önemli 
değerlerden birisi olan Zeki 
Yavuzyılmaz, 2011-2019 yılları 
arasında Bolu Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünde Müdür olarak 
görev yapmakta iken 01.08.2019 
tarihli Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle T.C. Azerbaycan 

Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşavirliğine atanarak burada 3 
yıl boyunca başarılı çalışmalara 
imza attı. Yurt dışı görevini 
tamamlayarak yurda dönen 
hemşehrimiz Zeki Yavuzyılmaz'a 
yeni atanacağı görevinde 
başarılar diliyoruz.

YAVUZYILMAZ'DAN MÜFTÜLÜĞE ZİYARET 
Diyanet İşleri Başkanlığı Azerbaycan-Bakü Din Hizmetleri Müşaviri
Zeki Yavuzyılmaz Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük' ü makamında ziyaret etti.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m



Büyükliman
Postası 5 HABER 27.01.2023

VAKFIKEBİR ŞEHİDİNİ UNUTMADI
Vakfıkebirli Şehit Polis Özel Harekat Memuru Mahmut Bilgin şahadetinin
yıl dönümünde Merkez Yeni Camiinde anma programı düzenlendi.

17 Ocak 2016 yılında Şırnak'ın 
İdil ilçesinde zırhlı aracın geçişi 
sırasında PKK'lı teröristlerin 
saldırısı sonucu şehit düşen 
Polis Özel Harekat Memuru 
Mahmut Bilgin'in cenazesi, 
Ankara'nın Beypazarı ilçesine 
defnedilmişti. Vakfıkebirli Şehit 
Polis Özel Harekat Memuru 
Mahmut Bilgin şahadetinin yıl 
dönümünde Vakfıkebir Merkez 
Yeni Camiinde anma programı 
düzenlendi. Merkez Yeni 
Camiinde düzenlenen 
Program Kur'an-ı Kerim 
Tilaveti ile başladı, ardından 

İlçe Müftü Vekili Halil Güneş'in 
“Şehitlik ve Şehadet” Konulu 
sohbetiyle devam etti. 
Programa İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, kurum amirleri, Şehit 
Bilgin'in ailesi, mesai 
arkadaşları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
VAKFIKEBİR ŞEHİDİNİ 
DUALARLA ANDI
'Nur yüzlü şehit' olarak 
arkadaşları arasında tarif 
edilen Polis Özel Harekat 
Memuru Mahmut Bilgin babası 

ile aynı mesleği yapıyordu. 
Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı 
teröristlerin zırhlı polis aracının 
geçişi sırasında düzenlediği 
saldırıda şehit düşen 3 
polisten biridir. Trabzon ili 
Vakfıkebir İlçesi Kirazlık 
mahallesinden olan Mahmut 
Bilgin, meslektaşlarını yalnız 
bırakmamak için çatışma 
bölgesine gönüllü olarak 
gitmişti. 1993 doğumlu olan 
Şehit Mahmut Bilgin'in babası 
Yusuf Bilgin de Beypazarı 
Bölge Trafik Amirliğinde polis 
memuru olarak görev 
yapmaktaydı. Şehit Polis Özel 
Harekat Memuru Mahmut 
Bilgin'in adı, polis olan 
babasının görev yaptığı 
Beypazarı Bölge Trafik 
Denetleme İstasyon Amirliği'ne 
verilmiştir. Yoğun katılımla 
gerçekleşen anma programı 
İlçe Müftü vekili Halil Güneş in 
duygu dolu duası ile sona erdi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1.DÖNEMİ DEĞERLENDİRDİ
2022-2023 Eğitim Öğretim yılı 1.Dönemi 20.Ocak. 2023 Cuma günü sona ermişti. Vakfıkebir Milli Eğitim
Müdürlüğü 5 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak olan 2.Dönem için hazırlıklarını hızlandırdı.

24.01.2023 Salı günü 
Vakfıkebir Öğretmenevinde, 
saat 10.00 'da yapılan 
toplantıya Vakfıkebir Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet ALTIN, 
Şube Müdürleri Ömer 
BAŞTAN, Şeref İÇOĞLU, İSG 
Uzmanı A.FARUK AKSOY, Şef 
O.Nazi TURAN ve Okul 
Müdürleri, Halk Eğitim ve 
Öğretmenevi müdürleri katıldı. 

Toplantıda, İSG Uzmanı 
A.FarukAKSOY, Kantin 
Denetimleri ve İşyeri Güvenliği 
ile ilgili tespitlerini paylaştı. Mali 
İşler Şube Şefi O.Nazi TURAN 
Demirbaş iş ve işlemleri, 
yetkilendirme konularında bilgi 
verdi. Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet ALTIN,2022-2023 eğitim 
öğretim yılında hedefleri 
yakaladıklarını, Sosyal, 

Kültürel, Sportif faaliyetlerde 
başarıların ve katılımın artarak 
devam ettiğini, Vakfıkebir 
isminin yarışmalarda, 
projelerde, bilhassa yurtdışı  
projelerinde  duyulmasının 
önemsediklerini vurguladı.Köy 
Yaşam Merkezleri başta olmak 
üzere onlarca yeni projelere 
imza attıklarını söyledi. 
Okullarda Kalöriferci eksikliği 
bulunduğunu bunu da yerel 
imkanlarla aşmaya 
çalıştıklarını ifade etti. 
Taşımada aksamalar 
olabileceğini, Kamu Hizmeti 
yapmanın sorumluluk 
gerektirdiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VERİLDİ
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi'nin talebi üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar
Masası görevlileri öğrencilere "Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Suçlar ve Sosyal Medya'yı " anlattılar.

V
akfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi Konferans 
Salonunda yapılan 

seminere 165 Öğrenci 10 
öğretmen katıldı. *Yanlış veya 
zararlı bilgiye erişim, *Siber 
Zorbalık, *Sanal dolandırıcılık, 
*Kişisel bilgilerin paylaşımı, 
*Zararlı Yazılımlar, *Pornografi,  
*Oyun ve internet bağımlılığı, 
*Yabancılarla iletişim kurulması, 

*Şiddet ve nefret konularında 
slayt gösterisi destekli bilgi 
verdiler. 90 dakika süren ve 
görevlilerin akıcı sunumu ile 
süren konferans sonunda 
öğrenciler seminer veren Siber 
Suçlar ekibini kutladılar.
Seminerin değerlendirmesini 
yapan Okul Müdürü Kadri Alay : 
"İnternet, geleceğimizin sahipleri 
sevgili gençlerimizin zamanını 

çalan yeni bir bağımlılık modeli. 
İnternetin sahibi de yok. 
Gençlerimize interneti 
yasaklamak yerine bilinçli bir 
kullanıcı yapmayı amaç edindik. 
Hizmet alacağız, eğleneceğiz, 
öğreneceğiz diye başlayan bir 
kullanıcı profili maalesef 
suçlu/mağdur olabiliyor. Çok 
dikkatli davranılmalı ve internet 
kesinlikle bilinçli kullanılmalıdır. 
Hapishanelerdeki mahkumların 
suç işleme/suça karışma 
yaşının 17-33 yaş olduğu 
unutulmamalıdır. Öğrencilerimiz 
semineri büyük bir dikkatle 
izlediler. Görevli 
arkadaşlarımıza da bize 
yaptıkları sunumları için 
teşekkür ediyorum. Bu arada 
konferansa katılan 
öğretmenlerimize, Okul Aile 
Birliği üyelerimize, 
öğrencilerimizin ebeveynlerine 
teşekkür ediyorum" dedi.

Ü
cretli öğretmenlere yönelik 
Vakfıkebir halk Eğitimi 
Merkezi tarafından 80 

saatlik Özel Eğitim Uygulamaları 
kursu belirlenen kriterlere uygun 
olanların katılımıyla açılacak. 
Kursa aşağıdaki kriterlerden en 

az birisini taşıyanlar 
müracaat 
edebilecek.
PROGRAMA 
GİRİŞ KOŞULLARI
1- Eğitim Fakültesi 
mezunu olanlar,
2- Ortaöğretim Alan 
Öğretmenliği Tezsiz 
Yüksek Lisans ya 
da Pedagojik 
Formasyon 
Programı/Pedagojik 
Formasyon Eğitimi 
Sertifika 

Programından birini başarıyla 
tamamlamış olanlar,
3- Üniversitelerin Lisans veya ön 
lisans programlarından mezun 
olanlar,
4- Yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olanların, 
Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca yüksek 
öğrenimlerinin ve/veya 
pedagojik formasyon 
belgelerinin yurt içindeki 
yükseköğretim kurumlarına veya 
programlarına denkliği kabul 
edilmiş olanlar,
5- Emekli öğretim görevlileri 
veya emekli öğretmenler 
programa kabul edilecek.
Kursa kayıt için mezuniyet 
belgeleriyle birlikte Vakfıkebir 
halk Eğitimi Merkezine şahsen 
başvurmaları gerekmektedir.  
Kurs sadece ücretli 
öğretmenlere yönelik değildir. 
Yukarıda yazılı olan programa 
giriş koşullarına sahip olan 
herkes başvurabilecek.

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI KURSU AÇILACAK
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi tarafından 80 saatlik Özel Eğitim Uygulamaları kursu açılacak.
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ÇOCUKLARIMIZA GÜVENELİM DESTEK OLALIM 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının yarıyılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

BÜYÜKLİMAN CAMİİ VE KUR'AN
KURSU'NUN TEMELİ ATILDI
Tonya Karaağaçlı Mahalle Camii ve Kur'an Kursu'nun yapımı için görkemli bir temel atma töreni düzenlendi.

T
örene AK Parti Trabzon 
Milletvekili Av. Salih Cora, 
Tonya Kaymakamı 

Muhammet İkis, Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İl Müftüsü 
Selami Aydın, Beşikdüzü 
Emniyet Müdür Yardımcısı 
Ahmet Bekar, daire amirleri, 
STK Başkanları, siyasi parti 
temsilcileri, iş adamları, 
muhtarlar ve kalabalık bir halk 
topluluğu katıldı.
“BU CAMİLERİMİZ 
BEYTULLAH'IN ŞUBELERİ, 
ALLAH'IN EVLERİDİR”
Kur'an tilaveti ile başlayan 
törende Büyükliman Camii ve 
Kur'an Kursu Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği Başkanı 
Mimar Ziya Usta'nın açış 
konuşmasının ardından İl 
Müftüsü Selami Aydın yaptığı 
konuşmada: “Allah adına inşa 
edilen ilk ev Beytullah'tır. Bu 
camilerimiz Beytullah'ın 
şubeleridir, Allah'ın evleridir. 
Bugünde burada Karaağaçlı 
Mahallesi Camii ve Kursu'nun 
temel atma törenini 
gerçekleştiriyoruz. Emeği 
geçen herkesten Allah razı 
olsun” dedi.

Tonya Belediye Başkanı 
Osman Beşel ise; “Bu yörede 
camiye ihtiyaç vardı. Burada 
cami ile Kur'an Kursu'nun inşa 
edilecek olması ayrı bir 
güzelliktir. Bu girişimi 
kutluyorum, destekliyorum. 
İnşallah el birliği ile güç birliği ile 
en kısa zamanda temelini 
atacağımız camimizi bitirerek 
ibadete açacağız.” diye 
konuştu.  Hayırlı bir işin temel 
atma törenindeyiz diyen 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bu eserin 
ortaya çıkmasında emeği 
olanlar hayırseverlerimizdir. 
Allah onları eksikliğini vermesin. 
Allah onlardan razı olsun.”
Tonya Kaymakamı Muhammet 
İkis'de kampanyaya 

katılacaklarını, destek 
vereceklerini ifade etti. Törende 
son konuşmayı AK Parti 
Trabzon Milletvekili Salih Cora 
yaptı. Cora konuşmasında: 
“Bugün Karaağaçlı Mahalle 
Camii ve Kur'an Kursu 
inşaatının temel atma törenini 
gerçekleştiriyoruz. İslam 
büyüklerinin ikaz ve irşadları ile 
fedakar Müslümanların ihlaslı 
teşebbüsleri neticesinde ilim ve 
irfan sahibi nice evlatlarımız 
Kur'an Kurslarında 
yetişmektedir. Bu değerli 
vazifede emeği olan herkese 
teşekkür eder, ilçemize, ilimize, 
İslam Alemi'ne hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu. 
Yapılan konuşmaların ardından 
temel atma töreni 
gerçekleştirildi.

B
aşkan Muhammet Balta 
mesajında şunları 
söyledi; "Bugün 

çocuklarımız ve bizler veliler 
olarak karne heyecanı 
yaşıyoruz. 2022-2023 Eğitim-
Öğretim yarıyıl tatili başladı. 
Mesajında hem öğrenciler hem 
öğretmenlere hem de velilere 
seslenen Başkan Balta, 
çocukların notları ne olursa 
olsun, onların bu ülkenin 
geleceğinin mihenk taşı 
olduğunu ifade etti. Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
mesajına şu cümleler ile devam 
etti, “Sevgili öğrencilerimiz, 
değerli öğretmenler ve 
saygıdeğer velilerimiz; 2022- 
2023 eğitim öğretim yılının 
birinci dönemini tamamlamış 
bulunuyoruz. Yorucu bir yarı 
dönem geçiren, geleceğimizin 
umudu, ülkemizin istikbali olan 
öğrencilerimizin ve onları 
hayata hazırlayan kıymetli 
öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl 
tatili geçirmelerini, başarılarının 

ve azimlerinin artarak devam 
etmesini temenni ediyorum. 
Sevgili öğrenciler, 2022-2023 
eğitim öğretim yılı birinci dönem 
boyunca ortaya koyduğunuz 
gayret ve çalışmaların 
sonucunda karnelerinizi aldınız. 
Karne heyecanınıza içtenlikle 
katılıyor, sizlerle birlikte aynı 
heyecanı yaşıyoruz. Notlarınız 
ne olursa olsun, umudunuzu, 
cesaretinizi, inancınızı ve 
kendinize olan güveninizi diri 
tutarak tatilinizi iyi geçirin. 
Başarının yolu herkese açıktır, 
yeter ki siz hedefinizi doğru 
tespit edin ve ona göre 
planınızı yapın. Eğitimde 
yeniliğe, gelişime ve dinlemeye 
her zaman açık olun. Düzenli, 
disiplinli ve planlı çalışan 
insanlar, içinde bulundukları 
şartları değiştirerek, mutlaka iyi 
bir yere gelecektir. Herkes 
zirveye çıkamaz ama bu şekilde 
çalışanlar elbet bulundukları 
noktalardan daha üstlere 
tırmanabilirler. Çalışma azminiz 

ve motivasyonunuz hiçbir 
zaman sönmesin. Yarıyıl tatili 
dinlenme ve eğlenme zamanı 
olmakla birlikte derslerinizdeki 
eksikliklerinizi tamamlamak için 
iyi bir fırsattır. Bu fırsatı 15 
günlük zamanda en iyi şekilde 
değerlendireceğinize 
inanıyorum. Kitaplar en iyi 
arkadaşınız olsun.
Saygı değer öğretmenler, 
bilgiyle nesiller inşa ederek 
geleceğimize tohumlar serpen 
kıymetli öğretmen 
arkadaşlarım, çocuklarımızda 
var olan cevherleri hassasiyetle 
işliyorsunuz. Bir hayat biçimine 
dönüşmüş mesleğinizi icra 
ederken ortaya koyduğunuz 
fedakârlıklarla nice başarıların 
altında sizin emekleriniz var. 
Sürekli değişen dünyada ve 
pek çok yeniliğe imza atılan 
eğitim sistemimizde sizlerin de 
kişisel ve mesleki gelişiminizi 
ihmal etmeyeceğinize 
inanıyorum.
Değerli veliler; çocuklarımızı 
sadece dönem veya yılsonunda 
aldıkları notlarla 
değerlendirmeyiniz. Bazı 
öğrencilerin karnelerinde arzu 
edilmeyen notlar olabilir. 
Çocuklarımızın sosyal, zihinsel, 
duygusal ve fiziksel 
potansiyellerinin karnelere 
sığmayacak kadar zenginliğe 
sahip olduğunu unutmamalıyız.
 Bu duygu ve düşüncelerle 
ülkemizi yarınlara taşıyacak 
olan öğrencilerimizi ve onları 
hayata hazırlayan kıymetli 
öğretmenlerimizi tebrik ediyor,  
mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili 
geçirmelerini diliyorum” 
ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN BEŞEL HAKKINDA
USULSÜZLÜK İDDİASI
Tonya Millet İttifakının İlçe Başkanları Büyükliman Gazeteciler cemiyetinde bir basın toplantısı
düzenleyerek Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hakkında önemli iddialarda bulundular.

T
onya Millet İttifakından 
CHP İlçe Başkanı Şuayip 
Aydın, İyi Parti İlçe 

Başkanı Ali Paşa Latifoğlu, CHP 
Meclis Üyesi Cemal Bayrak, 
CHP Belediye Meclis Üyesi 
Mevlüt Sağlam, İyi Parti İlçe 
Başkan Yardımcısı Sami 
Latifoğlu, İyi Parti Tonya İlçe 
Teşkilat Başkanı Ahmet Hamdi 
Gültepe, Büyükliman Gazeteciler 
cemiyetinde bir basın toplantısı 
düzenleyerek Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel hakkında 
önemli iddialarda bulundular. 
“OSMAN BEŞEL MECLİS 
TOPLANTISINDA KURAL 
İHLALİ YAPMIŞTIR” 
Cumhuriyet Halk Partisi Tonya 
Belediye Meclis Üyesi Cemal 
Bayrak'ın grup adına konuşma 
yaptığı basın toplantısında 
Tonya Belediye Başkanı Osman 
Beşel'in kural ihlali yaparak 
Cumhuriyet Halk Partisi 
grubunun denetleme kurulu 
üyeliği için verdiği teklifi 
görmezden geldiğini ifade etti. 
Cemal Bayrak'ın iddiasına göre 
Cumhuriyet Halk Partisinde üç 
belediye meclis üyesinin 
denetleme kurulu üyeliği için 
vermiş olduğu önergede ''Cemal 
Bayrak'' önerilmişti. Ancak 
Başkan Osman Beşel CHP 
grubunun önerisini dikkate 
almayarak telkinleriyle kendi 
meclis üyelerine bizim aday 
olmayan meclis üyesi 
arkadaşımız Mevlüt Sağlam'a 4 
tane oy verdirerek seçilmesini 
sağladı. Meclis Başkanı Osman 
Beşel'e meclis üyesi 
arkadaşımız Mevlüt Sağlam 
yapılan uygulamanın yanlış 
olduğunu kendisinin denetim 
komisyonunda görev almak 
istemediğini ifade etti. Buna 
istinaden Başkan Osman Beşel 
beni kastederek sevilmediğimi 
bundan dolayı da Ak Partili 

meclis üyelerinin Mevlüt 
Sağlam'ı istediğini beyan 
etmiştir. Bunun üzerine CHP 
Belediye Meclis Üyesi Mevlüt 
Sağlam Başkan Beşel'e denetim 
komisyonunda yer almak 
istemediğini yazılı bir dilekçe ile 
bildirdi. CHP grubu Meclis Üyesi 
Cemal Bayrak'ın denetim kurulu 
üyesi olarak görevlendirmesini 
talep etti. Geçtiğimiz pazartesi 
günü Başkan Osman Beşel 
sözlü olarak grubumuzun vermiş 
olduğu dilekçenin işleme 
koyulduğunu ve şubat ayındaki 
ilk meclis toplantısında yeniden 
denetim komisyonu üyelerinin 
seçileceğini söyledi. Ancak 
çalışma yönetmeliğine göre 
denetim komisyonu üyeleri 
meclis kararının mülki amir 
imzasından sonra yürürlüğe 
girer ve çalışmalarına başlar. 45 
günlük denetim kaybından 
dolayı Belediye Başkanı Osman 
Beşel suç işlemiştir ve denetim 
komisyonu üyelerinin seçiminde 
ihlal yapmıştır. Bundan dolayı 
Belediye Başkanlığına dava 
açmak için meclis kararını talep 
ettim. Ancak belediye görevlileri 
bana Başkan Osman Beşel'in 
talimatıyla Cumhuriyet Halk 
Partisi meclis üyesi Cemal 
Bayrak'a başkandan habersiz bir 
çivi bile veremeyeceklerini 
bildirdiler. Bunun üzerine yazılı 
olarak bu belgeleri talep ettim. 
Trabzon Bölge İdari 
mahkemesine yürütmeyi 
durdurma kararı alınması için 
suç duyurusunda bulundum. 
Mahkemenin en doğru kararı 
vereceğinden şüphem yoktur. 
“CEVİZ FİDANI İHALESİ 
USULSÜZDÜR”
Cumhuriyet Halk Partisi Tonya 
Belediye Meclis Üyesi Cemal 
Bayrak birkaç yıl önce Tonya 
Belediyesinin yapmış olduğu 
ceviz bahçesi ihalesinin usulsüz 

olduğunu iddia ederek, buradaki 
ihalede şartların yerine 
getirilmediğini ileri sürdü. Buna 
göre 20 bin adet dikilecek olan 
ceviz fidanlarının 13 bin adet 
olarak dikildiği iddia ederek bu 
13 bin adet fidana 20 bin adet 
üzerinden ödeme yapıldığını 
hatta 20 bin adet ceviz fidanı 
için ödenmesi gereken bedel 
998 bin lira iken 13 bin adet 
fidana 1 milyon 127 bin lira 
ödenmiştir. Biz cevizlerin dikildiği 
bahçeyi gidip incelediğimizde 
şartnameye uyulmadığını 
gözlemledik. Burada cevizleri 
korumak için yapılacak olan 
hereklerin ihalede yer almasına 
rağmen yapılmadığını gördük. 
İhale şartnamesine göre 140 cm 
olması gereken fidanların yerine 
boyları 40 cm olan küçük ceviz 
fidanları dikilmiştir. Belediye 
Başkanı Osman Beşel tarafıma 
yazılı olarak verdiği belgede 13 
bin adet fidanın dikildiğini iddia 
ediyor. Ancak ihale gereği 180 
cm boyunda yapılması gereken 
koruma herekleri yapılmamıştır. 
Dikilmesi gereken 90 m3 
kestane ağacı da burada yok, 
1,5 metre yüksekliğinde 275 
adet demir direklerde ihale 
kapsamında olmasına rağmen 
kullanılmamıştır. 3 bin 500 metre 
dikenli tel cevizlerin dikildiği 
alanı korumak amaçlı 
kullanılması için ihaleye 
koyulmuştur. 3 bin 500 metre 
dikenli tel 40 dönüm arazi eder. 
Tonya Belediye Başkanının ve 
fen işleri müdürlüğünün belli ki 
rakamlardan haberi yok. Ya da 
araziyi bilmiyorlar. 15 bin adet 
ceviz dikilebilmesi için 400 
dönüm arazi gerekir. Bu ihale 
baştan sona kadar usulsüzdür. 
Araziye gittiğimizde sadece 
böğürtlen ağaçlarını görebiliriz. 
Cevizin numunesi bile yok. 
Dikilmişse de o dikenlerin 
arasında kaybolmuştur. 140 cm 
olması gereken cevizler her 
sene 5 cm uzasa şu an bariz bir 
şekilde orada görülürdüler. 
Şartnamede bulunan kalemlerin 
hiçbiri burada yer almamaktadır. 
Belediye Başkanı Osman Beşel 
beni bu konuyu araştırdığımdan 
dolayı denetim komisyonunda 
istememiştir. 

V
akfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan 
2022-2023 eğitim öğretim 

yılının yarıyıl tatiline girmesi 
dolayısı ile mesaj yayımladı. 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan mesajında, öğrencilerin 
tatili verimli bir şekilde 
değerlendirmesi gerektiğini 
vurguladı. Kaymakam Uzan, 
öğrencilerin azimle çalışmaya 
devam etmesi tavsiyesinde 
bulundu.
Başarının yolunun herkese açık 
olacağını ifade eden Kaymakam 
Uzan, mesajında şu ifadelere 
yer verdi; Sevgili Öğrenciler, 
“Bu tatili kitap okuyarak, sosyal 
ve kültürel faaliyetlere katılarak 
değerlendirin. Sizlerin kaliteli 
zaman geçirmeniz için tüm 
kurumlarımızla destekçiniz 
olacağız. Karneleriniz, yol 
haritanızı belirleyen işaretlerdir. 

İkinci dönem ağırlık vermeniz 
gereken çalışmalar ve 
alacağınız kararlar için 
karneleriniz yön gösterici 
olacaktır. Bizler için varlığınızın 
kıymeti elbette ki ölçülemez. 
Başarının yolu herkese açıktır, 
yeter ki siz hedefinizi doğru 
tespit edin ve ona göre planınızı 
yapın. Eğitimde yeniliğe, 
gelişime ve dinlemeye her 
zaman açık olun. Çalışma 
azminiz ve kararlılığınız hiçbir 
zaman azalmasın.”
Değerli Öğretmenlerimiz, 
“2022-2023 Eğitim-Öğretim 
yılının birinci döneminde 
göstermiş olduğunuz özverili 
çalışmalardan dolayı sizleri 
kutluyorum. Sahip olduğunuz 
bilgi birikimini, mesleki 
deneyiminiz ve sevginizle en 
güzel şekilde gelecek nesillere 
aktardığınızı biliyorum. 

Devletimizin geleceği, kıymetli 
çocuklarımızı “milli eğitim “ 
bilinciyle ilmek ilmek yarınlara 
hazırlıyorsunuz. Öğrenci 
menfaatini gözeterek en iyi ve 
kaliteli eğitimi vermek için 
gösterdiğiniz çaba takdire 
şayandır. Eğitim öğretim 
sürecinin her kademesinde 
yanınızda olduğumuzu 
unutmayınız. Çocuklarımızın 
başarıları devletimizin ve 
milletimizin medarı iftiharıdır.” 
Değerli veliler; “Çocuklarımızı 
sadece dönem veya yılsonunda 
aldıkları notlarla 
değerlendirmeyiniz. Bazı 
öğrencilerin karnelerinde arzu 
edilmeyen notlar olabilir. 
Çocuklarımızın sosyal, zihinsel, 
duygusal ve fiziksel 
kapasitelerinin karnelere 
sığmayacak kadar zenginliğe 
sahip olduğunu unutmamalıyız. 
Çocuğunuzun karnesi nasıl 
olursa olsun, desteğinizi 
esirgemeyin. Çocuğunuzu 
başkalarıyla kıyaslamayın, 
çünkü her çocuğun kişiliği, 
yetenekleri ve özellikleri 
birbirinden farklıdır. 
Evlatlarımızla konuşarak onlara 
ve fikirlerine değer verdiğinizi 
gösterin. Başarı ve 
başarısızlıklarında hep 
yanlarında olun, en büyük 
destekçileri siz olun dedi."

EĞİTİMDE YENİLİĞE, GELİŞİME VE
DİNLEMEYE HER ZAMAN AÇIK OLUN
Kaymakam Uzan, 2022-2023 Eğitim öğretim yılının ilk yarısını başarı ve sağlıkla tamamlamanın huzurunu yaşıyoruz.
Yarıyıl tatili hepimiz için; eğitim öğretim yolculuğumuzun bir öz değerlendirme, yenilenme molası olacaktır.
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T
onya Belediye Başkanı 
Osman Beşel Millet 
ittifakını oluşturan 

partilerin kendisi ile ilgili olarak 
ortaya koydukları iddialara 
Tonya Belediye Meclis üyeleri 
ve Cumhur İttifakını oluşturan 
partilerle birlikte düzenlediği 
basın açıklaması ile cevap 
verdi. Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyetinde düzenlenen basın 
açıklamasında Başkan Beşel 
yapılan iddiaların kesinlikle 
gerçeği yansıtmadığının altını 
çizdi. 
“BELEDİYEMİZ ALLAHA 
ŞÜKÜRLER OLSUN BÜTÜN 
PİSLİKLERDEN 
ARINDIRILMIŞTIR”
Başkan Osman Beşel yaptığı 
açıklamada; Tonya İlçemizin 
Millet İttifakı Kurmayları CHP 
İlçe Başkanı Şuayip Aydın, İYİ 
Parti İlçe Başkanı Ali Paşa 
Latifoğlu, CHP Meclis Üyesi 
Cemal Bayrak, CHP Belediye 
Meclis Üyesi Müvlüt Sağlam, İYİ 
Parti Tonya İlçe Başkan 
Yardımcısı Sami Latifoğlu, İYİ 
Parti Tonya İlçe Teşkilat Başkanı 
Ahmet Hamdi Gültepe, 21 Ocak 
Cumartesi günü Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyetinde bir 
basın toplantısı düzenleyerek 
Tonya Belediyesinde ihalelerde 
yolsuzluk yapıldığını, Tonya 
Belediyesinin pislik koktuğunu, 
ihalelerden kötü kokular 
geldiğini ileri sürdüler. Öncelikle 
bu oluşumu ağzından çıkanı 
kulağı işitmeyen, ne dediğini 
bilmeyen birisinin peşine, neyin 
peşine gittiğini bilmeyen birkaç 
kişinin sürüklenmesiyle ortaya 
atılan, Tonyanın altılı masasının 
yalan yanlış iftira ve safsatası 

olarak değerlendiriyorum. 
Belediyemiz Allaha şükürler 
olsun bütün pisliklerden 
arındırılmış saf, duru, şeffaf ve 
temiz bir hizmet süreci 
sergilemektedir. Pislik kokan 
Belediyemiz veya ihalelerimiz 
değil, basın toplantısını 
yapanların yaklaşımları, 
kullandıkları dil ve beyanlarıdır. 
İleri sürülen iddialar mesnetsiz, 
hukuki dayanağı olmayan 
gerçeği yansıtmayan, fiili 
duruma uygun olmayan kendi 
kafalarında kurguladıkları 
senaryo ve siyasi gönül 
beklentilerinin bir ürünüdür. 
“MECLİS “GRUP 
ÖNERİLERİNE UYAR” 
ŞEKLİNDE BİR DÜZENLEME 
YOKTUR”
Şöyle ki: 06 Ocak 2023 tarihli 
Tonya Belediyesi Meclis 
toplantısında 2022 yılı Belediye 
faaliyetlerini denetlemek üzere 
Belediye Meclisinin hür 
iradesiyle ve gizli oyla kimin 
kime rey verip vermediği 
bilinmeden ikisi AKPARTİ'den ve 
bir tanesi CHP'den olmak üzere 
üç (3) denetleme kurulu üyesi 
seçilmiştir. Seçim yasalara 
uygun ve meclisin hür iradesiyle 
yapılmıştır. CHP grubunun bir 
kişiyi aday göstermiş olması 
meclis iradesini bağlamaz. 
Meclisin yapması gereken 
CHP'den bir kişinin seçilmesiydi. 
Bu da yapılmıştır. CHP 
İlçe Başkanı Şuayip Aydın'ın 
“Belediye Başkanı Osman Beşel 
grup kararı aldırarak önerdiğimiz 
adaya rey verdirmemiştir.” 
beyanı zanna dayalı bir yalandır. 
Çünkü AKPARTİ grubunun 
Mecliste 9 üyesi vardır. Eğer 

grup kararı alınmış olsaydı 
CHP'den seçilen Mevlüt 
Sağlam'a 9 rey verilmesi 
gerekirdi. Hal bu ki, 4 rey 
verilmiştir. Bir İlçe Başkanının 
bu muhakemeyi yapamamış 
olması üzücüdür. Ne kaldı ki bu 
dört reyi de kimin verdiği belli 
değildir. Yasanın hiçbir yerinde 
meclis “grup önerilerine uyar” 
şeklinde bir düzenleme yoktur. 
Eğer böyle olsaydı, meclis 
iradesi grup önerileriyle ipotek 
altına alınmış olurdu. Yasanın 
“Seçimin gizli oyla yapılması” 
yönündeki düzenlemesi meclisin 
hür iradesinin tecelli etmesine 
yönelik bir düzenlemedir. Netice 
itibarı ile Cemal Bayrak “Osman 
Beşel görevini kötüye 
kullanmıştır” iddiasıyla Tonya 
Cumhuriyet Başsavcılığına 
ihbarda ve ayrıca kendi 
ifadesiyle Trabzon Bölge İdare 
Mahkemesine yürütmeyi 
durdurma talebiyle suç 
duyurusunda bulunmuştur. Bu 
başvurular sonuçlanmadan 
Belediye Başkanı olarak suçlu 
olup olmadığım ortaya 
çıkmadan basın toplantısı 
yapılarak suçlu ilan edilmiş 
olmam hukuk tanımaz bir 
anlayışın ürünü olup, her gün 
haktan hukuktan bahseden CHP 
söylemleriyle tezat teşkil 
etmektedir.
“20 BİN ADET CEVİZ FİDANI 
ÖDEME İDDİASI YALAN VE 
İFTİRADIR”
Ceviz projesi Büyükliman 
Bölgesinde atılmış çok önemli 
bir atımdır. Bu proje ile atıl 
vaziyetteki bozuk orman veya 
şahıs mülkiyetli arazilerin ceviz 
bahçelerine dönüştürülerek 

bölgede yeni bir açılım 
yapılması planlanmıştır. Bunun 
içinde Profesör düzeyinde 3 
akademisyenle ve artı 2 
uzmanla günlerce bölgede 
incelemeler yapılarak ceviz 
uygunluk haritaları çıkartılmıştır. 
Belediyemizce DOKAP 
desteğiyle gerçekleştirilen bu 
proje bu konuda ilk ve önemli 
büyük bir adımdır. Dikilen ceviz 
fidanları yıllık otsu bitki değil çok 
yıllık odunsu bitkilerdir. Toprağa 
tutunmaları büyümeleri bir 
süreci ve zamanı gerektirir. 
Fasulye ve domates gibi aynı yıl 
ürün vermezler. Ormancılık 
tekniğinde bir sahaya dikilen 
fidanların %65 oranında tutmuş 
olması başarı olarak kabul edilir. 
Tonya Orman Teşkilatımızın 
yaptığı fidan sayımlarına göre 
bu sahadaki başarı oranı %85 
çıvarındadır. Belediye 
Başkanlığına başladığımdan 
beri Belediyemizde EKAP 
üzerinden toplam 41 ihale 
yapılmıştır. “Büyükliman 
Bölgesinde Yeni Bir Gelir Kapısı 
(Ceviz)” adıyla yapılan proje ve 
ihalesi diğer 40 ihale gibi EKAP 
üzerinden açık şeffaf ve kamu 
menfaatlerinin en üst düzeyde 
gözetildiği bir anlayış ve 
yaklaşımla gerçekleştirilmiş ve 
iştirak eden 8 firma arasından 
en uygun teklifi sunan firmaya 
verilmiştir. İhale götürü bedel 
(Anahtar Teslim) şeklinde değil 
teklif birim fiyat usulü üzerinden 
gerçekleştirilmiş ve 
sürdürülmüştür. İhalenin toplam 
1.800.000,00-TL bedeli DOKAP 
tarafından karşılanmış olup, 
Belediyemizin bütçesinden bir 
harcama yapılmamıştır. İhale 
proje aşamasında 850 dönüm 
bozuk orman alanının Orman 
Teşkilatı tarafından boşaltılması, 
Belediyemizce yollarının 
yapılması dikim teraslarının 
yapılması, 20.000 çıplak köklü 
1.40 cm boyunda ceviz fidanının 
dikilmesi, hereklerle koruma 
altına alınması, sahanın 
etrafının 4 kat dikenli telle 
çevrilmesi şeklinde 
projelendirilmiş ve bu proje 

üzerinden teklif birim fiyat usulü 
ile ihale edilmiştir. Sahaya 
öncelikle 10.24 km araç yolu, 
akabinde de 115 km dikim terası 
yapılmıştır. Teras çalışmaları 
sonucu bazı kesimlerde toprak 
derinliğinin ceviz dikimine yeterli 
olmadığı tespit edilmiş, bu 
nedenle proje değişikliğine 
gidilerek sığ topraklı bu 
kısımlarda 22.500 Aronya fidanı 
dikilmiştir. Cevize uygun 
kısımlarda ise dikim 2021 yılı 
Nisan ayına kalmıştır. Dikim 
tekniği ve tenebbüt hareketleri 
nedeniyle Nisan ayında çıplak 
köklü fidan dikimi 
yapılamayacağından bu 
mevsimde dikilmesi mümkün 
olan tüplü fidan tercihinde 
bulunularak sahaya 13.000 
tüplü ceviz fidanı dikilmiştir. 
13.000 fidan karşılığında da 
KDV dahil 130.997,00-TL 
ödenmiştir. Bu durum bütün hak 
ediş belgelerinde açık ve nettir. 
Cemal Bayrak'ın 20.000 adet 
dikilecek ceviz fidanlarının 
13.000 adet dikildiği ve paranın 
20.000 adet üzerinden ödendiği 
iddiası ödeme belgeleriyle 
ispatlı açık bir yalan ve iftiradır. 
Sahaya 115 km teras 
yapılmıştır. Bu terasların 
aralıklarla bir kısmı Ceviz bir 
kısmı Aronya dikilmiştir. Cemal 
Bayrak veya herhangi birisinin 
zorlu arazi koşullarında 115 km 
terası gezerek sayım yapması 
en az 10 gün de mümkündür. 
Cemal Bayrak'ın böyle bir 
çalışma ve sayım yapmadan 
görüş beyan ettiği 
beyanlarından da 
anlaşılmaktadır.  Cemal 
Bayrak'ın iddia ettiği kestane 
menşeyli herekle koruma çıplak 
köklü ve 140 cm boyunda 
fidanların dikilmiş olması halinde 
söz konusu olacaktı. Hal bu ki 
burada tüplü ve 40 cm boyunda 
fidanlar dikilmiştir ve teknik 
olarak bu fidanlarında herekle 
korunması gereksizdir. Bu 
nedenle herekle koruma işi 
yapılmamış ve karşılığında da 
her hangi bir ödeme 
yapılmamıştır. Ben Tonya 

Belediye Başkanı 34 yıl Orman 
Teşkilatında bu işlerle uğraşmış 
matematiği ve hesabı pekiyi 
olan 43 yıllık arazi ve yönetim 
tecrübeli Orman Mühendisiyim. 
Fen İşleri Müdürüm de 13 yıllık 
Peyzaj Mimarı dır. Bu konudaki 
uzmanlığımız ve dosyalardaki 
rakamlar orta yerde ve sabit 
iken, bizi hesap bilmemek veya 
sahayı tanımamakla itham eden 
ağzından çıkanı kulağı 
işitmeyen müfterilerin 
amaçlarının ne olduğunu 
kamuoyunun takdirine 
sunuyorum. 
“İHALELERİMİZDE HİÇBİR 
YANLIŞ VE EKSİK YOKTUR”
Hal böyle iken, ağzından çıkanı 
kulağı işitmeyen ve ne dediğini 
bilmeyen birisinin peşine takılan 
5 kişinin de ayrıntısıyla ortaya 
koyduğum ve kayıtlarla sabit bu 
yalan yanlış ve iftira 
mahiyetindeki beyanları 
paylaşmış ve desteklemiş 
olduğuna; ne yazık ki bu kişilerin 
demokrasi, hak, hukuk, adalet 
söylemleriyle İlçemize hizmet 
etmek üzere ortaya çıkmış 
kişiler olduğuna üzüntü ile bir 
daha şahit olmuş durumdayız. 
İlçemizde gerçekleştirdiğimiz 
tarihi yatırımlar ve tarihi 
dönüşüm belli ki basın 
toplantısına katılanların 
hafızalarına bile sığmamış, 
başlarını döndürmüş, onları ne 
diyeceklerini, ne yapacaklarını 
ve nasıl saldıracaklarını bilemez 
hale getirmiştir. Tonya'nın altılı 
masasının gerçekleştirdiği basın 
toplantısını ve söylemlerini bu 
mahiyette değerlendiriyorum. 
Yalanı değil altı kişi, altmış kişi 
de paylaşsa doğru haline 
gelmez veya altı yanlış bir doğru 
etmez. İhalelerimizde hiçbir 
yanlış ve eksik yoktur. Saldırı 
yanlışlara değil, ihalelerde 
yanlış var yalanı üreterek yanlış 
üreterek hizmetleredir. Her şeye 
rağmen İlçemizin ve ülkenin 
istikbaline sahip çıkacağız. Kim 
hangi sesi çıkarırsa çıkarsın 
kervan yürüyecektir. Basınımıza 
ve basınımızın aracılığıyla 
kamuoyuna sunuyoruz dedi.

İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR MESNETSİZ, GERÇEĞİ YANSITMAYAN İDDİALARDIR
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hakkındaki iddialara cevap verdi. Başkan Beşel, İleri sürülen iddialar mesnetsiz, hukuki dayanağı olmayan
gerçeği yansıtmayan, fiili duruma uygun olmayan kendi kafalarında kurguladıkları senaryo ve siyasi gönül beklentilerinin bir ürünüdür dedi.
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ŞAMPİYON VAKFIKEBİR 
2022-2023 Kenan Kahraman sezonunda A Grubunda mücadele eden
Vakfıkebir Veteranlar, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.  

V
akfıkebir Veteranlar 
Sürmene 
deplasmanından 2-2 

beraberlikle ayrılarak ligin 
tamamlanmasına bir hafta kala 
şampiyonluğunu ilan etti. 
Sürmene Veteranlar Takımı ile 
Sürmene İlçe sdatyumunda 
oynanan müsabakada iki 
takımda birbirine üstünlük 
sağlayamadı.  Vakfıkebir 
temsilcisi şampiyon olarak ligi 
tamamladı. Maçın başından 
sonuna kadar müthiş bir 
çekişmenin yaşandığı maçta 
Vakfıkebir temsilcisi istediği 
sonucu almayı başardı. Maçın ilk 
yarısında Vakfıkebir temsilcisi 
sadık Aydın'ın ayağından 
bulduğu golle 1-0 öne 
geçmesine rağmen ilk yarının 
son saniyelerinde Sürmene 
Veteranlar Muhammer'in 
ayağından bulduğu golle ilk yarı 
1-1 sona erdi. Müsabakanın 
ikinci yarısına da hızlı başlayan 
Vakfıkebir Yalçın Kara'nın 
ayağından bulduğu golle 2-1 
öne geçmesine rağmen 
Sürmene Veteranlar takımından 
Kader'in golüne engel 
olamayınca maç 2-2 berabere 
geldi. Müsabakada başka gol 
olmayınca müsabaka 2-2 
berabere sona erdi. Bu sonucun 
ardından Vakfıkebir Veteranlar 

ligin bitimine bir hafta kala 
şampiyonluğunu ilan etti.  
Bu yıl Ligde fırtına gibi esen 
Vakfıkebir temsilcisi, A 
gurubunda oynadığı maçlar 
sonunda 1 mağlubiyet, 3 
beraberlik, 8 galibiyetle topladığı 
27 puan ve artı 32 averajla 
mükemmel bir performans 
göstererek ligi şampiyon olarak 
tamamladı. Oynadığı maçlar 
sonunda gurupta en çok gol 
atan ve en az gol yiyen takım 
unvanını elinde bulunduruyor. 
Vakfıkebir temsilcimizin bu hafta 
maçı yok, pay geçecek. Play-off 
maçlarında Şampiyon Vakfıkebir 
temsilcimize başarılar diliyoruz.  
Stat: Sürmene İlçe Stadı

Hakemler: Remzi Kol***, 
Selman Yılmaz***, Muhammet 
Yavuz***
Sürmene Veteranlar: Dursun 
Ali**, Ali**, Muhammer**, 
Ayhan**(Eren**), Tuncay**, 
Kader**, Fatih Demir**, 
Osman**, Yavuz**(Fatih 
Bayraktar**), Ömer**, Yahya**
Vakfıkebir Veteranlar: 
Sultan***, Zafer***, Turan***, 
Mustafa***, Yalçın***, Resul***, 
Osman Çil***, Tarık***, 
Sadık***(Halil***), Erol***(Osman 
Aynacı***), Hasan***
Goller: Sadık Aydın, Yalçın Kara 
(Vakfıkebir Veteranlar), 
Muhammer, Kader (Sürmene 
Veteranlar)

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u evinde ağırladı.
Bordo-mavililer, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçı 4-0'lık skorla kazandı.

rabzonspor'a galibiyeti 

Tgetiren golleri 33'te Yusuf 
Yazıcı, 49'da Bartra, 

51'de Bakasetas ve 64'te 
Trezeguet kaydetti. Bu sezon 
ilk kez bir Süper Lig maçında 
dört golü İstanbulspor'a atan 
Trabzonspor, rakibine karşı lig 
tarihindeki en farklı iç saha 
galibiyetini aldı. Evinde sırtı 
yere gelmeyen Karadeniz 
ekibi, İstanbulspor 
müsabakasından da galip 

ayrılarak namağlup serisini 
bozmadı. Rakibini 4 golle 
deviren bordo mavililer 
sahasında yenilmezlik serisini 
35 maça çıkardı.
“TREZEGUET SONRADAN 
GİRDİ, GBAMİN KADRODA 
YOK”
Trabzonspor Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı, takımın son 
oynadığı Ziraat Türkiye 
Kupası'nda Ümraniyespor 
müsabakasındaki kadroyu 

değiştirdi. Bartra-Denswil 
ikilisini stoper hattında 
konumlandıran Avcı, sakatlığı 
bulunan Gbamin'i kadroya 
almadı. Trezeguet'i yedek 
kulübesine alan Avcı, serum 
tedavisi gören Hugo'yu da 
kulübede dinlendirdi. 
Mücadelenin 60'ıncı 
dakikasında Bakasetas'ın 
yerine oyuna dahil olan 
Trezeguet, 64'üncü dakikada 
fileleri havalardırdı.



G

G

G

GG
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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 

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

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

BGC'DEN GENÇ'E BASIN
MÜZESÝ TEÞEKKÜRÜ

Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Aydın Gelleci, geçtiğimiz günlerde
kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Trabzon'a Basın Tarihi Müzesini
kazandıran Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç'e teşekkür plaketi takdim etti.

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de> Alper Özkan KARAGÖL 4'de

> Sadık AYDIN 2'de > Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

OKULLARDA GIDA GÜVENÝLÝRLÝÐÝ
VE GIDA ÝSRAFI EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ
Vakfıkebir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliğine
Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda ilköğretim ve
ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi.

VAKFIKEBÝR'LÝ MUHTARLAR
EKMEK HEDÝYE ETTÝ

Diyanet İşleri Başkanlığı Azerbaycan-Bakü Din Hizmetleri Müşaviri
Zeki Yavuzyılmaz Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük' ü makamında ziyaret etti.

YAVUZYILMAZ'DAN
MÜFTÜLÜÐE ZÝYARET 

“Muhtar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi” kapsamında Trabzon Üniversitesinde düzenlenen
törende Vakfıkebir'li muhtarlar Bakan Soylu adına Vali Ustaoğlu'na ekmek takdiminde bulundular. 


