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BAÞKAN ÞAHÝN GÜVEN TAZELEDÝ

> Alper Özkan KARAGÖL 3'de

> Abdulkadir AYNACI 2'de

ÝKTÝDARA YÜRÜYÜÞ KONGREMÝZÝ
GERÇEKLEÞTÝRÝYORUZ 

DOKTOR
U L U D Ü Z
GÖREVÝNE
BAÞLADI
Vakfıkebir İlçemizin yetiştirdiği
ö n e m l i  d e ğ e r l e r  a r a s ı n a
Doktor Fatma Uludüz’de eklendi.
Uludüz görevine başladı. 

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçesi 2. Olağan Genel Kurul Kongresi, Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat
ve Genel Merkez Samsun Sorumlusu Yılmaz Karadeniz'in katılımı ile parti binasında gerçekleşti.  

KARADENÝZ KARDEÞLER ÝLE MESLEKÝ EÐÝTÝM
ÝÞ BÝRLÝÐÝ PROTOKOLÜ ÝMZALANDI

> Sadık AYDIN 2'de

Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı İlçesi 2. Olağan Genel Kurul Kongresi
Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat'ın katılımı ile parti binasında yapıldı.  

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karadeniz Kardeşler Gıda San. Tic. A.Ş. (KEBİR SÜT), Büyükliman Süt Ürünleri, 
Kebir Hazır Beton ve Engin Petrol Ürünleri arasında Mesleki Eğitim İş Birliği protokolü için imza töreni düzenlendi.

M
esleki Eğitim İş Birliği 
Protokol İmza törenine 
Trabzon İl Milli Eğitim 

Müdürü Burak Fettahoğlu, 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın, Karadeniz Kardeşler 
Gıda San. Tic. A.Ş. (KEBİR SÜT) 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemil 
Karadeniz ve Başkan Yardımcısı 
Yılmaz Karadeniz, Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü Korkut Hekim 
katıldı.  İmza töreni öncesi sunum 
konuşmasını İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın yaptı. > Ahmet KAMBUROĞLU 3'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

“BAÞARILAR”
1978 yılında rahmetli babamın Vakfıkebir 
Matbaası'nı kurmasıyla beraber Vakfıkebir 
Postası Gazetesi'ni çıkartmaya 
başlamıştı…
Birkaç yıl yayın hayatından sonrasında 
Hürses Gazetesi olarak devam etti…
Yıllar geçtikten sonra 2004 yılında 
Büyükliman Postası Gazetesi'ni kurduk ve 
yayın hayatımıza devam ediyoruz…
Kocaman 44 yıl…
Geçmişte çok işler başarmışlar…
Siyasi bağlantılar ve siyasi çekişmenin 
olduğu zamanlar da Vakfıkebir ve 
Trabzon'da birilerine boyun eğmemişler ve 
yayın hayatına devam etmişler…
O zamanlar siyaset zormuş, bizler o 
zamanlara yetişemedik ama rahmetli 
babam Ekrem Kamburoğlu, bizlere bol bol 
anlatırdı…
Bak oğlum; şunlar şöyle insanlar, bunlar 
böyle insanlar diye…
O zamanlar da anlıyorduk ama günler, 
aylar, yıllar geçtikten sonra daha iyi 
anlayabiliyorsun…
İlçede matbaa ve gazete yokken, onlar 
başarmışlar…
Matbaa ve gazete patronluğu yapan 
babam, o zamanın şartlarına göre bunları 
başarmış ve ondan devraldığımız koltuğu 
devam ettirme gayretini gösteriyoruz…
*************************
Karadeniz Kardeşlerin başarısı…
Babaları Avni Karadeniz'in kurmuş olduğu 
şirketi çocukları işletmeye devam ediyor…
Tüm Türkiye'de ve yurt dışında satışlarına 
devam eden “KEBİRSÜT” daha ileriye 
doğru gitmeyi hedeiyorlar…
Bu bölgede büyük istihdam sağlayan bir 
işletme…
Vakfıkebir'in en büyük işletmesi Karadeniz 
Kardeşler…
İşsizlere iş, yardıma muhtaç kişilere sürekli 
destek olmaya çalışan bir rma...
Babadan oğluna geçen bir kuruluş ve 
çocukları aynı ilk günkü heyecanla 
yatırımlar yaparak işletmeye devam 
ediyorlar…
*************************
Babadan oğula geçen mesleklerde, herkes 
canla başla mücadele etmeye devam 
ediyor…
Babadan alıyorsun ve o mesleği 
sürdürmeye gayret gösteriyorsun…
Baba bizde bir örnek model…
Babayı örnek alıp onun yaptığı, onun 
izlediği, onun gittiği yollardan gitmeye 
başlıyorsun…
Çünkü baba bizde örnek model…
Hayatta olan babalarımıza Allah sağlık 
versin…
Rahmetli olan babam ve babalarımıza 
Rahmetle anıyor, Mekanları cennet 
olsun…
*************************
Ne oldu Karadağ…
Karadağ Yayla yolu yapımına 
başlanılacaktı.
Durduk…
Her yerde haberler çıkmıştı, bir an önce 
başlıyoruz…
Birkaç gün sonra Kasım ayına giriyoruz ve 
Kasım ayı demek kış geldi demek…
Kışın yol çalışması oluyor mu?
1 Ağustos 2022'de ihalesine başlanılıp, 15 
Ağustos 2022'de ihaleye çıkıp, Ağustos 
2022 sonu ise yolun yapımına 
başlanılacaktı ve 2 ay yani Eylül-Ekim 
2022 içinde bitirilecekti…
Ağustos sonu yolun yapımına 
başlanılabilseydi, 2 ay (Eylül-Ekim) sürede 
bitecek diye söylenmişti…
Yani Ekim ayı sonuna denk geliyordu ama 
başlanmadı…
3. aya girdiğimiz bu günlerde, Karadağ 
Yolunun yapımına ne zaman başlanılacağı 
ilçede merak konusu haline geldi…
Ne zaman başlanılacak ve-veya 
başlanılmayacak mı?
Merakla bekliyoruz…

Alper Özkan KARAGÖL
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İKTİDARA YÜRÜYÜŞ KONGREMİZİ
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ 

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçesi 2. Olağan Genel Kurul Kongresi, Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat
ve Genel Merkez Samsun Sorumlusu Yılmaz Karadeniz'in katılımı ile parti binasında gerçekleşti.  

Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçesi 2. 
Olağan Genel Kurul 

Kongresi ilçe binasında 
yapıldı. Tek liste halinde 
seçime gidilen kongrede 
mevcut başkan Sadettin 
Çiçek güven tazeledi. 
Kongreye Genel Merkez 
Samsun Sorumlusu Yılmaz 
Karadeniz, Trabzon İl 
Başkanı Süleyman Pulat, İl 
yönetim Kurulu üyeleri, 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı 
Gökhan Şahin ve partililer 
katılım sağladı. Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardından Divan 
teşekkülü oluşturuldu.  
“İKTİDARA YÜRÜYÜŞ 
KONGREMİZİ 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ” 
Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Sadettin Çiçek açılış 
konuşmasında; “Başkan 
Çiçek iktidara yürüyüş 
kongremizi gerçekleştiriyoruz 
dedi. Çiçek, 3 yıldır ilçe 
başkanlığı görevini 
yürüttüğünü belirterek bu 
kutlu davaya sonuna kadar 
inandım. 3 yıldır yanınızda 
beraber bizlerle yol yürüyen 

dava arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Kapı kapı dolaşan 
stant ve üye çalışmaları 
yapan hanım 
komisyonlarımıza teşekkür 
ediyorum. Mahalle 
başkanlarımıza ve partimize 
gönül vermiş üyelerimize de 
teşekkür ediyorum. Bizi 
bağrına basan tüm 
Vakfıkebirli hemşehrilerime 
de teşekkür ediyorum dedi. İl 
başkanımızın tensipleri ile 
yeniden ilçe başkanlığı 
görevine aday olduğunu ve 
bu görevi bir ibadet aşkı ile 
yapacağını dile getiren 
Başkan Çiçek, Genel 
Başkanımız Dr. Fatih 
Erbakan liderliğinde Yeniden 
Refah Partimizin çalışmaları 
doğrultusunda biz de 
yaşanabilir bir Vakfıkebir için 
teşkilat olarak mücadele 
edeceğiz. İlçemizde yapılan 
güzel çalışmaları tebrik 
edeceğiz. Yapılamayan 
eksik kalanlar ile ilgili nasıl 
yapılabilir nasıl yaparız 
diyeceğiz. Bozulan ahlaki ve 
manevi yozlaşmanın önüne 
geçecek çalışmalar 
içerisinde olacağız. 
Gençlere istihdam 

sağlayacak projeler 
geliştireceğiz. Vakfıkebir'li 
halkımızı ve özellikle 
gençlerimizi yeniden refah 
partisine katılmaya ve 
siyaset yapmaya davet 
ediyorum. Genç bir partiyiz 
genç bir genel başkanımız 
var dedi. Ülkemizin 
kalkınması için tüm gücümüz 
ile çalışmalara devam 
edeceklerini söyleyen ilçe 
başkanı Çiçek, kongremizin 
Vakfıkebir'e Trabzon'a 
ülkemize hayırlar getirmesini 
temenni ediyor 6 Kasım 2022 

tarihinde Ankara'da 
yapılacak olan genel merkez 
Kongresi'ne Vakfıkebir'den 2 
otobüs ile katılım 
sağlayacaklarını, müsait olan 
herkesi bu kongreye davet 
ediyorum dedi.”
“MİLLİ GÖRÜŞ DAVASI 
KUTLU BİR DAVADIR”
Yeniden Refah Partisi Genel 
Merkez Samsun Sorumlusu 
Yılmaz Karadeniz ise yaptığı 
konuşmasında; “Kongremiz 
Vakfıkebir için Trabzon için 
Türkiye ve insan alemi için 
hayırlara vesile olmasını 
rabbimden niyaz ediyorum.  
Milli görüş rahmetli Erbakan 
hocamızın bizlere emanet 
ettiği büyük bir davadır. Bu 
davayı ve merhum Erbakan 
hocamızı iyi anlayıp 
partimize öyle sıkı sahip 
çıkmalıyız. Bu milli görüş 
davası kutlu bir davadır 
dedi.” Yeniden Refah Partisi 
Trabzon İl Başkanı Süleyman 

Pulat ise yaptığı 
konuşmasında; “Vakfıkebir 
İlçesi 2. Olağan genel kurul 
kongremizin hayırlara vesile 
olmasını Cenabı Allah'tan 
niyaz ediyorum dedi. Başkan 
Pulat, ayrıca 3 yıllık görev 
süresi içerisinde yönetim 
kurulunda görev almış tüm 
arkadaşlarımıza yürüttükleri 
başarılı çalışmalardan dolayı 
teşekkür ediyorum. Yeni 
seçilecek olan 
arkadaşlarımıza da 
görevlerinde başarılar 
diliyorum diyerek sözlerini 
tamamladı.” Yapılan seçim 
sonrası Sadettin Çiçek 
Başkanlığında yönetim 
kurulu şu isimlerden oluştu. 
Osman Altın, Ahmet 
Kahraman, Murat Kara, 
Olgun Şar, Deniz Ömür, 
Davut Soylu, Ümit Samet 
Karagöl, Oğuzhan Yılmaz, 
Murat Batmaz, Serdar 
Musaoğlu ve Tuncay Arz. 

DOKTOR ULUDÜZ
GÖREVİNE BAŞLADI
Vakfıkebir İlçemizin yetiştirdiği önemli değerler arasına
Doktor Fatma Uludüz de eklendi. Uludüz görevine başladı. 

V
akfıkebir İlçemizin 
yetiştirdiği önemli 
değerler arasına Doktor 

Fatma Uludüz de eklendi. 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde eğitimini 
tamamlayan Dr. Fatma 
Uludüz, Rize Kaçkar Devlet 

Hastanesinde pratisyen 
hekim olarak göreve 
başladı. Vakfıkebir 
İlçemizin önemli 
rmalarından biri olan 
Uludüz Gıda Pazarlama 
Ltd. Şti. Ortağı olan Emir 
Uludüz'ün kızı Doktor 
Fatma Uludüz'e yeni 
görevinde başarılar 
diliyoruz. 
DOKTOR FATMA 
ULUDÜZ KİMDİR?
Vakfıkebir İlçesi Güneysu 
Mahallesi Nüfusuna kayıtlı 
olan Dr. Uludüz, 1999 
yılında Vakfıkebir'de 
doğdu. İlköğretimini 2004-
2012 yılları arası 
Cumhuriyet İlköğretim 
okulunda tamamladı. Lise 
eğitimini 2012-2016 yılları 
arasında Trabzon Yomra 
Fen Lisesinde 
tamamlayan Uludüz; 
2016-2022 yılları arasında 
Bursa Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesinde eğitimini 
tamamladı. Tıp Fakültesi 
eğitimini tamamlayan Dr. 
Fatma Uludüz, Rize Kaçkar 
Devlet Hastanesine pratisyen 
hekim olarak atanarak 
görevine başladı. 

Süleyman PULAT
Trabzon İl Başkanı

Sadettin ÇİÇEK
Vakfıkebir İlçe Başkanı

Yılmaz KARADENİZ
Genel Merkez Samsun Sor.

18 İLÇE MÜDÜRÜ
VAKFIKEBİR'DE BULUŞTU
18 ilçe Milli Eğitim Müdürü, Trabzon İl Müdürü Hüseyin Burak
Fettahoğlu başkanlığında Vakfıkebir'de bir araya geldiler.

rabzon İl Milli Eğitim 

TMüdürü Hüseyin 
Burak Fettahoğlu, 

başkanlığında Vakfıkebir 
Uygulama Oteli'nde 18 ilçe 
milli eğitim müdürlerinin 
katılımıyla eğitim/öğretimin 
başlaması nedeniyle 
değerlendirme toplantısı 
yaptılar. 18 İlçe Milli Eğitim 
Müdürleri Vakfıkebir İlçe 

Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Altın2ın ev sahipliğinde 
Uygulama Oteli'nde bir 
araya gelerek yapılan 
uygulamalar, yatırımlar 
devam eden projeler, 
eğitim/öğretim faaliyetleri 
sosyal sportif faaliyetler gibi 
konuları görüşerek bilgi 
alışverişinde bulundular.  
Uygulama Oteli'ndeki 

toplantıya 18 ilçe milli eğitim 
müdürleri ile Trabzon il Milli 
Eğitim şube müdürleri 
katıldı.
Toplantı sonrasında topluca 
öğle yemeği yenildi. 
Müdürler konukseverliği 
dolayısıyla İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Altın'a ve Uygulama 
Otel Mehmet Kahveci'ye 
teşekkür ettiler.



Y
eniden Refah Partisi 
Çarşıbaşı İlçesi 2. 
Olağan Genel Kurul 

Kongresi ilçe binasında yapıldı. 
Tek liste halinde seçime gidilen 
kongrede mevcut başkan 
Gökhan Şahin güven tazeledi 
ve 3 yıl görev yapmak üzere 
yeniden başkan seçildi. 
Kongreye Trabzon İl Başkanı 
Süleyman Pulat, Siyasi İşler 
Başkanı Ali Osman Yılmaz, 
Teşkilat Başkanı Yalçın Onur, İl 
yönetim Kurulu üyeleri, 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Sadettin Çiçek, Siyasi İşler 
Başkanı Hasan Birinci ve 
partililer katılım sağladı. Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardından Divan 
teşekkülü oluşturuldu.  

“YENİDEN REFAH PARTİMİZ 
TEK BAŞINA İKTİDARI 
MÜJDELİYOR” 
Yeniden Refah Partisi 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan 
Şahin açılış konuşmasında; 3 
yıllık görev süresini 
değerlendirdi. Başkan Şahin, 
öncelikle bu 3 yıllık görev 
süresi içerisinde parti teşkilatı 
olarak yürüttüğümüz bu 
çalışmaları yaparken yanımdan 
bir an olsun ayrılmayan tüm 
yönetim kurulundaki 
arkadaşlara huzurlarınızda çok 
teşekkür ediyorum diyerek 
sözlerine başladı. Üye 
hedeerini bir bir 
gerçekleştirdiklerini mahalle 
temsilcisi, sandık baş müşahit 
ve müşahitlerini atadıklarını, 

eylül ayı içerinde Trabzon 
ilçelerinde yapılan üye 
çalışmalarında 3. olduklarının 
altını çizdi. Yıl içerisinde 
yapılan kamuya ait olan tüm 
programlara eksiksiz katılım 
sağladıklarını aktaran Şahin, 
mahalle mahalle gezip 
sıkılmadık el 
bırakmayacaklarını, herkesin 
herkesimin dertlerini 
dinleyeceklerini, çözüm noktası 
konusunda gerekli birimlerle 
görüşüp konuları yetkililere 
ileteceklerini sözlerine ekledi. 
Büyük gayretle yürüttüğümüz 
bu 3 yıllık çalışmalarımızın her 
geçen gün meyvesini 
topluyoruz diyen Şahin,  
milletimizin Yeniden Refah 
Partimize ve Genel Başkanımız 

Dr. Fatih Erbakan'a 
teveccühün her geçen gün 
arttığına şahit oluyoruz 
buda bizi ziyadesiyle 
memnun ediyor ve bize 
tek bir sonuç gösteriyor. 
Önümüzdeki ilk seçimde 
Yeniden Refah Partimiz 
tek başına iktidarı 
müjdeliyor olmasıdır dedi. 
Ülke olarak zor bir 
dönemden geçtiklerine 
vurgu yapan Şahin, gerek 

ekonomik gerek ahlak ve 
maneviyat gerekse istihdam 
alanında zor bir sınav 
veriyoruz. Milletimizi refah'a 
ulaştırmak için bundan önce 
nasıl çalışmışsak bundan 
sonra tüm gücümüzle 
çalışmalara devam 
edeceklerini söyleyerek ilçe 
kongremizin Çarşıbaşı'na 
Trabzon'a ve tüm Türkiye'ye 
hayırlara vesile olmasını 
temenni ederek 6 Kasım 2022 
tarihinde Ankara'da yapılacak 
olan Genel Merkez kongresine 
Çarşıbaşı'ndan “1” otobüsle 
Trabzon genelinde 25 otobüsle 
katılım sağlayacaklarını, müsait 
olan herkesi Ankara'da yapılan 
kongreye davet ettiklerini dile 

getirerek sözlerini tamamladı.
Yeniden Refah Partisi Trabzon 
İl Başkanı Süleyman Pulat ise 
yaptığı konuşmasında; 
“Çarşıbaşı İlçesi 2. Olağan 
genel kurul kongremizin 
hayırlara vesile olmasını 
Cenabı Allah'tan niyaz 
ediyorum dedi. Başkan Pulat, 
ayrıca 3 yıllık görev süresi 
içerisinde yönetim kurulunda 
görev almış tüm 
arkadaşlarımıza yürüttükleri 
başarılı çalışmalardan dolayı 

teşekkür ediyorum. Yeni 
seçilecek olan arkadaşlarımıza 
da görevlerinde başarılar 
diliyorum diyerek sözlerini 
tamamladı.” 
Yapılan seçim sonrası Gökhan 
Şahin Başkanlığında yönetim 
kurulu şu isimlerden oluştu. 
Cahit Aydın, Davut Emiral, 
Ahmet Tokur, Halil Kotbaş, 
Semavi Karçengel, Mustafa 
Bahar, Erol Dural, Rıdvan 
Kaya, Adem Karlıdağ, Ömer 
Çakır ve Kurtuluş Burgucu. 
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KARADENİZ KARDEŞLER İLE MESLEKİ
EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karadeniz Kardeşler Gıda San. Tic. A.Ş. (KEBİR SÜT), Büyükliman Süt Ürünleri, 
Kebir Hazır Beton ve Engin Petrol Ürünleri arasında Mesleki Eğitim İş Birliği protokolü için imza töreni düzenlendi.

M
esleki Eğitim İş Birliği 
Protokol İmza törenine 
Trabzon İl Milli Eğitim 

Müdürü Burak Fettahoğlu, 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, Karadeniz 
Kardeşler Gıda San. Tic. A.Ş. 
(KEBİR SÜT) Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemil Karadeniz ve 
Başkan Yardımcısı Yılmaz 
Karadeniz, Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü Korkut Hekim 
katıldı.  İmza töreni öncesi 
sunum konuşmasını İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın 
yaptı. 
“ÇIRAK SAYIMIZ 650'YE 
ULAŞMIŞTIR”
Müdür Ahmet Altın 
konuşmasında; “Vakfıkebir 
Mesleki Eğitim Merkezimizin 
yürütmekte olduğu mesleki 
eğitim programları kapsamında 
olan Ustalık Tela Programına 
istinaden en az lise mezunu 
adayların kayıt yapılarak 
işletmelerde çalışan 
personellerin mesleki eğitim 
belgesi (USTALIK BELGESİ) ile 
deneyimli usta olmaları için 
toplanmış bulunuyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı 
sonuna kadar “BİR MİLYON 
ÇIRAK” hedeeri 
doğrultusunda başlatılan 
Ustalık Tela Programı yoğun 
ilgi görmekte olup bölgemizde 
yer alan işletmelerle Vakfıkebir 
Mesleki Eğitim Merkezinin 
yapmış olduğu çalışmalar 
sonucunda çırak sayımız Ekim 
ayı sonunda 650'ye ulaşmıştır. 
2022-2023 Eğitim öğretim yılı 
okulumuza da öğrencilerimiz 48 
sınıf, 12 alan ve 35 dalda 
mesleki eğitimlerine devam 
etmektedir. Okulumuzda 1 

Müdür, 3 Müdür Yardımcısı, 12 
Kadrolu Öğretmen, 2 Ücretli 
Öğretmen, 1 Görevlendirme 
Geçici İşçi ve 1 TYP (İŞKUR) 
kapsamında personelimiz 
bulunmaktadır. 2022-2023 
Eğitim Öğretim yılı için 9.sınıfa 
33 öğrenci kaydı yapılmış olup 
kayıtlarımız devam etmektedir.  
2022 Yılı Kalfalık/Ustalık 
Sınavlarında adaylardan 295 
kişi Ustalık Belgesi, 176 kişi ise 
Kalfalık Belgesi almaya hak 
kazanmıştır. 2022 Yılı 
içerisinde 328 adaya İş 
Pedagojisi (usta öğreticilik) 
sınavı yapılmış olup belge 
düzenlenmiştir. 2022 Yılı 
içerisinde 20 adaya Meslek 
Lisesi Diploması 
düzenlenmiştir. Kayıtlarımız 12 
ay devam etmekte olup; kayıt 
şartları, gerekli bilgi ve belge 
için Mesleki Eğitim 
Merkezimizle her zaman 
iletişime geçerek yardıma 
hazırdır. Ülkemizi kalkındırmak 
için istihdama vereceğimiz 
yetişmiş insan gücü desteği 
öneminin farkında olarak 
çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Değerli katkılarınıza 
teşekkür ediyoruz dedi.
“TRABZON'DA 6 BİN 500 
ÇIRAK ÖĞRENCİMİZ VAR”
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü 
Burak Fettahoğlu ise, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 1 milyon 
çırak öğrenci hedene 
ulaşılması noktasında çok ciddi 
teşvikleri söz konusu oldu. 
Şuan Türkiye'de 1 milyon çırak 
öğrenci hedene çok emin 
adımlarla yürüyoruz. Şuan 800 
binli sayıları geçtik. İnşallah 
Türkiye'de yakın zamanda 1 
milyon çırak öğrenciden 

bahsedeceğiz. Biliyorsunuz 
sayın bakanımızın girişimleri 
yine sayın cumhurbaşkanımızın 
onayıyla çırak öğrencilere 
asgari ücretin ilk 3 yıl için 
söylüyorum %30'u 4.yılda 
%50'si verilmekte. Aslında bunu 
birazda şöyle açarsak, Trabzon 
özelinde bahsettiğimiz zaman 
yaklaşık 10 ay önce Trabzon'da 
680 çırak öğrenci vardı. Bunun 
diğer adı da 680 ailenin evine 
aynı zamanda asgari ücretin 
her ay %30'u giriyor. Bizlerin 
Trabzon'da yapmış olduğu 
çalışmalarla beraber ilçe eğitim 
müdürlerinin, mesleki eğitim 
merkezi müdürlerimizin, okul 
müdürlerimizin yapmış olduğu 
çok değerli çalışmalar sonunda 
şuan Trabzon'da 6 bin 500 
çırak öğrencimiz var. Bunun 
diğer adı da şu; 6 bin 500 
aileye her ay asgari ücretin 
%30'u oranında ücret akışı 
olmuş oluyor. Bunlar tabiî ki 
ekonomik anlamda değerli 
çalışmalar ama daha da 
önemlisi şuan Karadeniz 
Kardeşler Gıda San. Tic. A.Ş. 
(KEBİR SÜT), Büyükliman Süt 
Ürünleri,  Kebir Hazır Beton ve 
Engin Petrol Ürünleri işçilerinin 
de aramızda. En önemlisi de 
aslına şu, bir yandan 
öğrencilerimiz haftanın 4 günü 
işletmede eğitim görürken 
uygulamalı kalıcı bir öğrenme 
sağlanıyor. Diğer taraftan 
haftanın 1 günü okula gelip 
eğitimlerini görüyorlar. Lise 
diploması almaya doğal olarak 
hak kazanıyorlar. Ayriyeten 
ileriye dönük istihdam 
noktasında da birçok sorunun 
önü kapanmış oluyor. Artık 
istihdama yönelik daha sağlıklı 

daha güzel bir yola hep birlikte 
girmiş oluyoruz. Bu anlamda 
bugün Vakfıkebir'de 
imzalayacağımız protokolde 
çok değerli. Meslek liselerimiz, 
mesleki eğitim merkezlerimiz 
bu iş birliği protokolleriyle 
Trabzon'da her geçen gün 
daha da güçleniyor. 
“ARTIK ARA ELEMAN 
SIKINTISI ÇEKMEYEN, 
KENDİNE GÜVENEN, YENİ İŞ 
YERLERİ AÇMA 
GİRİŞİMLERİNDE BULUNAN 
GENÇLERLE YENİ BİR 
GELECEĞE DOĞRU HEP 
BİRLİKTE YOL ALACAĞIZ”
Yakın zamanda basınla da 
paylaştığımız bir husus oldu. 
Bunu burada da tekrar etmek 
istiyorum. 10 ay önce bir 
okulumuzun üretimdeki durumu 
ile şuan özellikle çırak öğrenci 
sürecinin desteklenmesi yine 
meslek liselerinde öğrencilere 
işçilik ödemesi, döner 
sermayeden kar payı 
verilmesiyle beraber gelinen 
noktada şuan Trabzon'da da 
artık kendi masasını kendi 
sırasını, okullara basket potası 
yapılacaksa onu, masa tenisi 
masası yapılacaksa onu, 
okulların kütüphane 
materyallerini üreten meslek 
lisesi sayılarının artık bir değil 
iki değil üç, dört olarak devam 
edeceğinin de özellikle 
bilinmesini istiyorum. Bu 
anlamda da Trabzon'da da ilçe 
eğitiminde hep birlikte yeni bir 
dönem başlatmış olduk. Ben bu 
çalışmanın da çok değerli 
olduğuna inanıyorum. Tekrar 

Karadeniz Kardeşler Gıda San. 
Tic. A.Ş. (KEBİR SÜT), 
Büyükliman Süt Ürünleri,  Kebir 
Hazır Beton ve Engin Petrol 
Ürünleri yöneticilerimize tekrar 
tekrar teşekkür ediyorum. 
Öğrencilerimize böylesine 
güzel imkanı sağladıkları için. 
İnşallah bizde öğrencilerimizi 
bulundukları iş yerlerinde de 
sizlerle beraber ziyaret 
edeceğiz. Onların orada 
aldıkları eğitimi çok 
önemsiyoruz. Bu anlamda 
Trabzon'da ilerleyen dönem için 
bakın bugün bir ticaret limidet 
şirketinden süt ürünlerinden 
bahsediyoruz ama bunun 
sanayi boyutu da var, uygulama 
otellerimiz var, başka oteller 
var. Bunların hepsini gündeme 
getirdiğimiz zaman Trabzon'da 
geçmişte bahsedilen ara 
eleman bulmakta sıkıntısı 
yaşıyoruz cümlesinin inşallah 
ilerleyen dönemde 
konuşulmayacağını, 
unutulacağını tam tersi bu 
anlamda artık ara eleman 
sıkıntısı çekmeyen kendine 
güvenen yeni iş yerleri açma 
girişimlerinde bulunan gençlerle 
yeni bir geleceğe doğru hep 
birlikte yol alacağız. Tekrar 
teşekkür ediyorum. 
Protokolümüzün de hayırlı 
olmasını temenni ediyorum 
dedi.”
“GELECEĞİMİZİN TEMİNATI 
OLAN GENÇLER, ÇALIŞAN 
VE ÜRETEN BİR GENÇLİK 
HALİNE GELİR”
Karadeniz Kardeşler Gıda San. 
Tic. A.Ş. (KEBİR SÜT) Yönetim 

Kurulu Başkanı Cemil 
Karadeniz ise, “Ara eleman 
yetiştirme kursları ile ilgili bir 
işveren olarak 
müesseselerimizin teknik 
elemana acil ihtiyacı 
olduğundan dolayı Türkiye'nin 
uluslararası piyasalarda 
rekabet edebilmesi, söz sahibi 
olması için güçlü rma ve güçlü 
bir ekonomiye ihtiyacı var. Bu 
sebeple İlçemizde ilk kez 
hayata geçirilen ve kurumlar 
arası işbirliğine güzel bir örnek 
olacağını düşündüğüm 
protokol, ülkemizin en büyük 
ihtiyaçlarından biri olan ara 
eleman sıkıntısını giderme 
noktasında atılmış ciddi bir 
adımdır. Emeği geçenleri 
kutluyor, Hayırlı olmasını 
cenabı Allah'tan diliyorum 
dedi.”
Karadeniz Kardeşler Gıda San. 
Tic. A.Ş. (KEBİR SÜT) Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yılmaz Karadeniz ise, “Bu yeni 
sistem üretim açısından çok 
faydalı bir gelişmedir. Gençleri 
eğiterek çalışma hayatına 
hazırlamak son derece yerinde 
bir uygulamadır. Okul ile 
işyerleri arasındaki işbirliği ile 
beraber ileriye dönük en güzel 
şekilde yapılması gereken 
çalışma açısından faydalıdır.  
Bu anlamda sizlere teşekkür 
ediyoruz. İnşallah bundan 
sonra Ülkemizin geleceğinin 
teminatı olan gençler, çalışan 
ve üreten bir gençlik haline 
gelir. Bundan sonraki 
çalışmalarınızda sizlere 
başarılar diliyoruz dedi.”

BAŞKAN ŞAHİN GÜVEN TAZELEDİ
Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı İlçesi 2. Olağan Genel Kurul Kongresi Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat'ın katılımı ile parti binasında yapıldı.  

Gökhan ŞAHİN
Çarşıbaşı İlçe Başkanı

Süleyman PULAT
Trabzon İl Başkanı
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Osman KOYUNCU

BENLİĞIN İNSANLARA VERİLİŞ NEDENİ 
nsan bilmedikleri şeyleri bir sır olarak 

İgörür ve onlardan korkar. Bu durum 
insan psikolojisini bozar. İnsanın mutlu 

olması için bilinmezlikleri azaltmalı ve 
korkularını yenmelidir. Bu ancak ilimle 
olur. Eskiden, tabiat olayları insanlar 
tarafından büyü ve sır olarak görülüyor ve 
tapınılıyordu. Kutsal kitaplar ve 
peygamberler, insanların üzüntü ve 
korkularını yenmeleri, kâinattaki 
varlıkların sırlarını çözmeleri ve 
bilinmezlikleri giderilmesi için gönderildi. 
Bütün kutsal kitaplar sırların çözülmesi 
için birer gizli hazinedirler. Kuran'ın 
mahiyetini anlamak ve sırlarını çözmek 
için birkaç Arapça kelime bilmek yeterli 
olmaz. Bütün ilim dallarından bilhassa fen 
ilimlerinden faydalanılarak bu sırlar 
çözülür. Allah sonsuz soyuttur mahiyeti 
bilinmez, her bir fen dalı O'nun birer 
ismidir, fenler yani O'nun isimleri bilinirse 
Allah ve kutsal kitapların sırları çözülür. 

   Kendini yani nefsini bilen Allah'ı bilir 
derler. Çünkü bütün işin sırrı, Allah'ın isim 
ve sıfatlarını anlamada saklıdır, bunun 
ölçüleri eneye takılmıştır. Her şey zıddı ile 
bilinir, güzel-çirkin, iyi-kötü, sıcak soğuk 
gibi. Fakat Allah'ın zıddı olmadığından O 
zıttı ile bilinmez, O'nu tanımak işini ene 
yapar. Ben bu evi yaptığım gibi bu kâinat 
ve varlıkları da yapan birisi var der kıyas 
yapar. İnsan, emaneti yüklenince imtihanı 
başladı, emanete hıyanet edince cahil 
olduğu ortaya çıktı. 

   Asıl benlik, sonsuz ve soyuttur, bu da 
Allah'a mahsustur. “Ben, 'Ben'den başka 
ilâh olmayan bir Allah'ım.” (Taha: 14) 

Fakat bu Ben, Ehadiyet tarzında tecellî 
eder. Güneşte ısı, ışık ve renk vardır, su 
damlasında yansıyan ışıkta da aynı 
özellikler vardır. Güneşe Vahdaniyet 
dersek su damlasındaki yansımasına 
Ehadiyet deriz. İlimden mahrum kişiler o 
Ehadiyet tecellîlerine bağlanır, onlara 
yetkinlik verir. İnsanları güneşe 
yönlendireceğine su damlasındaki 
yansımasına, yani Allah yerine kullara 
yönlendirirler. Cahiller için belki özür 
olabilir. “İnsanların çoğu, şirk koşmadan 
Allah'a inanmaz.” (Yusuf: 106) 

   Kâinatta benliği olan pek çok varlık 
olmasına rağmen bunların hiçbirisine 
insan gibi sınırsız iyilik ve kötülük yapma 
kabiliyeti verilmemiştir. yaratılış son 
derece güzeldir, hatta şeytanların 
yaratılması da neticeleri itibari ile 
güzeldir, aksi halde yaratılmazlardı. 
Varlıklar nimet olduğu gibi emaneten de 
olsa hürriyetler büyük bir nimettir. Fakat 
insan bu emanete hıyanet ederek, kendi 
malı sanınca zalim olur, diğer varlıkların 
hakkını çiğner. İnsanın hayvanı yönüne 
beşer ilmi ve medeni yönüme âdem 
denir. İnsan âdem olup soyut manaları 
anlayınca emanet sorumluluğunu kabul 
etti. Enenin iki dalı vardır: Biri nuranî, 
soyuttur; mutluluk verir. Diğeri somuttur 
ve acılar verir. Birinci yol peygamberlik 
yolu, ikinci yol Kuran'la barışık olmayan 
felsefenin yoludur. İnsanda hürriyetler 
olmazsa bunlar ne bilinir, ne de istifade 
edilir. Binlerce gizli haller, nitelikler ve 
duygular enede saklıdır. Eneyi 
keşfetmek, kâinatı keşfetmekten daha 
zordur.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Birol Yavuz ve Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Seçim
İşleri Başkanı Gökmen Kadı ve yönetim kurulu üyeleri Gazetemizi ziyaret ederek,
84 milyon vatan evladının kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var dediler.

aadet Partisi İlçe Başkanı 

SBirol Yavuz ve Trabzon İl 
Yönetim Kurulu üyesi 

Seçim İşleri Başkanı Gökmen 
Kadı ve yönetim kurulu üyeleri 
Gazetemizi ziyaret ederek, 84 
milyon vatan evladının 
kutuplaşmaya değil 
kucaklaşmaya ihtiyacı var 
dediler. Gazetemizi ziyaretleri 
sırasında Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu'na önemli 
açıklamalarda bulundular.
“84 MİLYON VATAN 
EVLADININ KUTUPLAŞMAYA 
DEĞİL KUCAKLAŞMAYA 
İHTİYACI VAR”
Saadet Partisi Vakfıkebir İlçe 
Birol Yavuz; “Saadet Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanlığı olarak 
ilçemizde esnaflarımızla ve sivil 
toplum kuruluşlarımızla bir araya 
gelip sorunlarını dinliyor, çözüm 
önerilerimizi anlatıyoruz. Bugün 
de Vakfıkebir İlçe yönetimi ve il 
yöneticisi arkadaşlarımız ile 
birlikte Vakfıkebir ilçemizdeyiz. 
Ülkemiz özellikle ekonomik 
açıdan zor günlerden geçiyor. 
Esnafından emeklisine, 
işsizinden asgari ücretlisine her 
kesimimizin ciddi sıkıntı 
içerisinde olduğunu yaptığımız 
ziyaretlerde vatandaşımızdan 
dinliyoruz. AK Partinin uyguladığı 
20 yıllık yanlış politikaların nihai 
sonucu bu. Artık AK Parti ülkeyi 
yönetemiyor. Günlük kararlar 
alarak sadece günü kurtarmaya 
çalışıyor ve sorunları daha da 
derinleştiriyorlar. Bu yanlış politik 
kararların bedelini milletimizin 
her kesimiyle birlikte ödüyoruz. 
Bunca sorun varken AK Parti 
nihai çözümler üretmek, 
milletimizin her kesimini 
kucaklamak yerine bir dönem 
daha iktidarda kalabilmek için 
bugüne kadar yaptığı gibi 
kamplaşma, kutuplaştırma, 
ötekileştirme, ayrıştırma 
siyasetinden vazgeçmiyor. Biz 
Saadet Partisi olarak bunu çok 

yanlış ve tehlikeli buluyoruz. 
Çünkü hepimiz bu vatanın 
evlatlarıyız. Hepimiz kardeşiz. 84 
milyon vatan evladının 
kutuplaşmaya değil 
kucaklaşmaya ihtiyacı var. 
Ötekileştirmeye değil kardeşliğe, 
nefrete değil sevgiye, 
ayrıştırmaya değil birliğe 
ihtiyacımız var. Bizler Saadet 
Partisi olarak üzerimizdeki 
sorumluluğun farkındayız, onun 
için de sahadayız. Nasıl ki 
geçmişte Milli Görüş iş başına 
geldiğinde her konuda tarih 
yazmışsa yine yapılacak 
seçimde Milli Görüşün tek 
temsilcisi Saadet Partimiz iktidar 
olup bu aziz milletimize ve 
ülkemize en güzel hizmetleri 
yapacaktır, bundan kimsenin 
şüphesi olmasın dedi.” İlçe 
Başkanı Birol Yavuz, Bu ay 
sonunda yani 30 Ekim'de 
Ankara'da kongremiz var. Genel 
Başkanımız Sayın Temel 
Karamollaoğlu kolları sıyırdı. 
Allah nasip ederse tekrar güçlü 
ve heyecanlı bir şekilde genel 
kongremizi yapıp seçime 
gideceğiz. Seçime hazırlık yaptık 
ve seçime güzel bir atmosferde 
girmek istiyoruz. Bunun için 
Vakfıkebir'den de yönetimimiz ve 
sevenler hep beraber otobüsle 
hareket edilecek. Bizde 
katılacağız. Güzel bir program 
olacak dedi.
“2023 SEÇİMLERİNDE MİLLİ 
GÖRÜŞÜ TEMSİL EDEN 
SAADET PARTİMİZ 
TÜRKİYE'NİN YÖNETİMİNDE 
SÖZ SAHİBİ OLACAKTIR”
Saadet Partisi Trabzon İl 
Yönetim Kurulu üyesi Seçim 
İşleri Başkanı Gökmen Kadı ise 
yaptığı açıklamada, “Saadet 
Partisi Trabzon il yönetim kurulu 
üyesi seçim işleri başkanı ve 
aynı zamanda Vakfıkebir 
sorumlusuyuz. Biz her hafta 
mutat olarak Vakfıkebir ilçesinin 
toplantısına iştirak etmeye 

çalışıyoruz. Beraber buradaki 
yönetime destek olmaya 
çalışıyoruz. Şuan ki 
heyecanımızda 30 Ekim'de 
yapacağımız kongremiz olacak. 
Şuanda Trabzon İl Teşkilatı 
olarak buna hazırlanıyoruz. 
İlçelerimizden de yüksek katılım 
sağlamaya çalışıyoruz. Allah'ın 
izniyle 2023 seçimlerinde milli 
görüşü temsil eden Saadet 
Partimiz Türkiye'nin yönetiminde 
söz sahibi olacaktır. Şuan ki altılı 
masa diye tabir edilen 
ittifakımızla birlikte Türkiye'de 
tabi seçim sisteminde yapılan 
yani başkanlık sistemiyle gelen 
50+1 modeline göre ittifaklar 
zorunlu. Dolayısıyla bu da 
ittifakın içerisinde yer alarak bir 
de milli görüşün 50 yıllık marka 
ve tecrübesiyle birlikte inşallah 
önümüzdeki dönem Türkiye'nin 
yönetimin etkili bir şekilde söz 
sahibi olacağız. Böylece 
ülkemizin problemlerini 
insanımızın sıkıntılarını 
ekonomik, sosyal, ahlaki her 
türlü sorununu inşallah bu 
etkileşimle beraber çözeceğiz. 
Çünkü gerçekten Türkiye iyi 
yönetilmiyor. Ekonomik yönden 
ve dış politikada sorunlarımız 
büyüdü. İktidarında tabi bunları 
çözebilecek kadrosu kalmadı. 
Yani sürekli bir değişimle 
beraber geldi bugüne kadar. 
Kadroları tasfiye ede ede 
geldiler. Artık kendileri bir 
yılgınlık durumuna da getirmiş 
oldu Türkiye'yi.  Halkımızın da 8 
Haziran'da artık bu hükümeti 
göndereceğine olan inancımız 
tamdır dedi.” Büyükliman 
Postası Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, İlçe Başkanı Birol 
Yavuz'a ve Trabzon İl Yönetim 
Kurulu üyesi Seçim İşleri 
Başkanı Gökmen Kadı'ya 
çalışmalarında başarı 
dileklerinde bulundu.

HABER

84 MİLYON VATAN EVLADININ KUTUPLAŞMAYA
DEĞİL KUCAKLAŞMAYA İHTİYACI VAR

FEVZİYE'DE AFET VE ACİL
DURUM TATBİKATI YAPILDI
13 Ekim Afet Risklerini Azaltma Günü Kapsamında Fevziye
İlkokulu – Ortaokulu'nda afet ve acil durum tatbikatı yapıldı. 

evziye İlkokulu – 

FOrtaokulu'nda 13 Ekim 
Afet Risklerini Azaltma 

Günü Kapsamında afet ve acil 
durum tatbikatı yapıldı. 
Öğrencilere daha önceden 
afet ve acil durumlarda nasıl 
hareket etmeleri gerektiği ile 
ilgili bilgi verildi. Habersiz 
çalınan siren sesi boyunca 
öğrenciler sınıfta çök kapan 
tutun pozisyonunda bekledi. 
Siren sesinin sona ermesiyle 

okul hızlıca tahliye edildi. Okul 
bahçesinde yakılan ateş 
öğretmenlerin 
yönlendirmesiyle öğrenciler 
tarafından söndürüldü. 
Ardından Afete Hazırlık 
Kulübü öğrencileri tarafından 
atık kâğıt ve kartonlardan 
hazırlanan Acil Durum ve Afet 
Çantası etkinliği 
gerçekleştirildi. Kartonlardan 
yapılan kutuların üstüne kâğıt 
kaplanarak bazı nesne isimleri 

yazıldı. Öğrenciler bellileri bir 
süre içerisinde kutular üzerine 
yazılan nesnelerin Afet ve Acil 
Durum Çantası içerisinde yer 
alması gerekenleri bulmaya 
çalıştı. Ardından öğretmenler 
tarafından öğrencilere Afet ve 
Acil durum çantasının nasıl 
hazırlanması gerektiği ile ilgili 
bilgi verilerek tatbikat 
sonlandırıldı. Tatbikata 18 
personel ve 125 öğrenci 
katıldı. 

28.10.2022

Vakfıkebir ilçesi Hacıköy Mahallesinden ilçenin eski esnaflarından Adil Yılmaz'ı (92) ebediyete uğurladık.
ADİL AMCAMIZI EBEDİYETE UĞURLADIK

V
akfıkebir ilçesi Hacıköy 
Mahallesinden Vakfıkebir 
ilçesinde ayakkabı 

yapımında kullanılan tüm 
malzemelerin satışını yapan 

bunun yanı sıra otobüs ve 
Kamyon şoförü eski 
esnaflarından Adil Yılmaz (92), 
bir süreden beri yaşlılığa bağlı 
olarak geçirdiği hastalıklar 
dolayısı ile evinde tedavi 
görmekte idi. Bugün 24 Ekim 
2022 Pazartesi günü sabah 
saatlerinde evinde geçirdiği 
rahatsızlık nedeni ile kaldırıldığı 
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 
yapılan tüm mütehalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayata 
veda etti. Vakfıkebir İlçe 
Esnaflarından Salim Yılmaz, 

Otobüs şoförü Zeki Yılmaz ve 
Gökhan Yılmaz'ın babası olan 
merhum Adil Yılmaz 5 çocuk 
babası idi.  Merhum Adil Yılmaz 
amcamızın cenaze namazı 24 
Ekim 2022 Pazartesi günü ikindi 
namazına müteakip Vakfıkebir 
Merkez Yeni Camiinde kılınan 
cenaze namazının ardından 
Hacıköy Mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi.
Merhum Adil Yılmaz amcamıza 
Allah'tan rahmet, kederli ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz.



Büyükliman
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ZİRAAT ODASI KAYDI AKTİF
OLMAYAN ÇİFTÇİLER TARIMSAL
DESTEKLERDEN YARARLANAMAZ
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, ÇKS kayıtlarında yapılan değişiklikler ile
birlikte çiftçiler üzerinde yanlış bir algı oluştuğunu belirterek, çiftçilerin tarımsal desteklemelerden
yararlanabilmeleri için Ziraat Odası kayıtlarının aktif olmasının zorunlu olduğunu belirtti.

B
aşkan Kılıç, E-devlet 
üzerinden yapılan ÇKS 
başvuruları ile kiralık yeri 

olmayan çiftçilerin sadece 
muhtarlar ve azalara evrak 
imza ve mühür zorunluluğunun 
ortadan kalktığını belirtti. Kılıç, 
Asıl önemli noktayı çiftçilerimiz 
kaçırıyor dedi.
“ÇİFTÇİLERİMİZ ÖNEMİ ÇOK 
OLAN ASIL KONUYU 
KAÇIRIYORLAR”
Çiftçilerimiz önemi çok olan asıl 
konuyu kaçırıyorlar. Başkan 
Kılıç son yapılan güncelleme ile 
E-devlet üzerinden başvuru 
yapılabildiğini, çiftçilerin bilgi 
güncellemelerinde muhtarlar ve 
azalara evrak imza ve mühür 
zorunluluğunun kaldırıldığını 
belirtti. Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç, yeni 
dönem ÇKS kayıtları ile ilgili 
yanlış bir algı oluştuğunu 
belirterek, E-devlet üzerinden 
yapılan ÇKS başvuruları ile 
kiralık yeri olmayan çiftçilerin 
sadece muhtarlar ve azalara 
evrak imza ve mühür 
zorunluluğunun ortadan 
kalktığını belirtti. 
“E-DEVLET ÜZERİNDEN ÇKS 
BAŞVURUSU ZORUNLU”
Başkan Kılıç, E-devlet 
üzerinden ÇKS başvurusu 
yapmanın zorunlu bir durum 
olmadığını belirterek, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi: “Tarım 

bakanlığımız ÇKS kayıtlarının 
güncellenmesi için yeni bir 
uygulama başlatmıştır. Bu 
uygulamalardan birincisi ÇKS 
güncellenmesi artık bundan 
böyle dönem olarak Eylül-Aralık 
ayları içerisinde yapılacaktır. 
ÇKS kayıtları için artık kişi süre 
gelen yıllarda ÇKS yapmış ise 
e-devletten kendisi yalnız ürün 
güncelleme yapabilecektir. ÇKS 
belgesi çıkarabilecektir. E-
devletten kayıt yapma mecburu 
değildir. Çiftçi fiziki olarak da 
müracaat edebilir. 
Güncellemede muhtar ve 
azalara evrak imza ve mühür 
zorunluluğu kaldırılmış. Fakat 
kayıtlarında değişiklik yapılması 
halinde örneğin arazi ekleme 
çıkarma hissedar ekleme 
çıkarma arazi kiralamaları ve 
taahhütname yenilemesi Tarım 
bakanlığımızın uygulamaya 
koyduğu diğer değişikliklerde 
vs. Ziraat Odalarında Çiftçi 
Belgesi alarak kayıtlarını 
güncelleyip arazi varlığını aktif 
hale getirmeleri gerekmektedir.
“ZİRAAT ODASI KAYDI AKTİF 
OLMAYAN ÇİFTÇİLER 
TARIMSAL DESTEKLERDEN 
YARARLANAMAZ”
Kiralık yeri olmayan çiftçilerimiz 
muhtar ve azaya gitmeyecekler, 
fakat kiralık yeri olan e-devlet 
üzerinden başvuru yapan 

üreticilerimizin ziraat 
odalarındaki üyelikleri güncel 
ve aktif olacaktır.  Ziraat Odası 
kaydı aktif olmayan çiftçiler 
Tarımsal desteklerden 
yararlanamaz. 6964 sayılı 
Ziraat Odaları birliği kuruluş 
kanununun ve anayasadan 
alınan yetkiye dayanılarak 
çiftçilerin, çiftçilikle uğraştığını 
belgeleyen kurum Ziraat 
Odalarıdır. Ayrıca Tarımsal 
Kredilerden (Banka Kredi, 
Kooperatif üyeliği vs.) 
faydalanmak için Çiftçi Belgesi 
ibraz etme zorunluluğu devam 
etmektedir. Yeni destek 
modeline göre tüm destekler 
ürün bazlı olduğundan E-
devletten müracaat edecek 
çiftçilerin bu hususa dikkat 
ederek doğru beyanat 
vermeleri gerekir. Çünkü girilen 
ürün bilgilerinin doğruluğu ve 
Ziraat Odasındaki kaydının 
güncel ve aktif olduğunu 
taahhüt ediyor. Ziraat Odası ve 
İlçe Tarım personellerinden 
destek olarak ürün beyanatı 
vermeleri çiftçilerin kendi 
yararlarına olacaktır. Aksi 
takdirde telafisi olmayan 
(Destek alamamak gibi vs.) 
durumlar yaşayabilir. Yeni 
dönemin hayırlı ve bereketli 
olmasını dileriz.” şeklinde 
konuştu.

illi Eğitim Bakanlığı 

M"Köy Yaşam Merkezleri" 
Projesi Kapsamında, 

Vakfıkebir Demirci Mahallesi 
okulu dönüştürülerek Kurs 
merkezi oldu. Vakfıkebir Milli 
Eğitim Müdür vekili Şeref İçoğlu 

beraberinde İlçe Halk Eğitim 
Müdürü Cemile Kahyaoğlu ve 
Müdür Yardımcısı Mustafa 
Daloğlu kursu ziyaret ederek 
kursiyerler ile sohbet ettiler. 
"Köy Yaşam Merkezleri" projesi 
kapsamında Trabzon'da 8 

ilçede atıl durumdaki 22 okulun 
yenilenmesi çalışmaları başladı. 
Vakfıkebir İlçesi'nde de atıl 
durumda olan Güneyköy, 
Rıdvanlı ve Demirci Mahallesi 
okulları tamiratları yapılarak 
“Köy Yaşam Merkezi” oldu.

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
İŞ MAKİNESİ SATIŞ İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                            Basın ILN 1715107

Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş iş makinesi aşağıda belirlenen muhammen bedel 
üzerinden 2886 sayılı yasanın 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Artırım şeklinde ihale 
edilerek satılacaktır.

Sıra
No

Paletli
Ekskavatör

1

Adı Markası

CAT320 BL

Modeli

2000

Durumu

Faal

Muhammen
Bedel

650,000,00₺

Geçici
Teminat %3

19,500,00₺

İhale
Teminatı

1,500,00₺

İhale
saati

14:00

1- İhale 08/11/2022 tarihinde saat 14:00'da Belediye Binasındaki encümen salonunda,encümen üyeleri 
huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye çıkartılan araçlar ile iş makinelerine ilişkin şartname ve belgeler mesai saatleri içinde Belediye 
Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir ve 500,00.-TL bedel mukabilinde satın alınabilir.
3- İhale saatine kadar geçici teminatın yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk 
Parası veya bankalardan temin edilecek süresiz teminat mektupları kabul edilecektir. 
4- İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;
a. Kanuni ikametgah adresi ve nüfus cüzdanı fotokopisi;
b. Tebligat için Türkiye'deki adres beyanı,
c. Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
d. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili 
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,
İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
e. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname.
f. Şartnameyi satın aldığına dair belge
g. İmza sirküsü veya beyannamesi (Noter tasdikli)
h. Adli Sicil Kaydı 
i. Vakfıkebir Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Kağıdı
Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan teklier ihaleye alınmayacaklardır.  
İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü olan08.11.2022Salı günü saat 11:00'a kadar İhale 
Komisyonu'na teslim edeceklerdir.
5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR.

"KÖY YAŞAM MERKEZLERİ" HAYATA GEÇTİ
Milli Eğitim Bakanlığı "köy yaşam merkezleri" Projesi Kapsamında Trabzon genelinde
22 atıl durumda olan eski köy okulu yenilenerek “Köy Yaşam Merkezi” oldu.



Büyükliman
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BÜYÜKŞEHİR ÖDÜLÜNÜ ALDI
Esiroğlu HES Projesi ile 2022 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında Jüri Özel Ödülüne layık
görülen Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü düzenlenen törenle ödülünü aldı.

28.10.2022

T
VF Kadınlar 2. Liginde 
mücadele eden 
İskofyaspor Kadın Voleybol 

Takımının şapka sponsoru olan 
Anadolu Şapka, keşan 
dokumalarından ürettiği 
şapkalarla gönülleri fethetti. 
Şapkaların teslim töreni 
Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti 
(BGC) Hikmet Aksoy Lokalinde 
gerçekleştirildi.
Törende bir konuşma yapan 
BGC Başkanı Aydın Gelleci, “Bir 
tarafta müthiş bir başarı 
hikayesine imza atan ve 
Ağasar'da ağırlıklı olarak ev 
hanımlarını istihdam eden 
Anadolu Şapka, diğer tarafta ise 
yine bölgemizin genç kızlarının 
oluşturduğu ve marka olma 
yolunda hızla ilerleyen 
İskofyaspor Voleyboy Takımı. Ve 
bunların ortak noktası olan 
şapkadaki motiflere imzasını 
atan Çarşıbaşı ilçemizin Coğrafi 
İşaretle Tescilli Keşan 
Dokumaları. Hem Anadolu 
Şapka sahibi Ömer Özdemir'i 
hem de İskofyaspor'un başkanı 
Hayri Çakır'ı başarılarından 
dolayı kutluyorum. Alanlarında 
bölgemiz adına çok önemli işlere 

imza atıyorlar. Her ikisini de 
kutluyorum.” dedi.
“BAŞKAN ÇAKIR: AMACIMIZ 
GÜZEL BİR EKİP 
OLUŞTURMAK”
İskofyaspor Kulübü Başkanı 
Hayri Çakır da “Kulübümüz 
yöremiz çocuklarına ışık tutmak 
için gönüllülerden oluşan bir 
avuç arkadaş ile kuruldu. 
İskofyaspor olarak bizim her 
zaman dile getirdiğimiz bir 
sloganımız var. 'Bir spor 
kulübünden daha fazlası…' 
Öncelikle bir aileyiz. 100'ü aşkın 
minik sporcumuza rol model 
olabilecek bir takım yarattık. 
Amacımız güzel bir ekip 
oluşturmak. Bu ekiple Çarşıbaşı 
ilçemizin ahengini sporun 
dinamizmi ile herkese ulaştırma 
bilmektir. Ben ve yol 
arkadaşlarımın tüm derdi, gayesi 
geleceğimizin teminatı 
evlatlarımızdır. Bu sezon lige iyi 
başladık iyi gidiyoruz. Bu 
manada bizlere maddi ve manevi 
anlamda destek olan herkese 
teşekkür ediyoruz.
“ANADOLU ŞAPKA BİZİ 
GURURLANDIRDI”
 Anadolu Şapka bizi hem 

gururlandırdı hem duygulandırdı. 
İlçemize özel üretilen keşan 
dokumalarından bizim için şapka 
üretmesi çok anlamlı ve 
değerlidir. Ben kendilerine 
huzurlarınızda teşekkürü bir borç 
biliyorum.” diye konuştu. Anadolu 
Şapka sahibi Ömer Özdemir de 
bölgeye hizmet etmek vermekten 
gurur duyduklarını belirterek, 
“İskofyaspor Kulübü'nü yakından 
takip ediyoruz. Gururumuz 
oluyorlar. Kız çocuklarımızın 
mücadelesi bizim için çok 
önemli. Bizler de çalışanlarımızın 
önemli bir bölümünü ev 
hanımlarından seçtik. Bir yerde 
ortak noktada buluşuyoruz. Ben 
İskofyaspor Kulübümüze 
başarılar diliyorum.” dedi.
“TAKIM KAPTANI TEK'DEN 
ANADOLU ŞAPKAYA 
TEŞEKKÜR”
İskofyaspor Voleybol A Takım 
Kaptanı Serpil Tek de şapka 
jestinden dolayı Anadolu 
Şapka'ya teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından Anadolu 
Şapka tarafından üretilen 
şapkalar İskofyaspor Kulübü 
yönetimine ve oyuncularına 
teslim edildi.

Y
aptığı yatırım ve 
hizmetlerle adından söz 
ettiren Trabzon 

Büyükşehir Belediyesi ulusal 
çapta ödüller kazanmaya 
devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 
şehircilik alanının Oscar'ı 
sayılan Golden City Awards'ta, 
tarihi altyapı projesi ile '2021 
Yılı En Başarılı Büyükşehir 
Belediyesi Ödülü'ne layık 
görülen Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi bu kez “TİSKİ 
Esiroğlu HES Projesi” ile 
Sağlıklı Kentler Birliği 
tarafından düzenlenen 2022 

Sağlıklı Şehirler En İyi 
Uygulama Yarışmasında Jüri 
Özel Ödülünü aldı.  
“ÖDÜL TÖRENİ 
DÜZENLENDİ”
Sağlıklı Kentler Birliği 38. 
Olağan Meclis Toplantısı, üye 
belediyelerden temsilcilerin 
katılımıyla Denizli'nin 
Pamukkale ilçesinde 
gerçekleştirildi. Birliğe üye 
belediyelerden 130 temsilcinin 
katıldığı toplantı “İklim Krizi” ve 
“Belediye Örnekleri” başlıklı 
oturumlarla devam etti. 
Konuşmaların ardından 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
tarafından yapılan 2022 
Sağlıklı Şehirler En İyi 
Uygulama Yarışmasında 
dereceye giren belediyelere 
ödülleri takdim edildi.
“143 PROJE ARASINDAN 
SEÇİLDİ”
Yarışmaya 45 belediyeden 143 
projenin katıldığını söyleyen 
Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, bunlar arasından 
15 belediyenin 18 projesinin 
ödüle layık görüldüğünü ifade 

etti. Esiroğlu HES Projesi ile 
2022 Sağlıklı Şehirler En İyi 
Uygulama Yarışmasında Jüri 
Özel Ödülüne layık görülen 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
adına TİSKİ Genel Müdürü Ali 
Tekataş'a ödülünü, Türkiye 
Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş takdim etti.
“AB DE 'EN İYİ PROJE' 
SEÇMİŞTİ”
Esiroğlu HES Projesi daha 
önce de Merkezi Finans Birimi 
ve Enerji Bakanlığının 
ortaklaşa yürüttüğü 
“Belediyeler İçin Yenilenebilir 
Enerji ve Enerji Verimliliğine 
Yönelik Tedarik” adlı AB 
programının sıfır karbon 
salınımlı ve fiyat/performans 
oranı en iyi projesi seçilmişti. 
Karbondioksit salınımını yıllık 
9500 ton azaltması ile doğa 
dostu olarak tanımlanan tesis 
sayesinde yıllık 15 gigawatt 
elektrik üretimi yapılacak. 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
TİSKİ Genel Müdürlüğünün 
kasasına yıllık 70 milyon TL 
girmiş olacak.

NEDİME TEYZEYİ EBEDİYEDE UĞURLADIK
Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesinden ilçenin eski esnaflarından merhum
Hacı Ali Çobanoğlu'nun eşi Hacı Nedime Çobanoğlu'nu ebediyete uğurladık. 

V
akfıkebir İlçesi Hacıköy 
Mahallesinden ilçenin 
eski esnaflarından 

merhum Hacı Ali 
Çobanoğlu'nun eşi Hacı 
Nedime Çobanoğlu'nu 
ebediyete uğurladık. Yaşlılığa 
bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık 

sonucu hayatını kaybeden 
merhume Hacı Nedime 
teyzemizin cenaze namazı 
bugün 26 Ekim 2022 Çarşamba 
günü ikindi müteakip Hacıköy 
Mahallesi Yukarı Merkez 
camiinde kılınarak aynı yerdeki 
aile kabristanlığında defnedildi. 

Vakfıkebir ilçemizin 
esnaflarından Yusuf Ziya 
Çobanoğlu, Vakfıkebir 
Belediyesi Kültür Müdürü Bekir 
Çobanoğlu, Ahmet ve 
Abdurrahman Çobanoğlu'nun 
yanı sıra merhume Ayfer 
Çobanoğlu'nun anneleri olan 
Hacı Nedime teyzemize 
Cenabı Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür 

Küçük'ün kıldırdığı cenaze 
namazına İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan'ın yanı sıra iş 
adamları, siyasi parti 
temsilcileri, STK temsilcileri, 
daire amirleri, esnaflar ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

TTSO'DA SEÇİM BİTTİ
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) meslek komitesi seçimleri bugün gerçekleştirildi.

T
TSO bünyesinde 
bulunan 31 meslek 
komitesinin üyelerinin 

ve meclis asıl ve yedek 
üyelerinin birleşik oy 
pusulasıyla belirlendiği 
seçimlerde 6 bin 737 
üyenin oy kullanma hakkı 
bulunuyordu. Mevcut 
Başkan Suat Hacısalihoğlu 
ile rakibi Erkut Çelebi'nin 
listeleri yarıştı. Seçim 

sonucunda Erkut Çelebi'nin 
turuncu listesi 19 komitede 
kazanırken, Suat 
Hacısalihoğlu'nun beyaz 
listesi 12 komitede üstün 
geldi.
ERKUT ÇELEBİ 
KAZANAN LİSTE SAYISI: 
19
SUAT HACISALİHOĞLU 
KAZANAN LİSTE SAYISI: 
12

TRABZON'A YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI
Trabzon Emniyet Müdürlüğü için flaş gelişme yaşandı! Trabzon
Emniyet Müdürlüğüne, Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk atandı. 

T
rabzon Emniyet Müdürü 
Kenan Aydoğan'ın 
emekliye ayrılmasının 

ardından boş kalan Trabzon 
Emniyet Müdürlüğüne kimin 

atacağın soru işareti bugün 
cevap buldu.  Bu noktada resmi 
kaynaklardan henüz bir 
açıklama veya bilgilendirme 
yapılmazken, Trabzon Emniyet 
Müdürlüğüne Yozgat Emniyet 
Müdürü Murat Esertürk'ün 
atandığı öğrenildi.  Trabzon 
Emniyet Müdürlüğüne bu 
konuda resmi yazı geldiği ifade 
edilirken, Esertürk'ün ne zaman 
göreve başlayacağı ise henüz 
netlik kazanmadı.  
“İLK TEBRİK ESKİ EMNİYET 
MÜDÜRÜ METİN ALPER'DEN” 
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı Sudan Müşaviri 

olarak görev yapan Metin Alper, 
sosyal medya hesabından, 
Esertürk'ü ilk tebrik eden isim 
oldu.  Alper,  “Trabzon Emniyet 
Müdürü olarak atanan Yozgat 
Emniyet Müdürü Murat 
Esentürk kardeşimi tebrik 
ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 
Başarılı çalışmalar diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 
Hatırlanacağı üzere Trabzon 
Emniyet Müdürü Kanan 
Aydoğan, geçtiğimiz günlerde 
emekliye ayrılmıştı. Aydoğan'ın 
emekliye ayrılmasının ardından 
Trabzon'a kimin atacağı merak 
konusu olmuştu.

MUHAMMET BALTA'DAN
TABİPLER BİRLİĞİNE TEPKİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon
Milletvekili Muhammet Balta, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör
örgütü PKK'nın sözde medya kuruluşunda katıldığı canlı yayında TSK'nın teröristlere yönelik
kimyasal silah kullandığını iddia ederek Türk ordusuna iftira atmasına büyük tepki gösterdi. 

Milletvekili Balta Sosyal medya 
hesaplarından yaptığı 
paylaşımda şu ifadelere yer 
verdi.
Alın Size Dezenformasyon!
İfsad, fesat, tezvirat, yalan, 
iftirayı meslek edinmiş, her 
fırsatta asli alanın dışında terör 
ve terörist yapıları korumaya 
ve kollamaya yönelik 
açıklamalarda bulunan malum 

birlik ve bu zihniyetin 
dünyanın; en asil, en 
merhametli, en kahraman, en 
namuslu ve en şerefli 
ordusuna, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne alçakça iftirasını 
esefle kınıyorum. Bu 
dezenformasyon ve kara 
propaganda faaliyetlerine geçit 
vermemek için çalışmaya 
devam edeceğiz.

İSKOFYASPOR'UN ŞAPKALARI
ANADOLU ŞAPKA'DAN
Yurt içinde önemli kurum ve kuruluşların yanı sıra yurt dışında da çok sayıda firmaya şapka üretimi
yapan Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Anadolu Şapka, güzel ve anlamlı bir davranışta bulundu. 

ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ
OLANLAR DİKKAT
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden kamuoyunu bilgilendirme geldi.
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin 2 yıl uzatıldığına ilişkin duyuru yapıldı.

Eski tip sürücü 
belgelerinin son 
yenilenme süresi, 

31.12.2022 tarihinden itibaren 
2 yıl süreyle uzatıldı. 
Böylelikle, eski tip ehliyete 
sahip vatandaşlar, 2024 yılı 
sonuna kadar eski sürücü 
belgelerini kullanabilecek. Son 
dakika haberine göre; İçişleri 
Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin 
değiştirilme süresine ilişkin bir 
duyuru yayımladı. Duyuruda 
eski tip sürücü belgelerinin 31 
Aralık 2022 olan son yenileme 
tarihinin 31 Aralık 2024'e kadar 
uzatıldığı bildirildi.
“BAKANLIĞIN SÜREYİ 
UZATMA YETKİSİ 
BULUNUYOR”
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinin 1 Ocak 

2016'da yürürlüğe giren geçici 
10'uncu maddesi uyarınca 
değiştirilmesi zorunlu olan 
sürücü belgelerinin değiştirme 
işlemlerinin 5 yıl içerisinde 
tamamlanması gerektiği ve bu 
sürenin İçişleri Bakanlığınca 
uzatılabileceği belirtildi.
“İKİ YIL SÜREYLE 
UZATILDI”
Açıklamanın devamında şu 
ifadelere yer verildi: Bu 
kapsamda, ülkemizde ve 
dünyada 2020-2022 yılları 
arasında pandemi nedeniyle 
vatandaşlarımızın müracaat 
edememeleri ve nüfus 
müdürlüklerimizde yaşanan 
yoğunluğun azaltılması 
amacıyla 01.01.2016 
tarihinden önce düzenlenmiş 
olan eski tip sürücü 
belgelerinin değiştirme süresi, 
Bakanlığımızca 31.12.2022 
tarihinden itibaren iki yıl süre 
ile uzatılmıştır."
“15 TL YENİLEME ÜCRETİ 
BULUNUYOR”
Sürücü belgesinin yenilenmesi 
için aile hekiminden alınacak 
"sürücü olur" raporu, son 6 ay 
içerisinde çekilmiş bir adet 
biyometrik fotoğraf ile vergi 
dairesi müdürlüklerine, 

"https://ivd.gib.gov.tr" internet 
adresi üzerinden sanal pos 
uygulamasıyla kredi kartı veya 
banka kartı aracılığıyla ya da 
anlaşmalı bankalara 
yatırılması gereken 15 TL'lik 
ücret bulunuyor.
“HERHANGİ BİR ADRESE 
TESLİM EDİLEBİLİR”
Müracaat işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından 
Merkezi Nüfus İdaresi 
Sistemi'nde (MERNİS) adresi 
bulunan kişilerin yurt içinde 
verecekleri herhangi bir adrese 
sürücü belgelerinin teslimatı 
yapılabilecek.
“EHLİYET YENİLEME İÇİN 
GEREKLİ EVRAKLAR”
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı 
- Yeni Kimlik Kartı ya da 
Pasaport), Eski sürücü belgesi, 
Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık 
Raporu, Değerli kâğıt ve harç 
bedeli, vakıf payı makbuzu (15 
TL), 2 adet biyometrik fotoğraf 
(Son 6 aya ait), Kan grubunu 
belirtir belge veya yazılı beyan, 
Adli Sicil Belgesi (Adliyeden 
alınacak olup Elektronik 
ortamda sistemden kontrol 
edilmektedir.), Ayrıca Nüfus 
Müdürlüğünde verilecek 
parmak izi.
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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Sivasspor'u Marek Hamsik'in
golüyle 1-0 mağlup ederken ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

1
üper Lig'in 11. haftasında 

STrabzonspor , sahasında 
Sivasspor 'u ağırladı. Ev 

sahibi ekip, 9. dakikada Marek 
Hamsik'in attığı golle rakibini 1-
0 mağlup etti. Ligde Kasımpaşa 
ve Beşiktaş beraberlikleri 
sonrasında yeniden galip gelen 

Trabzonspor, 11 maç sonunda 
21 puana ulaşırken 2 maçlık 
galibiyet serisi sona eren 
Sivasspor ise 11 maç sonunda 
10 puanda kaldı.
TRABZONSPOR SERİYİ 
BOZMADI
Trabzonspor, sahasında 

sürdürdüğü 29 maçlık 
yenilmezlik serisini 30 maça 
çıkardı. Rakibiyle Süper Lig'deki 
33'üncü maçına çıkan bordo-
mavililer, galibiyet sayısını 16'ya 
çıkardı. Rakibine karşı evindeki 
üstünlüğünü de sürdüren 
bordo-mavililer, sahasında 

Sivasspor'a karşı oynadığı 17 
maçın 11'ini kazandı.
HAMSİK İLK GOLÜNÜ ATTI
Trabzonspor'un tek golünü 
kaydeden Marek Hamsik, bu 
sezon ligdeki ilk golünü atarken, 
Süper Lig'de ceza sahası 
dışından ilk golünü de 

Sivasspor maçında kaydetmiş 
oldu. 
TRABZONSPOR'UN 
EKSİLERİ
Trabzonspor'un 1-0 galip geldiği 
Demir Grup Sivasspor 
karşılaşmasında tedavileri 
süren Dorukhan Toköz, Edin 

Visca, Serkan Asan, Emrehan 
Gedikli, Bruno Peres ve Djaniny 
Semedo kadroda yer almadı. 
Beşiktaş maçında kırmızı kart 
gören ve 2 maç cezalı olan 
Yusuf Yazıcı da kadroda yer 
almayan oyuncular arasında 
yer aldı. 

TRABZONSPOR AKYAZIDA YENİLMİYOR

0
-

VAKFIKEBİR VETERANLAR
LİDERLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR
A Grubunda mücadele eden Vakfıkebir Veteranlar takımı Çarşıbaşı ilçe stadyumunda
oynanan müsabakada Çarşıbaşı Veteranlar takımını Mesut Erkan'ın attığı golle 1-0 yendi.

2022-2023 Kenan Kahraman 
sezonunda A Grubunda 
mücadele eden Vakfıkebir 
Veteranlar takımı sezonun 
dördüncü maçında Çarşıbaşı 
ilçe stadyumunda oynanan 
müsabakada maçın 15. 
Dakikasında Mesut Erkan'ın 
ayağından bulduğu golle 
maçtan 1-0 galip ayrılmasını 
bildi. Maçın başından sonuna 
kadar çekişme içerisinde 
geçen müsabakada her iki 
takımda buldukları gol 
pozisyonlarından 
yararlanamadılar. Maçın ilk 
yarısında bulduğu golle 
soyunma odasına 1-0 önde 
giren Vakfıkebir temsilcisi 
maçın ikinci yarısında da 
kontrollü oyununu sürdürdü. 
Maçın ikinci yarısında 
Vakfıkebir Veteranlar 
takımından Zafer Dilek'in attığı 
nizami gol hakem tarafından 
geçersiz sayıldı. Karşılaşma 
karşılıklı atakların ardından her 
iki takımda da başka gol 
üretemeyince 1-0 Vakfıkebir 
Veteranların galibiyetiyle sona 
erdi. A gurubunda oynadığı 
dört maç sonunda topladığı 10 

puanla liderlik koltuğunun 
keyfini sürdüren Vakfıkebir 
Veteranlar ligde en çok gol 
atan takım unvanını da elinde 
bulunduruyor.
Stad: Çarşıbaşı İlçe Stadı
Hakemler: Şennet 
Gündoğdu**, Abdulkadir 

Mumcu**,Muhammet 
Yılmaz**
Çarşıbaşı 
Veteranlar: Cengiz**, 
Bülent**, Zafer**, 
Sinan**, Ümit**, 
Hasan**, 
M.Reis**,Turgay**, 
Fatih**, Muharrem**, 
Orhan**
Vakfıkebir 
Veteranlar: Şenol***, 
Halil**(Turan**), 
Resul***, Ali 
Osman***, 

Oğuzhan***,Mesut Erkan****, 
Zafer***, Ahmet 
Kaya***(Ahmet Kasım**), 
Yalçın***(İlkay**), Hasan***, 
Osman Çil***
Goller: Mesut ERKAN 
Vakfıkebir Veteranlar

VAKFIKEBİR 14 ŞUBAT NAĞMAĞLUP
Vakfıkebir 14 Şubat Masa Tenisi Takımı MTF Spor Toto 2. Lig 1. Etap
müsabakalarında 8 maçının 8'nide kazanarak lige harika bir başlangıç yaptı.

V
akfıkebir 14 Şubat Masa 
Tenisi Takımı MTF Spor 
Toto 2. Lig 1. Etap 

müsabakalarında 8 maçının 
8'nide kazanarak lige harika bir 
başlangıç yaptı. MTF Spor 
Toto 2. Lig 1. Etap masa tenisi 
müsabakaları 14-16 Ekim 
tarihlerinde Konya da yapıldı. 
1. Etap maçlarında 8 maçın 
8'ni kazanarak lige harika bir 
başlangıç yapan Vakfıkebir 
temsilcimizi kutluyoruz. 
Vakfıkebir 14 Şubat Masa 
Tenisi Takımı Başkanı Yavuz 
Çalış yaptığı açıklamada; 
“Süper lig hedefi koyduğumuz 
bu yolda emin adımlarla 
ilerlemeye devam ediyoruz. 
Kısıtlı bütçelerle mücadele 
ettiğimiz bu sezonda ilçemizin 
önde gelenlerinden maddi 
manevi daha çok destek 
beklemekteyiz. Takımımızda 
oynayan sporcularımıza ve 
bize maddi manevi destekler 
veren başta KEBİR ailesine, 
Çelikoğlu Yapı Mühendislik 
Faik Çelikoğlu ve kardeşlerine, 
CEMSAN-VEİTO adına Cemil 
Albayrak'a, Günaydın 
Kardeşler Adına Taner 
Günaydın'a, Mevlana Taş Fırını 
adına Fatih Baltürk ve 
kardeşlerine, İslamoğlu Gıda 

adına merhum Kadir İslam ve 
kardeşlerine, Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya, ilçe 
Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan 
Uzan'a ve çok değerli ilçe 
esnaflarımıza teşekkür 
ediyorum. 2. Etap maçlarında 

da bu başarılara göstererek 
süper lig'e yükselmek için 
çalışıyoruz. Bize destek 
olanları mahcup etmeyeceğiz. 
Vakfıkebir İlçemizin adını en iyi 
şekilde temsil etmek için 
mücadelemizi sürdürüyoruz 
dedi. 
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Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 
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Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

BAYILSA

BAYILSA

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

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

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

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

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

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMI

“Ey Yükselen Yeni Nesil İstikbal Sizindir.

Cumhuriyeti Biz Kurduk.

Onu Devam Ettirecek Sizlersiniz”

GIDA PAZARLAMA PLASTİK 
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

18 ÝLÇE MÜDÜRÜ
VAKFIKEBÝR'DE BULUÞTU
18 ilçe Milli Eğitim Müdürü, Trabzon İl Müdürü Hüseyin Burak
Fettahoğlu başkanlığında Vakfıkebir'de bir araya geldiler.

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

84 MÝLYON VATAN EVLADININ
KUTUPLAÞMAYA DEÐÝL
KUCAKLAÞMAYA ÝHTÝYACI VAR
Saadet Partisi İlçe Başkanı Birol Yavuz ve Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi
Seçim İşleri Başkanı Gökmen Kadı ve yönetim kurulu üyeleri Gazetemizi ziyaret
ederek, 84 milyon vatan evladının kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var dediler.

> Sadık AYDIN 4'de

FEVZÝYE'DE AFET VE ACÝL
DURUM TATBÝKATI YAPILDI
13 Ekim Afet Risklerini Azaltma Günü Kapsamında Fevziye
İlkokulu – Ortaokulu'nda afet ve acil durum tatbikatı yapıldı. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

ZÝRAAT ODASI KAYDI AKTÝF
OLMAYAN ÇÝFTÇÝLER TARIMSAL
DESTEKLERDEN YARARLANAMAZ
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, ÇKS kayıtlarında yapılan değişiklikler ile birlikte
çiftçiler üzerinde yanlış bir algı oluştuğunu belirterek, çiftçilerin tarımsal desteklemelerden
yararlanabilmeleri için Ziraat Odası kayıtlarının aktif olmasının zorunlu olduğunu belirtti.
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