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ÇKS BAÞVURULARI E-DEVLET
ÜZERÝNDEN YAPILACAK

VAKFIKEBÝR'DE TMO FINDIK
ALIM NOKTASI NEDEN YOK?

Vakfıkebir ilçemizin en önemli gelir kaynaklarından birisi fındık. Buna rağmen Vakfıkebir
ilçemizde TMO'nun fındık alım noktasının olmaması kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. 

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, Vakfıkebir'de esnaf ve
vatandaşları ziyaret etti. "AK Parti kredisini tüketti, millet seçim istiyor" dedi. 

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, Çiftçi Belgesi bundan sonra sadece
ÇKS'ye ilk kez başvuracaklardan istenecek ve başvurular e-devlet üzerinden yapılacak dedi. 

ÖRS, AK PARTÝ KREDÝSÝNÝ
TÜKETTÝ, MÝLLET SEÇÝM ÝSTÝYOR 

> Sadık AYDIN 2'de

İ
Yİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, beraberinde 
Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli, 

Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan 
Beşli, Belediye Meclis Üyeleri ve 
yöneticilerle birlikte Vakfıkebir 
ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu, 
esnaf ve vatandaşlarla görüştü. 

Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, tarım arazilerimizden verim
alabilmemiz için mutlaka “Toprak Tahlili” yapılması gerektiğini söyledi.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“GEÇMÝÞ OLSUN”
Vakfıkebir ilçemizin sevilen simalarından 
işadamı Kadir İslam, geçen hafta İstanbul 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 
açık kalp ameliyatı oldu.
Ameliyatı'nın başarılı geçtiğini ve iki 
damarın değiştiği bilgisi verildi…
Durumunun iyi olduğu ama yoğun bakım 
ünitesinde uyutularak tedavisine devam 
edilmektedir…
Kendisine ve ailesine geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz. 
Cenabı Allah şifalar ihsan eylesin...
*************************
Ne olacak…
Haftalardır, aylardır, yıllardır yazıyoruz…
Sokak hayvanları ne olacak…
Isırılma duyumları, saldırılar gelmeye 
devam ediyor.
Çocuklar okullarına giderken ürpererek 
gitmeye devam ediyor…
Büyükşehir bir şeyler yapıyor ama 
yetmiyor.
Büyükşehir ilçeye gasilhane yaptı, o 
zaman Büyükşehir hayvan barınağı da 
yapsın…
Bu kadar zor değil…
Her köşe başı, her mahalle arası, her site 
önü, her okul önleri dolu…
Bir çözüm bekliyoruz…
İlçe Kaymakamı her hafta toplantı 
yapıyor…
İlçedeki sorunları dinliyor…
Bizler ilçedeki sokak hayvanları sorununu 
dile getiriyoruz…
Acaba ilçedeki bu sorundan haberi var mı?
Sokak hayvanları konusu gündeminde mi?
İlçedeki en büyük sorunlardan biri bu olsa 
gerek…
Çocuklar okullarına gidemiyor…
Kadınlar ve çocuklar korkuyor…
Sayın Kaymakamımız bilmem anlatabildik 
mi?
*************************
Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, 
yerinde durmuyor.
Her hafta, her ay bir açıklama vererek 
insanları bilgilendirmeye devam ediyor…
Vakfıkebir Ziraat Odası, tam bir oda 
havasında…
İnsanlar artık şikayetçi değil, üretici artık 
sinirlenerek ayrılmıyor.
Herkesin işini görüyorlar ve üreticide 
memnun ayrılıyor…
Bu davranışlarından dolayı kendilerini 
tebrik ediyorum…
*************************
Vakfıkebir MTAL Uygulama Oteli çok iyi…
Müdür Mehmet Kahveci, otelin en iyi 
şartlarda hizmet verebilmesi için elinden 
geleni yapıyor.
Bu yaz hep doluydu.
Boş oda bile kalmadı…
Hizmet anlamında kusursuz…
Hiçbir şikayette gelmedi…
Müdür Mehmet Kahveci ve ekip 
arkadaşlarına kusursuz hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz…
*************************
Kusursuz hizmetin yanındayız…
Kusurlu hizmet veya işleyişin 
karşısındayız…
İlçemizde yeter ki bir şeyler yapılsın da 
bizler yanında olalım…
Yanlış işler, kusurlu durumlarda 
karşılarında olmayı da biliriz…
Bir türlü tedbir alınmıyor…
Geçen hafta ki manşetimiz, an meselesini 
yayınladı. Birkaç önce Tonya yolunda bir 
kaya parçası yola düşmesinden dolayı 
birkaç vatandaşımızı kaybetmiştik…
Sonra eyvah dememek için bir çare şart…
Sonra da eyvah para etmiyor…

Alper Özkan KARAGÖL
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ÖRS, AK PARTİ KREDİSİNİ
TÜKETTİ, MİLLET SEÇİM İSTİYOR 

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, Vakfıkebir'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. "AK Parti kredisini tüketti, millet seçim istiyor" dedi. 

İ
Yİ Parti Trabzon 
Milletvekili Hüseyin Örs, 
beraberinde Trabzon İl 

Başkanı Azmi Kuvvetli, 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli, Belediye 
Meclis Üyeleri ve 
yöneticilerle birlikte 

Vakfıkebir ilçesinde bir dizi 
ziyarette bulundu, esnaf ve 
vatandaşlarla görüştü. 
“TAM KADRO 
SAHADAYIZ!” 
Toplumun ekonomik çıkmaz 
içinde geçim sıkıntısı 
yaşadığını belirten Milletvekili 

Hüseyin Örs, "Gittiğimiz her 
yerde esnafı ziyaret ediyor, 
vatandaşlarımızla 
görüşüyoruz. Gördüğümüz 
şu ki, bu iktidar kredisini 
tüketmiş, milletin gözünden 
düşmüştür. Toplumun her 
kesimi ekonomik çıkmaz 

içerisinde. Ülkenin her 
tarafında olduğu gibi 
Trabzon'da da değişim 
beklentisi hakim. 
Vatandaşlarımızın her geçen 
gün daha da zor duruma 
düştüğü, ülke ekonomisinin 
daha da dibe vurduğu bir 
süreç yaşıyoruz.
“MİLLET SEÇİM İSTİYOR” 
Ekonomiden istihdama, 
eğitimden sağlığa her alanda 
sorun var. Ve bu sorunların 
temeli, yanlış bir yönetim 
sistemine, liyakatten uzak 
yanlı ve yanlış politikalara 
dayanıyor. Çare seçimdir. 
Millet seçim istiyor. Yapılacak 
ilk seçimde İYİ Parti olarak, 
bu sisteme son verecek 
ülkeyi ve milletimizi refaha 

kavuşturacağız." dedi. 
“EKONOMİDE GÜVEN 
SORUNU VAR” 
Ülkenin çok zor günlerden 
geçtiğini söyleyen Milletvekili 
Örs, "Milletimiz yüksek 
enasyon altında eziliyor. 
Dolayısıyla alım gücü 
düşüyor, geçim sıkıntısı had 
safhada yaşanıyor. İktidar 
partisinin uygulamaları 
durumu içinden daha da 
çıkılmaz hale sokuyor. 
Bugün ülkemizde uygulanan 
ekonomi politikalarının başka 
ülkelerde karşılığı yok. Ülke 
ekonomisine güven kalmadı. 
Ak Parti'nin bu tavrı 
sonucunda, ne kaldıysa onu 
da kaybediyoruz." ifadelerini 
kullandı.

VAKFIKEBİR'DE TMO FINDIK ALIM NOKTASI NEDEN YOK?
Vakfıkebir ilçemizin en önemli gelir kaynaklarından birisi fındık. Buna rağmen Vakfıkebir
ilçemizde TMO'nun fındık alım noktasının olmaması kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. 

ındıklığın bakımı, 

Ftoplanması, 
kurutması ayrı bir 

emek istiyor. Üreticileri 
zorlu süreçlerin 
ardından mahsullerini 
hak ettikleri değere 
satarak emeklerinin 
karşılığını almak için 
(TMO) Toprak 
Mahsulleri Osinin 

belirlediği alım 
yerlerine gidiyorlar. 
Beşikdüzü ve 
Çarşıbaşı ilçelerinde 
TMO'nun alım yerleri 
belirlendi. Bu ilçelerde 
fındık alımı 
gerçekleşiyor.  Ancak 
bölgenin merkezi 
konumunda olan 
Vakfıkebir ilçemizde 

TMO fındık alımı 
yapmıyor. 
Vakfıkebirliler 
fındıklarını satabilmek 
için Beşikdüzü ve 
Çarşıbaşı ilçelerine 
gidiyor. Oralarda görev 
yapan güvenlik 
görevlileri geceden 
fındık alım sırası 
listesini yaparak, çevre 

ilçelerden sabah 
saatlerinde gelenleri 
listelerde maalesef son 
sıralara yazıyorlar. Bu 
adaletsizlik içerisinde 
Vakfıkebir'den giden 
fındık üreticileri 
saatlerce fındıklarını 
satabilmek için 
kuyruklarda bekliyorlar.  
Vakfıkebir'de yaşayan 

vatandaşlar Toprak 
Mahsulleri Osinin 
kendi ilçelerinde de 
fındık alım noktası 
oluşturarak yaşanan 
mağduriyetleri 
gidermelerini 
bekliyorlar. Bunun 
içinde siyasilerin 
üzerine düşen görevleri 
yapmalarını istiyorlar.

ATATÜRK KÖŞKÜ CUMHURİYETİN 100. YILINA HAZIRLANIYOR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ziyarete kapatılan ve restorasyon çalışmaları başlayan Atatürk Köşkü'nde basın mensupları ile bir araya geldi. 

Atatürk Köşkü'nü adına 
yakışır hale getirmek 
istediklerini ve 

gelecek yıl ekim ayında 
yeniden hizmete 
açacaklarını belirten Başkan 
Zorluoğlu, “Atatürk Köşkü'nü 
Cumhuriyetimizin 100. yılına 
tam olarak hazır hale 
getirmeyi amaçlıyoruz” dedi. 
Trabzon'un adeta simge 
eserleri arasında yer alan 
Atatürk Köşkü, önemiyle 
mütenasip hale getirilmek 
üzere dün itibarıyla ziyarete 
kapatıldı. Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
restorasyon çalışmaları 
başlayan Atatürk Köşkü'nde 
incelemelerde bulundu. 
Basın mensuplarının yoğun 
ilgi gösterdiği programda, 
Başkan Zorluoğlu'na ilgili 
daire amirleri ve 
danışmanları da eşlik etti.

TRABZON'UN SİMGE 
YAPILARI ARASINDA YER 
ALIYOR
Köşkün bahçesinde 
restorasyon süreci ile ilgili 
açıklamalarda bulunan 
Başkan Zorluoğlu, 
“Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
Trabzon'u 3 kez ziyaret 
ederek şereendirmiştir. 
Bunlardan ilki 1924, diğeri 
1930, son teşrieri ise 1937 
yılında gerçekleşmiştir. İlk iki 
ziyaretlerinde bu köşkte 
ağırlanmış ancak 
konaklamamıştır. Son 
teşrierinde ise burada 
ağırlanmış ve 2 gece 
konaklamıştır. Ve yine çok 
bilinen bir gerçek var ki tüm 
mal varlığını Türk milletine 
bağışladığı vasiyetini, 
Atatürk Köşkü'nde kaleme 
aldı ve dönemin 
Başbakanına buradan posta 

yoluyla göndermiştir. 
Dolayısıyla bu bina hem 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
ağırlandığı bir bina olarak 
hem de yine şehrimizin  
önemli bir tarihi binası olarak 
çok özel bir yapıdır. Mustafa 
Kemal Atatürk'ün üç kez 
ziyaret edip ve konakladığı 
bir yapı olarak da şehrimizin 
simge yapılarından bir 
tanesidir” dedi. 
CUMHURİYETİN 100. 
YILINA HAZIRLIYORUZ
Zaman içerisinde kullanıma 
bağlı olarak yapısal anlamda 
çeşitli bozulmaların ve 
sıkıntıların ortaya çıktığını da 
belirten Başkan Zorluoğlu, 
“Geçmişte bazı dönemlerde 
bazı restorasyon çalışmaları 
gerçekleştirildi. Biz de 
göreve başladığımızda 
durumu gözden geçirdik. 
Uzmanlarımız kullanımına 
bağlı olarak kapsamlı bir 
restorasyon çalışması 
yapılmasının gerekli 
olduğunu ortaya koymuştu. 
Birkaç sene önce 
uzmanlardan teknik ekip 
oluşturuldu. Uzun süren 
çalışma yaptılar ve 
projelerini hazırladılar. Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu'nda proje onaylandı. 

Nihayetinde ihale yapıldı. 
Dün itibarıyla da ihalenin 
sözleşmesi imzalandı. 
Yaklaşık 10 milyon TL'lik iş 
burada gerçekleşecek. 
Hedemiz Cumhuriyetimizin 
100. yılında Atatürk Köşkü'nü 
tam olarak hazır hale 
getirmektir. Önümüzdeki yılın 
ekim ayında burayı hizmete 
açmak ve olabilirse 
Cumhuriyet resepsiyonunu 
Köşk'ün bahçesinde vermeyi 
amaçlıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
EŞYALARDAKİ 
BOZULMALAR 
GİDERİLECEK
Sadece yapısal anlamda bir 
restorasyon çalışması 
yapılmayacağını da dile 
getiren Başkan Zorluoğlu, 
“Bu işin ikinci önemli ayağı 
ise içerideki mobilya ve 
tefrişatla ilgilidir. Bugüne 
kadar irili ufaklı tadilatlar 
yapılmakla beraber eşyalara 
ilgili çok fazla müdahalede 
bulunulmadı. Zaman 
içerisinde eşyalarda da çok 
çeşitli bozulmalar ortaya 
çıktı. Şimdi biz hazır bu işi 
yaparken, ikinci iş olarak 
eşyaları bugün itibarıyla 
boşaltıyoruz. Profesyonel 
rma bu işi yürütecek. Bu 
eşyaları buradan alıp 

götürüp, 6 aylık süre 
içerisinde eşyalardaki 
bozulmaları da bütünüyle 
giderecek çalışmaları 
gerçekleştirecekler. İnşallah 
restorasyon 
tamamlandığında eşyalar da 
yenilenmiş veya eksikleri 
tamamlanmış olarak yerlerini 
alacaklar. Elbette bu bir 
fırsat, bahçede var olan 
çeşitli yapıları da bu 
çerçevede 
değerlendireceğiz. Köşk 
bütünüyle 2023'ün ekim 
ayında binası, yapısı, 
içerisindeki mobilyaları ve 
çevre düzenlemesi ile 
insanların çok daha hoşuna 
gidecek, eksiklikleri 
tamamlanmış şekilde 
hizmete açılmış olacak. 
Burası  20 Eylül itibarıyla 
ziyarete kapatılmıştır. 
İnşallah 1 yıllık sürede 
çalışmaları yaptıktan sonra 
önümüzdeki süreçte 
ziyaretçileri ile buluşacak. 
Şehrimize hayırlı olsun” 
ifadelerini kullandı. 
BASIN MENSUPLARI İLE 
KÖŞKÜ GEZDİ
Başkan Zorluoğlu, 
açıklamalarının ardından 
basın mensupları ile Atatürk 
Köşkü'nü gezerek yapılacak 
çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
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Osman KOYUNCU

İBNİ SİNA'NIN İSLAM ANLAYIŞINA ETKİSİ
inde hikmet kelimesini genelde fen 

Dilimleri manasında kullanır. 

Geçmişte ilmî gelişmelere öncülük 

eden yerlerin başında Mısır, Çin ve 

Mezopotamya gelirdi.  Zaman içinde bu ilmî 

merkezler kendi arasında yer değiştirmiştir. 

Bazen Mısır ilim merkezi olurken, bazen de 

Mezopotamya veya Çin ilim merkezi 

olmuştu. Her İlim merkezi, diğerlerini ya 

doğrudan ya da dolaylı şekilde etkilemiştir. 

Yunan medeniyeti başta Mısır olmak üzere, 

Babil ve Sümer gibi medeniyetlerden çok 

etkilenmiştir. İspanya'da kurulan Endülüs 

Emevi Devleti ile ilmin merkezi Avrupa 

kaymıştır.

   Milâttan önce fen bilimleri, Yunan felsefesi 

yolu ile yayıldı. İslam M.S. 700'li yıllarda 

Halife Memun zamanında Yunan felsefesi ile 

tanıştı. O zamanın Yunan felsefesinin az bir 

kısmı doğru çoğu hurafeler ile dolu idi.  Bu 

felsefe din süsü ile görünerek kafaları 

karıştırdı. O zamana kadar Müslümanlar 

bütün kabiliyetlerini İslâm'ı yayma yolunda 

kullanıyorlardı. Bu felsefe ile uğraşan gayrı 

Müslim âlimlerin bir kısmı Müslüman olunca, 

kafalarındaki bu bozuk felsefenin kırıntılarını 

tamamen silemediler, o kırıntılar ilk başta 

basit hikâye gibi dinlenirken sonra hakikat 

olarak algılandılar. Çünkü felsefeyi bilenler 

okumuş âlim insanlardı. Bu insanların basit 

hikâye gibi anlattıkları felsefî konuları 

muhakeme yapamayan ve ilmi olmayan 

Müslümanlar hakikat olarak gördüler. Onun 

için o zamanın büyük İslâm âlimleri, Yunan 

felsefesini yasaklamışlar veya ondan uzak 

durmuşlardı. İbni Sina gibi bazı zeki İslâm 

felsefecileri, maalesef Yunan felsefesinin 

tamamını doğru kabul ettiler, İslâm ile 

uyuşmayan kısımları tevil ettiler yani ayet ve 

hadisleri tabiri caizse Yunan felsefesine göre 

eğip büktüler.

   Bir kısım İslam âlimleri de Yunan 

felsefesinin bir kısmını doğru, diğer 

kısımlarını hurafe olarak gördüler. Zamanın 

ilerlemesi ile İslam âlimlerinin büyük bir 

kısmı maalesef bugünün fenlerini felsefe 

içinde görerek, gerçek bilimden uzak 

durdular. Bediüzzaman, bu zamanın 

fenlerinin tamamına yakınını doğru kabul 

etti, fenler dinler ile çelişmez mesela tıp 

Allah'ın Şafi ismidir, tip bilen Allah'ın şafi 

ismini daha iyi bilir dedi.

   Allah'ı anlatan üç büyük delil vardır, 

Kuran, Hz. Muhammed (asm) ve Kuran'ın 

tercümesi olan kâinat kitabıdır. Bu kitaplar 

arasında zıtlık olmaz. Kâinat kitabı ancak 

Allah'ın isimleri olan fen bilimleri ile 

anlaşılabilir. Eskiden dil, mantık ve tefsir 

usulü gibi ilimlerle Kuran anlaşılabiliyordu. 

Şimdi ise bu ilimlerin yanında Kuran'ı 

anlamak için fen bilimlerini de bilmek 

lâzımdır. Çünkü Allah sonsuz olduğundan 

mahiyetini bilemeyiz. O'nu ancak isimleri ile 

anlayabiliriz, işte her bir fen Allah'ın bir 

ismidir. İnsanlık ahir zamanda ilim ve fenlere 

dönecek bütün kuvvetini fenlerden alınacak, 

fenleri bilenler kuvvetli olacaktır. Bütün 

fenler de Allah'ın bir ismine dayanarak 

kemale erer, zirveye çıkar.

Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, tarım arazilerimizden verim
alabilmemiz için mutlaka “Toprak Tahlili” yapılması gerektiğini söyledi.

Toprak tahlili yaptırmanın tarım 
açısından çok önemli 
olduğunun altını çizen 
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç; Çiftçinin 
ezbere tarım yapmasının önüne 
geçmek istiyoruz. Çiftçiler bize 
getirdikleri numuneleri 
laboratuarlarda tahlilini 
yaptırdıktan sonra çiftçilerimize 
analiz raporlarını ileterek gerekli 
çalışmaların erken yapılmasını 
sağlıyoruz. Çiftçilerimiz ne 
kadar erken toprak 
numunelerini getirmeleri 
kendileri için avantaj olur.   
Analizlerini yaptırarak toprağın 
kışlık gübre, kireç, organik 
madde ve yazlık gübre 
ihtiyaçlarını tespit etmiş 
oluyoruz. Çiftçilerimiz tahlillerini 
erken getirsinler ki biz de bir an 
önce gübreleme programını 
yapalım. Böylece çiftçiler üretim 
dönemi öncesi çiftçinin hangi 
gübreyi atması gerektiğini analiz 

sonuçlarına göre belirler en 
azından artan gübre fiyatlarına 
karşın toprağın ihtiyacı 
doğrultusunda gübre kullanılmış 
olurlar dedi.
Başkan Kılıç ''Toprak analiziyle 
tarımsal verimlilik artacaktır, 
analiz bizim için çok önemli, 
analiz yapılmadan gübre 
kullanılmasına karşıyız. Herkes 
analizini yaptırarak, toprağın 
ihtiyacı olan gübreyi kullanmalı. 
Yanlış gübreleme sonucu 
oluşabilecek toprak ve su 
kirliliğinin önüne geçilmesini 
amaçlıyoruz'' dedi
“TOPRAK NUMUNESİ NASIL 
ALINIR?”
Başkan Kılıç, toprak 
numunesinin alınmasındaki 
yöntemi şöyle anlattı; toprak 
numunesi arazinin tamamını 
temsil edecek şekilde arazinin 
en az 5-6 farklı noktasından ve 
bitki iz düşümünden alınmalıdır. 
Numune alınacak yerin üst 
yüzeyi yani çimen tabakası 
otlardan temizlenmelidir. 

Temizlenen bu alanda 30 cm 
derinliğinde “V” şeklinde bir 
çukur açılır ve bu çukurun 
kenarından helva keser gibi 3-4 
cm kalınlığında bir dilim 
kesilerek alınır. Alınan bu 
topraklar taş, odun, yaprak vs. 
gibi yabancı maddelerden 
temizlenir. Daha sonra bu 
topraklar temiz bir yüzeyin 
üstünde karıştırılır. Hazırlanan 
bu topraktan 1,5 kg kadarı 
alınarak poşetlenir. Poşet içine 
etiket konulur. Etikette iletişim 
bilgileri ile ada-parsel bilgisi 
olmalıdır. Eğer bu topraklar 
nemli ise gölge bir yerde bir 
müddet kurutulur. Bunların 
yanında çamurlu yerlerden, su 
birikintisi, çukur ve tümsek 
yerlerden, çit ve yol 
kenarlarından, gübre yığını 
olarak kullanılan yerlerden 
toprak numunesi alınmamalıdır. 
Ayrıca, arazinin toprak yapısı 
farklılıklar gösteriyorsa her farklı 
kesimden ayrı numune alınarak 
ayrı tahlil yaptırılmalıdır dedi.”

HABER

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, Çiftçi Belgesi bundan sonra sadece
ÇKS'ye ilk kez başvuracaklardan istenecek ve başvurular e-devlet üzerinden yapılacak dedi. 

30.09.2022

BAŞKAN KILIÇ, EZBERE
TARIM YAPMAYALIM

ÇKS BAŞVURULARI E-DEVLET
ÜZERİNDEN YAPILACAK

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PİSTİ AÇILDI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun önem verdiği projeler arasında yer alan ve geçtiğimiz
günlerde yapımı tamamlanan 'Çocuk Trafik Eğitim Pisti', İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle açıldı.

B
üyükşehir Belediyesi 
tarafından Ortahisar 
ilçesindeki Şenol Güneş 

Spor Kompleksi içerisinde 
hayata geçirilen Çocuk Trafik 
Eğitim Pisti, İçişleri Bakanı 
Süleyman Süleyman Soylu'nun 
teşrifiyle hizmete açıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu'nun ev sahipliği 
yaptığı törene Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, AK Parti 
Trabzon Milletvekilleri 
Muhammet Balta, Adnan 
Günnar, Salih Cora, Bahar 
Ayvazoğlu ile protokol üyeleri 
ve davetliler katıldı.    
BAKAN SOYLU: ŞU ANA 
KADAR GÖRDÜĞÜM EN İYİ 
PİSTLER ARASINDA 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Çocuk Trafik Eğitim Pisti'nde 
eğitim gören çocuklarla bir 
araya gelerek kısa süren 
sohbetler gerçekleştirdiler. 
Projeyi oldukça beğendiğini dile 
getiren Bakan Soylu, “Çocuk 
Trafik Eğitim Pisti Projesi, 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından hayata 
geçirildi. Diyebilirim ki şu ana 
kadar gördüğüm en iyi pistler 
arasında. Büyükşehir Belediye 

Başkanımız Murat Zorluoğlu'na 
ve emeği geçenlere bu titiz 
çalışma nedeniyle teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.   
6 BİN 100 METREKARE 
ALANA KONUMLANDIRILDI
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu ise Çocuk 
Trafik Eğitim Pisti Projesine çok 
önem verdiklerini belirterek, 
“Ortahisar ilçesi, Şenol Güneş 
Spor Kompleksi içinde 6 bin 
100 metrekare alana 
konumlandırılmış Trabzon-
Ortahisar Çocuk Trafik Eğitim 
Merkezi Projemize ayrı bir 
önem veriyoruz. Çocuk Trafik 
Eğitim Merkezi projemizde 1 
adet kafeterya, 1 adet derslik, 
bisiklet yolu, AFAD spor ve 
eğitim alanı, açık eğitim alanı, 7 
adet dekor bina, ilk yardım 
binası, kule, 
mini benzin 
istasyonu, 
giriş takı, üst 
geçit, mini 
tünel, su 
deposu 
bulunmakta 
olup; çevre 
düzenlemesi, 
yapısal ve 
bitkisel peyzaj 
düzenlemesi 

ile çocukların trafik eğitimi için 
tasarlanmıştır” dedi.
TRAFİK KÜLTÜRÜ 
OLUŞTURACAK
Projenin amacıyla ilgili de bilgi 
veren Başkan Zorluoğlu, 
“Çocuk Trafik Eğitim Parklarının 
amacı; okul öncesi çocuklar ile 
ilk ve ortaöğretim öğrencilerine 
derslerde öğrendikleri teorik 
trafik bilgilerini uygulama fırsatı 
vermek. Okul dışında her an 
karşı karşıya kalınan trafik 
ortamını parklarda 
gerçekleştirerek, çocuklara 
trafik kurallarına uygun 
davranış kazandırılması, 
böylece trafik kültürünün 
oluşması ve trafik kazalarının 
en aza indirilmesi 
hedeflenmektedir” şeklinde 
konuştu.

Ü
reticinin Çiftçi Kayıt 
Sistemi ÇKS başvuru ve 
güncellemelerini yapmak 

için İl/İlçe Ziraat Odası ile İ/İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü 
arasında mekik dokuyordu. 
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni 
bir uygulamaya geçti. Tarım ve 
Orman Bakanlığı'nın aldığı karar 
ile birlikte üreticiler Çiftçi Kayıt 
Sistemi başvuru ve 
güncellemelerini e-devlet 
üzerinden yapabilecekler.
Yeni uygulama ile birlikte ÇKS 
başvuru süresi de kısaltıldı. 
2023 yılı ÇKS başvuru süresi 1 
Eylül tarihi itibarıyla başlayacak 
ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona 
erecek. Bundan böyle ÇKS için 
bir yıl önceden üreticilerin 
başvurularını gerçekleştirmesi 
gerekiyor.
“1 EKİM TARİHİNDEN 
İTİBAREN E-DEVLET 
ÜZERİNDEN BAŞVURULAR 
BAŞLAYACAK”
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye Kuleyin çiftçi 
kayıt sisteminde yapılan 
değişiklikle ilgili verdiği bilgide 
“Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 
başvuruları ve güncellemeleri 
bundan sonra E-DEVLETTEN 
de yapılabilecektir.  Daha 
önceden 10 ay süren (Eylül-
Haziran) başvuru süreci 4 aya 
düşürüldü. 2022-2023 üretim 
sezonundan itibaren artık 
başvurular “1 Eylül'de 

başlayacak ve 31 Aralık'ta sona 
erecektir.” Her başvuruda 
istenen Çiftçi Belgesi bundan 
sonra sadece ÇKS'ye ilk kez 
başvuracaklardan istenecektir.  
Ürün beyan formunda muhtar ve 
aza imzaları kaldırıldı, sadece 

çiftçilerimizin imzası yeterli 
olacaktır. Çiftçilerimiz ürün 
değişikliklerini Şubat ayı 
içerisinde yapabilecektir. 
Fiilen tarımsal faaliyette 
bulunan tarımsal arazilerin ( 
tapu sorunu, hisse sorunu 
vb.) ÇKS kaydı 
yapılabilecektir. 2022 - 2023 
üretim sezonu başvuruları 1 
Eylül'den itibaren İl-İlçe 
Müdürlüklerimizde alınmakta 
olup, 1 Ekim itibariyle e-
Devlet'ten de alınmaya 
başlayacaktır. Üreticilerimiz 
adına evrak yükü ciddi oranda 

azaltılmış ve tapu sorunu olan 
alanların artık kaydı 
yapılabilecek. E-Devlet 
üzerinden rahatlıkla işlemler 
yapılabilecek olması ciddi 
kolaylık sağlayacaktır” dedi.
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ESKİ OKULLAR “KÖY YAŞAM
MERKEZİ” OLACAK!
Trabzon genelinde 22 atıl durumda olan eski köy okulu yenilenerek “Köy Yaşam Merkezi” olacak.

"Köy Yaşam Merkezleri" projesi 
kapsamında 8 ilçede atıl 
durumdaki 22 okulun 
yenilenmesi çalışmaları 
başladı. Vakfıkebir İlçesi'nde de 
atıl durumda olan 3 köy okulu 
tamiratları yapılarak “Köy 
Yaşam Merkezi” olacak. 
Tamiratlar için belirlenen 
onarım bedelleri ilçelere 
gönderildi. Daha önceden 
yapılan tespitler sonucunda 
Vakfıkebir İlçesi'nde üç eski 
okulları proje kapsamına alındı.
“VAKFIKEBİR'DE 3 OKUL 
PROJE KAPSAMINDA”
Vakfıkebir İlçesi'nde projenin üç 
okulda planlandığını söyleyen 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, okullardaki 
eksiklerin tespit edildiğini ve 
onarımlarının yapılacağını ve 
tamamlandıktan sonra Halk 
Eğitim Merkezi'ne teslim 
edeceğiz dedi. Altın bu 
okulların Güneyköy, Rıdvanlı ve 
Demirci Mahallesi okulları 
olduğunu belirterek köylerde en 
sağlam ve onarılmaya müsait 
olan okullarda ya da 
mahallelerde bir yerde kurs 
merkezi olarak ihtiyacı olan 
okullar belirlendi. Sağlamlığı 
olup olmamasına bakılmaksızın 
öncelikle mahallelerde nüfusun 
kalabalık olması ve talep edilen 
mahalle okulların onarım 
maliyeti ne kadar olursa olsun 
öncelikli olmalarını bakanlığın 
bir projesi. Halk eğitim merkezi 
ve muhtarlarımızla yaptığımı 

istişareler sonucu nerelere 
yapılırsa verim ararız 
sorusunun cevabı 
doğrultusunda buralar 
belirlendi. Buradaki amaç halk 
eğitim ve milli eğitimin kurs 
açabilmelerine yönelik bir proje. 
Bu projeyle sadece gençlere 
yönelik değil yaşlılarımız için de 
kurslar olabilecek. Mesela 
yaşlılarımız için Kur-an Kursları 
da olabilecek. Dolayısıyla 
vatandaşımızın ortak yaşam 
merkezleri olacaklar.
"TOPRAK ANA KÖY YAŞAM 
MERKEZİ"
"Toprak Ana Köy Yaşam 
Merkezi" adı verilen yapıdaki 
çalışmaları inceleyen İl Milli 
Eğitim Müdürü Hüseyin Burak 
Fettahoğlu, Milli Eğitim 
Bakanlığının Türkiye genelinde 
kapalı köy okullarının yeniden 
eğitime kazandırılmasına 
yönelik çalışma başlattığını 
söyledi. Değiştirilen yönetmelik 
gereği köy okullarının 
açılabilmesi için 5 öğrencinin 
eğitim almasının yeterli 
olduğunu belirten Fettahoğlu, 
"Trabzon'da 8 ilçede 22 
okulumuzu eğitim öğretim 
dönemine hazırlıyoruz. Bu 
kapsamda Mersin 
Mahallemizdeki okulumuz atıl 
durumdaydı. Akçaabat 
Belediyesi ve Trabzonlu iş 
insanlarından oluşan “Bizim 
Neslin Uşakları Derneği” ile 
yaptığımız iş birliğiyle ilimizin 
en büyük yaşam merkezini 

onarımdan geçiriyoruz." dedi.
Fettahoğlu, temel amaçlarının 
çocuklara küçük yaştan itibaren 
doğa okuryazarlığı 
kazandırmak olduğunun altını 
çizerek şunları kaydetti: "Bu 
anlamda burayı inşa ettik. Okul 
öncesi ve ilkokul öğrencilerimiz 
merkezimize gelirken halk 
eğitim merkezli kurslarımız da 
olacak. Köyde annelerimiz halk 
eğitimi için başvuru 
yaptıklarında çocuklarını da 
rahatlıkla teslim edecekleri 
eğitim yuvası olacak. 
Çocuklarımız uygulama 
bahçesinde bitki yetiştirip, 
barınaklardaki hayvanlarımızla 
ilgilenerek hayvan sevgisini ve 
şefkatini küçük yaşlardan 
itibaren tanımış olacaklar. 
Okulun içine girdiklerinde ise 
sıfır atık kütüphanesiyle 
karşılaşacaklar. Küçük yaşta 
çocukların kitapla tanışmasının 
okuma alışkanlığı açısından 
önemli olduğunu,  "Yaşam 
merkezi içerisinde 
oluşturacağımız atölyelerde 
çocuklarımızın el becerilerini 
geliştirmesine de yardımcı 
olacağız. Burada çocuklarımız 
çok mutlu olacaklar. Ayrıca bu 
merkezimizi diğer yapacağımız 
köy yaşam merkezlerimizden 
ayıracak en önemli özellik" diye 
konuştu. Merkezin adını, dünya 
edebiyatı açısından önemli bir 
isim olan Cengiz Aytmatov'un 
"Toprak Ana" kitabından 
esinlenerek koyduklarını belirtti.

SOYSAY, “MUHTARLARIMIZLA
SÜREKLİ İSTİŞARE İÇERİSİNDEYİZ”
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başlayan 2. Sınıf Emniyet
Müdürü Murat Soysay'a ilçe muhtarları hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUMU İNŞA EDER
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme
Toplantısı Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında yapıldı. 

4-6 YAŞ ÖĞRENCİ
VELİLERİ İLE TOPLANTI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Bölge Yatılı Kız Kur'an
Kursu'ndaki 4-6 yaş grubu öğrencilerin velileriyle toplantı yaptı.

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, ilçe 
müftülüğüne bağlı Bölge 

Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 
eğitim öğretim gören 4-6 yaş 
grubu minik öğrencilerin 
velileriyle toplantı gerçekleştirdi.
Kursun bahçesinde düzenlenen 
veli toplantısı, Kurs Yönetici 
Fatma Kopal'ın açık ve 
selamlama konuşmasıyla 
başladı. Eğitim-öğretimde kalite 
ve verimliliğin artırılmasında 
kurum ve aile işbirliğinin önemi, 
çocukların eğitiminden sorumlu 
aile ve eğitimcilerin üzerine 
yüklenen görev ve 
sorumluluklar ile 2022-2023 
eğitim-öğretim yılı için 
velilerden beklenti, istek ve 
önerilerin konuşulduğu 
toplantıda İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük; "Eğitim, hepimiz için 
vazgeçilmezdir. Çocuk için 
eğitim ana karnında başlar. 
Çocuk gördüğü, duyduğu, 
öğrendiği ve yaşadığı her şeyi 
hafızasına kaydeder, hafızasına 

kaydettiklerini silmek de zordur. 
O nedenle davranışlarımız 
tutarlı, söylemlerimizle 
eylemlerimiz uyumlu olmalıdır. 
Çocuklarınıza asla yalan 
söylemeyin, yerine 
getiremeyeceğiniz sözler 
vermeyin, vaatlerde 
bulunmayın. Bizler ana-baba 
olarak baş eğitimcileriz. 
Çocuklarımızı okula 
göndermekle iş bitmiyor. Ana-
baba, ana noktadadır, öğretmen 
de ikinci noktada yer alır. Sizin 
de bizim de hedefimiz; vatana, 
millete ve insanlığa önder 
nesiller yetiştirmek. Değerler 
eğitimi anlamında dini ve ahlaki 

bilgileri öğrensinler, öğrendikleri 
bilgiler ahlaklarına yansısın, 
davranışlarında temayüz etsin. 
Yavrularımızın Besmele'yi 
öğrenmeleri, Allah'a hamd 
etmeyi bilmeleri, Kur'an-ı 
öğrenmeleri ve yaşamaları 
bizim için vazgeçilmezdir. Bizler 
bunun için buradayız, görevli 
hocalarımız bunun için gayret 
ediyorlar, sizler de anne-
babalar olarak bunu 
arzuladığınız için çocuklarınızı 
kursumuza gönderdiniz. 
Hepinize teşekkür ediyorum, 
hocalarımızı başarılı 
çalışmalarından dolayı tebrik 
ediyorum, çocuklarımıza zihin 
açıklığı, sağlık-afiyet diliyorum." 
sözlerine yer verdi.
Müftü Şükür Küçük, 
konuşmasının ardından velilerin 
düşünce ve önerilerini de 
dinledi. 4-6 yaş grubu 75 
öğrencinin eğitim öğretim 
gördüğü  Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'ndaki veli toplantısı, 
velilerin kursta görevli hocalarla 
yaptıkları birebir görüşmelerinin 
ardından sona erdi.

V
akfıkebir Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet 
Çilingir ve beraberindeki 

mahalle muhtarları ile birlikte 
bir süre önce ilçeye atanan 
İlçe Emniyet Müdürü Murat 
Soysay'ı ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerini ilettiler.
“MUHTARLARIMIZLA 
SÜREKLİ İSTİŞARE 
İÇERİSİNDEYİZ”
Vakfıkebirli Muhtarlarını 
ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü 
Murat Soysay, teşkilatında 
görev yapan tüm mesai 
arkadaşlarının ilçenin 'güven 
ve huzuru' için 24 saat 
esasına göre çalıştığını 
söyledi. İlçe Emniyet Müdürü 
Soysay ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirterek, 
“Vakfıkebir ilçemizde görev 
yapan muhtarlarımız, bir 
sorunları olduğunda veya bilgi 
paylaşmak istediklerinde her 
zaman bize ulaşabilirler. 
Kapımız bütün muhtarlara 
açıktır. Vatandaşın bize 
iletmekte çekindiği konuları 
muhtarlarımız bizlere 

iletiyorlar. İlçenin huzur ve 
güveni için çalıştıklarını 
kaydeden Soysay, halkın 
emniyet teşkilatına desteğinin 
son derece önemli olduğunu 
belirterek, muhtarların kamu 
görevini yürüttüğünü ve hizmet 
konusunda önemli görevleri 
bulunduğunu, halkın 
sorunlarını kendilerine 
iletmede de önemli görev 
üstlendiğini belirtti. Müdür 
Soysay, Muhtarlarla el ele 
vererek vatandaşların güvenli 
bir şekilde yaşamasının 
sağlanacağını söyledi. 
Vakfıkebir de görev yapan 
Mahalle Muhtarlarıyla tek tek 
tanışan İlçe Emniyet Müdürü 
Soysay, güven ve huzurun 
sağlanmasında teşkilatları 
kadar, halkın ve muhtarların 
da koordineli çalışmalarının 
önemine değindi. Vakfıkebir 
huzurlu ilçeler arasında yer 
aldığını dile getiren Emniyet 
Müdür Soysay, bu nedenle 
huzurun daha da artması için 
muhtarların da sürekli 
emniyetle iletişim halinde 

olarak, mahallelerinde 
yaşanan olumsuzlukların 
emniyetle paylaşılması 
gerekiyor. Bu açıdan 
muhtarlarımıza önemli 
görevler düşüyor. 
Muhtarlarımızla sürekli istişare 
halinde olacağız” ifadelerine 
yer verdi. Emniyet Müdürü 
Murat Soysay ayrıca, mahalle 
muhtarlarının özellikle huzur 
ve güvenlik konusundaki 
sorunlarını da dinledi, 
önerilerini alarak karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu.
“BİZLER MAHALLEDE 
EMNİYETİN YARDIMCISI VE 
KOLUYUZ”
Bir süre önce İlçe Emniyet 
Müdürlüğü görevine atanan 
Murat Soysay'a 'hayırlı olsun' 
dileklerinde bulunan Vakfıkebir 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
İzzet Çilingir, “Emniyetin ilçede 
sürdürdüğü 'güven ve huzur' 
denetimlerinden tüm halk gibi 
muhtarların da memnun 
olduğunu iletti. Vakfıkebir ilçesi 
olarak ilçemizin huzuru ve 
mutluluğu için emniyet 
güçlerine her zaman destek 
olacağız. Bizler bir aile gibiyiz. 
Mahallemizde vuku bulan 
olaylardan emniyet güçlerini 
haberdar ederek, mahallenin 
huzuru ve güvenlik güçlerinin 
işlerini kolaylaştırmak için son 
derece önemli bir rol 
üstlendiğimizin bilincindeyiz. 
Bizler mahallede emniyetin 
yardımcısı ve koluyuz. 
Emniyet Müdürümüze ve 
Emniyet Teşkilatına 
görevlerinde başarılar 
diliyorum” dedi.

K
aymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan 
başkanlığında Belediye 

Başkanı Muhammet Balta ve 
kurul üyelerinin katılımı ile 
Kaymakamlık Toplantı 
Salonunda Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele İlçe 
Koordinasyon, İzleme ve 
Değerlendirme Kurulu 
Toplantısı yapıldı. Düzenlenen 
toplantıda, ilçemizde Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele 
kapsamında kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yürütülen 
çalışmalar hakkında yapılan 
bilgilendirme sunumlarının 
ardından, Kadına Yönelik 
Şiddetle mücadelede toplumsal 
farkındalığın artırılması ve 
şiddetin önlenmesi amacıyla 
yapılması gereken çalışmalar 
değerlendirilerek tüm kurum ve 
kuruluşlar arasındaki iş birliği ve 
koordinasyonun daha da 

artırılmasına ve 
etkinleştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılması yönünde 
fikir birliğine varıldı. Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamı Uzan küresel 
ölçekli bir sorun olan aile içi ve 
kadına yönelik şiddetle 
mücadelede sürekli,  etkin ve 
önleyici nitelikte,  kurumlar 
arası eşgüdüm halinde 

çalışmalar yapılmasının önemli 
olduğunu belirtti. Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral, 
toplumun tüm kesimlerinin aile 
içi şiddetle mücadelede son 
derece önemli olduğunu belirtti.  
Şiddet; yaşam hakkı, eğitim 
hakkı ve sağlık hakkı gibi temel 
insan haklarını ihlal ediyor. 
Kadın, erkek ve çocuk farkı 
etmeksizin hepimiz, insan 
onuruna yakışır şekilde 
yaşamayı hak ediyoruz. Her 
birimiz bir ailenin parçasıyız ve 
biliyoruz ki güçlü aile, güçlü 
toplumu inşa eder. Bu toplumu 
kurabilecek güç, şiddetsiz bir 
hayatı benimsemekten geçiyor 
dedi.

BEŞİKDÜZÜ'NDE KUMAR OPERASYONU
Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, kumar oynandığını tespit edilen
bir işyerine yaptığı baskında kumar oynayan 3 kişiyi yakalandı.

eşikdüzü İlçe Emniyet 

BMüdürlüğü'nce adli 
makamlardan alınan 

arama kararına/talimatına 
istinaden ilçe merkezinde faaliyet 

gösteren bir işyerinde yapılan 
denetimde kumar oynayan 3 
kişiye kabahatler kanunu madde 
34 kapsamında toplam 5.457 lira 
idari para cezası uygulanıp, 

kumar masasındaki 1.625 liraya 
el konulmuştur. Ayrıca işletme 
sahibine kumar oynanması için 
yer ve imkan sağlama suçundan 
adli tahkikat başlatıldı.
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SİSDAĞININ KANAYAN YARASI
ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
Sis Dağında, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in
katkılarıyla yaptırılan Bay–Bayan Şadırvan ve wc'lerin temeli atıldı.

HAYAT, ÜNİVERSİTE SINAVI YA DA
MESLEKTEN İBARET DEĞİLDİR!
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik
Motivasyon Ve Kariyer planlaması semineri Eğitim Koçu Abdurrahman Bulut tarafından verildi.

V
akfıkebir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
Konferans salonunda, 

Halk Eğitim Merkezi 
destekleme ve yetiştirme 
kursu öğrencilerine 
Motivasyon/Kariyer 
seminerine kurum müdürü 
Cemile Kahyaoğlu, MTAL 
Müdürü Mehmet Kahveci, 
Eğitim Koçu Abdurrahman 
Bulut ve öğrenciler katıldı. 
“COĞRAFYA KADERDİR”
Kısa bir kariyer geçmişimi 
paylaşan Eğitim Koçu 
Abdurrahman Bulut,  “coğrafya 
kaderdir” sözünün eskisi kadar 
geçerli olmadığını belirtti. 
Bulut Öğrencilere karşı yaptığı 
konuşmasında başarılı olmak 
için bazı ipuçları verdi. Eğitim 
Koçu Bulut öğrencilere yaptığı 
konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi;  internet ile ulaşılan 
bilginin herkes için aynı 
olmadığı, başarıda artık kişisel 
emeğin daha öne geçtiğini, 
sadece sunulan matematik, 
fizik gibi bilgilerin değil, irade, 
disiplin, kararlılık gibi yönlerin 
de çok önemli olduğu bu 
yönlerden de eğitim gerektiği, 
bunun çok öne çıkmamasının 
bir eksiklik olduğu, insanın 
sadece zekâdan ibaret 
olmadığı diğer özelliklerin 
başarıyı en az zekâ kadar 
etkilediği, vasat bir zekanın 

güçlü bir irade ve oturmuş bir 
disiplinle olağanüstü işler 
başarabileceği belirtti.
“ELDEKİ İMKÂNLARA 
ODAKLANIN!”
Öğrencilerin, irade ve disiplin 
konularında kendilerini 
güçlendirmelerinin hayat boyu 
çok katkısı olacağını anlatan 
Abdurrahman Bulut; 
yurtdışında kariyer yapmak, 
İngilizcenin önemi 
vurgulayarak herkesin bir 
takım problemleri ve 
engellerinin olmasının normal 
olduğunu, engelleyici etkilere 
değil eldeki imkânlara 
odaklanmanın önemini her 
yüksekliğe her bir basamağı 
17 cm olan merdivenle 
çıkıldığı, bina kaç kat olursa 
olsun her adımda sadece bir 
adım atıldığı ve çıkılan 
yüksekliğin tekrar edilen 
basamak sayısından ibaret 
olduğunu vurguladı. Her 

defasında 17 cm lik 
basamakla her yüksekliğe 
çıkılabildiğini ve bunun da bize 
disiplinin önemini 
vurguladığını örneklendirdi.  
Bununla birlikte hayatın; 
kariyer üniversite sınavı ya da 
meslekten ibaret olmadığını 
daha bütünsel bir hayat 
anlayışını bu yaşlarda 
oturtmamız gerektiğini belirtti.
Seminer sonrası Vakfıkebir 
Halk Eğitimİ Merkezi Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu ve MTAL 
Müdürü Mehmet Kahveci, 
öğrencilere verdiği katkılardan 
dolayı Eğitim Koçu Bulut'a 
teşekkür ettiler. Daha sonra 
Bulut, öğrencilerle sohbet etti. 
ABDURRAHMAN BULUT 
KİMDİR?
Abdurrahman Bulut, 1990 
ODTü EE mezunu, 30 yıllık 
Bilgi Teknolojileri kariyerinin 20 
yılını yurtdışında tamamladı. 8 
yıl Kanada'da farklı şirketlerde, 
son 12 yıl da Suudi Arabistan 
Microsoft'da çalıştı. 
Microsoft'da son görevi Suudi 
Arabistan Batı Bölgesi Projeler 
Koordinatörlüğünde bulundu. 
2020 Ekim itibariyle kesin 
dönüş yaptı ve hayalindeki 
çiftliği Vakfıkebir İlçesi'nde 
kurmakla meşgul.

KAYMAKAM UZAN, MAHALLE
ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, mahalle gezilerinde muhtarlar
ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, mahalle 

gezilerine Rıdvanlı, Açıkalan, 
Akköy ve Ortaköy Mahallelerini 
ziyaret ederek muhtarlar ve 
vatandaşlarla bir araya gelerek 
sorunlarını dinledi. 
“HALKIMIZIN HER ZAMAN 
YANINDAYIZ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, mahalle 
gezilerine devam ediyor. 
Amaçlarının halkın yanında 
devletin varlığını bilmeleri 
doğrultusunda devletin 
vatandaşın ayağına 
hizmet getirmek 
olduğunun altını 
çizen Kaymakam Dr. 
Uzan, mümkün 
olduğunca farklı 
mahallelerimizde 
halkın sorunlarını 
dinleyerek 
çözümlemeye 
çalışıyoruz. Mahalle 
muhtarından, 
mahalle ile ilgili bilgi 
aldı. Vatandaşların 
sorunları tek tek 
dinleyerek, çözüm 
konusunda devletin 
imkânlarını, ihtiyacı 

olanların tamamına ulaştırma 
gayreti ve çabası içinde 
olduklarını, kamu kurum ve 
kuruluşlarına müracaat etmek 
isteyip de çekingenliği 
nedeniyle gidemeyenlere de 
cesaret verdiklerini belirtti. 
Vatandaşlarımızın bir ihtiyacı 
var mı,  sıkıntıları nelerdir 
yerinde görmek istediklerini 
belirten Kaymakam Uzan 
ilçemize bağlı kurum 
amirlerimizin, her zaman 
vatandaşlarımızın yanında 
olacağını ve sorunlarını 
çözmeye çalışacaklarını 

belirtti. Mahalle sakinleri 
ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, 
sorunlarıyla yakından ilgilenen 
Kaymakam Dr. Uzan'a 
teşekkür ettiler. Ayrıca İsmail 
Hamza Sağlam adlı vatandaş; 
53yaşındayım Vakfıkebir'e 
gelen mütevazi, halkın 
arasında, kibiri, makam ve 
mevki olarak ulaşılması çok 
kolay olan bir kaymakam 
görmedim çok şanslıyız. 
Kendisiyle tanışmak inşallah 
nasip olur. Sade vatandaş gibi 
halkın arasında sohbet eder 
vatandaşı dinler Allah anasına 
babasına uzun ömürler versin 
ellerinden öperim 
kaymakamımız her Cuma 
farklı mahallede halkın 
sorunlarını dinliyor hal hatır 
soruyor kaymakamımıza 
saygılarımı ve sevgilerimi 
sunuyorum diyerek 
memnuniyetini dile getirdi.
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan'a Vakfıkebir İlçe 
Jandarma Komutanı J. Ütğm. 
Meret Oğuztarhan da mahalle 
gezilerinde eşlik etti. 

MÜFTÜ KÜÇÜK, OKULLARDA
KONFERANS VERECEK
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 2022-2023 eğitim-öğretim
yılı içerisinde ilçedeki okullarda konferanslar verecek.

akfıkebir Anadolu 

Vİmam Hatip Lisesi 
Fen ve Sosyal 

Bilimler Proje Okulu 
Müdürü Hayrettin Deniz'i 
makamında ziyaret eden 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
2022 yılı Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası ile 
Mevlîd-i Nebî Haftası 
dolayısıyla, müftülük ve 
okul idaresi ile işbirliği 
halinde organize edilecek 
etkinlikler konusunda 
istişare bulundular. 
Tarihlerin birbirine yakın 
olması nedeniyle Diyanet 

İşleri Başkanlığı'nın aldığı 
karar doğrultusunda bu yıl 
ilk kez birlikte kullanacak 
olan Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası ile 
Mevlîd-i Nebî Haftası 
dolayısıyla Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Fen ve 
Sosyal Bilimler Proje 
Okulu'nda konferans 
verecek olan İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, 2022-2023 
eğitim-öğretim yılı 
içerisinde de farklı 
zamanlarda olmak üzere, 
toplam 5 farklı konuda 
okulda konferans verecek.

S
is Dağı Pazar yerinde 
Üsküdar Belediye Başkanı 
Av Hilmi Türkmen 

tarafından yaptırılan Bay Bayan 
Lavabo Şadırvan wc lenin temel 
plakacı atılarak üzerine serilen 
demir hasarın örülmesiyle 
Şalpazarı Geyikli Mahallesi 
Kalkındırma ve Yardımlaşma 
Derneğimizin önderliğinde zemin 
dökümü yapıldı.
SİSDAĞININ KANAYAN 
YARASI ÇÖZÜME 
KAVUŞUYOR!
Sis Dağı Yaylasının Kanayan 
Yarası Tuvalet ve Şadırvan 202. 

Şenlikte Hazır Olacak; Bu yıl 
201. Defa kutlanan Sis Dağı 
yaylası şenliklerinde bir kez 
daha görülen tuvalet ve 
şadırvan sorunu, Şalpazarı 
İlçemizin değeri Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen'in el atmasıyla 
ortadan kalkmış oluyor. Sis 
Dağı Şenliklerinin Yapıldığı 
Sis Dağı Yaylasına İhtiyaç 
Olan Bay Bayan Lavabolar 
Şadırvan Emzirme Odası 
yapımına başlandığını 
belirten Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız, Allah 

nasip ederse sis dağı yaylasına 
yaptığımız tesisin açılışını 202. 
Sis dağı Yayla Şenliğinde Hilmi 
Başkanımızın katılımı ile birlikte 
hep beraber açacağız. Buraya 
yapılacak tesisin yapımını takip 
etmek için Şalpazarı Geyikli 
Mahallesi Kalkındırma ve 
Yardımlaşma Derneği 
önderliğinde pazar yerindeki su 
ve bay bayan lavabo ve şadırvan 
sorununu çözmek için dernek 
yönetim kurulunu görevlendirildi 
dedi.

TMO FINDIK ALIMLARINA
YENİ DÜZENLEME GETİRDİ
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, üreticinin beklentilerini karşılayan bir yaklaşımın ortaya koyulduğunu
vurgulayarak, Üreticilerimizin bize ifade ettiği sorunları yetkililerle görüşerek çözüme kavuşturduk dedi.

T
oprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO) Fındık alınlarına 
yeni düzenleme getirdi. 

Yapılan düzenleme ile fındık 
alımı sırasındaki çürük, bozuk, 
kırık ve çatlak oranlarında 
değişikliğe gidildi.  Çürük ve 
bozuk iç fındık oranı %5, Çatlak, 
kırık ve kabuklu fındık içerisinde 
bulunan iç fındık oranı %10'a 
çıkarıldı. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan AK 
Parti Trabzon Milletvekili Salih 
Cora, üreticinin beklentilerini 
karşılayan bir yaklaşımın ortaya 
koyulduğunu vurgulayarak, 
“TMO beklediğimiz kararı verdi. 
Fındık alım merkezlerine 
yaptığımız ziyaretler ve saha 
çalışmalarımız sırasında 
üreticilerimizin bize ifade ettiği 
sorunları yetkililerle görüşerek 
çözüme kavuşturduk. Çürük ve 
bozuk iç fındık oranı %3, Çatlak, 
kırık ve kabuklu fındık içerisinde 
bulunan iç fındık oranı %5 olan 
fındığın TMO alım 

merkezlerinde geri çevrilmesine 
karşı bölgemizdeki iklim 
koşulları göz önüne alınarak 
fındık alımlarına düzenleme 
getirildi. Çürük ve bozuk iç fındık 
oranı %5, Çatlak, kırık ve 
kabuklu fındık içerisinde bulunan 
iç fındık oranı %10'a çıkarıldı. 
Ayrıca fındığındaki randıman 
oranı düşük çıkan üreticimize 

fındığını kontrol etme imkanı 
getirilerek bu sayede 2. kez 
randıman verme hakkı 
kazandırmış olduk. Üreticimizin 
beklentilerini karşılayan bir 
yaklaşım olmuştur. Tarım ve 
Orman Bakanımız Vahit Kirişçi 
Bey ve TMO Genel Müdürümüz 
Ahmet Gürdal Beye teşekkür 
ederiz.” dedi.
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BGC'DE MÜDÜR SOYSAY'A ZİYARET
Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Yönetim Kurulu üyeleri, görevine yeni atanan
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürü Murat Soysay'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

aşkan Gelleci, Cemiyet 

Bhakkında Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürlüğüne 

atanan Murat Soysay'a 
bilgilendirmelerde bulundu. 
Cemiyetin Bölge genelindeki 
yaptığı çalışmalar hakkında 
müdür Soysal'a bölge 
genelinde yapılan çalışmaları 
anlattı. Vakfıkebir İlçe emniyet 
müdürlüğüne emniyet müdür 
olarak göreve başlayan Murat 
Soysay BGC'nin kendilerini 
ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
Soysay, görevimde 30 yılımı 

yapıyorum. Görevimizin 
kutsallığına inanarak 
buradayım. Karadeniz 
Bölgesine ilk olarak görev 
yapacağım. İlk geldiğim 
günlerde Trabzonspor-
Kopenhagen maçında görev 
yaptık. Müthiş bir atmosfer, 
boşuna söylenmemiş “Bize 
Her Yer Trabzon” buna daha 
iyi anladım. Ziyarette 
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Aydın 
Gelleci ve beraberinde Genel 
Sekreter Mehmet Bülent Alp, 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

Mustafa Özcan, Cemal Aksoy, 
Hasan Bahadır hazır 
bulundular. Vakfıkebir İlçe 
emniyet müdürlüğüne 2. Sınıf 
Emniyet Müdürü Murat Soysay 
atanarak görevine başladı. 
Ayrıca Müdür Murat Soysay, 
Beşikdüzü İlçe Emniyet 
Müdürlüğü görevini de 
vekaleten sürdürecek. Türkiye 
de çeşitli illerde görev yapan 
Murat Soysay Hakkâri Emniyet 
Müdürlüğünde görev yapmakta 
idi. Soysay, 1972 yılında 
Eskişehir İlinde dünyaya geldi, 
evli ve 2 çocuk babasıdır

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR
MAÇI NE ZAMAN?
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Keyifli geçmesi beklenen maçın sonucu da futbolseverler tarafından merak ediliyor.

por Toto Süper Lig'de 

S2022-2023 sezonu 
heyecanı 8. hafta 

mücadeleleriyle devam ediyor. 
Haftanın sonucu merakla 
beklenen maçlarından birinde 
Kayserispor ile Trabzonspor 
karşı karşıya gelecek. Ev 
sahibi Kayserispor, ligde 
oynadığı 7 mücadelede 4 
galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 
Kayserispor, kendi sahasında 
çıktığı 3 maçın ise tamamını 
kazanmasını bildi. Ligdeki son 

maçında Hatayspor'u 
deplasmanda 4-0 mağlup 
eden Kayserispor, topladığı 12 
puanla ligde 8. sırada yer 
alıyor. Konuk ekip 
Trabzonspor ise, ligde 
oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 
beraberlik ve 2 mağlubiyet 
aldı. Deplasmanda çıktığı 4 
maçın 2'sini kazanan bordo-
mavili ekip 2 maçtan da 
sahadan yenik ayrılan taraf 
oldu. Ligdeki son maçında 
Gaziantep FK'yi sahasında 3-2 

yenen Trabzonspor, topladığı 
13 puanla 7. sırada bulunuyor. 
Kayserispor ile 
Trabzonspor'un karşı karşıya 
geleceği Süper Lig'in 8. 
haftasındaki bu mücadele 1 
Ekim Cumartesi günü 
oynanacak. Kadir Has Şehir 
Stadı'ndaki maçta hakem Ümit 
Öztürk görev yapacak. Saat 
17.00'de başlayacak 
karşılaşma beIN Sports 1 
ekranlarından futbolseverlerle 
buluşacak.

BİZLER, HER ZAMAN
SİZLERİN YANINDAYIZ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, özel
bireylere yönelik muhteşem bir organizasyona imza attı.

V
akfıkebir İlçe Müftülüğü, 
01 Ekim'de başlayacak 
olan Camiler ve Din 

Görevlileri Haftası ile Mevlîd-i 
Nebî Haftası dolayısıyla, hafta 
öncesinde özel bireylere yönelik 
piknik etkinliği düzenledi. 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
Vakfıkebir Şubesi ile hayır sever 
vatandaşların katkıları ve İlçe 
Müftülüğü Engelli 
Koordinatörlüğü'nün 
organizasyonu ile düzenlenen 
etkinlik, Vakfıkebir Yalıköy 
Mahallesi Sahilinde bulunan 
Millet Bahçesi'nde 
gerçekleştirildi. Etkinliğe; 
Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın, İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, Çarşıbaşı 

İlçe Müftüsü Şakir Şahin, İlçe 
Jandarma Komutanlığı'nda 
görevli Ast Subay Üst Çavuş 
Çağrı Kıroğlu ve bir grup 
jandarma personeli, bazı okul 
müdürleri, öğretmenler, din 
görevlileri ile özel bireyler ve 
aileleri katıldı. Piknik alanında; 
Müftülük Engelli Koordinatörü 
İmam Hatip Davut Bayraktar ve 
beraberindeki din görevlileri ile 
vatandaşlar tarafından 
hazırlanan yiyecekler etkinliğe 
katılanlara ikram edildi. Oldukça 
mutlu ve heyecanlı oldukları 
gözlenen özel bireyler ve aileleri 
piknik alanında müzik eşliğinde 
oyunlar oynayıp doyasıya 
eğlendiler. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta da 
İlçe Müftülüğü tarafından özel 
çocuklarımız için Vakfıkebir 

Ekmek Temalı Millet Bahçesinde 
düzenlenen piknik programına 
katılarak, özel çocuklarımız ile 
oyunlar oynadı, eğlenceli 
zamanlar geçirdi.
“BİZLER, HER ZAMAN 
SİZLERİN YANINDAYIZ”
Müftülük Engelli Koordinatörü 
Şenocak Mahallesi Camii İmam 
Hatibi Davut Bayraktar etkinlik 
sonunda yaptığı kısa 
konuşmasında; etkinliğe iştirak 
eden daire amirlerine, özel 
bireylere, ailelerine, özel 
bireylerin taşınması için araç 
gönderen Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanı Muharrem 
Çimşit'e, maddi-manevi katkıda 
bulunan hayır sahiplerine ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
etti. Etkinliği organize eden ve 
gerçekleşmesinde önemli 
gayretleri olan herkese 
teşekkürlerini ifade eden İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, İl 
Müftüsü Osman Aydın ve 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan da yaptıkları 
konuşmalarıyla özel bireylere ve 
ailelerine; "Sizler, bizim için çok 
özelsiniz. Sizlerle bir arada 
olmak, sizleri mutlu ve neşeli 
görmek bizleri de çok mutlu 
ediyor. Bizler, her zaman sizlerin 
yanındayız." mesajı verdiler.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR
MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Yukatel
Kayserispor maçı hazırlıklarına basına açık düzenlenen idmanla devam etti.

rabzonspor, Spor Toto 

TSüper Lig'in 8'inci 
haftasında Cumartesi 

günü deplasmanda oynayacağı 
Kayserispor maçı hazırlıklarına 
yaptığı çalışma ile devam etti. 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 
teknik direktör Abdullah Avcı 
yönetiminde basına açık 
antrenmana, milli takım 

kamplarında bulunan Siopis, 
Trezeguet, Bakasetas, Taha 
Altıkardeş, Larsen ile 
sakatlıkları devam eden 
Dorukhan Toköz, Edin Visca, 
Serkan Asan, sol kas spazmı 
geçiren Djaniny ile sol dizinde 
darbeye bağlı ödem olan Yusuf 
Erdoğan katılmadı. Milli takım 
kampından dönen Uğurcan 

Çakır ile Eren Elmalı ise 
takımdan ayrı koşu yaptı. 1,5 
saat süren antrenmanda 
Trabzonspor, pas ve şut 
çalışmasının ardından çift kale 
maç yaptı. Trabzonspor'da 
Yusuf Yazıcı ve Gomez ise 
takım sahadan çıktıktan sonra 
şut çalışmasıyla hazırlıklarını 
sürdürdü.

YOĞUN FİKSTÜR MOTİVASYONU
Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, verilen milli arada oyuncularını yoğun fikstür
için hazırladı. Süper Lig ve Avrupa'da 13 günde 4 maça çıkacak futbolcular güç topladı.

illi araya Süper Lig'de 

Maldığı Gaziantep FK 
galibiyetinin moraliyle 

giren Trabzonspor'da Teknik 
Direktör Abdullah Avcı 
dönüşteki yoğun fikstür için 
oyuncularını hazırlıyor.Süper 
Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 
13 günde 4 maça çıkacak 
olan bordo-mavililerde 
tecrübeli çalıştırıcı aranın ilk 
gününden itibaren 

öğrencilerinin fizik gücü 
olarak %100'e ulaşması için 
kolları sıvadı. Her 
oyuncusuna 'yoğun fikstürde 
size ihtiyacım var' mesajını da 
gönderen Avcı, aradan sonra 
ilk maçta karşılaşacakları 
Kayserispor'u yenerek 
dönüşte de kazanıp iyi gidişe 
devam etmek istiyor.
HÜSEYİN DÖNDÜ
Öte yandan milli arada 

Trabzonspor'un sakatlıkları 
devam eden oyuncularından 
iyi haberler gelmeye devam 
ediyor. Uzun süredir takımdan 
ayrı olan isimlerden Hüseyin 
Türkmen çalışmalara başladı. 
Eski gücüne kısa sürede 
kavuşması ve antrenman 
açığını kapatması beklenen 
tecrübeli oyuncu, Abdullah 
Avcı'ya da milli aradan sonra 
hazır olacağını iletti.
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

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�.

DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

I GAS ZA ET TS ESO İP   vN e A M

M Aİ TL BK AÜ AY SÜ IB

1978

B M
0 462 841 56 00

0 533 419 53 15

DAVETİYEDE

DEV
KAMPANYA

DAVETİYEDE

DEV
KAMPANYA

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


