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> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

ODA KONGREMÝZÝ
ÞUBAT AYI

ÝÇERÝSÝNDE YAPMAYI
PLANLIYORUZ
Vakfıkebir Ziraat Odası Delege Seçimleri geçtiğimiz hayfa
itibariyle gerçekleştirildi. Oda Başkanı Muhammet Kılıç, Delege
seçimlerinin sıkıntısız ve sorunsuz gerçekleştiğini belirterek,
'Seçimlerin Odamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi.

TGC VE BGC'DEN ÖRNEK DAYANIÞMA

TGC'DEN
AV. GÜRBÜZ

KAMBUROÐLU'NA
ZÝYARET
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
B a ş k a n ı  E r s e n  K ü ç ü k  v e
beraberinde yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte Avukat Gürbüz
Kamburoğlu'na hayırlı olsun
ziyareti gerçekleştirdiler. > Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şuayip Tunçel ve beraberindeki
heyet Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Başkan Yardımcısı Ahmet Kamburoğlu ve Cemiyet Genel Sekreteri Selahattin Özcan ile birlikte Büyükliman Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ettiler.
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B
üyükliman Gazeteciler 
Cemiyetinde Başkan Aydın 
Gelleci, cemiyet üyeleri 

Hasan Bahadır, Sadık Aydın ve 
Tuncay Hacıfettahoğlu ile bir süre 
sohbet eden Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve 
beraberindekiler cemiyetlerin 
yapmış olduğu çalışmalarla ilgili 
görüş alışverişinde bulunarak 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 
yapılacak olan etkinlikleri 
konuştular.

“BÜYÜKLİMAN

YÖREMİZ

BASIN OLARAK

COK HAREKETLİ

VE DEĞERLİ

GAZETECİLER

YETİSTİREN

BİR YÖREMİZ”
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> Sadık AYDIN 2'de



Vakfıkebir Ziraat 
Odası Delege 
Seçimleri 

geçtiğimiz hayfa 
itibariyle 
gerçekleştirildi. Oda 
Başkanı Muhammet 
Kılıç, Delege 
seçimlerinin sıkıntısız 
ve sorunsuz 
gerçekleştiğini 
belirterek, 'Seçimlerin 
Odamıza hayırlara 
vesile olmasını 
diliyorum' dedi.
“HER MAHALLEDE 
DELEGE 
ADAYLARIMIZI 
TESPİT ETTİK”
Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç 
yaptığı açıklamada; 
“2022 yılı Vakfıkebir 
Ziraat Odası Delege 
Seçimlerimiz 18 Aralık 
2022 Pazar günü 
Vakfıkebir'in 
tamamında 
tamamlanmıştır. 
İlçemizde 46 
Mahallemiz bulunup 
her Mahallemizden bir 
tane delege temsilci 

seçilerek Ziraat 
Odamızın yönetim 
kurulu seçimlerinde oy 
kullanmaya hak 
kazanmıştır. Her 
mahallede Delege 
adaylarımızı tespit 
ettik. Muhtarlarımız 
kullanılan oy 
pusulalarını Odamıza 
teslim ettiler. Bizlerde 
muhtarlarımızdan 
aldığımız belgeleri 
tutanak altına alarak 
delegelerimizi 
belirledik. 
Muhtarlarımız da 
Sandık Başkanı 
vazifesi yaparak 
köylerdeki ve 
mahallelerdeki 
temsilcilerin 
seçilmesine büyük bir 
katkıda bulundular. 
Muhtarlarımıza ve 
ihtiyar heyetlerine 
teşekkür ediyoruz. 
Seçilen 46 delege 
2023 yılında yapılacak 
olan Vakfıkebir Ziraat 
Odası Yönetim 
Kurulunun belirleme 
yetkisini belirlemeye 
haiz olacaklardır. Bütün 
delegelerimize hayırlı 
olsun dileklerimizi 
iletiyorum.”
“ODA KONGREMİZİ 
ŞUBAT AYI 
İÇERİSİNDE YAPMAYI 
PLANLIYORUZ”
Başkan Kılıç 
açıklamalarının 
devamında, “İlçemizde 
yapılan seçimler gayet 
sıkıntısız ve başarılı bir 

şekilde geçti. Hiçbir 
hadise, hiçbir vukuat 
cereyan etmemiştir. 
Gayet olgunluk içinde 
çiftçi seçmenlerimiz 
delegelerinin tespitini 
yapmıştır. Seçimimizin 
Odamıza hayırlara 
vesile olmasını 
diliyorum. Yeni seçilen 
arkadaşlarımıza da 4 
yıl boyunca başarıyla 
görevlerini yapmalarını 
temenni ediyorum. 
Vakfıkebir Ziraat 
Oda'mızın kongresini 
ise Şubat ayı içerisinde 
yapmayı planlıyoruz. 
Şu anda tarih belli 
değil. Oda olarak bazı 
hedeerimizi 
gerçekleştirdik. 
Yapmak isteyip de 
yapamadığımız bir 
işimiz daha kaldı. 
Odamızı güzel bir yere 
taşımak. Onu da 
gerçekleştirmek için 
çaba harcıyoruz. 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta Bey 
ile odamıza yer tahsisi 
konusunda 
görüşmelerimiz devam 
ediyor. Önümüzdeki 
süreç de bunu da 
başaracağımıza 
inanıyorum. Adaylığım 
konusunda şu anda bir 
şey söyleyemem. 
Gelecek olan 
teveccühe göre 
kararımızı tüm 
kamuoyuna 
duyuracağım” şeklinde 
konuştu.
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TGC İLE BGC'NİN ÖRNEK DAVRANIŞ
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Başkan Yardımcısı Ahmet Kamburoğlu ve Cemiyet Genel Sekreteri Selahattin Özcan ile birlikte Büyükliman Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ettiler.

Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyetinde Başkan 
Aydın Gelleci, cemiyet 

üyeleri Hasan Bahadır, Sadık 
Aydın ve Tuncay 
Hacıfettahoğlu ile bir süre 
sohbet eden Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük ve 
beraberindekiler cemiyetlerin 
yapmış olduğu çalışmalarla 
ilgili görüş alışverişinde 
bulunarak 10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler Günü'nde 
yapılacak olan etkinlikleri 
konuştular.  
“BÜYÜKLİMAN YÖREMİZ 
BASIN OLARAK ÇOK 
HAREKETLİ VE DEĞERLİ 
GAZETECİLER 
YETİŞTİREN BİR 
YÖREMİZ”
Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Ersen 
Küçük, Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti olarak gazetecilerin 

her türlü sorunu ile yakından 
ilgilenerek acı ve tatlı 
günlerinde yanlarında 
olmaya çalıştıklarını söyledi. 
Başkan Küçük, “Büyükliman 
Yöremiz basın olarak çok 
hareketli ve değerli 
gazeteciler yetiştiren bir 
yöremiz. Rahmetli Hikmet 
Aksoy, rahmetli Ekrem 
Kamburoğlu, rahmetli 
Muhammet Taş ve 
Araştırmacı  - Yazar İsmail 
Hacıfettahoğlu gibi değerleri 
bağrından çıkardı. Yine 
şuanda aktif olarak bu 
mesleği icra eden 
cemiyetimizin üyesi değerli 
arkadaşlarımız var. Fırsat 
buldukça buradaki 
cemiyetimizi ziyaret ederek 
arkadaşlarımızla gündemi 
değerlendiriyoruz. 
Gösterdikleri yakın ilgili, 

alaka ve güler yüzleri 
dolayısıyla teşekkür 
ediyoruz” dedi. 
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Aydın 
Gelleci ise, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük ve 
yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarının 
ziyaretlerinden duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, 
“Bu tür ziyaretleri çok değerli 
buluyor ve önemsiyoruz. 
Ersen Küçük Başkanımız, 
yöremizden bizleri temsil 
eden Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkan Yardımcısı 
Ahmet Kamburoğlu 
kardeşimiz ve yönetim kurulu 
arkadaşları ile çok büyük bir 
uyum içerisinde çalışıyor, 
sürekli irtibat halinde 
istişarelerde bulunuyoruz. 10 

Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü yaklaşıyor. Bu anlamlı 
günde hem Trabzon 
Gazeteciler Cemiyetimiz hem 
de bizler burada Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti olarak 
programlar yapacağız.  Hep 
birlikte bu programlara iştirak 
ederek birlikte 
kutlamalarımızı 
gerçekletileceğiz.  
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyetimizin bu yıl ki 
programını Beşikdüzü 
ilçemizde yapmayı 
planlıyoruz. Ziyaretleri 
dolayısıyla Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük, 
Başkan Yardımcısı Ahmet 
Kamburoğlu ve Cemiyet 
Genel Sekreteri Selahattin 
Özcan'a teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu. 

Ahmet KAMBUROĞLU

“HOÞGELDÝN 2023”
Kocaman bir yılı daha geride bıraktık…

İyilikleri, kötülükleriyle bir yıl daha bitmiş 

oldu…

Hiç dönüp baktınız mı bir yılda ne 

kazandık, ne kaybettik, kimi kazandık, kimi 

kaybettik, kimi kırdık, kimi güldürdük…

Hiç bunları dikkate almayız değil mi?

Bizler kaybettiklerimizi hatırlarız o kadar…

Ama dolu dolu 2022 geçti ve bitti…

Cumartesi gecesinden itibaren 2023'e hoş 

geldin diyeceğiz…

Acaba çok mu hoş geldin, az mı?

2023'te bizleri neler bekliyor…

Kısmen her şey belli oldu…

Fiyat artışları devam edecek…

İşler biraz daha düşecek…

Falan, lan, falan… 

2023 yılının bütün herkese sağlık, 

mutluluk, iyilik, güzellik ve huzur 

getirmesini temenni ediyorum…

Nice yıllar…

********************

Bir türlü onları rahat ettiremiyoruz…

Ne kadar yoğun işlerimiz var ki, bir türlü 

onlara sıra gelmek bilmedi…

TV'lerde hayvan severler protesto 

gösterileri yapıyorlar…

Belediyeler tarafından bakımları güzel ve 

özenle yapılmıyor, eleştiriyorlar…

Bizim burada da eleştiride bulunacağımız, 

hiçbir şey yapılmaması…

Sürekli olarak dile getiriyoruz, bu çocuklar 

okullarına gidemiyor, korkuyorlar…

Sokak köpeklerinin boyları normal değil…

Bir çocuğun boyu kadar sokak köpeği 

var…

Çocuklarımızı, kızlarımızı ve kadınlarımızı 

rahat ettirmeye hakkımız yok mu?

Onlar bir yerlere giderken, korkarak ve 

tedirgin olarak gitmeye devamı mı etsinler?

2023 seçim arifesine girmiş olduğumuz bu 

günlerde, bu tür problemlerin çoktan 

aşılmış olması gerekmez miydi?

Ama hiçbir şey yapılmıyor…

*********************

Yine marketler…

Yine poşet…

Marketlerde müşterilere verilen poşetler 

zamlandı…

O kadar kazandırdığımız yetmezmiş gibi 

kendilerine yaptırmış oldukları poşet 

ücretlerini de bizler ödeyelim…

O marketler poşet yaptıracak, kendi 

markalarını poşetlerin üzerine bastıracak 

ve o poşetlerin ücretini de insanlardan 

alacak…

Ne güzel bir memleketimiz var…

Adam reklamını en güzel şekilde yapacak, 

o reklam ücreti onların cebinden 

çıkmayacak…

Bu düzenlemenin bütün yükün o 

marketlere geri dönmesini istiyorlar…

Vakfıkebir ilçemizde o marketlerin her 

birinden 3'er adet var…

Ne yapsın bizim esnaf?

Ne etsin bizim esnaf?

Gitsin esnaf kefaletten kredi kullansın 

ödeyemesin…

Eleman çalıştırsın ödeyemesin çıkartsın…

Böyle de destek oluyor değil mi?

Kredi verdirdik/ödeseydi, olurdu…

Daha bizler ne yapalım/denirdi…

VAKFIKEBİR SOSYAL HİZMET
MERKEZİ UMUT OLUYOR
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şuayip Tunçel ve beraberindeki
heyet Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

ile ve Toplum 

AHizmetleri Genel 
Müdür 

Yardımcısı Şuayip 
Tunçel, Vakfıkebir 
Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürü Yaşar Saral ve 
ekibinin 
çalışmalarından 
memnun olduğunu 

ifade etti. Yaşar Saral 
ve çalışma 
arkadaşlarına teşekkür 
etti. Müdür Saral, 
Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın 
Şuayip Tunçel Bey'in 
ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirdi. Müdür Saral, 

söz verdiğimiz gibi 
bölgemizde tutulmadık 
el bırakmayacağız. 
Kimsesizlerin kimi 
olmaya kararlıyız. Yeni 
atanan arkadaşlarla 
daha da güçlüyüz. Biz 
büyük bir aileyiz. Bu 
aile içinde hep 
birlikteyiz dedi.

ODA KONGREMİZİ ŞUBAT AYI
İÇERİSİNDE YAPMAYI PLANLIYORUZ
Vakfıkebir Ziraat Odası Delege Seçimleri geçtiğimiz hayfa itibariyle gerçekleştirildi.
Oda Başkanı Muhammet Kılıç, Delege seçimlerinin sıkıntısız ve sorunsuz gerçekleştiğini
belirterek, 'Seçimlerin Odamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi.

MÜDÜR SARAL'DAN
GAZİ KOCAMAN'A ZİYARET
Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar Saral, Irak'ın kuzeyinde yürütülen
Pençe-Kilit Harekatında teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlamasıyla yaralanan
Çarşıbaşılı Piyade Komando Er Bünyamin Kocaman'a moral ziyaretinde bulundu.

B
ünyamin 
Kocaman'ı 
Çarşıbaşı İlçesi 

Yavuzköy 
Mahallesi'ndeki baba 
evinde ziyaret eden 
Müdür Yaşar Saral, bir 
kez daha "Geçmiş 
olsun" dileklerini 
ileterek her zaman 
yanlarında olduklarını 
ifade etti. Gazi 
Bünyamin Kocaman'ın 
GATA'daki tedavisi 
sırasında da ailesi ile 
yakından ilgilenen 
Müdür Saral, yaptığı 
açıklamada 
“Hastanede tedavisi 
tamamlanan kahraman 
Gazimiz, hemşehrimiz 
Piyade Komando 
Sözleşmeli Er 

Bünyamin Kocaman'ı 
evinde ziyaret ettik. 
Allah (c.c.) sağlık, 
sıhhat ve ayet versin.” 
dedi.
“HEPİMİZİN 
GÖNLÜNDE 
MÜSTESNA BİR 
YERE SAHİPTİRLER”
Müdür Saral, Türkiye 
Cumhuriyetinin bugüne 
kadar şanlı, şerei 
dimdik ayakta 
durmasına vesile olan 
ve bu uğurda canını 
hiçe sayan, her türlü 
fedakarlığı, özveriyi, 
hepimizin hayallerinin 
ve tahayyülünün 
dışında bu fedakarlığı 
gösteren tüm 
şehitlerimizi rahmetle, 
bütün gazilerimizi de 

minnetle anıyor, 
gazilerimizden 
ebediyete intikal 
etmişlere rahmet, 
hayatta olanlara da 
sağlıklı ve uzun 
ömürler diliyoruz” dedi. 
Müdür Saral, 
“Devletimiz ve 
milletimizin bölünmez 
bütünlüğü için canlarını 
feda etmiş şehitlerimiz 
ve canlarını hiçe 
saymış gazilerimiz, 
hepimizin gönlünde 
müstesna bir yere 
sahiptir. Bu nedenle sık 
sık şehitlerimizin 
kıymetli bir emaneti 
olan ailelerini ve 
kahraman gazilerimizi 
ziyaret ediyor; bir 
sıkıntıları, bir sorunları 
varsa çözmek için 
elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. Bu vesile 
ile tüm Şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, 
ailelerine sabırlar 
diliyorum. Gazilerimize 
de aileleri ile birlikte 
sağlıklı ve uzun bir 
ömür temenni 
ediyorum.” diye 
konuştu. 

MADALYA'YA DOYMUYOR
Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu öğrencisi Ahmet Erdem Güç, 10 yaş altı grupta il ikincisi oldu.

ürkiye Satranç Federasyonu 

Ttarafından düzenlenen 
Trabzon Satranç İl Birinciliği 

Kupasında Vakfıkebir Kemaliye 
Adnan Demirtürk İlkokulu öğrencisi 
Ahmet Erdem Güç güçlü rakiplerini 
geride bırakarak 10 yaş altı grupta il 
ikincisi oldu. Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu satranç 
öğretmeni Ali Balta tarafından açılan 
kursa devam eden 4. Sınıf öğrencisi 
Ahmet Erdem GÜÇ il nezdinde 
katıldığı tüm yarışmaların hepsinde 
madalya kazandı. Ahmet Erdem 
Güç Türkiye şampiyonasında başarı 
hedeediğini belirtti.



Büyükliman
Postası 3 HABER 30.12.2022



Hizmet Tespiti Davası ve EYT 
(Emeklilikte Yaşa Takılanlar)
Giriş
Son dönemde yasalaşması 
beklenen EYT (Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar) ülkenin en önemli 
gündem maddelerinden birisi 
haline gelmiştir. Milyonlarca 
kişinin merakla beklediği EYT 
yasası hakkında 28.12.2022 
tarihindeki Kabine Toplantısı'nın 
ardından yapılan 
açıklamalardan sonraherkes 
EYT yasa kapsamında emekli 
olup olamayacağını kontrol 
etmeye başlamıştır. 
Vatandaşlarımızın yapmış 
olduğu bu sorgulamada 
birçoğunun geçmiş SGK 
kayıtlarında eksikliklerin olduğu 
ve bu nedenle EYT yasa 
kapsamına girmedikleri 
anlaşılmıştır. EYT yasa 
kapsamında emekli olmaya hak 
kazanan kişinin öncelikle 8 Eylül 
1999 öncesinde işe giriş kaydı 
olması ve sigorta türüne göre 
belirlenen prim gün sayısı 
olması gerekmektedir. Yaş şartı 
kaldırılmıştır. Bu nedenle bu 
hafta yayınlamak için hazırlamış 
olduğum yazıyı değiştirerek 
çalışanların geçmiş dönemlere 
ait varsa işlenmemiş çalışma 
dönemlerine dair hizmet tespiti 
davası ile ilgili aydınlatıcı bilgi 

verme ihtiyacı doğmuştur. 
Hizmet tespiti davası; sosyal 
güvenlik kurumuna hizmet 
süreleri eksik bildirilen, sürekli 
çalışmasına rağmen işe giriş 
çıkış yaptırılan, SGK girişleri 
geç yaptırılan veya sigortasız 
çalıştırılan işçilerin işverene 
karşı açacağı dava türüdür.
Hizmet Tespit Davasının 
Hukuki Dayanağı Nedir?
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ve 86. Maddesinin 9. Fıkrasında 
“Sigortalının çalıştığı bir veya 
birden fazla işte, bu Kanunda 
yazılı şartları yerine getirmiş 
olmasına rağmen, kendisi için 
verilmesi gereken aylık prim ve 
hizmet belgesinin veya 
muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinin işveren 
tarafından verilmediği veya 
verilen aylık prim ve hizmet 
belgesinde veya muhtasar ve 
prim hizmet beyannamesinde 
kazançların veya prim ödeme 
gün sayılarının eksik gösterildiği 
Kurumca  tespit edilirse, 
hastalık ve analık 
sigortalarından gerekli ödemeler 
yapılır “ denilmiştir. Buna göre 
sigortasız çalıştırılan veya 
sigorta primleri eksik ödenen 
işçi hizmet davası açabilir.
Hizmet Tespit Davasında Hak 

Düşürücü Süre Nedir? Hak 
Düşürücü Sürenin İstisnaları 
Nelerdir?
Sigortaya işveren tarafından 
“hiç bildirilmeyen hizmetler” 
için hizmet tespiti davası 
açma süresi işçinin işten 
ayrıldığı yılın son gününden 
itibaren 5 yıldır.
Söz konusu süre hak düşürücü 
süre olup re'sen nazara 
alınacaktır. Ancak 5 yıllık hak 

düşürücü süreye tabi olması 
kuralının istisnaları mevcuttur.
Hak Düşürücü Sürenin 
İstisnaları Nelerdir?
İstisnalardan ilki yönetmelikte 
sayılan ve SGK'ye verilmesi 
gereken belgelerden herhangi 
birinin kuruma verilmiş olması 
halidir. Söz konusu 
belgelerden birinin SGK'ye 

verilmiş olması halinde hak 
düşürücü süre işlemeyecektir. 
Bu kapsamda kabul edilen 
belgeler şunlardır:
-İşe giriş bildirgesi  
-Dört aylık sigorta primleri 
bordrosu  
-Aylık sigorta primleri 
bildirgesi  
-Sigortalı hesap fişidir.
Diğer istisna hali ise kurumca 
işçinin, işveren yanında iş 

sözleşmesine tabi olarak 
çalıştığı tespit edilmesi halidir. 
Bu haller;
-Müfettiş durum tespit tutanağı 
ya da tahkikat raporlarıyla 
çalışma tespit edilmişse,
Asgari işçilik incelemesi 
neticesinde işverenden 
sigortalının primleri Kurumca 
icra yoluyla tahsil edilmişse,

-İşveren imzalı ücret tediye 
bordrosunda sigortalıdan 
sigorta primi kestiğini açıkça 
gösterdiği halde sigorta primini 
Kuruma yatırmamışsa,
-Sigortalı durumunda iken 
memurluğa geçmiş olursa, işe 
giriş bildirgesi Kuruma 
süresinde verilmiş; fakat 
bordrosu ve primi SGK'ye intikal 
ettirilmemişse,
-İşçilik haklarına ilişkin aynı 
döneme ait kesin hüküm 
niteliğini taşıyan yargı 
kararlarının mevcut olmasıdır.
Söz konusu hallerde hizmet 
tespit davasında 5 yıllık hak 
düşürücü süre işleyemeyecektir.
18 Yaş Altı Kişilerin 
Çalışmaları Hizmet Tespit 
Davası Konusu Olabilir mi?
Uygulamada 18 yaşın altında 
geçen çalışmalar da hizmet 
tespit davasına konu 
olmaktadır. Küçüğün 18 yaşın 
altında çalışması, salt yaş 
küçüklüğü nedeniyle, iş 
sözleşmesini geçersiz 
sayılamaz. Bu çalışmaların 
çıraklık sözleşmesi hükümlerine 
göre yapılıp yapılmadığı 
araştırılmalıdır. Görülen işin 
niteliği, kapsamı, günlük 
çalışma süresi göz önünde 
tutularak, gerçekten bu yaşlarda 
iddia edilen işin görülüp 

görülemeyeceği de dikkate 
alınarak değerlendirme 
yapılacaktır. Özetle sigortalıya 
ilişkin olarak işe giriş bildirgesi, 
dönem bordrosu gibi 
yönetmelikte belirtilen belgelerin 
SGK'ye verilmesi ya da 
çalışmaların kurumca tespit 
edilmesi halinde; SGK 
tarafından öğrenilen ve 
sonrasında kesintisiz biçimde 
devam eden çalışmalar 
bakımından hak düşürücü 
sürenin geçtiğinden söz 
edilemeyecektir.
Hizmet tespit davası, kişinin 
lehine sonuçlanırsa, işçinin 
talep ettiği yıllar içerisindeki 
sigorta primleri ve bu dönemde 
işleyen yasal faiz işveren 
tarafından işçiye ödenir. İşveren 
aynı zamanda bu dönem 
içerisinde vergi dairesine 
ödenmeyen gelir vergisini de 
ödemek zorundadır. 
Konuyla ilgili 
karşılaşabileceğiniz 
mağduriyetler ve süreçle ilgili 
herhangi bir sıkıntı yaşamamak 
adına konu hakkında bir 
avukattan destek almanız büyük 
bir önem arz etmektedir.
Önümüzdeki hafta EYT 
veSigortalılık Başlangıç 
Tarihinin Tespiti Davası 
konusunu ele alacağız.

EYT (Emekl�l�kte 

Yaşa Takılanlar)

ve H�zmet

Tesp�t� Davası

Av. Gürbüz KAMBUROĞLU

HAFTANIN KONUSU

Büyükliman
Postası 4 HABER

TGC'DEN AV. KAMBUROĞLU'NA ZİYARET
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Avukat Gürbüz Kamburoğlu'na hatırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler. 

Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Ersen 
Küçük, Başkan 

Yardımcısı Ahmet Kamburoğlu, 
Cemiyet Genel Sekreteri 
Selahattin Özcan ve İşadamı 
Harun Ünal ile birlikte Avukat 
Gürbüz Kamburoğlu'na hayırlı 
olsun ziyareti gerçekleştirdiler. 
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak 
için Vakfıkebir ilçesine gelen 
Başkan Ersen Küçük,  bir süre 
önce bölgenin en modern hukuk 
bürosunu Vakfıkebir ilçesinde 
hizmete açan Avukat Gürbüz 
Kamburoğlu'na yeni bürosunun 

hayırlı olması dileklerinde 
bulunmak için nezaket ziyareti 
gerçekleştirdiler. 
“UNUTMAMAK GEREKİR Kİ 
HUKUK BİR GÜN HERKESE 
LAZIM OLUR”
Modern Kamburoğlu Hukuk 
Bürosunu bölge insanının 
hizmetine açan Avukat Gürbüz 
Kamburoğlu, “Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, bu nazik ziyaretiniz 
beni memnun etmiştir dedi.” 
Adaletin savunulması 
noktasında üzerine düşeni en 
iyi şekilde yapmaya gayret 

ettiğini ifade eden Av. 
Kamburoğlu, “Adaleti sağlamak 
için çalışmak kutsal 
savunmanın temsilcisi olan biz 
avukatların en önemli 
vazifesidir. Unutmamak gerekir 
ki hukuk bir gün herkese lazım 
olur. Avukatlar, iddia ve 
savunmanın hukuki yönü ile 
ilgilidir. Taraflar arasında 
anlaşmazlığın doğurduğu 
düşmanlıkların dışındadır ve biz 
Avukatlık mesleğine başlarken 
ettiğimiz yemine her zaman 
bağlı kalacağız. Bu uğurda 
üzerimize düşeni en iyi şekilde 
ifa edeceğiz” dedi. Av. 
Kamburoğlu, “Yeni açmış 
olduğumuz hukuk büromuzu 
müvekkillerimize temiz, güzel ve 
rahat bir ortamda güvenilir bir 
hizmet sunmak amacı ile bu 
tarihi binayı yeniden restore 
edip, hiçbir şekilde eski 
taşlarına dokunmadan modern 
bir yapıya kavuşturmak için 
çaba harcadık. Güzel olup 
olmadığına değerli halkımız ve 
sizler karar vereceksiniz. Hukuk 

hizmetini en güzel ve olumlu bir 
şekilde müvekkillerimize 
sunabilmenin huzur ve 
mutluluğu için uğraşıyoruz. 
Bizler gibi sizlerde kutsal bir 
görevi en güzel şekilde yapma 
gayreti içerisindesiniz. 
Gazetecilik kutsal bir meslek. 
Halkı bilgilendirmek adına 
tarafsız ve ahlaklı habercilik 
anlayışı ile halkımızı 
bilgilendirmek için gece gündüz 
görev başındasınız. Sizlerin 
nezdinde tün basın camiasına 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum.  Yeni hukuk büromuz 
ilçemize ve bölgemize hayırlı 
olur inşallah dedi.”
“AVUKATIN OLMADIĞI 
YERDE ADALET OLMAZ”
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük ise 
yaptığı açıklamada; “Trabzon'un 
ve Büyükliman bölgesinin 
tanınmış avukatlarından Av. 
Gürbüz Kamburoğlu, yeni 
hukuk bürosunu Vakfıkebir 
İlçesi Çarşı Mahallesi 14 Şubat 
Caddesi Eski Cami Karşısında 

hizmete açtı. Vakfıkebir İlçesinin 
tarihi taş binasında bölgenin en 
güzel ve modern hukuk 
bürosunu müvekkillerinin 
hizmetine sunun Av. Gürbüz 
Kamburoğlu'nu kutluyorum.  
Kazandığı büyük davalarla adı 
Trabzon gündeminden hiç 
düşmeyen tecrübeli avukat 
olarak ön plana çıkan önemli bir 
isim kendisi.  3 yılı İstanbul 
Barosunda olmak üzere 12 
yılını Trabzon Barosuna kayıtlı 
Avukat olarak geçiren Sayın 
Kamburoğlu, 15 yıllık avukatlık 
tecrübesini kazandığı büyük 
davalara yansıtan bölgenin en 
güçlü avukatı olarak ön plana 
çıkıyor. Yeni hizmete sunduğu 
modern hukuk bürosunun 
hayırlı olmasını diliyoruz.  
Başkan Küçük, Yasalara ve 
mesleki etik değerlere saygılı 
davranarak, güven ortamı 
içerisinde temsil ettiğiniz kişi ve 
kurumların haklarını kanunlar 
ve yasalar dahilinde korumaya 
çalışıyorsunuz. Avukatlık 
mesleği bilindiği üzere yargının 

3 erkinden biri olan savunma 
ayağını oluşturuyor. Savunma 
kutsaldır. Bundan en ufak bir 
şüphemiz yok. Biziler gibi sizin 
mesleğinizin kutsallığı da bu 
savunma hakkının 
kutsallığından kaynaklanıyor. 
Mesleğinizin her gün her an 
hepimize lazım olacağını 
belirtmeden geçemeyeceğim. 
Savunmanın en kutsal hak 
olması sebebiyle savunma 
mesleğine mensup olan kişiler 
hukukun üstünlüğü yargının 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı, 
insan hakları, adalet, 
günümüzde kadın hakları, çevre 
duyarlılık konularında da söz 
sahibidirler. Hukukçuların 
konuşması lazım. Biz 
gazeteciler özgür bir şekilde 
yazabiliyorsak, Toplumda 
hukukçularda konuşmazsa 
kimse konuşamaz. Avukatın 
olmadığı yerde adalet olmaz. 
Hukukun gidesi adalet, ilahi 
hakkaniyettir. Yeni hukuk 
büronuzun hayırlı olmasını 
diliyoruz dedi.””

30.12.2022

SON GÜN 31 ARALIK 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, sahipli kedi, köpek ve
gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesinin yasal bir sorumluluk olduğunu
belirterek, bu hayvanların kimliklendirilmesi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu bildirdi.

H
er yaştaki sahipli kedi 
ve köpeklere çip 
takılması, Petvet 

sistemine kaydedilmesi ve 
pasaport düzenlenmesi için 
son tarih 31 Aralık 2022'dir. 
2023 yılından itibaren ise 
yalnızca yeni doğan 
hayvanlara çip uygulaması 
yapılacaktır. Vakfıkebir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü 
Remziye Kuleyin konu 
hakkında yaptığı açıklamada; 
"Kedi, Köpek ve Gelinciklerin 
Kimliklendirilmesi ve Kayıt 
Altına Alınmasına Dair 
Yönetmelik" 26.2.2018 tarihli 
ve 30344 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmişti. Bu 
Yönetmeliğin amacı; hayvan 
hareketlerinin takibini ve 
hastalıklarının kontrolünü daha 

etkin düzeyde sağlamak için; 
sahipli kedi, köpek ve 
gelinciklerin dijital yöntemlerle 
kimliklendirilmesi ve 
kayıtlarının düzenli tutulması ile 
ilgili usul ve esasları 
düzenlemektir. Mikroçip 
uygulamasıyla Ev Hayvanı 
Kayıt Sistemi'ne (PETVET), 
hayvanın adı, pasaport 
numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, 
rengi, doğum tarihi, hayvan 
sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, 
köy/mahalle bilgileri ile acil 
durumda ulaşılabilecek kişi 
bilgileri, hayvana ait aşı bilgileri 
ve hayvana yapılan 
operasyonların bilgileri de kayıt 
altına alınmaktadır. Ayrıca 
sahip değişikliği, kayıp ve ölüm 
bildirimleri de sisteme 

kaydedilmektedir. 31 Aralık 
2022 tarihine kadar kedi ve 
köpeklerini kimliklendirilmeyen 
ve kayıt altına aldırmayanlara 
5199 sayılı Kanun gereği idari 
para cezası uygulanacaktır. 
Kedi, köpek ve gelincik 
sahiplerinin 31 Aralık 2022 
tarihine kadar İl/İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüklerimize ve 
Serbest Veteriner Hekimlere 
başvurması halinde her yaştaki 
sahipli kedi, köpek ve 
gelinciklerin Ev Hayvanı Kayıt 
Sistemi'ne (PETVET) kayıt 
işlemleri yapılabilecektir. 
Hayvan sahiplerinin 31 Aralık 
2022 tarihine kadar 
hayvanlarını kimliklendirme 
işlemlerini tamamlanmalıdırlar 
dedi.”

YEŞİLAY TRABZON ŞUBESİ
FAALİYETLERİNE HIZ VERDİ

Trabzon Yeşilay Şubesi tarafından Vakfıkebir MYO öğrencilerine “Teknoloji Bağımlılığı ve Madde
Bağımlılığı” ile ilgili Başöğretmen ve Uzman Psikolojik Danışman Osman Yılmaz tarafından konferans verildi.

T
rabzon Yeşilay Şubesi 
tarafından Vakfıkebir MYO 
öğrencilerine “Teknoloji 

Bağımlılığı ve Madde Bağımlılığı” 
ile ilgili konferans verildi. 
Vakfıkebir Meslek Yüksek Okulu 
Konferans Salonunda yapılan 
konferansa Vakfıkebir Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Tolga Ergün, 
öğretim üyeleri, öğrenciler ve 
sunumu gerçekleştiren 
Başöğretmen ve Uzman 
Psikolojik Danışman Osman 
Yılmaz katıldı. Trabzon Yeşilay 
Şubesi tarafından yapılan 
açıklamada; Teşkilatlanma 
çalışmalarını tamamlayarak saha 
çalışmalarına hız veren Yeşilay 
Trabzon Şubesi toplumu 
bilinçlendirme amacıyla eğitim 
faaliyetlerine de devam 
etmektedir. 1920'de alkol 
bağımlılığı mücadelesi ile 
başlayan süreçte bilinçlendirme 

amaçlı kurulmuş bir sivil toplum 
kuruluşuyken giderek bu 
mücadele alanını genişleten 
Yeşilay, uyuşturucu maddeler, 
tütün, alkol, teknoloji ve kumar ile 
mücadele eden çok önemli bir 
halk sağlığı kuruluşu haline geldi.  
Asıl amacın insan sağlığına 
hizmet etmek ve sağlıklı bireyler 
olduğu düşüncesiyle 
bilinçlendirme çalışmalarına 
devam eden Yeşilay Trabzon 
Şubesi temsilcilerin 
görevlendirilmesi sonrasında 
İlçelerdeki faaliyetlere de hız 
vermeye başladı. Gerek Şubeye, 
gerek temsilciler aracıyla gelen 
talepleri doğru bir planlamayla 
değerlendiren Yeşilay Trabzon 
Şubesi saha ve eğitim 
faaliyetlerine de devam 
etmektedir. Vakfıkebir Temsilcisi 
Yavuz Sayın vasıtasıyla 
“Teknoloji ve Madde Bağımlılığı” 
konulu eğitim talebinde bulunan 

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir 
Meslek Yüksekokulu'nun talebi 
kısa sürede Eğitim Komisyonu 
tarafından planlanarak eğitim 
programı düzenlendi. Eğitimin 
sunumunu Başöğretmen ve 
Uzman Psikolojik Danışman 
Osman Yılmaz tarafından 
yapıldı.
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Muhammet BALTA
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili
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Yeni Yılınızı Kutlar,
Sağlıklı, Huzur Dolu Günler

Dilerim.

Muhammet BALTA
VAKFIKEBİR  BELEDİYE BAŞKANI
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ÖĞRETMENLER SERTİFİKALARINI ALDI
Milli Eğitim bakanlığı 10 bin okulla başlayıp sonrasında bütün okulları kapsama alanına
aldığı öğretmenlerin temel ilkyardım eğitimi başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Destek Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü İşyeri Sağlık 
ve Güvenlik Birimi 

Daire Başkanlığı, Vakfıkebir İlk 
Yardım Eğitici Eğitim 
Merkezinin katkılarıyla Atatürk 
Ortaokulu'nda açılan kursta 

eğitim görevlileri olarak 
Gökçen Aksoy ve Muhammet 
Bilgin görev alıyor. 8 saat 
teorik ve 8 saat uygulamalı 
olmak üzere toplam 16 saatten 
oluşan eğitim programında 
başarılı olan öğretmenler, 

sertifikalarını alarak ilk 
yardımcı oluyorlar.  
Eğitimlerde genel ilk yardım 
bilgilerinin yanında hava yolu 
tıkanıklığı, kanama, şok ve 
yaralanma, ısı dengesi 
bozuklukları, bayılma, bilinç 
bozukluğu, yüksek ateş, 
zehirlenme, hayvan ısırmaları, 
göz, kulak ve buruna yabancı 
cisim kaçması, kırık, çıkık ve 
burkulmalarda ilk yardım konu 
başlıkları ele alınıyor. 14 kişilik 
gruplar halinde devam eden 
kursa katılan öğretmenler çok 
yararlı olduğunu uygulamalı 
eğitimden çok memnun 
kaldıklarını belirttiler. İlkyardım 
Eğitimleri yıl boyunca 
sürecektir.

BAŞKAN ZORLUOĞLU VAKFIKEBİR'DE
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 'soruna yakın olan çözüme de yakındır' anlayışıyla
ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bulduğu her fırsatta ilçeleri ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, Vakfıkebir
ilçesine giderek üstyapı çalışması tamamlanan yollarda incelemelerde bulundu, sorunları yerinde gördü.

alep ve sorunları yerinde 

Tdinlemeye özen gösteren 
Trabzon Büyükşehir 

Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, ilçe gezileri 
kapsamında Vakfıkebir ilçesini 
ziyaret ederek esnaf ve 
vatandaşlarla bir araya geldi. 
Vakfıkebir'de üstyapı çalışması 
tamamlanan yollarda 
incelemelerde bulunan Başkan 
Zorluoğlu'na ziyareti sırasında; 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, TİSKİ Genel 
Müdürü Ali Tekataş, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, meclis üyeleri ve ilgili 
daire başkanları eşlik etti.
“ALİ AMCAYI 
DUYGULANDIRAN ZİYARET”
Vakfıkebir ilçesi Yalıköy 
Mahallesi Küçükdere mevkisinde 
yapımı tamamlanan yol 
çalışmalarını yerinde denetleyen 
Başkan Zorluoğlu, yatağa 
bağımlı Ali Usta'yı da evinde 
ziyaret etti. Sürpriz karşısında 
duygulanan Ali amca, “Bu kadar 
yolu yaptın. Çocuklarım artık 
yanıma daha rahat 
gelebilecekler. Başta senden ve 
burada emeği geçen herkesten 
Allah razı olsun. Evime kadar 
geldin, beni çok mutlu ettin. 
Allah yolunu açık etsin” dedi. 

“İLÇEYE KAZANDIRILAN 
GASİLHANEYİ İNCELEDİ”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, daha sonra 
Vakfıkebir'de Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapımı 
tamamlanan gasilhaneyi ziyaret 
etti. Gasilhanenin son durumunu 
yerinde gören Başkan Zorluoğlu, 
çalışmalardan memnun kaldı.
“TÜM İLÇELERİMİZDE 
ÇALIŞMA BAŞLATTIK”
Esnaf ve vatandaşlarla da bir 
araya gelen Başkan Zorluoğlu, 
Trabzon ve Vakfıkebir'de yapılan 
yatırımlarla ilgili bilgilendirmede 
bulundu. Büyük ilgiyle 
karşılanan Zorluoğlu, “Burası 
şehrimizin çok önemli tarihi bir 
merkezi. Vakfıkebir ismiyle de 
işleviyle de hakikaten çok önemli 
bir merkez. Bu bakımdan 
Vakfıkebir'in Büyükşehir 
kaynaklarından büyüklüğüyle ve 
konumuyla mütenasip bir pay 
alması da hakkıdır. Sadece 
Ortahisar'a değil 18 ilçemizin 
tamamına adaletli ve 
hakkaniyetli hizmet götürmek 
istediğimizi her zaman dile 
getirdik. Geçtiğimiz süre 
içerisinde de Trabzon'un bütün 
ilçelerine dokunduk. Birçoğunda 
başlattığımız çalışmalarda sona 
gelindi. 2022 yılı için 'Bu sene 

yol senesi' dedik. Bunun 
gereğini de her ilçemizde yaptık, 
yapmaya da devam ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.
“ESNAF VE VATANDAŞLAR 
TEŞEKKÜR ETTİ”
Sohbet sırasında sıkıntıları 
birinci ağızdan dinleyen Başkan 
Zorluoğlu, sorunların çözümü 
noktasında ilgili daire 
başkanlarına anında talimat 
verdi. Başkan Zorluoğlu'nun 
ziyaretinden duydukları 
memnuniyeti dile getiren esnaf 
ve vatandaşlar ise, "Göreve 
başladığınız günden itibaren 
ilçemizi çok kez ziyaret ettiniz. 
Büyükşehir Belediyesinin varlığı 
ilçemizde kendisini fazlasıyla 
hissettiriyor. Son olarak hayata 
geçirilen gasilhane çok önemli 
bir hizmet. İlçemize gösterdiğiniz 
yakın ilgi nedeniyle yürekten 
teşekkür ediyoruz” ifadelerini 
kullandılar. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
“Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu'nun ilçemizi 
ziyaretinden dolayı son derece 
mutlu oldum. Kendisine 
Vakfıkebir'imize yaptığı 
hizmetlerde dolayı şahsım ve 
ilçem adına teşekkür ediyorum” 
dedi.

ÖZEL BİREYLERE YILBAŞI SÜPRİZİ
Vakfıkebir Uyanış Sosyal Yardımlaşma Derneği Özel Eğitim Kursu Kursiyerlerini yeni yıl için sürpriz hediyelerle sevindirdi.

V
akfıkebir'deki taş 
fırınlarda ekşi maya 
kullanılarak yapılan 

Vakfıkebir ekmeği, uzun süre 
taze kalması dolayısıyla tüm 
dünyada yolculuk yapanların 
gidecekleri yere götürdükleri 
ikramlar arasında yer alıyor. 
Türk Patent ve Marka 
Kurumunca tescillenen 
Vakfıkebir ekmeğine coğrafi 
işaret belgesini 2018 yılında 
Vakfıkebir Belediyesi tarafından 
alınmıştı. 
“VAKFIKEBİR'İN 1,5 ASIRLIK 
LEZZETİ: VAKFIKEBİR 
EKMEĞİ”
Bölgede yıllar önce yaylaya 
yolculuk yapan ailelerin 
bayatlamayan ekmeğe ihtiyaç 
duyması üzerine taş fırınlarda 
pişirilmeye başlanan Vakfıkebir 
ekmeği, artık Vakfıkebir 
ilçesinde ve Türkiye'nin bir çok 
ilinde açılan çok sayıda fırında 
satılıyor. Uzun süre taze kalması 
dolayısıyla özellikle dünyanın 
her tarafından talep gören ve 
yolculuk yapanların gittiği yere 
ikramlık olarak götürdüğü 
ekmek, 1 ila 5 kilogram arasında 
değişen ağırlıklarda 
üretilebiliyor.  Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta'tan denetlemeler ile ilgili 
olarak yaptığı değerlendirmede, 
ilçenin kurulduğu 1860'lı 
yıllardan itibaren Vakfıkebir 
ekmeğinin üretildiğini söyledi. 
Başkan Balta, içeriğindeki ekşi 
maya sayesinde ekmeğin uzun 
süre bayatlamadığına dikkati 
çekerek, "Ekmeğimiz sadece un, 
su, ekşi maya ve tuzdan 
ibarettir. Kışın ve yazın sıcaklık 
farklarına göre ortalama 6-7 
saatlik üretim süreci bulunuyor. 
İlk olarak ekşi maya, un, tuz 
yoğrulduktan sonra su ekleniyor. 
Daha sonra tekneye alınan ve 
dinlenmesi için bekletilen hamur, 
yaklaşık 200 derecelik taş 
fırında 2 saat çıvarında 
pişiriliyor." dedi.
“YURTDIŞINA DA 
GÖTÜRÜLÜYOR”
Vakfıkebir'e yurt içi ve yurt 
dışından gelenlerin sayısının 
arttığı yaz aylarında ekmeğe 
talebin de çoğaldığını anlatan 
Başkan Balta, "Yazın talepler 
yüzde 100'den fazla oluyor 
çünkü il dışından ve yurt 
dışından gelen insan sayısı 
gözle görülür şekilde artıyor. 
1970'li yıllardan bu yana yurt 
dışına çalışmaya giden 
insanlarımız, Vakfıkebir 

ekmeğini yaşadıkları yerlere 
götürüyorlar. Ekmeğin 
bayatlama süresinin uzun 
olması, yöresel olarak uzun 
yıllardır tüketilmesi ekmeğin 
tercih edilmesini sağlıyor. 
Türkiye'nin farklı illerinde çok 
sayıda Vakfıkebir ekmeği üreten 
fırınların bulunduğuna değinen 
Balta, Özellikle Vakfıkebir'deki 
fırınlarımızda üretilen 
ekmeğimizin damak tadına 
önem verenler için farklı bir 
lezzeti var. Vakfıkebir İlçemizde 
yıllardır fırıncı ustalığı ve 
esnaflığı yapan çok tecrübeli ve 
değerli ağabeylerimiz var. Bu 
ustalarımızın yetiştirdiği kalfalar 
sayesinde Vakfıkebir'li ekmek 
ustaları Türkiye'nin dört bir 
tarafında aranan ve tercih edilen 
kişiler oluyorlar. Hiçbir katkı 
maddesi içermemesi dolayısıyla 
insanların bu ekmeği gönül 
rahatlığı ile buldukları her 
noktadan alabiliyorlar. Bu 
yüzden belirli aralıklarla ilçe 
genelinde denetimlerimizi 
yapıyoruz.  Türk Patent ve 
Marka Kurumunca belirlenen 
kalite ve standartlara uygun olup 
olmadığı bizler için ve 
ekmeğimizin kalitesi için çok 
önemli. Bir dünya klasiği, 
Osmanlı salnamelerine konu 
olan ekmeğimize coğrafi işaret 
belgesi almak için yaptığımız 
çalışmalar neticesinde bu 
belgesi alma başarısı gösterdik. 
İşte bu noktada denetlemeler 
çok önemli. İlçemizin markası 
olan ekmeğimiz tercih ediliyorsa 
kalitesi, özelliği ve değerini 
hiçbir zaman bozmamalıyız. 
Dünya klasiği Vakfıkebir 
ekmeğimizle ne kadar gurur 
duysak azdır. Bu gurur 
hepimizin, tüm Vakfıkebir'indir." 
ifadesini kullandı.

VAKFIKEBİR'İN 1,5 ASIRLIK
LEZZETİ; VAKFIKEBİR EKMEĞİ
Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilen Coğrafi İşaretli Vakfıkebir Ekmeği üreten
fırınlarımız denetlenerek belirlenen kriterlere göre uygun olup olmadıkları kontrol ettik.

İLÇE MÜFTÜLERİ TOPLANTISI
ÇARŞIBAŞI'NDA YAPILDI
Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın, ilçe müftüleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

ısa bir süre önce 

KTrabzon İl 
Müftülüğü'ndeki 

görevine başlayan İl Müftüsü 
Selami Aydın, ilçe müftüleri 
toplantısının ilkini Çarşıbaşı 
İlçesinde gerçekleştirdi. 
Diyanet İşleri Başkanlığının 
mevzuatı çerçevesinde her ay 
farklı bir ilçede yapılan ilçe 
müftüleri toplantısı bu ay 
Çarşıbaşı İlçe Müftülüğü'nün 

ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
İl Müftülüğü ile ilçeler 
arasındaki koordineyi 
güçlendirmek, yürütülen iş ve 
işlemlerde birlikteliği 
sağlamak, hizmette verimliliği 
artırmak ve yapılan hizmetleri 
yerinde görmek maksadıyla 
Çarşıbaşı İlçesinde, Trabzon İl 
Müftüsü Selami Aydın 
başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda; 2022 yılı içerisinde 

yapılan iş ve işlemler, 
faaliyetler ve bu faaliyetlerin 
değerlendirilmesi başta olmak 
üzere 2023 yılı eylem planı 
çerçevesinde yapılacak olan 
iş, işlem ve faaliyetler, il ve ilçe 
müftülükleri arasındaki 
koordinasyon ve resmi 
yazışmaların takip işlemleri ile 
din hizmetleri alanında 
yaşanan değişim, dönüşüm ve  
gelişmeler ele alındı.

V
akfıkebir Uyanış Sosyal 
Yardımlaşma Derneği 
Özel Eğitim Kursu 

Kursiyerlerini yeni yıl için 
sürpriz hediyelerle sevindirdi. 

Vakfıkebir Gençlik Merkezinde 
eğitimlerine devam eden özel 
bireyler aldıkları hediyeler ile 
yüzleri güldü. Özel bireylerin 
velileri yaptıkları ortak 

açıklamada; “Özel bireylerimize 
getirdikleri ayakkabı ve 
montlarla Özel Eğitim 
Öğrencilerimizi mutlu ederek 
yüzlerindeki gülümsemeye 
neden olan Atlantik Ocakbaşı 
Restaurant sahibi Mert bey'e, 
Vakfıkebir Crakers Pizza 
çalışanı Emre bey'e ve Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu 'na çok teşekkür 
ederiz dediler.” Özel bireylerin 
farkında olalım her daim değerli 
olduklarını hissettirelim.

VALİ USTAOĞLU OSB ÇALIŞMALARI
HAKKINDA BİLGİ ALDI
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Vakfıkebir Organize Sanayi bölgesinde
devam eden çalışmalar hakkında OSB müteşebbis heyetinden bilgi aldı.  

V
akfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesi için 2022 
yılının Aralık ayı son 

Müteşebbis Heyet Toplantısı; 
Sayın Trabzon Valimiz İsmail 
Ustaoğlu Başkanlığında, 
Vakfıkebir Kaymakamımız Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta ve 
Müteşebbis Heyet Üyelerimizin 
Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası (TTSO) adına 
müteşebbis heyette bulunan 
meclis üyeleri Akın Çelebi, 
Vedat Muhcu, Celal Çağatay 
Saka, Barış Sancak ve 
Vakfıkebir OSB Müdürü Duygu 
Sağlam ile diğer üyelerin 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Toplantıda yıl boyunca yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgilendirmeler yapılarak, 
gündemde yer alan konular 

görüşüldü. Yenilenen Trabzon 
Ticaret Sanayi Odası 
seçimlerinden sonra Yeni 
seçilen Sanayi Odası 
üyeleriyle yapılan ilk toplantı. 
2022 yılının son toplantısında, 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesinde 2022 yılında 
yapılan altyapı, elektrik 
çalışmaları ve karayolları 
tarafından yapımı devam eden 
yol çalışmaları hakkında OSB 
Müdürü Duygu Sağlam 
tarafından bilgilendirme 
yapıldı. 2023 yılı bütçesi 
görüşülerek onaylandı.
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Davut KUTOĞLU
VAKFIKEBİR  EKMEĞİ

FIRINCILAR DERNEĞİ BAŞKANI

2023 yılınızı en iyi dileklerimizle 
kutlar, sağlık, mutluluk ve 
huzurlu bir  yaşam dileriz.Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A   

Vakfıkebir / TRABZON

Tel: 0 462 841 57 24    Gsm : 0 544 724 5 724 goldcarturizm@outlook.com          

G
CAR TURiZM SEYAHAT ACENTASI

2023 yılı size, ailenize ve 
milletimize sağlık ve mutluluk 

getirmesini dileriz.

Yeni Yılınızı en iyi dileklerimle  kutlar, 
sağlık, mutluluk ve huzurlu

bir yaşam dilerim.

Muhammet KILIÇ
VAKFIKEBÝR

ZÝRAAT ODASI BAÞKANI



Yeni Yılınızı
en iyi dileklerimizle  kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

2023 Yılı Ülkemize ve 
tüm halkımıza 

hayırlar getirmesini dilerim.

AK PARTİ Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet UZUN
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2023 Yılı tüm insanlığa, 
ülkemize,  barış ve mutluluk  getirmesi 

dileklerimizle yeni yılınız kutlu olsun.

Mehmet KESKİN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ

VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANI

2023 yılı size, ailenize ve 
milletimize sağlık ve mutluluk 

getirmesini dileriz.

VAKFIKEBİR ESNAF SANATKÂRLAR 

KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

2023 yılınızı en iyi dileklerimizle 
kutlar, sağlık, mutluluk ve 
huzurlu bir  yaşam dileriz.

Alpaslan BEŞLİ
İYİ Parti

Vakfıkebir İlçe Başkanı

Sadettin ÇİÇEK
Yeniden Refah Partisi 

Vakfıkebir İlçe Başkanı

2023 Yılını ailenizle, akrabalarınızla,

 komşularınızla huzur içerisinde 

geçirmenizi temenni ediyorum.

Gökhan ŞAHİN
Yeniden Refah Partisi 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı

2023 Yılını ailenizle, akrabalarınızla,

 komşularınızla huzur içerisinde 

geçirmenizi temenni ediyorum.

AVUKAT

Gürbüz KAMBUROĞLU

Yeni Yılınızı
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.

30.12.2022
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2023 yılı tüm insanlığa,

ülkemize, barış ve mutluluk 

getirmesi dileklerimizle yeni  

yılınız kutlu olsun.

2023 yılınızı  en iyi dileklerimizle 
kutlar, sağlık, mutluluk ve
huzurlu bir yaşam dileriz.
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FIRTINA KARAGÜMRÜK
DEPLASMANINDA KAYBETTİ
Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı
Trabzonspor'u iki takımın da 10 kişi tamamladığı maçta 4-1 mağlup etti ve ligdeki
4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Trabzonspor ise ligde 8 maç sonra mağlup oldu.

üper Lig 'in 16. 

Shaftasında Fatih 
Karagümrük, Atatürk 

Olimpiyat Stadı'nda 
Trabzonspor 'u ağırladı. Ev 
sahibi ekip, mücadeleden 
4-1'lik sonuçla galip ayrıldı. 
Fatih Karagümrük'ü 
galibiyete taşıyan goller; 6. 
dakikada Magomed 

Ozdoev, 34. dakikada 
Fabio Borini, 67. dakikada 
Matteo Ricci ve 87. 
dakikada Jean Kouassi'den 
geldi. Trabzonspor'un 
golünü ise 20. dakikada 
Marc Bartra attı. 
10'AR KİŞİ 
TAMAMLADILAR
İki takım da karşılaşmayı 

10 kişi tamamladı. 
Trabzonspor'un tek 
golünün sahibi Bartra, 
45+5. dakikada direkt 
kırmızı kart ile oyun dışında 
kalırken Fatih 
Karagümrük'te de Ebrima 
Colley, 56. dakikada ikinci 
sarı karttan kırmızı kart ile 
takımını 10 kişi bıraktı.

4 1

MYO'DA 4. GELENEKSEL SATRANÇ TURNUVASI
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Satranç Federasyonu Trabzon İl Temsilciliği tarafından organize edilen 4. Geleneksel Mustafa Turupçu'yu Anma Satranç Turnuvası düzenlendi.

T
rabzon Üniversitesi'ne 
bağlı tüm Meslek 
Yüksekokullarında eğitim-

öğretimine devam eden 
öğrencilerin yoğun katılımıyla 
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 
yerleşkesinde gerçekleşen 

turnuva çekişmeli müsabakalara 
sahne oldu. Türkiye Satranç 
Federasyonu Trabzon İl 
Temsilcisi Abdulkadir Haliloğlu 
ve  ulusal satranç hakemi 
Emrah Akay ile il hakemi 
Bayram Zengin ve aday hakem 

Tahacan Çakır  gözetiminde 
gerçekleşen müsabakalar 
sonucunda, Trabzon 
Üniversitesi Turizm ve Otelcilik 
MYO Turizm İşletmeciliği 
Programı 2. Sınıf öğrencisi 
Burak Yıldız birinci, Vakfıkebir 
MYO Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları programı 2. Sınıf 
öğrencisi Fatih Özkanca ikinci, 
Vakfıkebir MYO Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları programı 2. 
Sınıf öğrencisi Levent Bardakçı 
ise üçüncü oldu.
“AKILLI, GİRİŞİMCİ VE ATAK 
GENÇ NESİLLER YETİŞTİRME 
AMACINI TAŞIMAKTAYIZ”
Turnuva ödül töreninde 
konuşma yapan Yüksekokul 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga 
Ergün: “Meslek 
Yüksekokulumuzun önemli bir 
misyonunu oluşturan faktörlerin 
başında öğrencilerimizin 

akademik gelişimleri yanında 
kişisel ve sosyal gelişimlerini 
sağlamak amacıyla ilçemizde ve 
ilimizde bulunan kurum ve 
kuruluşlarla ortak etkinlikler ve 
sportif faaliyetler organize 
edilmesi hedefi doğrultusunda 
akıllı, girişimci ve atak genç 
nesiller yetiştirme amacını 
taşımaktayız. Bu bağlamda, 
turnuvanın rekabet seviyesini 
artırarak daha heyecanlı hale 
getirmek adına bu yıl da 
Trabzon Üniversitesi'ne bağlı 
diğer Meslek Yüksekokulu 
(Turizm ve Otelcilik MYO, 
Şalpazarı MYO, Tonya MYO ve 
Beşikdüzü MYO) öğrencilerini 
de turnuvaya dahil ettik. 
Önümüzdeki yıllarda turnuvaya 
başvuru yapabilecek hedef 
kitleyi inşallah daha da 
büyütmek arzusunda 
olduklarının altını çizen Müdür 

Ergün;  bu tür turnuva ve 
organizasyonlar ile 
yüksekokulumuz, ilçemiz ve 
şehrimizle birlikte önemli 
değerlerimize de sahip çıkmayı 
amaçlamaktayız. Bu vesileyle 
merhum Mustafa Turupçu'yu bir 
kez daha rahmetle anıyor, ailesi 
ve yakınlarına sabırlar diliyorum. 
Ayrıca ödül törenine 
teşriflerinden dolayı başta Sayın 
kaymakamımız Dr. Hacı Arslan 
Uzan olmak üzere, Trabzon 
Üniversitesi'ne bağlı Meslek 
Yüksekokulu Müdürlerine, 
turnuvanın yürütücülüğündeki 
desteklerinden dolayı Türkiye 
Satranç Federasyonu Trabzon İl 
Temsilciliğine, Turupçu Ailesine 
turnuvaya katılan tüm 
öğrencilerimize ve bu heyecanı 
bizimle birlikte paylaşan tüm iç 
ve dış paydaşlarımıza gönülden 
teşekkür eder, saygılarımı 

sunarım” dedi. Turnuva sonrası 
yüksekokul konferans 
salonunda yapılan ödül 
törenine, Vakfıkebir Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir 
MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Tolga Ergün, Beşikdüzü MYO 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul 
Karoğlu, Türkiye Satranç 
Federasyonu Trabzon İl 
Temsilcisi Abdulkadir Haliloğlu, 
Ulusal hakem Emrah Akay, il 
hakemi Bayram Zengin, aday 
hakem Tahacan Çakır, merhum 
Mustafa Turupçu'nun ailesi, 
yüksekokul akademik ve idari 
personeli ile öğrenciler katıldı. 
Turnuvada ilk üçe giren 
yarışmacılara ödül ve 
madalyaları katılımcılar 
tarafından takdim edildi. 
Turnuvaya katılım gösteren tüm 
öğrencilere ise başarı belgesi 
verildi.
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“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

SON GÜN 31 ARALIK 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, sahipli kedi, köpek ve
gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesinin yasal bir sorumluluk olduğunu
belirterek, bu hayvanların kimliklendirilmesi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu bildirdi.

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

MYO'DA 4. GELENEKSEL
SATRANÇ TURNUVASI
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Satranç Federasyonu Trabzon İl Temsilciliği
tarafından organize edilen 4. Geleneksel Mustafa Turupçu'yu Anma Satranç Turnuvası düzenlendi.

> Ahmet KAMBUROĞLU 13'de

YEÞÝLAY TRABZON ÞUBESÝ
FAALÝYETLERÝNE HIZ VERDÝ

Trabzon Yeşilay Şubesi tarafından Vakfıkebir MYO öğrencilerine “Teknoloji Bağımlılığı ve Madde Bağımlılığı”
ile ilgili Başöğretmen ve Uzman Psikolojik Danışman Osman Yılmaz tarafından konferans verildi.

> Abdulkadir AYNACI 4'de

MÜDÜR SARAL'DAN
GAZÝ KOCAMAN'A ZÝYARET
Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar Saral, Irak'ın
kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatında teröristlerce
yerleştirilen EYP'nin patlamasıyla yaralanan Çarşıbaşılı Piyade
Komando Er Bünyamin Kocaman'a moral ziyaretinde bulundu.

Emin ULUDÜZ
Uludüz Gıda Pazarlama Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Kurulu Başkanı


