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Başarılı din hizmetleri ile Vakfıkebir ilçemize değer katan 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü münasebetiyle Gazetemizi ziyaret ederek 
günümüzü kutladı ve başarı dileklerinde bulundu.

Vakfıkebir Devlet Hasta-
nesi yönetimi ve hekim-
leri başarılı çalışmalarına 
bir yenisini daha ekledi 
ve bu güne kadar hiçbir 
ilçe hastanesinde yapıl-
mayan bir ameliyatı 
Genel Cerrahi Uzmanı 
Op. Dr. Ömer Cennet 
sayesinde gerçekleştirdi. > Sadık AYDIN 2'de

Bir dizi ziyaret ve muhtarlarla istişare toplantısı için Vakfıkebir'e gelen Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Vakfıkebir İlçe Teşkilatını ziyaret etti. 

VAKFIKEBiR'E YAKIŞMIYOR

> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem 
Sağlam, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. Başkanı 

Hasan Topaloğlu ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, pazarcı esnafını ziyaret ettiler.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“10 OCAK”

MÜFTÜ KÖKSAL,“SİZLERİ HER ZAMAN
ÖNEMSEDİK, ÖNEMSİYORUZ”
V

akfıkebir İlçemize geldiği 
günden itibaren geçen 7 yıllık 
süre içerisinde yaptığı 

başarılı din hizmetleri ile Vakfıkebir 
ilçemize değer katan ve yaptığı 
başarılı çalışmalar ile bulunduğu 
kuruma ekip ruhunu aşılayarak ivme 
kazandırdı.  Başında bulunduğu İlçe 
Müftülüğü kurumunun başarı 
çıtasını yükselten ve ilçemize din 
hizmetleri alanında değer 
kazandıran Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler günü münasebetiyle 
Gazetemizi ziyaret ederek Yazı işleri 
Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu, 
Haber Müdürümüz Sadık Aydın'ı 
kutladı ve başarı dileklerinde 
bulundu.
“SİZLERİ HER ZAMAN 
ÖNEMSEDİK, ÖNEMSİYORUZ”
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal ziyaret sırasında yaptığı 
açıklamada; “10 Ocak günü 
kurumun işleri münasebetiyle ilçe 
dışında bulunacağımdan dolayı 
sizleri ziyaret ederek tüm basın 
camiasının sizler aracılığı ile gününü 
kutlamak istedim. Bu vesile ile 
Basınımızın icra ettiği görev, 
yüklendiği amaç ve sorumlulukların 
ülkemiz, insanımız ve özellikle 
Vakfıkebir'imiz için öneminin 
farkındayız. Bu nedenle sizleri her 
zaman önemsedik, önemsiyoruz. 

Sizler toplumumuzun 
bilinçlenmesinde, haberlerden 
haberdar olmasında ve 
yönlendirilmesinde köprü vazifesini 
ifa ediyorsunuz. Bu anlamda bizim 
de üstümüze düşen ne varsa 
yapmaya hazır olduğumuzu 
bilmenizi isteriz. İlçemiz bünyesinde 
kurumsal anlamda din hizmeti 
faaliyetlerimizi daha iyi nasıl 
topluma sunabiliriz ve anlatabiliriz, 
işte bunun için de bizim sizlere her 
zaman ihtiyacımız var. 
Yürüttüğümüz hizmetlerin, toplumun 
her kesimine ulaşmasını sağlamayı 
en başarılı bir şekilde yerine 
getirdiğinize inanıyor ve bu 
desteklerinizin de artarak devam 

etmesini diliyoruz. Dünyada haber 
alma özgürlüğünün en etkili aracısı 
olan, mesleğini onurla ve şerefle 
icra eden, doğru habercilik için 
birçok zorluklara katlanarak halkı 
aydınlatmaya çalışan, Devletinin ve 
Milletinin daima yanında olan siz 
değerli basın mensuplarının, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 
kutlar, çalışmalarınızda kolaylıklar 
diler, saygılar sunarım dedi.”
“BİZLER DE KAMU HİZMETİ 
GÖREN KURUM 
NİTELİĞİNDEYİZ”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu, İlçe Müftümüz 
Hüseyin Köksal Bey'in Vakfıkebir'e 

atandığı günden bugüne kadar 
yaptığı çalışmalar takdire şayandır.  
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü olarak 
gerek kurum ziyaretleri gerekse 
yaptıkları programlarla halkımıza 
hizmet etmek adına ellerinden 
geleni yapıyorlar. Müftülük 
kurumunun özellikle gençler ile ilgili 
olan projeleri çok sevindirici. 
Vakfıkebir İlçemize ve bölgemize 
kazandırdığınız bölge yatılı Kız 
Kur'an kursumuz övgülerin en 
güzeline layıktır. Emek harcayan ve 
katkı sağlayan herkese sizin 
aracılığınızla teşekkür ediyoruz. 
İlçemize geldiğiniz günden itibaren 
geçen 7 yıllık süre içerisinde yaptığı 
başarılı din hizmetleri ile Vakfıkebir 
ilçemize değer kattınız. Yaptığınız 
başarılı çalışmalar ile bulunduğunuz 
kuruma ekip ruhunu aşıladınız.  
Başında bulunduğu İlçe Müftülüğü 
kurumunun başarı çıtasını yükselt-
tiniz ve ilçemize din hizmetleri 
alanında değer kazandırdınız. Sizi 
ve kurumunuzda görev yapanları 
kutluyoruz. Bizler de kamu hizmeti 
gören kurum niteliğindeyiz. 
Toplumun ve gençlerimizin 
bilgilenmesi için yapılacak tüm 
çalışmalarda Vakfıkebir'in ve 
bölgenin en çok takip edilen medya 
kuruluşu olan Büyükliman Postası 
Gazetesi olarak her zaman 
yanınızdayız” şeklinde konuştu.

Vakfıkebir Devlet Hastanesini 
uzman hekimlerinden Genel 

Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer 
Cennet tarafından bu güne kadar 
hiçbir ilçe hastanesinde gerçekleş-
tirilemeyen doku nakli ameliyatı 
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 
başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 
“HASTANEMİZDE AMELİYAT 
İÇİN BÜTÜN UYGUN 
ORTAMLAR MEVCUT”
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer 
Cennet yapılan ameliyatlarla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada; “Özellikle 
felçli ve yaşlı yatalak hastalarda 
sıkça rastladığımız kalçalarda derin 
yatak yaraları oluşuyor. Yatak 
yaraları özellikle evresi ilerledikten 
sonra ancak cerrahi işlemlerle o 
bölgeye doku kaydırarak ya da doku 
getirerek ancak kapatılabiliyor. 
Erken evrede asıl önemli olan bakıcı 
durumunda olan hastanın ailesinin 
sıkça hastanın pozisyonunu 
değiştirerek yatak yarasının 
oluşmamasını sağlamalarıdır. Fakat 
yara oluştuktan sonrada tedavisi 
gerçekten zor oluyor. Bu durum 
aileyi ve bizleri bir hayli uğraştırıyor. 
Bu aşamadan sonra ise zor bir 
tedavi süreci başlıyor. Tedavi 
sürecinde yara ilerleyerek 
oluşmuşsa biz devritman dediğimiz 

o ölü dokuları temizliyoruz. Daha 
sonra vakum tedavisi dediğimiz 
negatif basınç vererek yaranın 
birazcık daha iyileşmesine olanak 
sağlıyoruz. Bu süreç sonunda 
hastanın kalça bölgesinde 5 veya 10 
cm.lik çukur kalıyor. Maalesef bu 
yara olan çukurun kendi kendine 
kapanması mümkün olmuyor. Hatta 
bu çukurluk kalça kemiğine kadar 
iniyor. Bizde birçok tekniği olan bu 
tedavi süreçlerinden hangisinin 
uygun olacağına karar vererek 
ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Dabi ki 
uygun teknik derken 
ameliyathanenin uygun olması, 
kullanılacak malzemelerin olması ve 
en önemlisi anestezi işbirliğinin 
olması. Bu hastalar düşkün oldukları 
için anestezileri de riskli olabiliyor. O 
yüzden anestezi doktorunun da bu 
tür ameliyatlar da önemi çok fazla. 
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 
ameliyat için bütün uygun ortamlar 
mevcut. Bu tür ameliyatlar için 
kalçanın geniş bölgesinden deri, 
deri altındaki doku, kasla birlikte 
kaydırılarak çukur olan bölgenin 
dolmasını sağlıyoruz. Plastik 
Cerrahi bölümünün gerçekleştire-

bileceği ameliyatı bizler burada 
başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 
Zor olan bu tür ameliyatları bir ilçe 
hastanesi olan Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde gerçekleştirmek 
gerçekten büyük başarı.”
“AMELİYAT SONRASI AİLE-
HEKİM İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ”
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer 
Cennet; Ameliyat sonrası hastanın 
ailesine de eğitim vererek yaranın 
tekrar oluşmaması için gerekli 
girişimleri yapıyoruz. Ameliyat 
sonrası aile-hekim işbirliği çok 
önemli. Bu tür hastaların sık sık 
yattığı pozisyonu değiştirmeleri 
önemli. Hacettepe Üniversitesinde 
yara bakım ünitesinde de bu 
eğitimleri almam bana bir avantaj 
sağlıyor. Gerekli alt yapıyı Üniversite 
de almam ve Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi yönetiminin de her 
konuda bize destek çıkarak, 
hastane ki teknik şartlar el verdiği 
sürece ve ortamın da uygun olması 
sonucu bu ameliyatları gerçekleştiri-
yoruz. Bundan sonrada gerçekleştir-
meye devam edeceğiz. Böyle bir 
ameliyat bugüne kadar hiçbir ilçe 
hastanesinde gerçekleştirilmedi. 

Hastanemizi ilçe hastanesi olarak 
değil de bölge hastanesi olarak 
görüyorum. Ben buraya gelirken 
Vakfıkebir de bu kadar büyük bir 
hastane olduğunu bilmiyordum. Tüm 
ana branşların olduğu, Büyükliman 
bölgesine hitap eden ve ameliyat-
ların kolaylıkla yapılabildiği, teknik 
donanımlı bir hastanemiz var. Has-
tane yönetimi ve diğer branşlardaki 
hekim arkadaşlarımızla ve tüm per-
sonelimizle birlikte uyum içerisinde 
çalıştığımız sürece üstesinden 
gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz 
olmaz dedi.”  Genel Cerrahi Uzmanı 
Op. Dr. Ömer Cennet Hacettepe 
Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim 
Dalında Genel Cerrahi Uzmanlığı 
eğitimi aldı. Türk Cerrahi Derneğinin 
yeterlilik alanında ikincilik ödülü ve 
yeterlilik sertifikası bulunan Op. Dr. 
Ömer Cennet, halen Türk Cerrahi 
Derneği üyesidir. Laparoskopik 
/Minimal İnvazif Cerrahi (Kapalı 
Ameliyat), Kapalı Safra 
Kesesi/Kapalı Fıdık Ameliyatları, 
Onkolojik (Kanser) Cerrahi, Meme 
ve Troid Cerrahisi meslek uzmanlık 
dallarında bilgi ve deneyimleri olan 
başarılı bir cerrahtır.

BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle 
Gazetemizi ziyaret ederek günümüzü kutladı.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal;

Bu güne kadar hiçbir 
ilçe hastanesinde 

yapılmayan bir 
ameliyatı Genel Cerrahi 

Uzmanı Op. Dr. Ömer 
Cennet sayesinde 

gerçekleştirdi.

Bu gün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü…
1961 gününden beri her yıl 10 Ocak günü 
kutlanmaya devam ediliyor…
Bizlerde 05 Mart 2004 yılından beri gazetemizi 
her Cuma günü çıkartmaya devam ediyoruz. 
Hiçbir Cuma gününü aksatmadan 
okuyucularımıza ulaştırmanın sevincini 
yaşıyoruz…
Tarafsız, yalansız, doğru, dürüst haber 
anlayışımızdan hiçbir zaman şaşmadık, 
şaşmayacağız…
İyilerin yanında, kötülerin karşısında olmaya 
çalışıyoruz…
Her şey Vakfıkebir'in çıkar ve menfaati için…
Bizler Vakfıkebir'de yaşamaya devam ederken, 
Vakfıkebir'in geleceği için ne yapılması 
gerekiyorsa, yapmaya gayret gösteriyoruz…
Bu dönemde hangi işi yapıyorsanız, 
zorlanıyorsunuz. Bizlerde bu zorluğa göğüs 
geriyoruz ama her zaman işler yolunda 
gitmiyor…
Köşemde bazen birçok konuyu eleştiriyorum. 
Ama eleştirilmesi gerekenleri, iyi yapılan bir işi 
de onaylıyoruz…
Biz bazı konuları eleştirdiğimizde sorun oluyor 
bazen, tabi yeri geldiğinde bizler de 
eleştiriliyoruz…
Eleştirilmek güzel bir şey, neden mi?
Yaptığımız şeyler eleştirilmiyorsa problem var 
demektir. Eğer eleştiriliyorsa doğru yoldayız…
Biz eleştirdiğimizde mesela suçlu oluyoruz…
Kimse eleştirilmeyecek, her yapılan iş 
kendilerince doğrudur…
Birde şöyle bakalım; bir elimizde beş parmak 
var. Bu beş parmak birbirinden farklı değil mi?
Her insanda birbirinden farklıdır, farklı da 
düşünebilir. Onun için doğru olan benim için 
farklı olabilir…
Diyorum…
*************************
Park yasağı olduğunda Vakfıkebir yeniden 
doğmuş gibiydi…
Şimdi gelinen noktaya baktığımızda, herkes 
şikayetçi…
Yaşadığımız bu günlerde şöyle bir 
baktığımızda, ne kadar bir araç yoğunluğumuz 
var diyoruz. Gerçekten hemen hemen her evde 
bir yada iki tane araç var…
Bu araçlar bir yerlere park etmek zorunda…
Vakfıkebir'de otoparkımız var mı?
Bir tane Vakfıkebir Belediyesi'ne ait var. Parke 
döşenmiş çarşı tarafında kalıyor…
Pazartesi günü hariç, Pazar yerine çekilebiliyor 
ama biraz çamurlu oluyor yağışlı havalarda…
Kemaliye Mahallesi tarafında yol kenarlarında 
bulunan cepler var…
Cepler mi? diyenleri duyuyor gibiyim. Evet, 
cepler; biz cepleri park edilmesi için değil, 
araçların bir kaç dakikalık bekleme yeri olarak 
biliyoruz…
Birde Deniz Sokakta bulunan Yavuz Selim 
Cami arkası da mevcut, orası biraz fazla 
çamurlu…
Vakfıkebir'de çok basit olan işleri bile 
yapmıyoruz. Çamurlu alanlarımızı birkaç 
düzenleme ile kısa vadeli düzeltebiliriz. 
İnsanlar rahatça ve tertemiz araçlarını her 
noktaya bırakabilir ve Vakfıkebir'de bazı 
sorunlar da ortadan kalkar…
Tabi sorunu ortadan kaldırmak önemli…
Kaldırmak istemiyorsan sorun yoktur…
Park yasağına girmişken, birkaç ay önce 
Vakfıkebir Hastane yolu üzeri, bir özel marketin 
önünde bulunan, insanların yürüyüş yolu 
üzerinde bir kamyon vardı. Bu kamyon genelde 
her hafta oraya gelip o marketin malzemelerini 
boşaltıyor. İnsanların, vatandaşlarımızın 
kullanış olduğu kaldırım sizin malzeme 
boşaltma yeriniz değildir. Bu hafta bir 
arkadaşım birkaç tane fotoğraf gönderdi ve 
bizlerde bu fotoğrafları paylaştık…
Yine aynı manzara, yine aynı malzeme 
boşaltma sahnesi…
Bu araca Emniyet tarafından cezai işlem 
yapıldı. Eğer bunun gibi aynı olay devam 
ederse, birkaç defa daha cezai işlem yapılırsa, 
insanların kullandığı kaldırım üzerine, bir daha 
malzeme boşaltmak için çıkmayacağını 
düşüyorum…
Vatandaşımız biraz daha duyarlı olursa, bu tip 
araçları gördüklerinde yapacakları tek şey 155'i 
aramak bu kadar basit…
İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle…
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Vakfıkebir'e gelişinde 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta ve AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun tarafından karşılanan 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu önce 
Belediye binasına giderek 
burada Başkan Muhammet 
Balta ile birlikte bir süre sohbet 
etti. Başkan Murat Zorluoğlu 
daha sonra Vakfıkebir 
Kaymakamlığı, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Teşkilatı ve 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Vakfıkebir İlçe Teşkilatını ziyaret 
etti. Ziyaretler sırasında 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve teşkilat 
mensupları, Milliyetçi Hareket 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk ve teşkilat 
mensupları ile sohbet etti. 
MUHTARLARLA İSTİŞARE 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Ziyaretlerin ardından Vakfıkebir 

Gençlik Merkezi'nde muhtarlarla 
istişare toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, AK 

Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, Belediye Meclisi 
Üyeleri, Genel Sekreter Vekili 
Süleyman Gün, Genel 
Sekreter Yardımcısı Gürcan 
Başar, Büyükşehir Belediyesi 

II. Başkan Vekili Mehmet 
Karaoğlu, TİSKİ Genel Müdürü 
Ali Tekataş ile ilgili daire başkan-
ları ve mahalle muhtarları 
katıldı.  Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'nın 
açılış konuşması ile başlayan 
toplantıda katılımcılara hitap 
eden Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ortak aklı öne çıkaran 
bir belediyecilik anlayışını 
oluşturmak için çalıştıklarını 
belirterek, “İnşallah bu kurumsal 
yapının meyvelerini 2020 yılında 
toplamaya başlayacağız. Top-
lantının amacı ilçenin sorunlarını 
yerinde tespit ederek çözüm 
üretmektir. Sizlerin dile getire-
ceği sorunların bir kısmını bura-
da cevaplama imkanı bulacağız. 
GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE 
BULUNULDU
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu'nun ilk durağı 
Vakfıkebir Belediyesi oldu. 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta, ilçelerine ziyareti 
nedeniyle Başkan Zorluoğlu'na 
teşekkürlerini iletti. Başkan 
Balta, Vakfıkebir'in sorunları ve 
yürüttükleri çalışmalarla ilgili 
Zorluoğlu'na bilgi verdi. Başkan 

Zorluoğlu daha sonra Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta'yı 
ziyaret etti. Ziyarette 
Vakfıkebir'in gelişmesi ve en iyi 
hizmeti alması için yapılması 
gerekenler noktasında görüş 
alışverişinde bulunuldu.
ZORLUOĞLU MUHTARLARIN 
SORUNLARINI DİNLEDİ
Başkan Zorluoğlu, Vakfıkebir 
ilçesi mahalle muhtarlarıyla da 
bir araya geldi. Amaçlarının 
sorunları yerinde tespit etmek 
olduğunu dile getiren ve mahalle 
muhtarlarının sıkıntılarını 
dinleyen Başkan Zorluoğlu 
“Seçimden önce de sıkça ifade 
ettiğimiz gibi Büyükşehir 
Belediyesi sadece Trabzon'un 
merkezine değil, tüm ilçelerine 
hizmet götürmekle mükelleftir. 
Bu manada Vakfıkebir ilçemiz 
de Büyükşehir Belediyesinden 
hak ettiği payı ve hizmeti bizim 
dönemimizde alacak. Yatırım 
programımızı da bu anlayışla 
hazırlıyoruz. Büyükşehir 
Belediyesi olarak sadece 
kırsalda değil, ilçe 
merkezlerinde de daha görünür 
hizmetler vermek istiyoruz” diye 
konuştu.
AYNI SİSTEMİN 
PARÇALARIYIZ
Muhtarlarla aynı ekibin 
içerisinde yer aldıklarını 
vurgulayan Zorluoğlu “Sizler de 
biz de beş yıllık bir süre için 

seçildik. Bu süreçte biz sizi 
ekibimizin kıymetli birer parçası 
olarak görüyoruz. Aynı sistemin 
parçalarıyız ve ekip olarak aynı 
hedefe doğru yol almak 
durumundayız. Siz de biz de 
vatandaşlarımızın bizlerden ve 
devlet kurumlarından beklediği 
hizmetleri onlarla buluşturmak 
için gayret gösteriyoruz. Bu beş 
yıllık süreyi istişare içinde en iyi 
şekilde değerlendireceğimize 
inanıyorum” dedi.
ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ 
YAPTIK
Başkan Zorluoğlu, göreve 
geldikleri 10 aylık süreçte 
Büyükşehir Belediyesinin 
kurumsallaştırılması anlamında 
önemli adımlar attıklarını 
belirterek “Seçildiğimiz ilk 
günden itibaren belediyemizde 
bir yönetim zihniyeti değişikliği 
yapmaya çalıştık. Vatandaşla 
daha irtibatlı, daha insan odaklı, 
güler yüzlü, hizmet odaklı, ortak 
aklı öne çıkaran bir yönetim 
anlayışını tepeden tırnağa 
hakim kılmak için bir mücadele 
başlattık ve epey bir mesafe 
aldık. Bu mücadele ve 
kurumsallaşma süreci devam 
edecek. Vatandaşımızın 
Büyükşehir Belediyesinden 
beklentisi çok yüksek. Bizim bu 
beklentileri karşılayacak teşkilat 
yapısına, yönetici ve mesai 
arkadaşlarına sahip olmamız 

lazım. Bu anlayışla çalışıyoruz 
ve inşallah 2020 yılından 
itibaren de bu anlayışın 
meyvelerini daha somut bir 
şekilde görmeye başlayacağız” 
ifadelerini kullandı.
VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TEK 
TEK YERİNE GETİRECEĞİZ
Proje çalışmaları hakkında da 
bilgiler veren Başkan Zorluoğlu 
“10 aylık dönemde bizden önce 
başlayıp da başta kaynak 
yetersizliği olmak üzere çeşitli 

nedenlerle tamamlanamayan 
hatta bir kısmı tıkanma 
noktasına gelen çalışmaları 
tamamlamaya özel gayret 
gösterdik. Devlette devamlılık 
esastır diyerek bizden önce 

başlatılan projeleri sahiplendik 
ve büyük bir bölümünü 
tamamladık. Kalan bölümü de 
tamamlanmak üzere. Aynı 
zamanda seçim döneminde söz 
verdiğimiz önemli projeler için 
de gerekli adımları attık. Hem 
Ortahisar'da hem de 18 ilçenin 
tamamında insanlarımıza 
verdiğimiz sözleri yerine getirme 
konusunda kararlıyız. İnşallah 
kaynak noktasında da 
önümüzdeki engelleri aşarak bu 

beş yıllık süreçte tüm sözlerimizi 
tek tek yerine getireceğiz” 
şeklinde konuştu. Daha sonra 
tek tek söz alan mahalle 
muhtarlarımız mahalleri ile ilgili 
sorunları ve taleplerini anlattılar. 

BAŞKAN ZORLUOĞLU, “VERDİĞİMİZ SÖZLERİ 
TEK TEK YERİNE GETİRECEĞİZ”

BAŞKAN ZORLUOĞLU SORUNLARI DİNLEDİ 

Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı 

Kadem Sağlam, Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi Kefalet Koop. 
Başkanı Hasan Topaloğlu, 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi Kefalet Koop. 
Başkan Yardımcısı Abdulvahit 
Aksoy pazarcı esnafını ziyaret 
ettiler. Pazarcı Esnafı ile bir 
araya gelen STK temsilcileri, 
pazarcı esnafının tepkisi ile 
karşılaştılar. STK temsilcileri 
gelenek haline getirdikleri her 
hafta pazartesi günü pazarcı 

esnafını ziyaretlerine aralıksız 
olarak devam ediyorlar. Bu hafta 
yine pazarcı esnafını ziyaret 
eden STK temsilcileri pazarcı 
esnafının tepkisi ile karşılaştılar. 
Pazarcı esnafları artık pazarın 
kanayan yarası olan bu sorunun 
giderilmesini istediler. 
“BU SORUN ARTIK 
ÇÖZÜLMELİ, VAKFIKEBİR'E 
YAKIŞMIYOR”
Pazarcı Esnafları yaptıkları 
tepkide, “Her Pazartesi günü 
bölgenin en büyük Pazar yeri 
olarak kurulan "Vakfıkebir 
Pazarı"nda çilemiz bitmiyor. 
Bizler pazarcı esnafı olarak 

soğuk, sıcak demeden tüm 
mevsimsel koşullarda evine 
ekmek götürme derdinde olan 
insanlarız. Her kış mevsiminde 
yağışlı havalarla birlikte çamur 
deryasına dönen pazaryerine bir 
gelen bir de gelmeyen pişman. 
Yaz aylarında toz'dan kış 
aylarında çamur'dan 
kurtulamıyoruz.  Yıllardır aynı 
sıkıntı içerisinde ekmeğimizi 
kazanma mücadelesi veren 
pazarcı esnafıyız. Çamur 
yüzünden iş yapamaz hale 
geldik. Alt yapı eksikliğinden 
dolayı pazaryerinin içerisi 
çamurdan geçilmiyor. Hal böyle 

olunca ihtiyacını gidermek için 
alışverişe çıkan vatandaşlar 
pazaryerini değil de başkan 
alternatifleri tercih ediyorlar. 
Pazaryeri çamur içinde olduğu 
için vatandaş yürümekte bile 
güçlük çekiyor. Kapalı 
pazaryerimiz bir türlü 
yapılmadığı için pazarın alt 
yapısı işimizi olumsuz anlamda 
etkiliyor. Çamurun içine tezgâh 
açıyoruz. Bütün sattığımız 
ürünler toz ve çamur içinde 
kalıyor. Bu çamurda insanlar 
pazaryerini tercih etmiyor. 
Pazarcı esnafı olarak 
yetkililerden çözüm bekliyoruz. 

Bu sorun artık çözülmeli. Bu 
Pazar yeri Vakfıkebir ilçesine 
yakışmıyor. Vakfıkebir hariç 
diğer ilçelerdeki bütün Pazar 
yerleri parke taşı yapılmış veya 
beton dökülmüş. Böyle güzel bir 
Pazar yerini parke yapmak hiç 
de zor değil dediler.” Çektiğimiz 

çileye değmiyor. Zaten 
ekonomik olarak zor günlerden 
geçiyoruz diyerek serzenişte 
bulunan Pazar esnafı, pazarcılar 
olarak ellerinden çözüm için hiç 
bir şey gelmediğini kaydetti ve 
yaşadıkları sorunun son 
bulmasını istediler.

VAKFIKEBiR'E YAKIŞMIYOR
BU SORUN ARTIK ÇÖZÜLMELİ,

"Vakfıkebir Pazarı"nda çilemiz bitmiyor. 
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Osman KOYUNCU

nadolu'da bir atasözü vardır, bir inek Akocaman bir buzağı doğurdu hiç sesi 

çıkmadı fakat bir tavuk bir yumurta 

yumurtladı bütün köyü ayağa kaldırdı. 

Malum olduğu üzere gelişmiş ülkeler 

kıtalar arası füzeler, masa başında bir 

düğme ile düşmanlarını yok edecek 

silahlar üretiyor, gezegenler arası 

yolculuklar yapıyorlar, uzayda şehirler 

kuruyorlar büyük teknolojiler üretiyorlar. 

Onlar bizim yerli otomobilin binde biri 

kadar reklamlarını yapmıyorlar.  

1)Yerli otomobil denen araç ne kadar 

yerli, fabrikası yok, nerede ve nasıl 

yapılacak belli değil, ben bu işi yaparım 

diyenler işten çekiliyorlar. Sıfırdan bu 

kadar çok parçayı kim nerede ve nasıl 

üretecek o da belli değil. 

2) İtalya'da çizilip tasarlandığı söyleniyor, 

çizimini yapamayan ülke nasıl milli araba 

üretecek.  Üretse ne olur, sıradan basit 

küçük ülkeler bile çeşitli arabalar 

üretiyorlar. 

3)  Bursa'da 22 miyar liralık yatırımla 

yapılacakmış, para nerede.

4) Patent yok bu nasıl olacak belli değil. 

Basında çıkan, uzman görüşlerine göre 

yerli otomobil. “Bu gördüğünüz 

Lamborghini'nin fuarlarda tanıttığı yeni 

prototip modelidir, aracı tasarlayan 

Pininfarina adındaki firma aynı zamanda 

Maserati, Aston Martin, McLaren, Jaguar 

ve Lexus gibi bir çok otomobil firmasının 

da fuarlardaki prototip araçlarını 

üreterek astronomik paralar kazanır. 

Örneğin Recep Tayyip Erdoğan'ın 

tanıttığı milli arabamızın logosunda eğer 

TOGG yazmasaydı önümüzdeki yılın ilk 

otomobil fuarında büyük ihtimalle LEXUS 

yazardı. Çünkü İtalyanların işi bu, 

tasarım yapıp satıyorlar. Fakat belirtiğim 

gibi bu araçlar el işçiliğiyle özel üretim 

yapıldığından dolayı herhangi bir seri 

üretim ve montaj bandı da söz konusu 

olamaz.”

   “Şimdi birde size yakın zamanda yollara 

çıkan Çin Halk Cumhuriyeti destekli 

otomobil firması Gelly ve Hindistan 

Devleti destekli bir otomotiv devi olan 

Tata'nın nasıl doğduğunu çok kısaca 

anlatayım.Öncelikle bu ülkelerin içinden 

yalnız otomobil üretimi yapabilmek 

amacıyla farklı bilim dallarından yüzlerce 

AR-GE görevlisi seçilerek dünyanın dört 

bir yanındaki otomobil üretim 

bantlarında iki yıldan fazla süre görev 

aldılar. Bu görevlilerin bütün 

masraflarını gönderdikleri ülkeler 

karşıladı. AR-GE çalışmaları bitip 

ülkelerine döndükleri zaman motordan 

dış tasarıma, elektrik aksamından 

program yazılımlarına kadar çok geniş 

bir üretim konseyi oluşturdular.Daha 

sonrasında ise otomobilin tüm parça 

tasarımlarını hazırlayıp o parçalara göre 

aynasından kapısına tamponundan 

farlarına kadar üretim bandı makineleri 

yaptılar. Nitekim işleri daha bitmedi 

parça üretim fabrikalarını kurduktan 

sonra birde hepsini tek parça halinde 

çıkartıp tamamlanmış bir otomobil 

üretebilmek için devasa bir montaj 

fabrikası yaptılar. Fakat yine bitmedi, 

araçların hızlı ve seri üretilebilmesi için 

montaj ünitelerinde insan yerine 

programlanmış robotların çalışması 

gerekiyordu. Sonuçta onları da yine 

kendileri yaptılar. Şimdi bu markanın 4 

farklı modelini piyasaya sürmek 

istiyorsanız eğer, her model için de farklı 

üretim ve montaj bantları kurmak 

zorundasınız yani tüm ünitelerden 4'er 

tane yapıyorsunuz. Sonuç olarak da bu 

süreç 6 yıldan fazla sürmüştü.İşte 

yaşanan tüm bu yoğun süreçlerden sonra 

Hindistan ve Çinli devlet yetkilileri üretim 

bantlarından çıkan ilk arabalarını ilk 

milli ve yerli arabaları olarak tanıttılar.” 

Ya bizim yerli otomobilde bu süreç 

varımdır? 

DAĞ FARE DOĞURDU
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TRABZON (Ticaret Sicili Müdürlüğü)
Ticaret Sicil No: VAKFIKEBİR -725

Ticaret Unvanı
Tasfiye halinde S.S. KÜÇÜKDERE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

Ticari adres: Yalıköy Mah. Mera Sok. No:5B Vakfıkebir/TRABZON
Vergi Dairesi: VAKFIKEBİR     Vergi Numarası:735 071 87 54
Tasfiyeden dolayı alacaklılara çağrı;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz / Kooperatifimiz; 19.10.2019 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiyeye 
giriş kararı 06.12.2019 tarihinde ticaret sicil müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Şirketimiz / Kooperatifimizin alacaklıların, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanı üçüncü defa 
yayınlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde Yalıköy Mah. Mera Sok. No:5B Vakfıkebir 
/TRABZON adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları 6102 sayılı Türk ticaret kanunun 
541 inci maddesi gereğince ilan olunur.

Tonya Belediye Meclisine verilen 
önergede, caddenin adının Recep 

Tayyip Erdoğan Caddesi olarak 
değiştirilmesi istendi. Belediye 
Meclisinde ilk görüşmesi yapılan teklifi, 
ikinci toplantıda görüşülmek üzere 
ertelendiği öğrenildi. Erteleme 
gerekçesinde, caddede işyeri 
bulananların ve halkın görüşlerinin 
alınması istendi. Belediye Meclis 
üyelerinden Mevlüt Sağlam, yaptığı 
açıklamada, Kürtün Caddesinin adının 
olduğu gibi kalmasını istediklerini 
söyledi. Sağlam şunları söyledi: 
“İlçedeki cadde adlarının sık sık 
değiştirilmesi uygun değildir. Yeni bir 
cadde, yeni bir alan yapılır, o zaman 
yeni bir ad verilebilir. Hele hele bir yerin 
adını değiştirmek pek çok sakıncalar 
doğurur. Daha önce bunu gördük. 
Sağlık Caddesi, Dr. Şerafettin Özemir 
Caddesi olarak değiştirildi. Ardından Dr. 
Dilaver Yıldırım adı verildi. Ülke 
genelinde Kenan Evren'in adı pek çok 
yere verildi, şimdi tabelaları sökülüyor. 
Zamanla değiştirilecek bir adın 
verilmesi, uygulamada sıkıntılar 
doğurur. Biz Meclis üyeleri olarak bu 
önergeyi uygun bulmuyoruz.”

T.C.
VAKFIKEBİR  (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI    2016/14 SATIŞ
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir Güney Köyü 106 Ada, 7 Parsel, Bahçe Mevkii, Satışa 
konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık yetiştirilmektedir. %15-20 
meyillidir. Parselin arazi değeri 281.106,00TL'dir. Parsel üzerindeki yapılar 1.YAPI: Bodrum ve zemin 
kattan ibaret yapı 40m²'lik taban alanına sahip olup dışı boyalı kiremit ile örtülü çatısı bulunmaktadır. 
Alt kat ve üst katın ayrı girişleri bulunan yapının camların kırık, çerçev, dış boya ve iç imalatlarının 
bakımsızlıktan ve zamana karşı deformasyona uğradığı görülmüştür. Bu yapının değeri 20.000TL'dir. 
1.nci yapıya bitişik olarak ahşaptan yapılmış 30m²'lik alana sahip tahta ile çevrili çatısı çinko ile örtülü 
eklenti bulunmaktadır. Bu eklentinin değeri 10.000TL'dir. 2.YAPI: Bodrum ve zemin kattan ibaret 
olarak betonarme olarak inşa edilmiştir. Yapının dış sıvası yapılmamış, çatısı bulunmamaktadır. 
Zemin kat alanı yaklaşık 100m² olup iç sıvası yapılmamış odunluk olarak kullanılmaktadır. 1. kat 
yaklaşık 103m²'lik alana sahip mesken olarak kullanılmaktadır. Bu yapının değeri 14.890,00TL olarak 
tespit edilmiştir.
Adresi   : Güney Köyü Bahçe Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 5.148,45 m2  
Kıymeti   : 325.996,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer: Bu yer üzerindeki iki katlı kargir ev Ahmet evlatları Ali ve Rasim 
Gazioğlu'na aittir.
1. Satış Günü  : 17/03/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 13/04/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon Vakfıkebir, Güney Köyü 121 Ada, 14 Parsel, Ev Bahçesi Mevkii, 
Satışa konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık yetiştirilmektedir. 
%15-20 meyillidir.
Adresi   : Güney Köyü Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 4.228,87 m2  
Kıymeti   : 266.419,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 17/03/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü  : 13/04/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon, Vakfıkebir Güney Köyü, 109 Ada, 17 Parsel,  Ev Bahçesi Mevkii, 
Satışa konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Hakim ürün olarak fındık yetiştirilmektedir. 
%15-20 meyillidir. Parsel üzerinde 40m²'lik alana sahip tek katlı kiremitli çatısı bulunan fakat atıl halde 
bırakılmış yan duvarlarının bir kısmı yıkık bir halmde bulunan ve mali değeri olmayan harabe yapı 
bulunmaktadır.
Adresi   : Güney Köyü Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 6.553,42 m2  
Kıymeti   : 412.866,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler :  Bu yer üzerindeki tek katlı ahşap ev iştirak malikleri Ahmet evlatları Asiye, 
Rasim, Ali, Fatma Gazioğlu ve Niğmet Özürk ve Hava Uzun ve Melahat Komut lara aittir. 
1. Satış Günü  : 17/03/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü  : 13/04/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları   : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6-Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere elektonik ortamda yayınlanan satış ilanı veya gazete 
ile yapılan satış ilanının tebliğ yerine sayılacaktır. 
 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

KÜRTÜN CADDESİ'NİN ADI DEĞİŞİYOR  

Belediye BaşkanıRefik Kurukız yaptığı 
açıklamada; Gençlerimize müjdeler 

olsun, vermiş olduğumuz sözlerden bir 
tanesini daha gerçekleştiriyoruz. Göreve 
geldiğimiz günden bu tarafa gençlerimize 
ayrı bir önem veriyoruz. Açılacak olan 
gençlik merkezi ile birlikte gençlerimizin ve 
öğrencilerimizin sosyal faaliyetlerinin 
artacağı zamanlarını daha iyi imkanlar ile 
birlikte geçirebilecekleri bir mekana 
kavuşturuyoruz. Gençlik Merkezimizin 
açılmasında bizlere destek veren Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'na Trabzon İl Spor 
Müdürümüz Birdal Öztürk'e ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum dedi.

ŞALPAZARI GENÇLiK MERKEZi 
PROTOKOLÜ İMZALARI ATILDI
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DR. SAKA GÖREVE BAŞLADI
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 

yönetimi bölge hastanesi 
konumunda olan Vakfıkebir 
Devlet Hastanesinde hastalara 
daha kolay ve rahat hizmet 
verebilmek için çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor. 
Yapılan başarılı çalışmalar ile 
bölgede güçlü bir hastane 
konumuna gelen Vakfıkebir 
Devlet hastanesi her geçen 
gün güçlenerek yoluna devam 
ediyor. Başarılı çalışmalar 
neticesinde uzman doktor 
sayısını da artırarak hastalara 
daha iyi hizmet vermek için 
yeni bir göz doktorunu da has-
tane kadrosuna dahil ettiler. Bu 
doğrultuda Göz Hastalıkları 

uzmanı Opr. Dr. Serhat Saka 
Vakfıkebir Devlet Hastanesin-
de görevine başladı.

Opr. Dr. Serhat Saka 
Kimdir?
1989 yılında Trabzon da 
doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 
mezun oldu. Uzmanlığını 
2015-2019 yılları arasında 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Haydarpaşa Numune Eğitim 
ve Araştırma hastanesi göz 
hastalıkları kliniğinde 
tamamladı. 2014 yılında kısa 
süreli olarak Trabzon Numune 
Eğitim ve Araştırma 
hastanesinde görev yaptı. 
2019 yılı sonunda Vakfıkebir 
Devlet Hastanesinde göz 
doktoru olarak göreve başladı. 
Kendisine başarılar diliyoruz. 

ZORLUOĞLU'NA

VAKFIKEBİR EKMEĞİ

BAŞKAN ZORLUOĞLU
MHP'Yi ZiYARET ETTi

MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk ve 

parti yöneticileri tarafından parti 
binası önünde karşılanan 
Başkan Zorluoğlu, diğer 
partililerle de bir araya geldiği 
ziyarette, MHP'nin geçmişte 
olduğu gibi şimdi de ülkenin 
gelişmesi için büyük hizmetler 
veren bir parti olduğunu söyledi. 
31 Mart Yerel Mahalli İdareler 
Seçimlerinde sahada yapılan 
çalışmalar ve verilen 
desteklerden dolayı teşekkür 
etti. Partinin kurucusu Alparslan 
Türkeş'i rahmetle yad eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zorluoğlu, Genel Başkan Dr. 
Devlet Bahçeli liderliğindeki 
MHP'nin ülkede her zaman 
devletinin yanında yer alan bir 
parti olduğunu ifade etti. 
MHP'nin Türkiye'de 
demokrasinin gelişmesi için 
katkı sunan köklü bir parti 
olduğunu dile getiren Başkan 
Murat Zorluoğlu, "Siyasi 
partilerin fikirlerine ve onlarla 
istişareye önem veriyoruz. Bu 
manada çalışmalarımızda MHP 
teşkilatlarının görüş ve 
önerilerine de kıymet verdik, 
vermeye de devam edeceğiz. 
Hep birlikte Trabzon'da 2020 
yılında daha güzel çalışmalara 
imza atacağız. Trabzon için 

hayati önem taşıyan birçok 
önemli projeyi hayata 
geçireceğiz. 2020 yılı 
memleketimiz ve milletimiz için 
inşallah çok iyi geçecek" dedi.
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk ise, 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
Trabzon ve Vakfıkebir'in 
gelişmesine yönelik her türlü 
çalışmaya destek olacaklarını 
belirtti. Başkan Baltürk, Cumhur 
İttifakı'nın başarıyla çıktığı 31 

Mart seçimleri sonrasında da 
başladığı gibi dimdik ayakta 
olduğunu ve yıkılmasının söz 
konusu olmayacağını yineledi. 
“31 Mart Yerel Mahalli İdareler 
Seçimlerinde Cumhur İttifakı 

olarak Adalet ve Kalkınma 
Partisi ve Milliyetçi Hareket 
Partisi çok güzel bir seçim 
çalışması yapmış ve bunun 
meyvesini alarak Vakfıkebir 
Belediyesi'ni ve Trabzon 
Büyükşehir Belediyesini 
Cumhur İttifakı olarak almış 
bulunmaktayız. Bu seçimlerin 
sonucunda da seçim 
döneminde nasıl hep birlikte 
çalışmış isek te bu süreçten 
sonrada hep birlikte bir beraber 
olarak Vakfıkebir'imize, 
Trabzon'umuza, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'ne yararlı 
hizmetler yapmaya devam 
edeceğiz. Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanımız Dr. Devlet 
Bahçeli'nin de demiş olduğu gibi 
artık bu ittifak mezara kadar 
devam edecektir. MHP'nin 
Cumhur İttifakı'na sadakatle 
bağlı olduğunu ifade eden 
Baltürk, Zorluoğlu'na çalışma-

larında başarılar diledi. 
MHP İlçe Başkanlığını ziyarete 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve AK Parti 
İlçe Başkanı Ahmet Uzunda 
katıldı. 

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ile 

birlikte ilçe teşkilat binasına 
gelen Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu burada AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, teşkilat mensupları ve 
belediye meclisi üyeleri 
tarafından karşılandı. Ziyaret 

sırasında konuşan Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, 
“Teşkilatlarımıza her zaman 
büyük önem ve değer 
veriyoruz. Büyük bir özveri ile 
çalışıyorlar. Vakfıkebir'imizde 
de çok çalışkan bir ilçe 
başkanımız ve kendisiyle 
uyum içerisinde çalışan bir 

teşkilatımız var. Kendilerine 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum” dedi. AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun ise, 
“Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Murat 
Zorluoğlu'nun ziyaretinde 
son derece mutluluk 
duyduk. Kendisi 
Trabzon'umuza hizmet için 
yoğun bir gayret gösteriyor. 
Çok önemli hizmetler 
yapacağına gönülden 
inanıyoruz. Bizlerde her 
zaman yanındayız. Büyük-

şehir Belediye Başkanımıza 
ziyaretinden dolayı teşekkür 
ediyor çalışmalarında başarılar 
diliyorum” dedi. Konuşmaların 
ardından AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun 
tarafından Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu'na Vakfıkebir Ekmeği 
hediye edildi. 

AÇIKALAN MAHALLESiNDE
SABAH NAMAZI BULUŞMASI
Vakfıkebir Açıkalan Mahallesi Yeni Camii'nde 'Sabah Namazı Buluşması' gerçekleştirildi.

akfıkebir İlçe Müftüsü VHüseyin Köksal, ilçedeki 
camilerde program dâhilinde 
sürdürdüğü 'Sabah Namazı 
Buluşmaları' kapsamında, ilçe 
müftülüğüne bağlı Açıkalan 
Mahallesi Yeni Camii'nde 
vatandaşlarla bir araya geldi. 
Namazdan önce cemaate 
sohbette bulunan Müftü 
Köksal daha sonra sabah 

namazını kıldırdı. Namazın 
ardından yapılan tesbihat, 
dua ve aşrı şerif tilavetiyle 
program sona erdi. Müftü 
Köksal, programa iştirak eden 
herkese teşekkür etti ve 
Allah'ın rahmet ve bereketinin 
üzerlerine olması dua ve 
niyazında bulundu. Mahalle 
Muhtarı Alim Sağlam ve 
vatandaşların yanı sıra, bazı 

din görevlilerinin de iştirak 
ettiği program sonrası, cami-
nin çay ocağında cemaate 
çorba ve çay ikramında 
bulunuldu. Burada da 
vatandaşlarla bir süre sohbet 
eden İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, vatandaşların 
kendilerine yönelttiği soruları 
yanıtladı, tavsiye ve 
önerilerde bulundu.

rabzon Tenis Dağcılık TKayak İhtisas Kulübü 
(TEDAK) Başkanı Ercan 
Başta, Başkan Yardımcısı Ali 
Yılmaz, Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Yıldız, TEDAK 
Patika Dergisi Editörü 
Süleyman Alkan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı maka-
mında ziyaret ettiler. Ziyaret 
sırasında ortak bir çalışma 
yürütülerek Vakfıkebir'in 
tarihi ve doğal güzelliklerinin 
tanıtılması için gayret 
gösterileceği ifade edildi.

VAKFIKEBİR'İN DOĞAL GÜZELLİKLERİ TANITILACAK 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
"Huzurlu Aile, Güçlü 

Toplum, Güvenli Gelecek" 
projesi kapsamında, Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğü Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosu koordine-
sinde, yeni evli ve evliliğe ilk 
adımı atacak çiftlere yönelik 
düzenlenen 'Evliliğe İlk Adım' 
seminerleri, ilçe müftülüğü 
seminer salonunda verildi. 
Vakfıkebir İlçe Vaizleri Ekrem 
Akbaş, Hatice Semiz ve 
Trabzon Ortahisar İlçe Vaizi 
Nagehan Cihan tarafından 
verilen ve haftada iki gün olmak 

üzere dört hafta süre ile devam 
eden seminerler sonunda katı-
lımcılara İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, ilçe vaizleri Ekrem 
Akbaş ve Hatice Semiz tara-
fından sertifikaları verildi. Aile-
nin sağlam temeller üzerine 
kurulması, korunması, güçlen-
dirilmesi ve huzurlu bir şekilde 
devamının sağlanması amacıy-
la düzenlenen dört haftalık 
seminerlerde katılımcılara slayt-
sunum eşliğinde; 'Nikâh ve 
Sorumlulukları', 'Evlilik: Ahirete 
Uzanan Birliktelik', 'Ailemin 
İletişim Dili', 'Ailede İffet ve 

Mahremiyet', 'Yuvamız Merha-
met Ocağı Olsun', 'Çocukla 
Şenlenen Yuvalar', 'Evlilikle 
Büyüyen Ailem', 'Ailede İffet ve 
Mahremiyet', 'Çevre Bilinci ve 
Tüketim Ahlakı' ana konu 
başlıkları altında, Kur'an ve 
sünnet ışığında bilgiler verildi.
YETERLİ MÜRACAAT 
OLURSA DEVAM EDECEK
Seminerlerin, yeterli müracaat 
olması durumunda bundan 
sonra da devam edeceğini 
belirten İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, seminerleri veren ilçe 
vaizlerine ve katılım sağlayan 
herkese teşekkür etti.  Ailede ve 
eşler arasında sevgi, 
merhamet, adalet ve emanet 
bilinci gibi aileyi ayakta tutan 
değerler hususunda önemli 
bilgilerin paylaşıldığı 'Evliliğe İlk 
Adım' seminerlerine katılmak 
isteyen yeni evli ve evliliğe adım 
atacak çiftlerin, İlçe Müftülüğü 
Aile ve Dini Rehberlik Bürosuna 
müracaat ederek isimlerini 
yazdırmaları yeterli olacak.

SERTİFİKALARI VERİLDİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunca, yeni evli ve 
evliliğe adım atacak çiftlere yönelik ilki düzenlenen, dört haftalık "Evliliğe 
İlk Adım" seminerlerini tamamlayan 13 kişiye sertifikaları verildi.

"Huzurlu Aile, Güçlü Toplum,
Güvenli Gelecek" 
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iMAM HATiP LiSESi
NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Gelenek Bozulmadı. 
Trabzon Beşirli çok 

amaçlı spor salonunda 42 
okulun katıldığı Okul Sporları 
Genç Erkekler Dart 
Turnuvasın namaglup olarak 
Trabzon Şampiyonu Vakfıkebir 
Anadolu İmam Hatip Lise oldu. 
Beden Eğitimi Öğretmeni 
Adem Usta'nın yetiştirdiği 
öğrencilerimiz Kemal Tarık 
Uçar, Abdulkadir Kasımay, 
Mustafa Karkaç, Muhammed 
Berkay Yolcu ve Semire Yasin 
Bilgin büyük bir başarıya imza 
attılar. Okul Müdür Yardımcısı 
Barış İçöz ise yaptığı 
açıklamada,  “Bundan sonraki 
hedefimiz Şubat ayında 
Rize'nin Pazar ilçesinde 
yapılacak gurup maçlarında ilk 
dörde girip, Mart ayında 

Erzincan 'da yapılacak olan 
Türkiye Şampiyonasına 
katılmak. Vakfıkebir Gençlik 

Merkezinde bize çalışma 
ortamı sağlayan rahmetli 
müdürümüz Mustafa Turupçu' 
ya minnettarız. Rahmetli 
Müdürümüz Mustafa 
Turupçu'nun büyük bir emek 
harcayarak hazırladığı dart 
salonunda öğrencilerimizi 
turnuvaya hazırladık. Bu vesile 
ile namaglup olarak 
kazandığımız şampiyonluk da 
rahmetli müdürümüzün de 
katkısı oldu. Gençlik 
Merkezinde büyük emekleri 
olan merkezle özdeşleşen 

merhum Mustafa Turupçu'nun 
isminin bu merkeze verilmesini 
canı gönülden istiyoruz dedi.

2019-2020 Eğitim öğretim yılı okul sporları genç erkekler Dart 
Turnuvasında Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi bütün 
rakiplerini yenerek namaglup Trabzon İl Şampiyonu oldular.

Büyükliman Mahallesi 
Muhtarlığı sosyal etkinlik 

kapsamında mahalle sakinleri 
ile birlikte düzenledikleri sosyal 
etkinliklerle beraber birlik ve 
beraberlik ruhunu geliştiriyorlar. 
Büyükliman Mahallesi Muhtarı 
Sadık Aydın yaptığı 
açıklamada; “Sosyal 
etkinliklerle birlikte mahalle 
sakinlerimiz ile birlik ve 
beraberlik ruhumuzu 
geliştiriyoruz. Mahalle 
sakinlerimiz ile birlikte cami 
buluşmaları, ev ziyaretleri, 
hasta ziyaretleri, mahallemizde 
misafir ağırlama etkinlikleri, halı 
saha müsabakaları ve voleybol 
maçları ile mahallemizde 
yaşayan insanların bir arada 
olmasını sağlıyoruz. Bu birlik 

ve beraberlik paylaşma 
duygusunu artırırken, mahalle 
halkımızı da motivasyon ediyor. 
Akşama kadar işleri ile meşgul 
olarak yorulan halkımızın bir 
nebze olsa stresini azaltmak ve 
onları hayata motive etmek 

adına bu etkinliklerimiz 
sürecek. Düğünümüz bir, 
cenazemiz bir, gelenek 
göreneklerimiz bir olduğuna 
göre paylaşamayacağımız 
hiçbir şey olamaz. Bu yüzden 
birbirimize kin ve nefret ile 
yaklaşmaktansa bu tür 
etkinliklerle birlikte hem moral 
motivasyonumuz artıyor. 
Hemde birbirimizle paylaşma 
duygularımız gelişiyor. Bizler 
mahalle halkı olarak ne kadar 
güçlü ve bir olursak 
mahallemizle ilgili olarak 
alınacak kararlarda etkili olur. 
Birlikte güçlü bir mahalle 
olabilmemiz için bu tür 
etkinliklerimize devam 
edeceğiz dedi.

BÜYÜKLİMAN'DA

SOSYAL ETKİNLİKLER SÜRÜYOR
Büyükliman Mahallesi Muhtarlığı sosyal etkinlikler kapsamında 
mahalle halkıyla birlikte sportif faaliyetlerde bulunuyorlar. 

G
örele Belediye Başkanı Tolga Erener 
“Çeşmebaşı Mahallesinde bulunan ve 
Dr. Nafiz Ömer Namazcı tarafından 

belediyemize bağışlanan 2 Bin 450 metre-
karelik arazi üzerinde çalışmalar yapıyoruz. 
Şehir Mezarlığı projesinde her şeyin ayrıntılı 
olarak düşünerek, usulüne uygun bir şekilde 
yapıyoruz. Projemiz sadece mezarlıkla sınırlı 
değil, içerisinde barınaklar, dinlenme, 
abdesthane gibi yerlerde yer alacaktır. Görele 
halkına hayırlı uğurlu olsun. Emeği gecen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GÖRELE'DE ÖRNEK PROJE
Görele 

Belediyesi 
tarafından 

gerçekleştirilen 
'Şehir Mezarlığı' 
projesinde saha 

çalışmaları 
devam ediyor. 

VALİLİKTEN VATANDAŞLARIMIZA
DOLANDIRICILIK UYARISI
Valiliğimize ve emniyet 

birimlerimize gelen 
şikâyetlerden; son günlerde 
ilimizde, telefon, internet gibi 
diğer iletişim araçlarıyla 
vatandaşlarımızın 
dolandırılmaya çalışıldığı 
anlaşılmaktadır. 'Bağış', 
'yardım', 'engelliler yararına 
akülü araba için maddi katkı', 
'şehit ailelerine destek' gibi 

çeşitli gerekçeler ileri süren 
kötü niyetli şahısların; 
valiliğimizin, valimiz İsmail 
Ustaoğlu'nun, kamu 
kurumlarımızın veya kamu 
yöneticilerimizin adını veya 
unvanını kullandığı da 
belirlenmiştir. Valiliğimizin, 
herhangi bir kamu 
kurumumuzun ya da kamu 
görevlilerimizin; hiçbir şekil ve 

ad altında vatandaşlarımızdan 
yardım talep etmesi söz konusu 
değildir.  Vatandaşlarımızdan, 
dolandırıcılık girişimlerine karşı 
dikkatli ve duyarlı olmalarını 
rica eder, konuyla ilgili 
şikâyetlerini, 155 polis imdat ve 
156 jandarma ihbar hatlarına 
olay anında ivedilikle 
bildirmeleri gerektiğini önemle 
hatırlatırız.

Trabzonspor Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, bordo mavili 

kulüpte başkanlığın büyük bir 
sorumluluk olduğunu belirterek, 
"Burada üstlenmiş olduğumuz 
görev ve sorumluluk ve ağır bir 
görev ve sorumluluk. Trabzon-
spor camiası kolay bir camia 
değil. Bir savaşın içerisine 
girdiğiniz yerde o işin sonunu 
layıkıyla getirene kadar diğer 
konularda yapmış olduğunuz 
fedakârlıkların muhasebesini 
tutamazsınız" dedi.
"TARAFTARLAR İKİNCİ 
YARIDA ÇOK FARKLI 
TRABZONSPOR İZLEYECEK"
Süper Lig'deki şampiyonluk 
yarışı hakkında Ağaoğlu, 
"Trabzonspor da şampiyonlukta 
diğer takımlar kadar şanslı. Üst 
sıralardaki takımlara bakıl-
dığında puan farkı çok değil. Alt 
sıradaki takımlar arasında da 
puan farkı çok değil. Bu sezon 
enteresan bir sıralama oluştu. 
Takımlar arasında yer 
değiştirme 1 - 1.5 galibiyetle 
olabiliyor. Çok şanssız puan 
kayıpları oldu. Bize göre iyi bir 
yerde bitirmedik. İkinci yarı 
daha çok farklı bir Trabzonspor 
olması için çok büyük uğraş 
içerisindeyiz. Eminim ki 

taraftarlarda ikinci yarıda çok 
farklı bir Trabzonspor izleyecek" 
diye konuştu.
"VERİLEN TÜM MÜCADELE 
ŞAMPİYONLUK VE 
KUPA İÇİN"
Ligde son düdükle birlikte 
sonucun resmileşeceğini 
belirten Ağaoğlu, "Sezon bittiği 
zaman ya da kupada da final 
maçının son düdüğü çaldığı 
zaman şampiyon belli olacak. 
Verilen bütün mücadele 
şampiyonluk ve kupanın 
kazanılması için ama sizinle 
birlikte diğer takımlar da aynı 
mücadeleyi veriyor. 
Şampiyonluk ile ilgili söylemleri 
rakiplere karşı biraz saygısızlık 
olarak nitelendiriyorum. 
Mücadelenizi verirsiniz, o 
mücadele sizi nereye taşır, o 
son düdükle ya da son hafta 
belli olacak bir yarış, bir 
mücadele" dedi.
"SAKATLIKLAR OLMASAYDI 
FARKLI OLURDU"
Bordo mavili takımın 
sakatlıklardan çok fazla 
etkilendiğini söyleyen Ağaoğlu, 
"Sakatlıklar diğer takımları da 
etkiledi. Önemli oyuncularımız 
sakatlandığı için sakatlık 
konusu ön plana çıktı.  Biz 
biraz daha fazla hasar gördük. 
Fenerbahçe, Beşiktaş, 
Galatasaray ve diğer 
takımlarda da sakatlıklar 
yaşandı. Sakatlıklar da bu 
oyunun bir parçası, bir gerçeği. 
Tabii ki olmasaydı çok farklı 
yerde olurduk. Sosa'nın sakat-
lığı ve 4-5 hafta olmaması, 
Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı 
ve hâlâ aramızda olamamış 
olması ve Ekuban'ın sakalık 
sonrası hâlâ istenilen perfor-
mansı yakalayamamış olması 
ciddi anlamda güç kaybına 
neden oldu" ifadelerini kullandı.
"NDIAYE TRANSFERİ 
GERÇEKLEŞTİ VE BİR 
TRANSFER DAHA OLABİLİR"
Ligin devre arasında transfer 
yapmanın zorluğuna dikkat 
çeken Başkan Ağaoğlu, şunları 
kaydetti: "Devre arası 
transferleri öyle kolay 

transferler değil. İyi bir oyuncu 
ve size direkt katkı yapabilecek 
bir oyuncu, takımın 
performansını artıracak bir 
oyuncu, kendi takımlarında 
mücadele eden oyuncular. 
Devre arasında o oyuncuları 
bulmak çok zor. Hocamızla da 
konuştuğumuzda üstün bir 
performansla katkı sağlaya-
bilecek, direkt oynayabilecek 
oyuncuyu transferde 
düşünüyoruz ama maliyette 
önemli bir faktör. Transferlerin 
kulübün bütçesini etkilememesi 
lazım. Mevki olarak belirtmek 
de çok doğru olmaz. Şu ana 
kadar Badou Ndiaye transferi 
gerçekleşti ve bir transfer daha 
olabilir. 14 yabancı yabancı 
transferini de tamamlamış 

durumdayız. Bu 14 futbolcuyu 
oynatma ve kadroya alma 
şansınız yok. Trabzon-spor'un 
da oynatamayacağı oyuncuları 
kadrosuna katma lüksü yok. 
Transfer üzerinde konuşacağı-
mıza takımdaki yer alan oyun-
cular üzerinden 
değerlendirmeler yapsak çok 
daha sağlıklı olur."

"HÜSEYİN HOCA TAKIMLA 
İÇ İÇE OLAN BİRİSİ"
Takımdaki teknik direktör 
değişikliğini oyuncu değişik-
liğine benzeten Ağaoğlu, 
"Oyun içinde oyuncu değişik-
liği gibi düşünürsek çok da 
yanlış olmaz. Devam eden 
oyun içerisinde oyuncu saha-
ya giriyor, bu da onun gibi bir 
şey. Takımın, camianın, oyun-
cuların hiç yabancısı değil. Bu 
açıdan bakıldığı zaman 
hocanın da çok zorlanacağını 
zannetmiyorum. Takımla 
birlikte iç içe olan bir insandı. 
Birinci yardımcı hocaydı" dedi.

AHMET AĞAOĞLU 
İKİNCİ YARI ÇOK FARKLI BİR TRABZONSPOR OLACAK!
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SARIKAMIŞ ŞEHiTLERi, 
SİSDAĞI YAYLASI'NDA 
DUALARLA ANILDI

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı 
anma etkinlikleri kapsamında, 

2 bin 200 rakımlı Şalpazarı Sisdağı 
Yaylası'nda, Trabzon Valiliği'nin 
himayelerinde; Şalpazarı Kaymakam-
lığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü ve Şalpazarı Belediyesi 
işbirliği ile 'Sarıkamış Şehitleri Anma 
Yürüyüşü' ve programı düzenlendi. 
Hanyanı mevkiinden başlayan 

yürüyüşte, vatandaşlar 200 metrelik 
Türk Bayrağı'nı askerlerle birlikte 
taşıyarak yaklaşık 2 km. yürüdüler.
SİZLERLE GURUR DUYUYORUM 
Programda konuşan Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Sarıkamış şehitlerini 

anlatmak için kelimelerin kifayetsiz 
kaldığını belirterek “Destandır 
Sarıkamış” şiirinin dizlerini okudu. 
Başkan Zorluoğlu'nu dinleyenler 
duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaş-
ların anma programına gösterdiği 
yoğun ilgi karşısında çok etkilendiğini 
dile getiren Başkan Zorluoğlu “Burada 
ecdadına samimiyetle sahip çıkan, 
tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür 

ediyorum. İyi ki Trabzon'a Büyükşehir 
Belediye Başkanı oldum. Sizlerle gurur 
duyuyorum” ifadelerini kullandı.
ACI HATIRALARIMIZ VAR
Yürüyüşün ardından düzenlenen 
programda konuşan Vali Ustaoğlu, çok 
anlamlı bir organizasyon için bir araya 

gelindiğini kaydederek, “Sarıkamış 
şehitlerimizin acısını, hüznünü, 
ağıdını paylaşma adına yaşlısından 
gencine hepimiz bir araya geldik. 
Tarihimizde çok büyük zaferlerimiz 
olduğu gibi Sarıkamış'taki gibi acı 
hatıralarımız da var.” dedi. Vali 
Ustaoğlu, 105 yıl önce 90 bin vatan 
evladının donarak şehit olmasının ayrı 
bir hüznü bulunduğuna işaret ederek, 
bu milletin evlatlarının aradan geçen 3 
ay sonra Çanakkale'de çok büyük bir 
destan yazdığını, Sarıkamış'ın bu 
anlamda Çanakkale Destanı'nın bir ön 
sözü olduğunu ifade etti. 2 bin 200 
rakımlı Şalpazarı Sisdağı Yaylası'ndaki 
program, yürüyüşün ardından saygı 
duruşu ve İstiklâl Marşı'nın 
okunmasıyla başladı. Konuşmaların 
ardından Şalpazarı İlçe Müftüsü 
Hüseyin Hacıfettahoğlu'nun Kuran'ı 
Kerim tilaveti ve yaptığı duayı 
müteakip, vatandaşlara kırık buğday 
çorbası ikramıyla program sona erdi. 
Sisdağı Yaylası'nda bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini 
Anma Yürüyüşü'ne; Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik 
Kurukız, İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Erhan Demir, Gençlik 
Hizmet ve Spor İl Müdürü Birdal 
Öztürk, İlçe Kaymakamı Uğur Ünsal, 
İlçe Müftüsü Hüseyin Hacıfettahoğlu, 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, bazı kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri, din 
görevlileri, siyasi parti ve STK 
temsilcileri, askerler, öğrenciler ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Kişisel ve Mesleki Gelişime katkı 
sağlamak, farklı öğrenci profille-

rinin eğitim ve öğretiminde izlenecek 
yöntemin belirlenmesine yardımcı 

olmak ve toplumsal duyarlılık ve 
farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe 

müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında 
görev yapan öğreticilere ve velilerine 

ayrı ayrı zamanlarda olmak üzere, 
'Öfke Kontrolü', 'Bilinçli Medya Kulla-
nımı', 'Bağımlılıkla Mücadele ve Aile İçi 
İlişkiler ve İletişim' konu başlıkları altın-
da verilmesi planlanan eğitim seminer-
lerinin ilki Kur'an kursu öğreticilerine 
verildi. Sosyal Hizmet Merkezi Müdür-
lüğü'nde görevli Sosyal Hizmetler 
Uzmanı Mustafa Çelik ve Sosyolog 
Çiğden Güdü Yavuz tarafından Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda slaytsu-
num eşliğinde verilen seminere, Kur'an 
kurslarında görevli 22 öğretici katıldı. 
İlçe müftülü-ğünün 2020 yılı eğitim 
planlaması semineri, Kur'an kursu 
öğreticileriyle birlikte ayrıca öğrencilere 
ve öğrenci velilerine yönelik verilecek 
seminerlerle tamamlanacak.

'Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü' 

KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE SEMİNER
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün eğitim planlaması kapsamında, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği 
halinde ilçe müftülüğü bünyesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticilerine yönelik seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinde düzen-
lenen protokol imza törenine Doğu 

Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Trabzon Üniversitesi 
Rektörü Emin Aşıkkutlu ile Birlik Genel 
Sekreteri Mehmet Şentürk katıldı.
HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ
Törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği Başkanı Murat 
Zorluoğlu “Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği ile Trabzon 
Üniversitesi arasında 
gerçekleştirdiğimiz iş birliği protoko-
lünün hayırlı sonuçlar vermesini 
diliyorum. Trabzon Üniversitesi'nin 
şehrin diğer kurumlarıyla iş birliği 
yapma noktasındaki arzulu tutumunu 
ve bu konuda gösterdiği iradeyi çok 
önemli buluyorum. Üniversitemizin 
deneyimlerinin Büyükşehir 
Belediyemiz başta olmak üzere 

Birliğimiz vasıtasıyla bölgedeki tüm il 
ve ilçe belediyelerine aktarılması 
hakikaten çok kıymetli. Yapacağımız 
ortak çalışmalar ve birlikte 
hazırlayacağımız projelerle 
üniversitenin tecrübelerini daha kaliteli 

hizmet noktasında belediyelerimize 
aktarmayı amaçlıyoruz. Yine 
belediyelerimiz de yeni kurulan 
üniversitemize mutlaka katkı 
sunacaktır. Hem Büyükşehir Belediyesi 
hem de Birlik olarak Trabzon 

Üniversitesi ile yapılacak ortak 
çalışmalara her türlü katkıyı 
sunacağımızı belirtmek istiyorum” 
ifadelerini kullandı.
REKTÖR AŞIKKUTLU 
TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin 
Aşıkkutlu ise “Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği ile üniversitemiz 
arasında gerçekleşen protokolün 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Yeni kurulan bir üniversite olsak da 

birimlerimiz ve idari kadromuza 
bakıldığında oldukça köklü bir 
kuruluşuz. Ciddi bir deneyim ve 
birikime sahibiz. Bu birikimimizi 
paydaşlarımızla paylaşmaktan onur 
duyuyoruz. Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliğinin gösterdiği 
duyarlılık için de teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştu. İki kurumun iş 
birliği yapmasını sağlayacak 
protokol, Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği Başkanı Murat 
Zorluoğlu ile Trabzon Üniversitesi 
Rektörü Emin Aşıkkutlu tarafından 
imzalandı.

DKBB VE TRABZON ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği (DKBB) ile Trabzon Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.



GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

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

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi No: 216/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)  

1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI 
1 ADET RULO 

299 TL

ŞOK KAMPANYA

KÜRTÜN CADDESİ'NİN ADI DEĞİŞİYOR  SARIKAMIŞ ŞEHiTLERi, 
SİSDAĞI YAYLASI'NDA DUALARLA ANILDI

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

> Sadık AYDIN 5'de

> Sadık AYDIN 5'de

DR. SAKA GÖREVE BAŞLADI

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

> Vedat FURUNCU 7'de

BAŞKAN ZORLUOĞLU
MHP'Yi ZiYARET ETTi

Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi 
Yönetimi uzman 
hekim kadrosunu 
güçlendirmek ve 
hastalara daha 
iyi hizmet 
verebilmek için 
her geçen gün 
hastanedeki 
uzman hekim 
sayısını artırıyor. 

Sarıkamış Şehitleri, 2 bin 200 rakımlı Sisdağı'nda düzenlenen 
yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim tilâveti ve dualarla anıldı.

BAŞKAN ZORLUOĞLU, 
VERDİĞİMİZ SÖZLERİ 
TEK TEK YERİNE GETİRECEĞİZ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu Vakfıkebir'de bazı ziyaretlerde 
bulunarak muhtarlarla istişare toplantısı yaptı. 

> Abdulkadir AYNACİ 4'de

ŞALPAZARI GENÇLiK MERKEZi
PROTOKOLÜ İMZALARI ATILDI
Şalpazarı Belediyesi ve Trabzon İl Spor Müdürlüğü arasında 
Belediye Hizmet Binamızın 4. katının Şalpazarı Gençlik 
Merkezi yapılması için tahsisi yapılarak imzalar atıldı.

> Sadık AYDIN 4'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 
bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Vakfıkebir 
İlçesinde MHP ilçe teşkilatını da ziyaret etti.

Tonya İlçesinde daha önce adı Kalınçam Caddesi 
olan ve Kürtün Caddesi olarak değiştirilen caddenin 
adı yeniden değiştirilmek isteniyor.


