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> Sadık AYDIN 2'de
VAKFIKEBiR 'DE OSB
ARSA  BAŞLADITAHSiSi

akfıkebir Organize Sanayi 

VBölgesi'nde arsa tahsisi için ön 

başvurular başladı. Trabzon 

Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyeleri ve iş 

adamları, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 

Yakuta ve Belediye Başkanı Muhammet 

Balta'nın daveti ile ilçeye giderek OSB'nin 

kurulacağı Baliya Bölgesi'nde incelemeler 

yaptılar.

    TTSO heyetine, Vakfıkebir Kaymakamı 

Mesut Yakuta, Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir 

OSB Bölge Müdürü Duygu Sağlam, siyasi 

parti ilçe başkanları, belediye meclisi 

üyeleri, sivil toplum kuruluşu başkanları 

ve işadamları eşlik ettiler. > Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

ANKARA'DA SİZİN SESİNİZ OLACAĞIM
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs beraberinde İl Başkanı Azmi 
Kuvvetli ile birlikte Vakfıkebir, Beşikdüzü, Şalpazarı, Tonya, Çarşıbaşı 
ve Akçaabat ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

FEN VE SOSYAL BiLiMLER LiSESi OLDU
Vakfıkebir Anadolu İmam- Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakan-
lığının almış olduğu son bir kararla Fen Lisesi ve Sosyal 
Bilimler Lisesi Programı uygulayan okula dönüştürüldü.

VAKFIKEBiR SAHiLi ŞENLENiYOR

> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir Belediyesi tarafından sahilde gerçekleştirilen plaj 
ve sosyal alan projesinde sona gelindi. Projenin 20 gün 
içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

> Vedat FURUNCU  2'de
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"BİZİM 
ÇOCUKLARIMIZ"

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'nin 
farklı illerindeki 34 Anadolu imam 
hatip lisesi, "Fen ve Sosyal Bilimler 
Projesi" kapsamına alındı. Projeye 
dahil edilen okullarda, imam 
hatiplerde okutulan mesleki 
derslerin yanı sıra fen ve sosyal 
bilimler lisesi müfredatı 
uygulanacak.
"FEN ve SOSYAL BİLİMLER 
LİSESİ PROGRAMI 
UYGULANACAK"
2018- 2019 Eğitim- Öğretim Yılı'nda 
Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi 
Programı uygulayacak olan okul bir 
sonraki yıldan itibaren de proje 
okulu olacak. Vakfıkebir Anadolu 

İmam-Hatip Lisesi 
Okul Müdürü 
Sezgin Özdin 
konu ile ilgili 
olarak yaptığı 
açıklamada; 
"Özdin, Uygula-
nacak programda 
Fen Lisesi ve 
Sosyal Bilimler 

Liselerinin uyguladığı programın 
aynısının uygulanacağına işaret 
ederek, “2018- 2019 Eğitim- 
Öğretim Yılı için Bakanlık tarafından 
verilen 76 kontenjan içinden eğer 
öğrenci Fen Lisesi Programını talep 
ederse Fen Lisesi, Sosyal Bilimler 
Lisesi Programını talep ederse 
Sosyal Bilgiler Lisesi programı 
olmak üzere aynı anda iki program 
da uygulanacak. Uygulanan 
program içinde meslek dersleri de 
yer alacak. Kısaca, fen ve sosyal 
bilimler programı uygulayacak olan 
Vakfıkebir Anadolu İmam- Hatip 
Lisesi'nin şu anda öğrencisi 

durumunda bulunan öğrenciler ise 
eğitim- öğretim faaliyetlerine aynı 
binada Anadolu İmam- Hatip Lisesi 
öğrencisi olarak devam edecekler. 
İmam Hatip Lisesinin öğrenci 
pansiyonuna sahip olduğunu 
belirten Müdür Özdin, Büyükliman 
havzasındaki başarılı 
öğrencilerin artık 
dışarıya gitmeyeceğini 
ve öğrenci 
pansiyonuna sahip 
okulumuzu tercih 
edeceklerini söyledi. 
Bu proje sayesinde 
Beyin göçünü 
önleyeceğiz. Fen ve 
sosyal bilimler 
alanında ders seçen 
öğrenciler, bu dersleri 
üniversitelerle iş birliği 
ile daha etkin bir 
şekilde alma imkanı 
bulacak. Gelecek 
eğitim-öğretim yılında 
sınırlı sayıda öğrenci 
alacak proje okulların, 
üniversitelerle yapa-
cakları iş birliği çerçe-
vesinde akademik 
ortamlardan ve imkan-
lardan olabildiğince 
yararlanması planla-
nıyor. Öğrenciler, 
eğitim koçluğu uygula-
maları ile danışman 

öğretmenlerinin rehberliğinde iste-
dikleri alanda üniversiteye hazırla-
nacak. Okulumuzda görev yapan 
eğitimcilerimiz bu anlamda kendi 
alanlarında kariyerlerinde başarı 
sağlamış, kendini kanıtlamış kaliteli 
eğitimcilerden oluşmaktadır” dedi.

Tüm Türkiye çocuklara yapýlanlarý 

konuþuyor...

Nasýl bir toplum olduk. Çocuk istismarý 

ne demektir?

Küçücük çocuklara, yavrucaklara 

yapýlanlara bir bakar mýsýn?

Son günlerde bu olaylar biraz daha 

artmýþ durumda, önceden de oluyordu 

ama þimdi daha çoðaldý...

Bu duruma nasýl dur denecek?

Kaçýrýlmalar, istismarlar git gide artmaya 

baþladý...

Bu toplum daha çok bilgilendirilmeli, 

eðitimler ve seminerler düzenlenmeli...

Bunlar bizim çocuklarýmýz, bu kýzlar 

bizim kýzlarýmýz...

Kim olursa olsun, Türkiye'nin neresinde 

olursa olsunlar, bizim içimiz yanýyor. Bu 

çocuklara yapýlanlar, bizim içimizi 

parçalýyor...

Artýk biri dur desin...

Çocuklarýmýza bunlarý yapanlar en aðýr 

cezalarla cezalandýrýlsýn. Bunlar için 

tavýz verilmemeli...

En aðýr ceza ne olacaksa o gelsin...

Türkiye'nin belli yerlerinde olduðu gibi, 

ilçemizde de bazý olaylar olmuyor deðil...

Ama bu bilgileri alamýyoruz. Bu tür 

bilgiler bizlere verilmiyor ve 

bilgilendirme yapýlmýyor...

Ýlçede soygun oluyor, kimse bilmiyor...

Bilgi verilmiyor...

Birileri bir þeylerden korkuyor ki, bilgi 

alabilinecek yerlerde kýsýtlanýyor...

Biz bilgi alamadýk mý, vatandaþa bilgi 

aktaramýyoruz. Ýnsanlar bazý olaylarla 

alakalý yanlýþ bilgilere sahip oluyorlar. 

Bizlere sorulduðu da ise, bilgimiz yok 

diyoruz...

Vatandaþý bilgilendirmek, vatandaþlýk 

görevleri arasýndadýr...

Ama bu bilgilerin çoðu Vakfýkebir 

ilçesinde ulaþýlamaz hale geldi...

Trabzon Valimiz Yücel Yavuz, her zaman 

ve 10 Ocak Gazeteciler gününün de 

sürekli þunu söylüyordu; bütün 

kurumlara seslenerekten, basýnýn bilgi 

alýþ-veriþine destek verilsin. Basýn baþka 

bir yerlerden bilgi alacaðýna direkt 

olarak o kurumdan alsýn ki, yapýlacak 

olan haberler doðru bir þekilde insanlara 

ulaþsýn...

Ama bu söylem bu ilçede iþlemiyor...

Ýlçemizde bir soygun mu oldu. Biliniyor 

ama bilinmez hale getiriliyor...

Bunun gibi birçok bilinmezler...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'nýn 26. 

Maddesinde, her þey açýkça belirtilmiþ...

Bilmeyenler veya okumayanlar için ben 

buradan paylaþýyorum. Onlar bu 

maddeyi okuyup anlayabilirler...

Baþyazýmýn baþýnda da bahsetmiþ 

olduðum, çocuk istismarý ve çocuk 

kaçýrýlma olaylarý ile ilgili, anne, baba ve 

vatandaþlarýn daha çok duyarlý olmalarý, 

çocuklarýmýzý daha çok bilgilendirmeleri, 

yabancý kiþilerden uzak durmalarýný 

aþýlamamamýz gerekmektedir...

Çocuðumuzun bir kýlýna zarar 

geldiðinde nasýl üzülüyorsak, dik durup 

mücadele etmemiz ve sürekli 

bilgilendirme yapmalýyýz...

Bu tür olaylar yaþanmamasý dileðiyle...

VAKFIKEBİR OSB'DE ARSA TAHSİSİ BAŞLADI
      Ziyaret sırasında Vakfıkebir OSB 
ile ilgili bilgiler veren Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta,  
“Yaklaşık olarak 810 dönümlük alan-
da kurulan Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgemize ait hazırlanan 
1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Plan-
ları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından onaylandı, parse-
lasyon planları, kamulaştırma çalış-
maları ve sektörel çalışmaları ta-
mamlandı. Planlama alanı bütünün-
de %52,12 oranında sanayi parseli, 
yaklaşık %8,59'lik bölümü sosyal, 
teknik donatı alanı ve park, %2,15'i 
hizmet destek alanı, %37,14'ü kurum 
görüşleri ve arazinin fiziki durumuna 
göre yol planlanmıştır. Planlama 
alanında; 3 adet 10.001-20.000 m² 
D tipi, 13 adet 7.001-10.000 m² C 
tipi, 21 adet 5.001-7.000 m2 B tipi, 
28 adet 3.000-5.000 m2 A tipi olmak 
üzere toplam 65 adet sanayi parseli 

yer almaktadır.
ÇEVRE KİRLİLİĞİ İSTEMİYORUZ 
    Organize sanayi Bölgemizde 
çevre kirliliği oluşturmayan, gıda 

ürünleri imalatı, içeceklerin imalatı, 
tütün ürünleri imalatı, tekstil 
ürünlerinin imalatı, giyim eşyalarının 
imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, 

ağaçağaç ürünleri ve mantar ürünleri 
imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri 
imalatı, kayıtlı medyanın basılması 
ve çoğaltılması, kok kömürü ve 
rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, 
kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı, temel eczacılık ürünlerinin ve 
eczacılığa ilişkin malzemelerin 
imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin 
imalatı, diğer metalik olmayan 
mineral ürünlerin imalatı, ana metal 
sanayi, fabrikas-yon metal ürünleri 
imalatı, bilgisayar- elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat 
imalatı, başka yerde sınıflandırılma-
mış makine ve ekipman imalatı, 
motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı 
treyler imalatı, diğer ulaşım 
araçlarının imalatı, mobilya imalatı, 
makine ve ekipmanların kurulumu ve 
onarımı gibi sektörler başta olmak 
üzere arsa tahsisi için ön başvurular 
alınmaya başlanmıştır” dedi. 

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ OLDU

ANKARA'DA SİZİN SESİNİZ OLACAĞIM
İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs beraberinde İl Başkanı 
Azmi Kuvvetli ile birlikte Vakfıkebir, 
Beşikdüzü, Şalpazarı, Tonya, 
Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçe 
teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde 
bulundu.Vakfıkebir ilçe teşkilatındaki 
ziyarette İlçe Başkanı Selim Alp'in 
açış konuşmasının ardından İl 
Başkanı Azmi Kuvvetli yaptığı 
konuşmada; “Milletvekili 
çıkardığımız 22 ilden birisi de 
Trabzon'dur. Bizlere destek veren 
bütün Vakfıkebir halkına teşekkür 
ediyoruz.  Biz iktidar olabilmemiz 
için yerel seçimlerde başarılı 
olmamız lazım. Bugünden 
başlayarak yerel seçimlere en iyi 
şekilde hazırlanacağız” diye 
konuştu. Partililere hitaben bir 
konuşma yapan Milletvekili Hüseyin 
Örs; “Öncelikle bizleri bağrına 
basan Vakfıkebirli hemşerilerimize 

teşekkür ediyorum. Ankara'ya 
gitmeden önce teşkilatlarımızı 

ziyarete ederek bir teşekkür etmek 
istedik. Bugün Büyükliman 

Bölgesi'nde ziyaretlerimize devam 
ediyoruz.  Daha sonra halkımıza 
teşekkür için geleceğiz. 24 Haziran 
seçimleri sonucunda 22 ilde 
milletvekili çıkardık. Bu illerden de 
birisi Trabzon'dur.  Biz Trabzon'dan 
58 bin oy aldık. Türkiye ortalama-
sının üzerinde bir oyumuz var 
Trabzon'da. Bundan sonra ki 
hedefimiz yerel seçimler. Çok kısa 
zaman içerisinde durum değerle-
ndirmesi yapacağız. Yerel seçimler 
için bir strateji belirleyeceğiz.  
Ankara gittiğimde ilk yapacağım iş, 
ne kadar Trabzonlu bürokrat varsa, 
hepsiyle ziyaret ederek tanışaca-
ğım. Şunu unutmayın; Ankara'dan 
ailenizden birisi var. Sizin Ankara'da 
sesiniz olabilmem için elimden ne 
geliyorsa yapacağımın sözünü 
sizlere veriyorum. Her zaman 
sizlerin yanında ve emrindeyim” 
şeklinde konuştu.  



Büyükliman
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Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, proje 

alanında incelemelerde bulu-
narak yapılması gerekenlerle 
ilgili son ayrıntıları inceledi, 
gerekli talimatları verdi.  Çalış-
malarla ilgili bilgi veren 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, “projemizin 
% 85'lik bölümü tamamlandı.  
Burayı sadece plaj değil, yürü-
yüş ve bisiklet yolu ile halkımı-
zın tamamının kullanabileceği 
bir alan olarak tasarladık. 
Yürüyüş ve bisiklet yolunda 
halkımızın spor yapabileceği 

aletlerde olacak.  Vatandaşları-
mız her türlü hizmeti alarak 
daha güvenli bir şekilde denize 
girebilecekler. Vakfıkebir'imizin 
sahilinin tamamı içinde güzel 
projelerimiz var. Hem mevcut 
220 dönümlük dolgu alanı hem 
de yeni oluşturacağımız 550 

dönümlük alanla birlikte 
Vakfıkebir'in sahille olan 
bağlantısını kurarak ilçemizin 
cehresini değiştirmeyi plan-
lıyoruz.  Bununla ilgili karayol-
ları ve DSİ' inin görüşlerini 
aldık, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına sunduk, takibini 

sürdürüyoruz.  Onayı alır almaz 
hızlı bir şekilde düzenlemeleri-
mizi başlayacağız.  Bir taraftan 
da zaman kaybetmemek adına 
bu alanla ilgili proje çalışma-
larını sürdürüyoruz. İnşallah 
bakanlık onayından sonra 
yatırım programına aldırarak 

çalışmalarımıza başlayacağız. 
Burada ticari, sosyal ve sportif 
faaliyetlerin yapılabileceği 
alanlar olacaktır. Sahilimizde 
yapacağımız projeleri hem 
Vakfıkebir hem de bölge 
halkımızın hizmetine sunmuş 
olacağız” dedi. 

Vakfıkebir Trabzonsporlular 
Derneği ve Vakfıkebir Belediye 
Başkanlığı' nın ortaklaşa 
düzenlediği bu yıl üçüncüsü 
gerçekleşen halı saha yaz 
futbol turnuvası Karadağ 
Yaylasında büyük bir katılımla 
start aldı. Vakfıkebir 
Trabzonsporlular Derneğinin 
düzenlemiş olduğu organizas-
yonda kahvaltı yapılarak 
kemençe eşliğinde atma türkü 
gösterisi yapıldı. AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti İlçe 
Başkanı Enver İskenderoğlu, 
CHP İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin, İYİ Parti İlçe Başkanı 
Selim Alp, Karadağ Turizm 
Derneği Başkanı Adil Yılmaz ve 
Vakfıkebir Trabzonsporlular 
Derneği Başkanı Hasan 
Sağlam başlama vuruşu 
yaparak Karadağ Yaylasında 
bulunan çim sahada müsabaka 
düzenlediler.

“DERECEYE GİRENLERE 
SÜPRİZ HEDİYELER 
VERİLECEK”
Vakfıkebir Trabzonsporlular 
Derneği ve Vakfıkebir 
Belediyesi tarafından bu yıl 
üçüncüsü gerçekleşen halı 
saha yaz futbol turnuvası 21 
takımın katılımı ile start aldı. 
Vakfıkebir Karadağ yaylasında 
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, AK Parti İlçe Başkanı 

Enver İskenderoğlu, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin, İYİ 
Parti İlçe Başkanı Selim Alp, 
Karadağ Turizm Derneği 

Başkanı Adil Yılmaz ve 
Vakfıkebir Trabzonspor-
lular Derneği Başkanı 
Hasan Bahadır'ında ka-
tılımı sonrası gerçekleşt-
irilen veteranlar futbol 
müsabakası ile start alan 
futbol turnuvası Vakfıke-
bir Öğretmenevi önün-
deki suni çim sahadaki 
grup maçları ile devam 
ediyor. Dereceye giren-
lere sürpriz ödüllerin 
verileceği turnuvada top-

lam 4 grup da 21 takım müca-
dele edecek. 4 Temmuzda 
başlayan turnuva tüm hızıyla 

devam ediyor. Turnuva, 5 
Ağustos 2018 tarihindeki final 
maçı ile son bulacak. Vakfıkebir 
Trabzonsporlular Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Bahadır, üçüncüsünü düzen-
ledikleri turnuvanın geleneksel 

hale geldiğini vurguladı.
“21 TAKIM MÜCADELE 
EDİYOR”
Başkan Bahadır, “Halı saha yaz 

futbol turnuvasına katılan tüm 
takımlara başarılar dileriz. 
Ayrıca turnuvaya katılan 21 
takımın sportmenlik, dostluk, 
kardeşlik ve fair play'in hakim 
olduğu müsabakalar oynama-
larını diliyoruz. Çıktığımız bu 

yolda bizlere destek olan 
herkese teşekkür ediyor, futbol 
turnuvamızın hayırlı uğurlu 
olmasını diliyoruz” dedi.

FARKINA VAR: ÇOCUK iSTiSMARI
Son zamanlarda Ülkemizde meydana gelen bu insanlık dışı ve üzücü olayların düzel-

tilebilmesi için bütün kaynakların el ele verip bu sorunu çözmeleri gerekmektedir.

İ
stismarda kısaca yapılmaması 
gerekenlerin yapılmasıdır. Fiziksel, 
cinsel, duygusal olarak bir insana 

ya da çocuğa yapılmaması 
gerekenlerin yapılıyor olması ortada 
istismar olduğunun göstergesidir. 
Çocuk bütün canlılar içinde en uzun 
bakımı, korunmayı ve sevgiyi 
gerektiren varlıktır. Bir toplumun 
ilerleyebilmesi ve kalkınabilmesi o 
toplum içinde yetişen çocukların 
bedensel, ruhsal ve sosyal yönden 
sağlıklı gelişmesiyle mümkündür. 
Çocuk yetiştirme yöntemi ne olursa 
olsun zaman zaman çocukların 
fiziksel cezalara uğradıkları ve 
bununla beraber duygusal hasarların 
da ortaya çıktığı, bazen de cinsel 
yönden zedelendiklerinin gözlendiği 
bilinmektedir. Aileler çocuk yetiştirme 
sürecinde bilerek ya da farkında 

olmadan çocuklarının gelişimini 
olumsuz yönde etkileyecek, kimi 
zaman şiddet, kimi zaman da ihmal 
şeklinde davranışlar gösterebil-
mektedirler. Bu nedenle istismar ve 
ihmalin tanınması, önlenmesi ve 
müdahalelerde bulunulması 
gerekmektedir.  Son yıllarda 
Türkiye'de çocuk istismarına olan ilgi 
ve farkındalılık yeterli olmamakla 
birlikte artmaktadır. Çocuk istismarı 
ve ihmalinin önlenebilmesi için 
konuyla ilgili olan kurumlar arasında 
gerekli koordinasyon ve işbirliğinin 
sağlanması ve sosyal hizmet 
kurumlarının geliştirilmesi, kitle 
iletişim araçlarında konuya daha 
fazla yer verilerek anne, baba ve 
çocukların bilgilendirilmesi ve 
konunun gündemde tutulması 
ülkemiz için bir gereksinimdir.

VAKFIKEBiR SAHiLi ŞENLENiYOR

VAKFIKEBiR'DE YAZ FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Trabzon'un Tonya ilçesinde, 
uzun yıllardır bir cenaze 
aracının olmayışına neşter 
vuruldu. Tonya son sistem 
özelliklerle donatılmış ve ilçeye 
uzun yıllar boyunca hizmet 
edecek bir araca kavuştu.

Tonya Belediye Başkanı 
Osman Beşel konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, 
“Tonya Belediyesi'nin cenaze 
aracı yoktu. Bu hizmeti ağırlıklı 
olarak derneklerin araçları ile 
karşılıyorduk. Bu zaruri 

ihtiyacımız AK Parti Trabzon 
Milletvekili Sayın Salih 
Cora'nın girişimleri sonucunda 
Belediyeler Birliği tarafından 
karşılandı.” dedi. Modern bir 
cenaze aracına kavuştuklarını 
ifade eden Osman Beşel, 
“Toplam 200 Bin TL değerinde 
olan cenaze aracımızda ihtiyaç 
olan tüm özellikler mevcuttur. 
İki cenaze kapasiteli aracın 
içerisinde jeneratör, soğutucu 
sistemi, şofben, yıkama sistemi 
gibi donanımlar bulunuyor. 
Elzem bir ihtiyacımızın 
ilçemizin hizmetine 
kazandırılmasında büyük 
emekleri olan Milletvekilimiz 
Sayın Salih Cora'ya ve 
Belediyeler Birliği'ne teşekkür 
ediyorum. Tonya'mıza hayırlı 
olsun.” Şeklinde konuştu. 

Osman KOYUNCU

 Özgür Suriye ordusu hakkýnda daha 

önce pek çok þeyler söylenmiþti. TSK ve 

MÝT'in koordinasyonuyla Zeytin Dalý 

harekâtýna katýlmýþ Suriyeli çok sayýda 

örgütler vardý. Bunlar kendi aralarýnda iyi 

bir koordinasyonlarýnýn olmadýðý da 

yazmýþtýk. Kimisi Usama Bin Ladýn 

kurdu, kimisini Ýsrail, kimisini ABD 

kontrolünde.  Bunlar ne kadarý Suriye'nin 

milli çýkarlarýný korumaya talip, ne 

kadarý milli bir ruhuna sahip, doðrusunu 

bilen yok.  Bu örgütlerin kimisinin, 

eskiden terör olaylarýna karýþtýðý 

söyleniyor. Þimdi bu ÖSO, büyük oranda 

Esed birliklerine katýlmýþ. Bazý Amerikalý 

siyasi gözlemcilere göre, ABD Suriye'yi 

Rusya'ya býraktý, ABD ve Rusya anlaþtý. 

Yani, Suriye Esed kontrolünde ve 

Rusya'nýn himayesinde olacak demektir. 

Türkiye bu iþin neresinde bu belli deðil. 

Taliban ve El Kaide baðlantýlý bir sürü 

örgüt, El Kaideciler, selefi cihatçýlar, ýlýmlý 

selefiler, siyasal Ýslamcýlardýr gibi çeþitli 

guruplardan oluþan bu örgüt acaba saf 

mý deðiþtirdi. Pek çok siyasetçi Türkiye, 

Esed ile anlaþýlmalý, Suriye sýnýrýmýz 

çeþitli istihbarat örgütlerinin kontrolünde 

K. Irak bölgesel yönetimi gibi küçük 

Ýsrail'ler olmaktansa Esed ile komþu 

olmak bizim menfaatimizedir diyor.  

Baþbuð'a göre Türkiye Þam'la ittifak 

yapmalý, ABD'nin asýl hedefi Ýran'dýr. 

Suriye'nin geleceðinin belirleneceði 

masaya Türkiye'nin Esed'le uzlaþmýþ 

olarak oturmalý. Aklýselim düþünenlere 

göre Ankara ile Þam anlaþýrsa Suriye 

savaþý büyük oranda biter. Türkiye 

muhalefeti, Ankara'nýn Þam'la iplerin 

koparýlmasýný istemiyor. CHP, seçim 

vaatlerinde iktidar olurlarsa Türkiye, 

Ýran, Irak ve Suriye arasýnda eski Baðdat 

paktý gibi bir anlaþma yapacaklarýný 

söylemiþti. Bu düþüncenin arkasýnda 

güçlü bir halk desteði vardýr. Ankara ile 

Þam'ýn düþman olmasý Suriye'yi bölmek 

isteyenlerin ekmeðine yað sürmek 

manasýna gelir. Dostlarla kardeþçe, 

düþmanlarla sulh içinde iliþkiler kurmak 

lazýmdýr, düþman üretmek yerine dost 

kazanmak yollarýný aramalýyýz.

SURİYE SAVAŞI NEREYE GİDİYOR 

TONYA'YA SON SiSTEM CENAZE ARACI

HALKIMIZIN HER OYU ÇOK DEĞERLİDİR
 İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başka-
nı Selim Alp basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada; 
“Öncelikle 24 Haziran 
seçimlerinin Vakfıkebir'imize, 
Trabzon'umuza, Vatanımıza ve 
Milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Bilindiği üzere 
YSK'nın açıklamalarına göre 
Sayın, Recep Tayyip Erdoğan 
bu seçimin sonucunda seçilmiş 
ilk Türkiye Cumhuriyeti'nin 

Partili Devlet Başkanıdır. Bizim,  
İyi Parti olarak parlamenter 
sistem ve çoğulcu demokrasi 
talebimiz vardı. Tek adam 
rejimine, oldubittilerle devlet 
yönetimine, kanunları, 
yönetmelikleri ve hatta kendi 
partisini bile devre dışı bırakan 
zihniyete karşı durmak için yola 
çıktık.  Ancak, arzu ettiğimiz 
başarıya ulaşamasak da 
aldığımız sonuçla;  bu yoldan 
dönmeyeceğimizi, cumhuriye-
te, Atatürk ilke ve İnkılaplarına 
bağlı kalacağımıza dair duru-
şumuzu herkese gösterdik. 
Teşkilatlarımızın kuruluş süre-
cinde ve seçim çalışmalarında, 

Genel Başkanımız Sayın Meral 
Akşener başta olmak üzere, 
Teşkilatlardan sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Sayın 
Koray Aydın, Mahalli 
idarelerden sorumlu Başkan 
yardımcımız Sayın Yavuz 
Aydın, Kurucular Kurulu 
üyelerimiz Sayın Şükrü Kulein 
ve Sayın Ali sağır, Danışma ve 
İstişare üst Kurul Üyemiz Sayın 
Ecz. Osman Nuri Bahadır, 

Kurucu il Başkanım Sayın 
Hasan Saka, İl Başkanım 
Sayın Azmi Kuvvetli, Milletvekili 
adaylarımız, Aday adaylarımız, 
ilçe yönetim Kurulumun değerli 
üyeleri ve davamıza gönül 
vermiş ismini sayamadığım 
birçok arkadaşımla omuz 
omuza verdik. Vakfıkebir'de 
Birbirini yeni tanıyan insanlar 
bir araya gelerek parti yönetimi 
oluşturduk. Zor oldu, zorluklar 
oldu. Yılmadık ve geri adım 
atmadık. İlçemizde İyi Parti'nin 
Türkiye ortalamasının biraz 
üzerinde oy aldık. Biliyorsunuz, 
iktidarın 1. Sıra ve ortağının 3. 
Sıra milletvekili adaylarıyla 

karşı karşıya mücadele verdik. 
Bu yarıştaki, seviyeli ve ılımlı 
davranışlarından dolayı başta 
Partimin olmak üzere bütün 
partilerin Trabzon Milletvekili 
aday adaylarını ve adaylarını 
kutluyor, seçilen vekillerimize 
başarılar diliyorum” dedi. 
Yaklaşan yerel seçimlerde de 
daha başarılı olmak için aynı 
azim ve gayretle çalışacak-
larını dile getiren Alp; “Önce-

liğimiz, Belediye Başkanlığı 
seçimine sorunları bilen, 
çözüm üretme yeteneğine 
sahip bir arkadaşımızla 
çıkmaktır. Bu konuda çalış-
malara başlamış bulunmakta-
yız. Seçim çalışmalarımızda 
bize evini, iş yerini ve kucağını 
açan; vekil adayı misafirlerimizi 
güler yüzle karşılayıp, güler 
yüzle uğurlayan tüm 
Vakfıkebirli hemşerilerimize 
teşekkür ediyorum. Halkımızın 
her oyu çok değerlidir. O oyu 
almayı başarabilen bütün 
adayları ve siyasi partileri 
kutluyor saygılar sunuyorum” 
şeklinde konuştu.

İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Selim Alp, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, 
Büyükliman Bölgesi'nde görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

TONYADOĞANSPOR'UN HEDEFİ 3. LİG
Geçtiğimiz günlerde Doğanspor ile Tonyaspor'un birleşmesi sonucu 2018-2019 Spor 
Toto Bal Ligi 3.Grupta TONYADOĞANSPOR ismi ile mücadele edecek olan 
Tonya'nın takımı kongresini yaparak ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

ulüp başkanlığına seçi-Klen Zafer Cora yaptığı 
açıklamada; “Çok güçlü ve 
heyecanlı bir yönetim oluş-
turduk. Hedefimiz 3.Lig. Bu 
doğrultuda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Önümüzdeki 
1-2 gün içerisinde Teknik 
Ekip konusunda karar vere-
ceğiz ve Tonyadoğanspor'u-
muzu 3.lige çıkartacak 
transferleri gerçekleştire-
ceğiz” dedi.  Cora: “Misyon-
larımızdan birisi de Tonya da 
futbol sevgisini artırmak, il-
çeye yeni bir heyecan getir-
mek ve bu proje kapsamın-
da Tonya da bulunan ilçe 
stadyumunu büyütmek ve 
yanına Gençlik merkezi 
yapmaktır” diye konuştu. 

BAYAN ELEMAN ALINACAK

MÜRACAAT ADRES:
Ziya Mağazacılık Hiz.İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti.

Çarşı Mah. Ziya Gökalp Cad. (Belediye Arkası) VAKFIKEBİR

ZİYA MAĞAZACILIK Şirketler Grubu Vakfıkebir 
Şubesinde Yeni açılacak olan LC WAİKİKİ - KOTON - SIEMENS

Mağazalarında Bizimle çalışmak isteyen, Diksiyonu düzgün, 
insan ilişkileri iyi olan bayan eleman alınacaktır. 

Müracaatlar şahsen firmamıza yapılacaktır.
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S E B i L
Ali GÜRSEL

Her hangi bir toplumun yaþayýþý, bilgi birimi, 

yaptýklarý ve yaþadýklarý konusunda bilgi 

vermek, sözlü kültürümüzün bir parçasýdýr. 

Sözlü kültürümüzde oldukça yer tutan fýkralar 

özellikleri bakýmýndan güldürücü, eðitici ve 

öðretici olmalarý yanýnda oldukça da 

düþündürücüdürler. Ýnsanlarý güldürürken 

eðiten, eðitirken güldüren, güldürürken 

düþündüren sözlü kültürümüzün ustadý 

dünyaca ünlü mizahçýmýz Nasreddin Hocadýr.

Hoca denilince hemen aklýmýza fýkra ve 

hocanýn fýkralarý gelmektedir.

Fýkralar genelde komik ve ilginç diyaloglarla 

geliþmektedir. Karadeniz'de Temel ve Dursun, 

Ayþe ile Fadime gibi görünmez karakterler, 

þehirlerin isimlerinden esinlenerek ortaya 

çýkartýlan Bayburtlu, Kayserili, Konyalý, 

Ýstanbullu gibi tiplemeler de mevcuttur.

Nasreddin Hoca 1208 yýlýnda Eskiþehir'in 

Sivrihisar ilçesinde doðduðu ve 1284 yýlýnda 

Akþehir de vefat ettiði ansiklopedik bilgi 

olarak mevcuttur. Annesi ile babasýnýn ayný 

köyden olduðu, gösteriþli bir hayat 

yaþamadýklarý aþikârdýr. Babasýnýn adý 

Abdullah, Annesinin adý ise Sýdýka'dýr. 

Nasreddin hoca güçlü bir medrese eðitimi 

görmüþ, çeþitli görevlerin yanýnda kadýlýk 

yaptýðý da söylenmektedir.

Hoca sýradan bir insan iken nükteli 

konuþmalarýndan dolayý etrafýndaki insanlar 

tarafýndan kendisine olaðan üstü görevler 

yüklenerek yükseltilmiþ, toplum üstü hale 

getirilmiþtir.

Hoca yaþadýðý toplumdaki olaylarý kendi 

üslubu ile yorumlamýþ, küçük olaylardan 

büyük dersler ortaya çýkarmýþ, toplumda 

devamlý eðitici uyarýcý ve güldürücü 

durumunu devamlý korumuþtur.

Hoca Anadolu halkýnýn yaþayýþýný konu 

almýþ, sürekli onu iþlemiþtir. Fýkralarýnda, 

mizahlarýnda devamlý Anadolu ve Anadolu 

halký vardýr. Hiç bir zaman ondan 

ayrýlmamýþtýr.

Hoca eðitimi gereði saray çevresinde olduðu 

kadar, sýradan insanlarýn yanýnda da 

olmuþtur. Mecbur kalmadýkça soylularýn 

yanýna fazla takýlmaz, iþini görür görmez 

oradan hemen ayrýlmayý tercih ederdi. 

Devamlý mütevazý olmayý kendine þiar 

edinmiþ, yoksul ve kimsesizlerin yanýnda da 

gururlanmaz onlardan kendisini üstün 

göstermezdi. Olduðu her ortama güzelce ayak 

uydurmasýný güldürüleri ile baþarýrdý.

Eþeði ile meþhur olan hoca genelde eþeðini 

binek olarak kullanýr, fakat içerik olarak eþeði 

farklý farklý iþlevler görmektedir. Asil ve 

soylularýn bulunduðu yerde eþeði ile ilgili 

fýkra söylemez, bulunduðu ortama göre 

konuþmasýný çok iyi bilir ve ona göre hitap 

ederdi. Halk içerisindeki sýnýflarý güzelce 

idare ederdi.

Hocanýn fýkralarý yaþ sýnýrý gözetmeksizin 

toplumun tüm kesimlerince bilinmektedir. 

Bunun sebebi Anadolu temasýdýr. Hoca 

okumuþ olmasýna raðmen halkýn içinden 

biridir. Hoca sayesinde fýkra kültürü toplumun 

her kesimine yayýlmýþtýr. Ýnsanlarýn düþünce 

ve fikirlerini gülünç yollarla ifade etmesini 

bilmiþtir.

Hocayý bu gün bile büyüklerimiz olduðu 

kadar küçüklerimiz de sevip saymakta ve 

onun birkaç fýkrasýný ezbere bilmektedirler. 

Herkes onun fýkralarýný bir birlerine anlatarak 

eðlenmektedir. Yaþadýðý gün gibi geçerliliðini 

koruyan olaðan üstü ifadeleri hala insanlarý 

düþündürmekte kendilerini onun ifadelerinde 

bulmalarýný saðlamaktadýrlar.

Edebiyatýmýzda çok önemli yeri bulunan bu 

güldürü üstadýmýzý  (05-10 Temmuz) Uluslar 

arasý Nasreddin Hoca þenlikleri yýldönümü 

nedeniyle rahmetle anýyor, gençliðimizin ve 

geleceðimizin hocamýza sahip çýkmasýný 

diliyoruz.

Hoca'nýn iki yüz akçe parasý kaybolmuþ. 

Bulunmasý için dua etmeye baþlamýþ. O 

sýrada Akþehir'in zenginlerinden birinin 

bindiði gemi yolda fýrtýnaya tutulmuþ. "Eðer 

sað salim memleketime varýrsam Hoca'ya iki 

yüz akçe vereceðim" diye adakta bulunmuþ.

Adam kurtulup gelmiþ, Hoca'yý bulup parayý 

vermiþ.

Hoca bir süre düþündükten sonra: 

- "Allah'ým bu ne dolambaçlý yol! Bu parayý 

ben nerede yitirdim, Sen bana nerede 

buldurdun ! ... Ýþine gerçekten de akýl sýr 

ermiyor" demiþ.     

Komþusu Hoca'dan urganýný ( yâni kalýn ipini 

) istemiþ.

Hoca içeriye girip çýkmýþ.

    - "Ýp boþ deðil" demiþ, "kadýnlar üstüne un 

sermiþler."

Komþusu:

- "Bu nasýl iþ efendi?" demiþ, "hiç ipe un serilir 

mi?"

- "Serilir" demiþ Hoca, "vermeye gönlün 

olmayýnca ipe un serilir."        

GÜLDÜRÜ USTAMIZ (Nasreddin Hoca)

Taşımalı İlköğretim Uygulaması Kapsamında 7 Taşıma Merkezine 73 (yetmişüç) Yerleşim biriminden 
73 (yetmişüç) araçla 852 öğrencinin taşınması hizmeti satın alma İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası  : 2018/328357
1-İdarenin
a) Adresi   : ÇARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.HÜKÜMET KONAĞI NO:2/B 
VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4628412002 - 4628412514
c) Elektronik Posta Adresi : 204850@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılında Taşımalı İlköğretim Uygulaması 
Kapsamında 7 (yedi) Taşıma Merkezine 73 (yetmişüç) Yerleşim biriminden 73 (yetmişüç) araçla 852 
öğrencinin taşınması Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : VAKFIKEBİR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlk/Orta öğretim 
taşıma merkezi okullar
c) Süresi   : İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Çarşı Mah. Hükümet Binası Kat:3 61400 Vakfıkebir / Trabzon
b) Tarihi ve saati   : 31.07.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişi hattaki araç sayısı kadar aracın olduğunu veya kiralandığını 
belgelendirmek  ve hangi aracın hangi hatta görev yapacağını yazarak çizelgeyi ihale dosyasına 
koymak durumundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Taşıma hatlarında çalıştırılacak  araçlar isteklinin kendi malı veya kiralama olabilecektir. Kiralanacak 
araçların kira sözleşmeleri teklif ile birlikte sunulacaktır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel sektörde her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar VAKFIKEBİR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN8831981

Tonya Doğanspor Kulüp 
Başkanı Zafer Cora 
yaptığı açıklamada; “Yeni 
bir oluşum içerisindeyiz. 
Büyükliman havzasına 
yeni bir heyecan getirmeyi 
hedefliyoruz. Bu doğrul-
tuda kendi yöremizde 
birçok başarılara imza 
atan, kendini kanıtlayan 
Hocamız Gökhan 
Uzungüngör ve ekibi ile 
anlaştık. Oyuncu 
seçiminde de yine bu 
bölgenin oyuncularından 
faydalanma düşüncemiz 

hakimdir. Hedefimiz 3.Lige 
çıkmak ve bu doğrultuda 
başarıya aç, çalışkan ve 
her şeyini Tonya 
Doğanspor'a verecek 
oyuncuları tercih edeceğiz. 
4-5 oyuncu anlaşma 
sağladık. İmza törenleri 
önümüzdeki günlerde 
gerçekleştireceğiz. Teknik 
direktörümüz ile imza 
törenimizi hocamızın 
UEFA Pro Lisans kursun-
da olmasından dolayı 
önümüzdeki hafta gerçek-
leştireceğiz” diye konuştu. 

TONYADOĞANSPOR UZUNGÜNGÖR'E EMANET
Tonya Doğanspor Kulübü, 2018-2019 Futbol Sezonu için, geçmişte birçok 
başarılara imza atarak Beşikdüzüsporu 3.Lige çıkartan, başarılı Teknik Direktör 
Gökhan Uzungüngör ile anlaştı. Yardımcılığını ise Muhammet Çıtlak yapacak.

İlçemizdeki Öğretmen 
Mesleki çalışma 
seminerleri Vakfıkebir 
Fen Lisesi, Vakfıkebir 
Atatürk Ortaokulu, 
Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, 
Vakfıkebir Hikmet Kaan 
İmam Hatip Ortaokulu, 
Vakfıkebir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, 
Vakfıkebir Kemaliye 
Adnan Demirtürk 
İlkokulu'nda devam 
ediyor. Ülkemizin çeşitli 
bölgelerinden gelen 
öğretmenler seminer 
çalışmalarını bu 
okullarımızda çeşitli 
faaliyetlerle tamamlayacaklar. Vakfıkebir ilçe 
Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy okullarımızı 
ziyaret ederek öğretmen arkadaşlarımızın 
çalışmalarını izledi. İlçemizdeki okullarımızda 
yılsonu seminerlerini tamamlamak için gelen 

misafir öğretmenleri ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduğunu söyleyerek 
öğretmenlerimizle kısa sohbetler yapan Samim 
Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her 
türlü sıkıntınızda yanınızda olacağımızı 
bilmenizi isteriz dedi.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev 
yapan öğretmenlerin katıldığı semineri İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy ziyaret ederek öğretmenlerle bir süre sohbet etti.
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Vakfıkebir de "Liseye Geçiş 
Süreci" Konulu Toplantılar, 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Toplantı Salonunda 
Yapıldı. Liseye geçiş süreci 
toplantısına Vakfıkebir, 
Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı 
ilçelerindeki okul müdürleri ve 

rehber öğretmenler katıldı. 
Toplantı Vakfıkebir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi´nde 
yapıldı. Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı İlhan Bal 

başkanlığında Ortaöğretim 
Şube Müdürü Gülsüm 
Memişkaptanoğlu tarafından 
sunum yaptı ve sorular cevap-
landırıldı. 4 İlçenin Resmi-Özel 
Ortaokul Müdürleri, Lise 
Müdürleri ve tercih komisyon-
larında görevli Rehber 

Öğretmenlerin katılımı ile 
gerçekleşen toplantı oldukça 
verimli geçti. Vakfıkebir İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy toplantı sonrası şunları 

söyledi. " Liseye Geçiş Sına-
vında ter döken öğrencilerimizi 
tercih ve yerleşme gibi önemli 
bir süreç bekliyor. Öğrencile-
rimizi bu süreçte en iyi şekilde 
yönlendirmek amacıyla bilgi 
alış verişinde bulunululan çok 
verimli bir çalışma gerçekleştir-
dik. Bu vesile ile toplantıya ev 
sahipliği yapan MTAL Müdürü 
Coşkun Yıldız´a ve katılımcı-
lara teşekkür ediyorum." dedi.

"LİSEYE GEÇİŞ SÜRECİ" 
KONULU TOPLANTI YAPILDI

Sadık AYDIN
Büyükliman Mahallesi Muhtar Adayı

Büyükliman’ı Seviyorum Desteğinizi Bekliyorum...

BAŞHEKİM UZM. DR. KAYHAN İSTİFA ETTİ
Siirt Devlet Hastanesi'nin ilk kadın başhekimi, Hemşehrimiz Uzman 
Doktor Şeyda Kayhan görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

A
nastezi uzmanı olarak görev yaptığı Siirt 
Devlet Hastanesi'ne 1 Mart'ta başhekim 
olarak atandı. Genç yaşında hastanenin 

ilk kadın başhekimi unvanını aldı fakat kentte 
yaşadığı “mahalle baskısı” nedeniyle 
görevinden ayrıldığını açıkladı. İlk icraatının 
özel şirket tarafından işletilen fizik tedavi ve 
rehabilitasyon birimini hastane personeliyle 
çalıştırmaya başlamak olduğunu söyleyen 
Uzm. Dr. Kayhan, “Bu birime devlet, her ay 
400-450 bin liraya yakın para ödüyordu. Kendi 
personelimizle çalıştırmaya başladık. Devleti 
maddi yükten kurtardık ancak birileri rahatsız 
oldu. Baskılar başladı ancak geri adım 
atmadım. Mahalle baskısı yaratıldı. 

Gönderilmeseydim istifa edecek-
tim” dedi. Hastanede çalışan 4 
kişinin adının karıştığı fuhuş 
olayını ortaya çıkarması sonrası 
garip bir şekilde eleştirildiğini 
belirten Uzm. Dr. Şeyda Kayhan, 
şunları söyledi: “Siirt Üniver-
sitesi'nde eğitim gören, yaşları 
18-22 arasında değişen ve maddi 
durumu iyi olmayan öğrencileri 
baskı, tehdit ve parayla 
kandırarak fuhuşa zorladıklarını 
duyunca içim acıdı. Durumu 
emniyete bildirdim. 'Neden 
ramazan günü bunu ortaya 
çıkardın? Siirt için kötü bir imaj 

oldu' gibi şeyler söylenmeye başlandı. Burada 
sanki fuhuş yapan benmişim gibi eleştirildim. 
Hayal kırıklığına uğradım. Bazı tabuları yıkmak 
kolay değil.” Kayhan, Aydın'a atandı.
O İDDİALARI YALANLADI..
Ancak Uzm. Dr. Şeyda Kayhan, bu iddialarla 
ilgili sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada şunları söyledi. Uzm. Dr. Şeyda 
Kayhan, Habertürk Gazetesinde yer alan bu 
açıklamaların kesinlikle kendisine ait 
olmadığını dile getirdi.  Uzm. Dr. Kayhan, 
“Habertürk'te benimle ilgili haberdeki 
açıklamalar kesinlikle bana ait değildir” 
ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ESKRİM ŞAMPİYONASI 
TRABZON'DA YAPILDI
Türkiye Eskrim Federasyonu Tarafından Düzenlenen Süper Minikler Ve 
Minikler Türkiye Eskrim Şampiyonası Trabzon'da Yapıldı.

T
ürkiye Eskrim 
Federasyonu 
tarafından 

düzenlenen Süper 
Minikler ve Minikler 
Türkiye Eksrim 
Şampiyonası ödül töreni  
Yomra Cimnastik ve Spor 
Kompleksi'nde 
gerçekleştirildi.  Ödül 
törenine katılan Trabzon 
Valisi Yücel Yavuz, 
Türkiye Eskrim Federas-
yonunca düzenlenen 
Süper Minikler ve Minikler 
Türkiye Şampiyonasında 
final grubu maçlarını 
izleyerek, kız ve erkek 
kılıç kategorisinde 
dereceye giren 
öğrencilere ödüllerini 
verdi. Onları tebrik edip 
başarılarının devamını 
diledi.  Süper Minikler ve 
Minikler Türkiye Eskrim 
Şampiyonasına 1.200'ü 

sporcu olmak 
üzere, antrenör, 
idareci ve velilerle 
birlikte değişik 
illerden gelen 
yaklaşık  3 bin 
civarında kişi 
katıldı.  Ödül 
törenin ardından 
Yomra Cimnastik 
ve Spor Komp-
leksi'nde incele-
melerde bulunan 
Vali Yavuz,  farklı 
branşlarda spor 
yapan gençlerimiz 
ve aileleriyle bir 
araya gelerek 
sohbet etti.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Ortaöğretim Kurumlarına 
Tercihle Yerleştirme İşlemleri Konusunda Okul İdareci ve 
Öğretmenleri ile Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

KADRO SIKINTISI ÜZÜYOR!
Trabzonspor'da, eksik oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşanıyor.

Y
eni sezon hazırlıklarını 
Slovenya'da sürdüren 
Trabzonspor'da, eksik 

oyuncular nedeniyle teknik 
direktör Ünal Karaman kadro 
sıkıntısı yaşıyor. 
Trabzonspor'da farkı takımlara 
transfer olan, sözleşmeleri 
biterek takımdan ayrılan, 
henüz kampa katılmayan ve 
sakatlıkları bulunan oyuncu 
sayısının fazla olması 
nedeniyle kadro sıkıntısı 
yaşanıyor. 26 kişilik oyuncu 
kadrosu ile Slovenya'ya gelen 
bordo-mavililerde sakatlıkları 
bulunan ve tedavileri devam 
eden oyuncuların dışında 
antrenmanların tamamında yer 
alan oyuncu sayısı 4 kaleciyle 
birlikte 21'lere ulaşıyor.
2 İSİM KATILMADI, 
5 OYUNCU TAKIMDAN 
AYRI KALDI
Bordo-mavililerde izinsiz olarak 
kampa katılmayan Esteban'ın 
yanı sıra Dünya Kupası'nda 
Nijerya milli takımıyla 

mücadele ettiği için ekstra izin 
verilen Ogenyi Onazi'nin 
dışında sakatlığı bulunan 
Castillo, tedavileri devam eden 
ve takımdan ayrı özel program 

dahilinde çalışan Kamil Ahmet 
Çörekçi ile Burak Yılmaz'ın 
yanı sıra Jose Sosa ile Batu-

han Artaslan da 
zaman zaman ya-
şadığı ağrılar ne-
deniyle çalışma-
ların tamamında 
yer almadı.
FORVET VE 
SAVUNMA DA 
SIKINTILI
Trabzonspor'da 
ayrıca farklı 
takımlara transfer 
olan Okay 
Yokuşlu ile Matus 
Bero'nun yanı sıra 
sözleşmeleri biten 
ve takımdan 
ayrılan N'Doye, 
Durica, Hubocan, 

Uğur'un yerine henüz takviye 
yapılmadı. Transfer 
çalışmalarının devam ettiği 
bordo-mavililerde şuanda en 
büyük eksiklik forvet hattı ile 

stoper bölgesinde yaşanıyor. 
Slovenya kampında takımla 
birlikte çalışan kadroda forvet 
hattında sadece Rodallega ile 
genç oyuncu Muhammet Beşir 
bulunurken, stoper olarak ise 
Mustafa Akbaş ile genç isim 
Hüseyin Türkmen yer aldı. 
2017-18 sezonunda mücadele 
eden kadrodan Slovenya 
kampında tüm antrenmanlarda 
takımla çalışan oyuncu sayısı 
11 olurken, kiralıktan dönen 
Luis Ibanez'in yanı sıra genç 
oyuncular Abdulkadir Parmak, 
Ahmet Hakan Sevinç, Alihan 
Tunçer, Bahadır Güngördü, 
Cafer Tosun, Furkan Taş, 
Muhammet Beşir, Murat Cem 
Akpınar ile Yüksel Şişman 
çalışmalarda yer alan diğer 
isimler oldular.
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VAKFIKEBİR'DE GELECEĞİN PİYANİSTLERİ YETİŞİYOR

Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Müdürlüğü ve Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünün katkı-
larıyla açılan piyano kursuna 
12 minik öğrenci başarılı bir 
şekilde devam etti. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın da kursa bir piyano 
alarak destek çıkması öğren-
cilerin ailelerini memnun etti. 
Piyano Kursu Eğitmeni müzik 
öğretmeni Merve Ayhan tara-
fından verilen eğitim meyve-
lerini verdi. Vakfıkebir Gençlik 
Merkezi Konferans Salonunda 
düzenlenen piyano konseri, 
eğitimlerini tamamlayan 12 öğ-

rencinin hünerlerini sergileye-
rek dinleyicilere keyifli dakika-
lar yaşatmasına sahne oldu. 
Piyano Kursu eğitmeni müzik 
öğretmeni Merve Ayhan katkı-
larından dolayı belediye başka-
nına teşekkür etti. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ise yaptığı selamlama 
konuşmasında şunları söyledi. 
“EĞİTİM ALANINDA NE 
ZAMAN BİZE İHTİYAÇ 
DUYULMUŞSA O PLAT-
FORMDA HEP OLDUK”
“Şunu buradan çok rahatlıkla 
söyleyebilirim ki! Biz hem 
Ülkemizin hem de ilçemizin 

geleceğinin yetişmiş nesiller-
den geçtiğine inanıyorum. Bu 
doğruldu da göreve geldiğimiz-
den bu güne kadar eğitim ala-
nında ne zaman bize ihtiyaç 

duyulmuşsa o platformda hep 
olduk. Bundan sonrada olmaya 
devam edeceğiz. Merve hocam 
bize gelerek bu projeden bah-
setti. Bizlerde hiç göz artı et-

meden seve seve destek 
olduk. Asıl başarı onlarındır. Bu 
ilçenin Belediye başkanı olarak 
kamu ve belediye imkanları ile 
bu güne kadar 4 yıl içerisinde 
170 milyon TL. Yatırım yaptık. 
Ama bunların hiçbiri bu akşam-
ki kadar beni mutlu etmedi. Bü-
tün yorgunluğumu şu iki saatlik 
süre içerisinde attım. Çocukla-
rımıza teşekkür ediyorum böyle 
bir etkinliğe merak saldıkları 
için. Ailelerine teşekkür ediyo-
rum. Bu tür etkinlikler çocukla-
rımızın gelişiminde önemli 
etken olacaktır. Toplum içinde 
kendilerini daha iyi ifade etme 

ve özgüven kazanacaklardır” 
dedi. Piyano konserine 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın yanı sıra 
Gençlik Merkezi Müdürü 
Mustafa Turupcu, Halk Eğitimi 
Merkezi Müdür Yardımcısı 
Mustafa Dal, Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcısı Sait Ayhan, 
kurs öğrencilerinin aileleri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. 
Konser sonunda kursu başarılı 
bir şekilde tamamlayan öğren-
cilere kurs bitirme belgeleri 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve öğrencilerin aileleri 
tarafından takdim edildi. 

ALMAN ÇOBAN KÖPEKLERİ YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ
Beşikdüzü Belediyesi ve Alman Çoban Köpeği Derneği'nin organize ettiği yetenek yarışması büyük ilgi gördü.

eşikdüzü İlçe Stadyu-Bmunda yapılan ve toplam 
50 Alman Çoban köpeğinin 
yarıştığı yarışmada önce 
gruplarında dereceye giren 
köpekler belirlenerek 
plaketleri verildi. Ardından 
guruplarında birinci olan 
köpekleri yetenekleri 
sergiledi. Grup birincileri ara-
sında yapılan değerlendirme-
de Önder-Osman Uzun'un 
sahibi olduğu Zibbo isimli 
köpek birinci olurken, Emre 
Dilek'in Gölge isimli köpek 
ikinci, Yasin Kınalı'nın sahibi 
olduğu Asil isimli köpeği 
üçüncülüğü elde etti. Alman 

Çoban Derneği Başkanı 
Boran Aydın, Trabzon ve 
çevre illerden gelerek yarış-
maya katılan yarışmacılara 
teşekkür etti. Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Orhan 
Bıçakçıoğlu ise, “Bugün 
Beşikdüzü ilçemizde çok 
güzel bir organizasyona imza 
attık. Çok güzel bir yarışma 
oldu. Buraya gelen insanla-
rımız köpeklerin bakımı, 
eğitimi ve köpek sporlarıyla 
ilgili bilgi sahibi oldular. Her 
ailenin böyle bir köpek sahibi 
olmasını cani gönülden 
temenni ediyorum. İlçe 
Kaymakamı Cevdet 

Ertürkmen de konuşmasında; 
“Karadeniz Bölgesi'nde böyle 
bir yarışma ilk kez yapılıyor 
ve ben de ilk kez katılıyorum.  
Hepimizin hayatında bir 
köpek olmuştur.  Bu yarış-
maları ben şu açıdan önem-
siyorum; biz evcil hayvan 
özel bir köpek beslemeyi 
bilmiyoruz. Bu imkanı bize 
veren dernek yöneticilerimize 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Yarışmaya ayrıca, 
Jandarma Komutanı Seral 
Doğan, İlçe Spor Müdürü 
Köksal Kocaman, daire 
amirlerinin yanı sıra çok 
sayıda vatandaş katıldı. 
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Kemaliye Mahallesi P.T.T Arkası  
Deniz Sokak No :7   Zemin Kat 

VAKFIKEBİR / TRABZON

0 462 841 56 00
0 462 841 68 22
0 462 841 43 23

DAVETiYE

MAGNET

KARTON ÇANTA

ISLAK MENDİL PROMOSYON ÜRÜNLERİ

MATBU İŞLER BROŞÜR / AFİŞ



Recep Baltürk

Ev ve işyerlerine Servis Yapılır

0462 851 01 01 0505 628 87 88

14 şubat kurtuluş caddesi  VAKFIKEBİR

dönercim
recep usta

851 01010
4

6
2 alo paket

Yemek Çeşitleri

Pide Çeşitleri

Adana Şiş

Tavuk Şiş tavuk döneret döner

Rezervasyon : 0 462 841 21 58
Büyükliman Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi  VAKFIKEBİR

Kahvaltı - Balık Çorbası

Balık Çeşitleri - Balık Kavurma

Balık Sarma - Sac Kavurma

Güveç - Et Sote - Pirzola - Köfte

Tavuk Sote - Tavuk Pirzola - Tavuk Şiş

Meze Çeşitleri - Salata Çeşitleri

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

 Yurtiçi ve Yurtdýþý Uçak Bileti Satýþý  - Araç Kiralama -  Araç Alým - Satým - Fatura Tahsilatý 
Passolig ve Maç Bileti Satýþý - Turkcell - Vodafone - Türktelekom TL Yükleme

Tel: 0 462 841 5 724    Gsm : 0 544 724 5 724   Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com   www.goldturizmcarrental.com

GG GOLD CAR RENTAL 
SEYAHAT ACENTELİĞİ 
TUR. TiC. LTD. ŞTİ.

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 14 Þubat Kurtuluþ Caddesi No: 1/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

> Ahmet KAMBUROĞLU  3'de

TONYA'YA SON SiSTEM CENAZE ARACI
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın girişimleri sonucunda 
Belediyeler Birliği tarafından son sistem cenaze aracı kazandırıldı. 

> Sadık AYDIN 4'de

VAKFIKEBİR'DE GELECEĞİN 
PiYANiSTLERi YETiŞiYOR
Vakfıkebir Gençlik Merkezi müzik kulübü bünyesinde 
piyano eğitimi alan 12 genç, 4 aylık eğitimin sonunda 
gerçekleştirilen konserle göz kamaştırdılar.

> Abdulkadir AYNACİ 7'de

VAKFIKEBiR'DE YAZ FUTBOL 
TURNUVASI BAŞLADI

Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği ve Vakfıkebir Belediyesi'nin 
ortaklaşa düzenlediği 3. Yaz Futbol Turnuvası Karadağ yaylasında 
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın da katılımı ile 
yapılan veteranlar arası futbol müsabakası ile start aldı.


