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KABOTAJ BAYRAMINI KUTLADIK

ÜÇ AYDA ÜÇ YILLIK İŞ YAPILDI

> Sadık AYDIN 7'de

13 OKUL MÜDÜRÜ VE 17 MÜDÜR YARDIMCISININ
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

> 7'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93'üncü yıl 
dönümü tüm yurtta olduğu gibi Vakfıkebir'de de kutlandı. 
Yapılan etkinlikte deniz şehitleri için denize çelenk bırakıldı.

Vakfıkebir'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçe gene-
linde yapılan çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. 

Cemile Kahyaoðlu

Rahmi Durmuþ Þevket Uçar Güngör Karagüzel Mürteza Kýran Mustafa Yýldýrým Mustafa Birol Yüksek

Sezgin Özdin Kadri Alay Hayrettin Deniz Halim Þahin Çetin Zaim

Vakfıkebir İlçesinde 4 ve 8 yıldır aynı okulda görev yapan Okul 

Müdürleri ve Müdür yardımcılarının çalıştıkları okullardaki 

görev sürelerinin dolması nedeni ile yönetmelik gereği görev 

yerlerinde değişiklik yapıldı. Vakfıkebir de 13 okul müdürü ve 

17 müdür yardımcısının görev yeri değişti. > Sadık AYDIN 2'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim 
kurumlarına yeniden 

yöneticiliğe görevlendirme listesi 
yayımlandı. Buna göre, Vakfıkebir 
de 13 okul müdürü ve 17 müdür 
yardımcısının görev yeri değişti. 
Görev süreleri dolan (4 yıllık ve 8 
yıllık) okul müdürleri ve müdür 
yardımcıları için yer değiştirme 
süreci sona erdi. Bununla birlikte 
birçok okul müdürü ve müdür 
yardımcısı görev yeri değişikliğine 
tabii tutuldu.  Milli Eğitim Bakanlığı 
yürürlükteki Yönetici Atama 
Yönetmeliğine göre bir okul 
idarecisinin bulunduğu görev 
yerinde 4 yıllık süre ile görev 
yapıyor. 4 yıllık süresi dolan okul 
yöneticileri yeniden değerlendirmeye 
tabi tutuluyor. Bu süre sonunda aynı 
okulda kalan okul yöneticilerine ek 
puan veriliyor. 8 yılını dolduran 
yöneticiler aynı okulda görev 
yapamıyor. Değişimi zorunlu duruma 
geliyor. Yapılan puan 
değerlendirmeleri sonucunda 
ilçemizde görev yapan okul 
müdürlerinin atandığı okullar ve ilçe 
dışından ilçemize görevlendirilen 
okul müdürleri aşağıda şekilde 
oluşmuştur.  İlçemizde görev süresi 
dolan okul müdürlerine yaptıkları 
görev için teşekkür ediyor, yeni 
atanan okul müdürlerine ve müdür 
yardımcılarına da yeni görevlerinde 
başarılar diliyoruz.
GÖREV YERİ DEĞİŞEN OKUL 
MÜDÜRLERİ;
Cemile Kahyaoğlu; İMKB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) 
Müdürü iken Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü olarak atandı. 
Sezgin Özdin; Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Müdürü iken 
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi (METEM) Müdürü olarak 
atandı. 
Kadri Alay; Vakfıkebir Gülbahar 

Hatun Anadolu Lisesindeki görev 
süresi 4 yıl daha uzatıldı.
Hayrettin Deniz; Beşikdüzü Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü iken 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü olarak atandı.
Halim Şahin; Vakfıkebir 
Büyükliman İlkokulu Müdürü iken 
Tonya Öğretmenevi Müdürü olarak 
atandı.
Çetin Zaim; Trabzon Ortahisar 
Bener Cordan Ortaokulu Müdürü 
iken Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu 
Müdürü olarak atandı.
Rahmi Durmuş; Vakfıkebir Fevziye 
İlk-Ortaokul Müdürü iken Kemaliye 
Adnan Demirtürk İlkokulu Müdürü 
olarak atandı. 
Şevket Uçar; Vakfıkebir Osman Tan 
Ortaokulu Müdürü iken Şalpazarı 
Atatürk İlkokulu Müdürü olarak 
atandı.
Güngör Karagüzel; Tonya 17 Şubat 
Ortaokulu Müdürü iken Vakfıkebir 
Osman Tan Ortaokulu Müdürü 
olarak atandı. 

Mürteza Kıran; Vakfıkebir Çavuşlu 
İlk-Ortaokul Müdürü iken Fevziye İlk-
Ortaokulu Müdürü Olarak atandı. 
Mustafa Yıldırım; Tonya Şehit 
Ayhan Güner İlkokulu Müdürü iken 
Vakfıkebir Büyükliman İlkokulu 
Müdürü olarak atandı. 
Mustafa Birol Yüksek; Vakfıkebir 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü olarak 
görev süresi sona erdikten sonra 
yöneticilik görevlerinde herhangi bir 

kuruma ataması yapılamadı.
Feza Usta; Vakfıkebir Kemaliye 
Adnan Demirtürk İlkokulu Müdürü 
olarak görev süresi sona erdikten 
sonra yöneticilik görevlerinde 
herhangi bir kuruma ataması 
yapılamadı.
GÖREV YERİ DEĞİŞEN MÜDÜR 
YARDIMCILARI:
Mustafa Daloğlu; Vakfıkebir Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki 
görev süresi 4 yıl daha uzatıldı.
Ali Yücel Yıldız; Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesindeki 
görev süresi 4 yıl daha uzatıldı.
Kadir Bekar; Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesindeki görev süresi 
4 yıl daha uzatıldı.
Fatih Limandal; Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulundaki görev süresi 4 yıl 
daha uzatıldı.
Erdem Yıldız; Yalıköy 
Ortaokulundaki görev süresi 4 yıl 
daha uzatıldı.
Mehmet Aydın; Vakfıkebir Kemaliye 
Adnan Demirtürk İlkokulundaki 

görev süresi 4 yıl daha uzatıldı.
Necdet Uçar; Vakfıkebir 
Büyükliman İlkokulundaki görev 
süresi 4 yıl daha uzatıldı.
Mehmet Ayhan; Vakfıkebir 
Cumhuriyet Ortaokulu Müdür 
Yardımcısı iken Vakfıkebir 
Öğretmenevi ASO Müdür Yardımcısı 
olarak atandı. 
Mehmet Akif Sarıyıldız; Ballı Orta-
okulundan Osman Tan Ortaokuluna 

Müdür Yardımcısı atandı.
Selçuk Kahyaoğlu; Vakfıkebir 
Fevziye İlkokulu Müdür Yardımcısı 
iken Vakfıkebir Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu Müdür Yardımcısı 
olarak atandı. 
Ali Baltürk; Vakfıkebir Çavuşlu 
Ortaokulundan Fevziye Ortaokuluna 
Müdür Yardımcısı atandı. 
Muhammet Acar; Vakfıkebir 
Öğretmenevi ASO Müdür Yardımcısı 
iken Çarşıbaşı Halk Eğitimi Merkezi 
Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Neslihan Çakır; Vakfıkebir İMKB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
(METEM) Müdür Yardımcısı iken 
Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi 
Müdür Yardımcısın olarak atandı. 
Orhan Sezer; Vakfıkebir İMKB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
(METEM) Müdür Yardımcısı iken 
Beşikdüzü Fatih Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı 
olarak atandı. 
İbrahim Demirci; Vakfıkebir 
Cumhuriyet İlkokulu Müdür 

Yardımcısı iken Vakfıkebir Halk 
Eğitimi Merkezi Müdür Yardımsı 
olarak atandı. 
Hasan Algan; Vakfıkebir Ballı 
İlkokulu Müdür Yardımcısı iken 
Vakfıkebir Cumhuriyet İlkokulu 
Müdür Yardımcısı olarak atandı. 
Surayya Demirbaş; Vakfıkebir 
Büyükliman İlkokulu Müdür 
Yardımcısı iken Yalıköy İlkokulu 
Müdür Yardımcısı olarak atandı. 

Vakfıkebir'de geçiş üstünlüğü olan yerleri 
bile kullanamıyoruz.
Bu hafta özel bir markete malzeme 
boşaltmak için gelen kamyon, insanların 
kullanımı için yapılmış kaldırımı kullanarak 
geçişleri engelledi. İnsanlar bu kamyon 
yüzünden araçlar için yapılmış olan asfaltı 
kullanmak zorunda kaldılar. Bunun 
üzerine ise kaldırım yetmezmiş gibi 
asfaltın bir bölümünü de kapatarak, 
malzeme boşaltımına devam etti…
Bu nasıl iştir…
Bu hakkı onlara kim verdi…
Emniyeti göreve davet ediyorum…
Bu ve bunun gibi araçları tespit edip, 
gereken cezayı uygulamasını bekliyoruz…
**************
“İPTAL OLDU”
14 Haziran 2019 günü gazetemizde 
yayınlanan, Organize Sanayi için 
yapılması planlanan yol ihalesi, iptal 
oldu…
Gerekçe ise kurumun gerek gördüğü 
durumlarda iptal etme yetkisinin bulunuyor 
olması…
Bu ihalede kurum, bir yerden bir açık 
bulmuş olabilir, hesaplama hatası olabilir. 
Her şeyin olma ihtimali olabilir…
Acaba şimdi bu ihale ne zaman 
yenilenecek…
**************
Havanın ısınması ve okulların kapanması 
ile çocuklar denizde soluğu almaya 
başladı…
Velilerin biraz daha dikkatli olması, 
çocukları denizde iken sürekli onları 
gözetlemesi gerekir…
En ufak bir hata, farklı sonuçları 
beraberinde getirebilir…
Bilinmedik yerlerde denize girmemek, 
yüzme bilmeyenlerin ise hiç denize 
girmemeleri tavsiye edilir…
Kötü sonuçlarla karşılaşmamak dileğiyle…
Denize girilen yerleri temiz tutmak, 
insanımızın görevleri arasındadır.
Hiç kimse atık olan yerde denize girmek 
istemez. Bu temizle özen göstermemiz, 
çekirdek yemek isteyen insanlarınsa, 
yanlarında çöpü atacak bir şey 
bulundurmaları…
Yerler çöp kabuğu atmak için değildir. 
Yürüyüş yolları, adı üzerinde yürüyüş 
yolu, bunun için kullanılmalı, başka bir 
amaç için kullanılmamalıdır…
İlgililere duyurulur…
Bazıları ise, yere çöpü atıyor sonra ise 
çevre temizlik vergisi veriyorum, 
temizlesinler işleri ne? Diyorlar…
Bir atasözü var;
Aslan yattığı yerden belli olur…
Anlamı da şu; İnsanların yaşadıkları yer 
ve davranışları onların nasıl bir insan 
olduğunu ifade eder. Kirli ve pasaklı 
insanlar gerçek hayatında da bu şekilde, 
temiz ve titiz insanlarda gerçek 
yaşamlarında bu şekilde temiz ve 
titizdirler.
Anlayana…
******************
Altgeçitlerimize kirlilikten girilmiyor…

Vakfıkebir sahilinde birkaç tane 

altgeçidimiz var ve bunlardan geçmek 

fazla mümkün değil…

Bunu da yapan kimler; insanoğlu…

Biz millet olarak, yapılmış olana neden 

sahip çıkamıyoruz…

İlçemize başka bir ilden gelmiş biri, yoldan 

karşıya geçmek için altgeçidi kullanmak 

istemiş ama yarı yoldan geri dönmek 

zorunda kalmış…

Neden olduğu belli değil mi?

İlçemizi dışarıdan gelen insanlara çok 

güzel tanıtıyoruz…

Helal olsun bizlere…

13 OKUL MÜDÜRÜ VE 17 MÜDÜR YARDIMCISININ 
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

“GEÇİŞ YOK”

VAKFIKEBiR'iN iLK FAHRi HEMŞEHRiSi OLDU
V

akfıkebir Belediyesinde, 
Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Vakfıkebir 

Belediye Başkan Vekili Özer 
Aktaş, Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz ve 
Vakfıkebir Belediye Meclisi 
Üyelerinin katılımıyla fahri 
hemşehrilik beratını alan J. Kıd. 
Bçvş. Bekir Gündüz bu onura 
layık görülmesinden dolayı büyük 
bir mutluluk duyduğunu ifade 
ederek, bu kararı alan Vakfıkebir 
Belediye aşkanı Muhammet Balta 
ve Vakfıkebir Belediyesi Meclisi 
Üyelerine teşekkür etti. Bir yakının 
cenazesine katılmak üzere il 
dışında bulunan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ise telefonla törene 
katılarak. J.Kd. Bçvş. Bekir 
Gündüz'e bundan sonraki 
yaşamında başarılar diledi. 

Tayini çıkması dolayısıyla ilçeden ayrılacak olan J. Kd. Bçvş. Bekir Gündüz 
Vakfıkebir'in ilk fahri hemşehrisi oldu. 
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KABOTAJ 
BAYRAMINI
KUTLADIK
Bu yıl 93. Yıl dönümünü 

kutladığımız 1 Temmuz 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 
etkinlikleri kapsamında 
Vakfıkebir Balıkçı Barınağında 
protokolünde katılımı ile Kıyı 

Emniyeti Genel Müdürlüğüne 
ait KIYIM 6 isimli arama 
kurtarma gemisi ile denize 
açılarak Vakfıkebir İskelesi 
açığında deniz şehitlerimiz 
adına denize çelenk sunuldu. 
Yapılan törene İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkan Vekili Özer 
Aktaş, Garnizon Komutanı 

Asteğmen Veysel Asıltaş, İlçe 
Emniyet Müdürü Fahrettin 
Satullahoğlu, İlçe Jandarma 
Komutan Vekili Orhan 
Kılıçarslan, Vakfıkebir Liman 
Başkanı Birol Kara ve protokol 

katıldı.
Vakfıkebir Liman Başkanı 
Birol Kara yaptığı 
açıklamada; “1 Temmuz 1926 
yılında Kabotaj Kanunu'nun 
yürürlüğe girdiğini söyleyen 
Kara, "Türkiye limanları ve 
sahilleri arasında yük ve yolcu 
taşıması ile kılavuzluk ve 
römorkaj hizmetlerinin Türk 

vatandaşları ile Türk bayrağı 
taşıyan gemilerle yapılacağı 
belirtilerek, yabancılara 
verilen kapitülasyonlar sona 
erdirilmiştir. Ülkemiz Asya ile 
Avrupa arasında köprü 

vazifesi gören, 
Karadeniz, Ege ve 
Akdeniz gibi stratejik 
öneme sahip denizlerle 
çevrili ve bu denizleri 
birleştiren iki önemli 
suyoluna ve bir iç denize 
sahip, tarih boyunca 
bunların çevresinde 
yaşamış çeşitli 
uygarlıkları 
barındıran, konumu 
gereği günümüz 
dünyasında önemi 
daha da artar bir 
coğrafyaya sahiptir. 
Bu kapsamda Liman 
Başkanlığımızca 
hazırlanan anma 
programı 
kapsamında 

protokolün katılımı ile 
birlikte deniz şehitlerimiz 
anısına denize çelenk 
sunma töreni 
gerçekleştirilmiştir" dedi.
Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta 
ise yaptığı açıklamada; 
“Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul 

edilen ve 01 Temmuz 1926 
yılında yürürlüğe giren Kabotaj 
Kanunu ile Milletimiz 
denizlerinde de egemenlik 
hakkını kazanmış ve bu tarihi 
"Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı" olarak kutlamaya 
başlamıştır.  Bu yasa 
doğrultusunda, 8333 km. kıyı 
uzunluğunda üç tarafı 

denizlerle çevrili olan 
ülkemizde, denizciliğimizin 
geliştirilmesi ve daha iyi 
seviyeye taşınması 
hedeflenmektedir. Ülkemizin 
denizlerde sahip olduğu bu 
zengin potansiyeli en iyi 
şekilde değerlendirerek, dünya 
denizciliğinde hak ettiğimiz yeri 
almamız en büyük dileğimizdir. 

Bu yıl 93. yılını kutladığımız 
Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı'nda tüm şehitlerimizi 
bir kez daha rahmet ve 
minnetle, gazilerimizi şükranla 
anarken, başta denizcilerimiz 
olmak üzere tüm halkımızın 
Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı'nı kutlar, saygılar 
sunarım dedi.”

VEFAT ve

 TEŞEKKÜR

TURUPÇU AiLESi

Vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz.  

Cenazemize bizzat katılıp, telefonla arayıp 

bizleri yalnız bırakmayan  tüm eş, dost ve 

akrabalarımıza teşekkür ederiz.

Aile Bireyimiz;
Mustafa TURUPÇU' nun

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 
93'üncü yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi 

Vakfıkebir'de de kutlandı. 
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Osman KOYUNCU

eşbihte hata olmaz derler, elbette ki Tgerçek dindarları, hocaları ve tebliğ 

görevine siyaseti karıştırmayanları tenzih 

ediyorum. Malum olduğu üzere 

peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamak 

için geldim diyor. Kuran'da yedi ayet 

içeren iki sure vardır, birisi Fatiha, bu 

sure Allah büyüklüğünü,Kim olduğunu, 

azametini ve kulluğun önemini, ikinci 

sure ise maun suresidir ki onda da bir 

kulun diğer insanlar arasındaki ilişkileri, 

yetim hakkını yiyenleri, cimrilik yapanları 

ve namazı doğru kılmayanların halleri 

anlatır.Dinin asıl hedefi Allah sevgisi ve 

güzel ahlaktır. Günümüzde maalesef, 

birçok cahil insanlar birbirlerini siyaset 

veya kendi liderini sevenleri seviyor 

sevmeyenlerden de nefret ediyor, bunun 

için birbirleri ile konuşmayan insanlar 

vardır. Müslüman Allah için sevmeli Allah 

için nefret etmeli. Eğer siyaset için sevip 

siyaset için nefret etmişse bir nevi müşrik 

olur, Allah yerini sevdiği liderini koymuş 

olur. Bu grup içinde maalesef bazı din 

adamları da vardır. Peygamberimizin Ebu 

Cehil' in kapısına yetmiş kez gittiği rivayet 

ediliyor. Nasıl olurda başka siyasi 

partideki kardeşine siyaset, makam ve 

menfaat için düşman olursun. Böyle insan 

nasıl Müslüman olabilir. Siyasi parti din 

değildir, din adamı siyasi görüşünü açıkça 

belli edip karşı tarafı tahrik etmez. Din 

adamının yanına sağcısı da solcusu da 

gelip bir şeyler sorup öğrenmelidir. Bir 

insanın imanını kurtarmak, sahralar 

dolusu koyunları sadaka etmekten daha 

hayırlıdır.  Velev ki din adamından, hangi 

siyasi partiye oy verelim diye sorulursa, 

bu din adamı, kardeşim anayasa 

mahkemesi, YSK ve hukuk sistemimizin 

onay verdiği bütün partilere oy 

verebilirsin, siyaset din değildir demeli, 

onun iradesine karışmamalı.  Doğu 

illerini çok gezdim görevler yaptım, 

Diyarbakır'ı iyi bilirim, halk dindardır ve 

çoğu beş vakit namazını camilerde 

kılarlar. Bir örnek vereyim, önceki 

seçimde HDP Diyarbakır'dan % 85e yakın, 

AKP de Vakfıkebir'den %70e yakın oy aldı. 

Şimdi Vakfıkebir Diyarbakır'dan daha 

dindardır diyebilir miyiz? Siyasiler oy 

almak için her şey diyorlar ve diyebilirler.  

Terörist, vatan haini, din düşmanı falan. 

Bunlara bakan bir Müslüman veya din 

adamı da aynı şeyi derse toplumda huzur 

olur mu? AB, ABD, Japonya gibi ülkelere 

bak, siyasi partiler arasında bu şekilde 

düşmanlık varımı? Siyasi düşmanlıklar 

geri kalmış fakir ülkelerde ve İslam 

âlemindevardır, maalesef Müslümanlar 

lider sevgisi için birbirlerini yiyorlar. 

Benim liderim, benim şeyhim, benim 

tarikatım daha faziletli falan.Maalesef 

bazı din adamları Allah sevgisi yerine 

siyasi lider,dini lider, tarikat lideri 

sevgisiniaşılıyorlar. Çevremize bir 

bakalım, cumhuriyet tarihinin cami, 

imam, kuran kursu sayısı bakımından 

zirvede olduğu bir dönemdeyiz. Niçin 

gençlerde ahlak çöktü, niçin namaz ve 

oruçta azalmalar var,niçin boşanmalar 

zirve yaptı. Siyasiler, düşman üretme 

makinası gibi,iç düşmanlar dış 

düşmanlar, oy vermeyen düşmanlar. Her 

şey düşmanlık, kin ve nefret üzerine 

kurulmuş. Yıllardır şu parti vatan 

hainidir dendi o parti ile işbirliği 

yapanlar hıyanetle suçlandı, sonra kırmızı 

bültenle aranan Osman Öcalan devletin 

televizyonunda açıklama yaptı. Abdullah 

Öcalan Kürtlerin tarafsız olmasını istiyor, 

yani kiminiz CHP'ye oy verirseniz 

kiminizde AKP'ye oy verin demek istiyor.  

Sayın R.T. Erdoğan, bilmiyordum dedi. 

Acaba bu kadar para alan bu hukuk 

tanışanlarının işi ne? Yanlışlık varsa 

kimden hesap soruldu, kimler tutuklandı.  

Demek ki oy almak için her şey meşru, 

zavallı vatandaşlar liderlerin faziletleri 

için kavga etsinler. Kalp kırmak Kâbe'yi 

yıkmaktan daha fenadır. Lider sevgisi için 

bu kadar büyük veballere girilir mi? 

Müslüman veya tüm insanlara şunu 

demeli; oku! Oku! Oku! Allah'ın iki özel 

ismi vardır, Allah ve Rahman (İsra 110). 

Sonsuz Nur olan Allah ve O sonsuz Nurun 

sonsuz tecellilerine Rahman denir. Bu iki 

ismin bileşkesine Vahdaniyet deniyor. 

Vahdaniyetin küçük ölçeklisini Ehadiyet 

denir.  Misal, Güneş vahdaniyet ise, su 

damlasındaki yansıması Ehadiyettir. 

Allah'ın Vahdaniyetinin insandaki 

tezahürü ise özgürlük ve hürriyettir. 

İnsanın kabiliyetleri sınırsızdır Allah bu 

sınırsızlığı şeriatla sınırlamıştır. Hürriyet 

ve özgürlüklere taraf olmayan gerçek 

mümin sayılamaz.  Ey Müslüman, aklını 

kimsenin cebine koyma, sınırsız 

kabiliyetlerini kısır ve noksan insanlara 

emanet edip sınırlama. 

SİYASET VE DİNİ TEBLİĞ

VEDA ETTiLER

Burada bir konuşma yapan 
Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta ve 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, tayinleri çıkan 
hakimlere ve komutanlara 
yaptıkları hizmetlerden dolayı 

teşekkür ederek yeni görev 
yerlerinde başarılar dilediler. 
Başkan Muhammet Balta ile 
Kaymakam Mesut Yakuta, 
“İlçemizde çok hoş birer seda 
bırakarak ayrılıyorsunuz.  
Bundan sonra artık sizler 

ilçemizin birer gönül 
elçisisiniz. Yüce Allah 
yolunuzu açık etsin” dediler. 
Hakim Merve Karataş, Hakim 
Onur İnci, Hakim Emine İnci, 
Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanı Bekir Gündüz ise; 
Vakfıkebir'den görev 
yapmaktan duydukları 
mutluluğu dile getirerek 
kendilerine gösterilen ilgiden 
dolayı teşekkür ettiler. Daha 

sonra Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ve 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta tayinleri çıkan hakimlere 
ve komutanlara hediyelerini 
verdiler.

YAZ FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
Vakfıkebir Öğretmenevi 

arkasındaki suni çim 
sahada başlayan turnuvanın 
açılışına Vakfıkebir Belediye 

Meclis Üyesi Enver 
İskenderoğlu, Vakfıkebir 
Trabzonsporlular Derneği 
Başkanı Hasan Bahadır, AK 
Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
Yeniden Refah Partisi İlçe 
Başkanı Sadettin Çiçek, TVİT 

üyeleri, takım sorumluları ve 
tertip komitesi katıldı. Turnuva-
nın açılış maçı TVİT ile 
Vakfıkebir Genç Refah 

takımları arasında oynandı. 
TVİT açılış maçını 5-2 kazandı.
19 TAKIM MÜCADELE 
EDİYOR 
Dernek Başkanı Hasan 
Bahadır, “Yaz futbol 
turnuvasına katılan tüm 

takımlara başarılar dileriz. 
Ayrıca turnuvaya katılan 19 
takımın sportmenlik, dostluk, 
kardeşlik ve fair play'in hakim 

olduğu müsabakalar 
oynamalarını diliyoruz. 
Çıktığımız bu yolda bizlere 
destek olan herkese teşekkür 
ediyor, futbol turnuvamızın 
hayırlı uğurlu olmasını 
diliyoruz” dedi.

TVİT Vakfıkebir Genç Refah

VAKFIKEBiR'DE
BU ARAÇLARA YASAK YOK

Malzeme boşaltmak için özel bir marketin önüne gelen kamyon, yayaları hiçe sayarak yolu ka-
pattı. Kaldırımın üzerine çıkarak malzeme boşaltmaya devam etti. Araç trafiğini engelleyen 

kamyon, kazaya davetiye çıkarttı. Vakfıkebir Trafik ekipleri Vakfıkebir’de park eden araçlara göz 
yummazken, bu araçlar kaldırım üzerine çıkıp sonrada araç trafiğini zora sokmayı başardı.

Vakfıkebir'de
bu araçlara 

ceza kesilmiyor.

NURBANU iLE iLHAN
DÜNYA EVİNE GİRDİLER
Ayşe ve Öner 

Demirel'in kızları 
Nurbanu ile Saadet ve 
Hamdi Çıtlak'ın oğulları 
İlhan, mutlu beraberlikle-
rini evlilikle noktalayarak 
dünya evine girdiler. 
Nurbanu ile İlhan'ın 
Beşikdüzü Aşiyan Düğün 
Salonunda yapılan muh-
teşem düğün törenine 
eş, dost, akraba ve arka-
daşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. 
Gecenin en önemli olayı 

ise üzerinde genç çiftle-
rin isimlerinin yazılı oldu-
ğu meşhur Vakfıkebir ek-
meğinin kendilerine he-
diye edilmesi oldu. Dü-
ğün törenine katılanlar 
genç çiftlerin mutluluk-
larına tanık olurken ge-
cenin ilerleyen saatlerine 
kadar doyasıya eğlendi-
ler. Bizlerde genç çiftlere 
evlilikle noktaladıkları bu 
mutlu beraberliklerinin 
sağlık, mutluluk ve başa-
rı getirmesini diliyoruz. 

Vakfıkebir'in sevilen esnaflarından Mehmet 
Cemal Topaloğlu'nun eşi, Vakfıkebir Esnaf 

ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Hasan Topaloğlu, Dr. Hikmet Topaloğlu ve 
Vakfıkebir Nüfus Müdürlüğü memurlarından Ali 
Naci Topaloğlu'nun annesi Naciye Topaloğlu (86) 
tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini 
kaybetti. Merhume 
Naciye Topaloğlu'nun 
cenazesi 29 Haziran 
2019 Cumartesi 
günü Vakfıkebir 
Merkez Eski 
Camiinde öğlen 
namazına müteakip 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
Körez Mahallesi'n-
deki aile kabristanlı-
ğında toprağa verildi. 
4 çocuk annesi olan 

Merhume Naciye teyzemize Yüce Allah'tan 
rahmet Topaloğlu Ailesine başsağlığı diliyoruz. 
Cenaze törenine TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum 
Kuruluşu Temsilcileri, İlçe Esnafları ve 
vatandaşlar katıldı. 

NACİYE TEYZEYİ EBEDİYETE UĞURLADIK 

Vakfýkebir Ýlçesi Körez Mahallesinden Ýlçe esnaflarýndan M. 
Cemal Topaloðlu'nun eþi Naciye Topaloðlu (86), tedavi 
gördüðü Ahi Evren Kalp ve Damar Hastanesi yoðun bakým 
ünitesinden çýkamayarak hayatýný kaybetti. 
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

 HABER - İLAN

aradeniz Bölgesi'nin en önemli yayla 

Kşenliklerinden birisi olan KadırgaYayla 
Şenliği; Şalpazarı, Maçka, Beşikdüzü, 

Tonya, Kürtün ve Özkürtün ilçeleri 
belediyelerinin işbirliğiyle 19 Temmuz 2019 
tarihinde düzenlenecek. Konu ile ilgili olarak 
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, 

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, 
Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen ve 
Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut 
biraraya gelerek istişarelerde bulundular. 
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun 
işleri dolayısıyla toplantıya katılamadı.

GENÇLER iÇiN 
YAZ SPOR OKULLARI AÇILDI

Trabzon İl spor merkezleri ve Engelliler İl 
spor merkezleri kapsamında Vakfıkebir 

ilçemizde yaz spor okulları açılışı yapıldı. 
İlçe Gençlik ve spor, Gençlik merkezi ve 
Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılmış olan 
yaz spor okulları, sosyal, kültürel ve 
sanatsal kursların açılışına İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Belediye Başkan vekili Özer 
Aktaş, Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Birol 
Yüksel, AKP Kadın 
Kolları Başkanı ve 
Belediye Meclis Üyesi 
Havva Kurt, Belediye 
Meclis Üyesi Şerafettin 
Furuncu, Gençlik ve 
spor İlçe Müdürü Yunus 
Ali Civil, Halk Eğitim 
Merkezi Müdür 
Yardımcısı Mustafa 
Daloğlu, Tonya Doğan 

spor Başkan yardımcısı Abdullah 
Malkoçoğlu ve vatandaşlar katıldı. 
“GENÇLER BİZİM İÇİN ÇOK 
DEĞERLİSİNİZ, BİZLER YÖNETİCİLER 
OLARAK SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ”
Vakfıkebir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil konu ile ilgili yaptığı 
açılış konuşmasında; “Haziran ayı itibariyle 
okullar yaz tatiline girdi. Gençlerimizin 
tatillerini dolu dolu geçirmeleri için 
açacağımız bu kurslara ilgi alanlarına göre 
kayıt yaptırmalarını ve kurslara devam 
etmelerini istiyoruz. Gençler bizim için çok 
değerlisiniz, bizler yöneticiler olarak sizleri 

çok seviyoruz. Gençlerimizin sokakta 
vaktini boş şekilde geçirmesini istemiyoruz. 
Bu kurslarla amacımız gençlere spor 
yaptırmak, boş zamanlarını değerlendirmek 
ve onlara faydalı olmaktır. Yetenekli 
gençlerimizi belirleyip onların kulüplerde 
değerlendirilmesini sağlamakta amaçlarımız 
ve hedeflerimiz arasındadır. İlçemizde 

açtığımız kurslarımız; 
yüzme, basketbol, 
voleybol, hentbol, 
futbol, masa tenisi, 
batminton teakwondo, 
karate, yelken ve kano 
sportif kurslarımız. 
Gençlik merkezimizde 
açılan kurslarımız; 
Bağlama , gitar, piyano, 
resim, el sanatları, 
halkoyunları, İngilizce 
ve kuran öğretimi 

kursları. Toplamda kursiyer sayımız 378 
kişi. Kurslarımıza kayıtlarımız yüzme hariç 
devam ediyor. Spor faaliyetlerimiz için 
belediyemiz ücretsiz sporcularımıza servis 
imkanı sağladı. Hafta içi hergün saat 13:30 
da çalışmalarımız başlıyor. Yalıköy'den 
hareket eden servisimiz belirlenen 
güzergahlardan çocuklarımızı alarak salona 
götürmektedir. Çalışma sonrası tekrar 
servisle alındıkları yerlere 
bırakılmaktadırlar. Haydi gençler ve 
çocuklar hep beraber spor yapalım ve 
eğlenelim sağlıklı ve zinde olalım diyerek 
sözlerini tamamladı.

KADIRGA ŞENLİĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                         Basın ILN1020936

İHALE İPTAL İLANI
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı 
maddesine göre iptal edilmiştir. 
İhale Kayıt Numarası    : 2019/275028
1- İdarenin
a) Adresi      :KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ 
YILDIZLI MEVKII 61310 AKÇAABAT/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası   : 4624555000 - 4624555083
c) Elektronik posta adresi   : bol10@kgm.gov.tr
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  : 14.06.2019 - 3881
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)  : Büyükliman Postası Gazetesi - 14.06.2019
3- İhale İptal Tarihi    : 02.07.2019
4- İptal nedeni veya nedenleri
İşin niteliği ve miktarı değiştiğinden İhale İptal edilmiştir.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli yayla şenliklerinden 
birisi olan Kadırga Yayla Şenliği'nin tarihi belli oldu.

2019 Yaz Spor Okulları açılış programı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

VAİZ OSMAN ÖZTÜRK GÖRELE'YE ATANDI
Vakfıkebir İlçe Vaizi Osman Öztürk, vaizler için uygulanan rotasyon 
(yer değişikliği) nedeniyle Giresun İli Görele İlçesine atandı.

V
akfıkebir ilçesinde toplam 
8 yıl 3 ay görev yapan 
Vaiz Osman Öztürk'ün, 

vaizler için uygulanan rotasyon 
(yer değişikliği) nedeniyle 
Giresun İli Görele İlçe 
Müftülüğüne, ilçe vaizi olarak 
ataması yapıldı. 31.03.2011 - 
26.06.2019 tarihleri arasında 
Vakfıkebir'de ilçe vaizi olarak 
oldukça başarılı bir görev süresi 
geçiren Vaiz Osman Öztürk, 
camilerdeki vaaz ve irşad göre-
vinin yanısıra ilçe müftülüğü 
bünyesinde gerçekleştirilen dini, 
sosyal ve kültürel faaliyetlerde 
de aktif rol alarak etkin ve 

faydalı hizmetlerde bulundu. 
Daire amirleri, müftülük perso-
neli ve vatandaşlarla olan etkili 
iletişimi, görevindeki ciddiyet 
ve samimiyetiyle, her yaştan 
herkesin sevgi ve saygısını 
kazanan Vaiz Osman Öztürk'e, 
tayininin hayırlı olsun temenni-
siyle, farkındalık ortaya koya-
cak hizmetlerde bulunacağına 
inandığımız yeni görev yerin-
deki çalışmalarında başarı ve 
muvaffakıyetler diliyoruz.
Vaiz Osman Öztürk; 
01.01.1972 yılında Giresun'un 
Çanakçı ilçesinde doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini Çanakçı'da 

okudu. Çanakçı Kur'an 
Kursu'nda 1 yıl eğitim gördü. 
1998 yılında Marmara 
Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi'nden mezun oldu. 
1998-2000 yılları arasında 
Çanakçı'ya bağlı köylerde vekil 
öğretmenlik yaptı. 2001 yılında 
İmam-Hatip olarak Trabzon 
Beşikdüzü ilçesi Dolanlı 
Mahallesi Yeşiltepe Camii'ne 
atandı. 2003 yılında Trabzon 
Akçaabat Dini Yüksek İhtisas 
Kursunu kazandı. 2006 yılında 
kursunu tamamladıktan sonra, 
Kırklareli Vize ilçe vaizliğine 
atandı. 2008 yılında Artvin Hopa 
vaizliğine atandı. 2011 yılında 
atandığı Trabzon Vakfıkebir ilçe 
Müftülüğünde, ilçe vaizi olarak 
31.03.2011 - 26.06.2019 
tarihleri arasında 8 yıl 3 ay 
görev yapan Osman Öztürk, evli 
ve bir kız iki erkek olmak üzere 
üç çocuk babasıdır.

İ
lk olarak Fatih Parkı'na giden 
Başkan Zorluoğlu, burada 
Genel Sekreter Yardımcısı 

Süleyman Gün, ilgili daire 
başkanları ve şube müdürleriyle 
birlikte gezdiği parkta, yüklenici 
firma yetkililerinden çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Firma 
çalışanlarına çevre düzenlemesi 
ve aydınlatma ile ilgili bazı 
önerilerde bulunduktan sonra, 
parkın kısa sürede bitirilmesi 
talebini ilettiği firma yetkilisinden 
söz alan Başkan Zorluoğlu, 
buna istinaden yaptığı sosyal 
medya paylaşımında, 
çalışmaların tamamlanmasını 
takiben eylül ayında parkın 
tekrar hizmete alınacağını 

duyurdu. Buradan, Tanjant 
Caddesi üzerinde yapımı 
devam eden Tam Otomatik 
Otopark inşaatına geçen 

Başkan Zorluoğlu ve 
beraberindekiler, inşaat alanını 
birlikte gezdikleri yüklenici firma 
yetkilisinden çalışmaların son 
durumu hakkında bilgi aldı. 
Başkan Zorluoğlu'na, otoparkın 
araç kapasitesi ve otomatik 
otopark sisteminin çalışma 
prensibine dair bilgiler aktaran 
firma yetkilisi açılış tarihi olarak 
da 2020 yılı nisan ayını öngör-
düklerini ifade etti. Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu da kentin 
otopark sorununun giderilme-
sine önemli ölçüde çözüm 
bulacağını ifade ettiği otoparkın 
Nisan 2020'de Trabzon halkının 
hizmetine sunulacağını yine 
sosyal medya hesabından 
kamuoyuyla paylaştı.

FATİH PARKI EYLÜL 2019, KATLI OTOPARK

NiSAN 2020'DE AÇILACAK
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde sürdürülen 
çeşitli inşaat ve park düzenleme çalışmaları hızla ilerlerken, bu 
kapsamdaki projeleri yerinde görmek isteyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, yenileme çalışmaları süren Fatih Parkı'nda ve 
Tanjant Tam Otomatik Otopark inşaatında incelemelerde bulundu.



Büyükliman
Postası HABER6 05.07.2019

DR. KAMİLOĞLU; 

Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi Aile Hekimi Dr. 

Zafer Kamiloğlu konu ile ilgili 
olarak açıklamada bulundu.
Kanser Taraması nedir:            
Vücudumuzda meydana 
gelebilecek bazı kanser 
türlerinin, henüz önemli 
belirtiler vermeden önce 
bulunabilmesi için yapılan 
tetkiklerdir.
Kanser Taramaları 
neden yapılır:                       
Kanser hastalığının belli türleri 
(kolorektal kanserler, rahim 
ağzı kanserleri, meme 
kanserleri gibi) bazı yaş 
gruplarında sıklıkla görülmeye 
başlar. Bu yaş gruplarına giren 
insanların (özellikle ailesinde 
kanser vakası görülenler) 
özellikle bu tetkikleri 
yaptırmasını öneriyoruz.
Aile Sağılığı Merkezlerimizde 
hangi kanser türleri 
taramaları yapılır:          
Aile Sağlığı Merkezlerimizde 
temelde üç tür kanser taraması 
yapılmaktadır. Bunlar 
Kolorektal (kalın bağırsak ve 
rektum ), Rahim Ağzı 
kanserleri ve Meme Kanseri 
türleridir.    
Kolorektal Kanserler:
Gelişmiş ülkelerde ciddi 
morbidite ve mortaliteye yol 
açan kolorektal kanser, 
ülkemizde en sık görülen ilk 10 
kanser arasında olup önemli 
bir sağlık sorunudur. Kolon ve 
rektum çoğunlukla premalign 
lezyonları barındırır ve 
nispeten kolay erişilebilen 
organlardır. Bu nedenle, 
kolorektal kanser erken teşhise 
uygun bir hastalıktır. Kolorektal 
kanseri gelişmeden önlemek 
ve erken evrede 
yakalayabilmek için tarama 
testleri kullanılmaktadır. 
Kolorektal kanser tarama 
yöntemleri, invazif kanser 
morbiditesi ve mortalitesini 
azalttığı düşünülen ve bu 
açıdan etkinliği kanıtlanmış az 
sayıdaki yöntemlerdendir. Kalın 
bağırsağın (kolon ve rektumun) 
polip ve kanserleri çoğu kez 
iyice büyüyene kadar belirti 
vermezler. Tarama programları 
ile henüz kansere dönüşmemiş 
(premalign) adenomatöz 
polipleri ve erken dönem 
lokalize kanserleri saptamak ve 
tedavi etmek mümkündür.
Kolorektal kanserlerin 
taranmasındaki temel amaç; 
ülke çapında oluşturulacak 
ulusal bir tarama programını 
hedef popülasyona 
uygulayarak, kolorektal 
patolojileri henüz premalign 
veya erken evrede iken tespit 
etmek, etkin ve basit 
yöntemlerle tedavi etmek 
suretiyle de invazif kanser 
sıklığını, buna bağlı morbidite 
ve mortaliteyi düşürerek olası 
karmaşık ve pahalı tedavileri 
önlemektir. Ücretsiz dağıtılan 
GGK kiti kişi tarafından evinde 
ya da ASM' de vb. 
uygulandıktan sonra sadece kit 
içindeki test kaseti, kasetin 
verildiği merkeze 3 gün 
içerisinde geri getirilir. 
Kasetlerin geri getirilme 
işlemini ASM'lerde ilgili Aile 
Hekimleri, TSM'lerde ise 

sorumlu hekimler takip eder.
GGK Testinin pozitif olması 
anormal sonuçtur ve dışkıda 
kan bulunmuş olduğunu 
gösterir. Bu sonuç, kanser 
tanısı değildir, ancak kişinin 
kolonoskopi için uzman 
hekimlerce değerlendirilmesi 
gerektiğini gösterir. Anormal 
sonucun nedeni kolorektal 
kanserden çok, poliplerdeki 
kanama veya hemoroid (basur) 
gibi başka hastalıklardan 
kaynaklanmış olabilir. Sonuç 
anormal çıkarsa, tedavi 
gerektiren bir sorun olup 
olmadığını belirlemek için kalın 
bağırsağın (kolonun) daha 
ayrıntılı bir şekilde muayene 
edilmesi (kolonoskopi) gerekir. 
Bunun için birey ileri 
merkezlerdeki gastroenteroloji, 
genel cerrahi veya 
gastrointestinal cerrahi 
servislerine yönlendirilir. 
Kolonoskopi çekim merkezleri 
(kamu ya da özel merkezlere 
ait merkezler), Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu, Kanser Daire 
Başkanlığı'nca belirlenir ve 
kalite standartları açısından 
denetlenir.
Rahim Ağzı Kanserleri:
Serviks(Rahim ağzı) kanseri 
kadınlarda önemli bir sağlık 
sorunudur. Preinvazif 
lezyonların varlığı ve kolay 
erişilebilir bir organ olması 
nedeniyle de erken teşhise 
uygun bir hastalıktır. Serviks 
kanseri tarama yöntemleri 
invazif kanser insidansını ve 
mortalitesini azalttığı 
düşünülen ve bu açıdan 
etkinliği kanıtlanmış az 
sayıdaki tarama yönteminden 
biridir. Risk altındaki hastaları 
saptayabilmek amacıyla 
önerilen aralıklarla düzenli 
olarak tarama yapılmalıdır. 
Tarama yapılan ve anormal 
sonuç saptanan hastalarda ileri 
inceleme sonuçlarına göre, 
gerekli tedavileri yapılmalıdır. 
Çünkü serviks kanserinin 
insidans ve mortalitesindeki 
azalma sadece taramayla 
değil, taramanın uygun 
tedaviyle birleştirilmesiyle 
sağlanabilir.
Serviks kanserinin 
taranmasındaki temel amaç; 
ülke çapında oluşturulacak 
ulusal bir tarama programını 
hedef popülasyona 
uygulayarak, servikal 
patolojileri henüz premalign 
veya erken evrede iken tespit 
etmek, etkin ve basit 
yöntemlerle tedavi etmek 
suretiyle de invazif kanser 
sıklığını, buna bağlı morbidite 
ve mortaliteyi düşürerek olası 
karmaşık ve pahalı tedavileri 
önlemektir. Ülkemizin altyapısı 
ve olanakları göz önüne 
alındığında ideal yöntem beş 
yılda bir uygulanacak HPV testi 
veya Pap-smear testi ile 
taramadır. HPV DNA'nın 
serviks kanseri ile ilişkisi artık 
kanıtlanmış olup, serviks 
kanserli hastaların %99.9'un 
da HPV DNA varlığı 
gösterilmiştir. HPV testinin 
negatif olması durumunda; 
takip eden beş yıl içerisinde 
servikal kanser olma ihtimali 

çok düşüktür.  Pap-smear testi 
dökülen servikal hücrelerin 
toplanıp incelenmesi esasına 
dayanan sitolojik bir tarama 
testidir. Bu sitolojik tarama testi 
ile henüz semptomatik hale 
gelmemiş olan preinvazif ve 
erken invazif servikal lezyonlar 
saptanır. Pap-smear testleri 
konvansiyonel ya da sıvı bazlı 
olarak yapılabilir. HPV veya 
Pap-smear testi her beş yılda 
bir tekrarlanır. Toplum tabanlı 
kanser taraması yapılan 
bireyler vatandaşlık kimlik 
numaraları ile kayıt edilerek 
mükerrer testlerden kaçınılır.
HPV Testi pozitif olanlara; 
Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu'nca da refleks sitoloji 
bakılabilir ve sonuçlar HPV 
testini çalışan birime bildirilir.
Meme Kanserleri:
Meme kanseri, Türkiye için 
önemli bir halk sağlığı sorunu 
olup, kadınlarda en sık 
rastlanan kanserdir. Meme 
kanserini erken evrede 
yakalayabilmek için, kanser 
mortalitesini azalttığı 
düşünülen ve etkinliği 
kanıtlanmış tarama yöntemleri 
kullanılmaktadır. Bu nedenle 
kanser kontrolünün bir parçası 
olarak, meme kanserinde 
topluma yönelik tarama 
programların uygulanması 
gerekmektedir. Bu taramaların 
yapılması için ülke gerçekleri 
(meme kanseri yaş dağılımları, 
alt yapı sorunları ve maliyet 
gibi) ile uyumlu bilimsel tarama 
standartlarının belirlenmesi ve 
risk altındaki grupların 
taramasının yapılması 
önemlidir. Tarama yapılan ve 
anormal sonuç saptanan 
hastaların, ileri inceleme 
sonuçlarına göre, gerekli 
tedavileri yapılmalıdır. Çünkü 
meme kanserinin 
mortalitesindeki azalma 
sadece taramayla değil, 
taramanın uygun tedaviyle 
birleştirilmesiyle sağlanabilir.
Meme kanserinin 
taranmasındaki temel amaç; 
ülke çapında oluşturulacak 
ulusal tarama programını, 
hedef popülasyona 
uygulayarak, kanser gelişim 
sürecini, henüz klinik bulgular 
ortaya çıkmadan erken evrede 
iken tespit etmek ve kadınlarda 
meme kanserine bağlı morta-
lite hızını düşürmektir. Meme 
kanserinde ideal yöntem iki 
yılda bir uygulanacak mamog-
rafi ile taramadır. Tarama 
sırasında her iki meme için 
ikişer poz film çekilmelidir. 
Tarama filmleri iki ayrı radyoloji 
uzmanı tarafından ve birbirle-
rinden habersiz olarak okun-
malı, kişinin izlenmesinde her 
iki radyoloji uzmanının önerile-
rine de uyulmalıdır. Asıl tarama 
yöntemi mamografi olmakla 
birlikte, mamografinin etkinliğini 
arttırmak amacıyla taramaya 
katılan her kadına klinik meme 
muayenesi de yapılmalıdır. 
Ayrıca toplumda farkındalık 
yaratmak amacıyla 20 yaşın-
dan sonra her kadına kendi 
kendine meme muayenesi 
yapmaları için danışmanlık 
hizmeti verilmelidir.

2018 YILININ 
BAŞARILI GAZETECiLERi BELLi OLDU

Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından her yıl 

geleneksel olarak düzenlenen 
“Başarılı Gazeteciler 
Yarışmasının” 2018 yılı için 
ödül kazananları açıklandı. 
Trabzon Gazeteciler Cemiyet 
Başkanı Ersen Küçük ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Genel 
Sekreter Ayşegül Özdoğan 
Yıldırım, Mali Sayman Fatih 
Turan ile Yönetim Kurulu Üyesi 
Aydın Akdeniz ile tarafından 
açıklanan 2018 Yılının Başarılı 
Gazetecileri şöyle:
1-GAZETE HABER: Meryem 
AKGÜN (Karadeniz)- "Devlet 
vermedi sütle ödediler" 
2-SPOR HABERİ: Erdoğan 
BEKAR (Günebakış) - "Bu 
çocukların canı kime emanet!"
3-SPOR ARAŞTIRMA: Ali 
Osman YÜRÜK (Taka) - 
"Trabzonspor'un tarihi 95 bin 
dolara satılıyor"
4-SPOR RÖPORTAJ: Mehmet 
KARAGÖZ (Karadeniz) - 
"İtalya'da Napoli, Türkiye'de 
Trabzon"
5-GÜNCEL YAZI: Selahattin 
ÖZCAN (Sonnokta) - "Bayrak"
8-SPOR 
FOTOĞRAFI:Tahsincan 
DEVECİ (Taka) - "Bu kin bu 
öfke, bu nefret hiç yakışmadı"

9-MİZAMPAJ: Ömer SALKI 
(Günebakış) - "Uçak denize 
düşecekti"
10-HABER GÖRÜNTÜSÜ: 
Selçuk BAŞAR (DHA) - 
"Köylüler ulaşımını kayıkla 
sağlıyor"
11-TV HABER:Ahmet Çağlar 
Yıldırım (A Haber) - 
"86Yaşındaki Giresunlu Yakup 
dede Afrin operasyonuna 
katılmak için gönüllü oldu"
ZİYAD NEMLİ BÜYÜK 
ÖDÜLÜ:Mehmet Ali Yılmaz
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:Ferrero 
Fındık, CEMSAN-VEİTO
SANAT ÖDÜLÜ:Osman Sınav
SPOR ÖDÜLÜ: Hekimoğlu 
Trabzon FK  (Celil Hekimoğlu)
TEBRİK EDİYORUM
Trabzon Gazeteciler Cemiyet 
Başkanı Küçük yapmış olduğu 
açıklamada şu ifadelere yer 
vererek, “Ödül kazanan isimler 
yapılan oylama sonucu 
hakkıyla ödüle layık 
görülmüşlerdir. Sanat Ödülünü 
ünlü yönetmen Osman Sınav'a 
verdik. Çünkü ilimizde çekmiş 
olduğu 'Sen Anlat Karadeniz' 
dizisi ile Trabzon'un ekonomik, 
sosyal ve kültürel tanıtımına 
katkı vermektedir. Jüri Özel 
Ödülüne layık görülen Ferrero 
Fındık ise en önemli tarımsal 

ürünümüz olan fındığımızın en 
büyük alıcısı ve dış 
satımcısıdır. Sosyal sorumluluk 
projeleri ile başta kadın ve 
çocuklar olmak üzere yaşam 
kalitesinin yükselmesine katkı 
sağlaması ve bunları kamuoyu 
ile paylaşırken basın sektörünü 
önemsemesi bunun için de 
medya ile işbirliği sağlaması 
önemli bir etken olmuştur. 
Manisa, Düzce, Ordu, 
Trabzon'da sahip olduğu 7 
fabrika ve işletme ile yatırıma 
ve istihdama katkı sağlaması 
türü ödüle layık görülmüştür. 
Cemsan – Veito ödüle layık 
görülen bir başka değerimizdir. 
Cemsan Elektrikli Cihazlar 
Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketitrifaze ani su ısıtıcı 
sistemini Türkiye'de ilk kez 
hayata geçirmişlerdir. 1978 
yılında Vakfıkebir'de bir baba 
ve 3 kardeş bu işe 
başlamışlardır. 61 ülkeye 
ihracat yapmaktadırlar. Bu 
ülkeler arasında ABD, Kanada, 
İngiltere, Avrupa ve Orta Doğu 
Ülkelerinin tamamı olmak üzere 
bu işin anavatanı olan Çin'e de 
ürün ihraç etmektedirler. 
Yöremizin bu değeri de iş 
kapasitesi nedeniyle ödüle 
layık görülmüştür. Spor 
Ödülü'nün Hekimoğlu Trabzon 
FK'ya verilmesinin gerekçesi 
şudur, TFF 3. Ligde bu sezon 
66 puanla 1. olarak 
tamamlayarak bir üst lig olan 2 
lige çıkan Hekimoğlu Trabzon 
FK adına bu başarı da önemli 
rolü olan Celil Hekimoğlu'na 
ödül verilmesi uygun 
görülmüştür. Öte yandan 
Meslekte 20 yılını doldurmuş 
ve basın hizmet ödülü alacak 
arkadaşlarımız için yapılacak 
olan bir çalışmanın ardından 
ödülleri kendilerine takdim 
edilecektir” diyerek ödül alan 
herkesi tebrik etti. 

“AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE YAPILAN KANSER TARAMALARI”
Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu, Aile 
Sağlığı Merkezlerinde yapılan kanser taramaları hakkında bilgi verdi.

Bir otelde gerçekleştirilen 
törene Trabzon Valisi 

İsmail Ustaoğlu, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Rektörü 
Süleyman Baykal, Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 
Kalkınma Ajansı Genel Müdürü 
Barış Yeniçeri, , Doğu 
Karadeniz Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Onur 
Adıyaman, AB Komisyonu 
Program Yöneticisi Alexia 
Samuel, protokolün diğer 
üyeleri ve ilgililer katıldı. Vali 
Ustaoğlu buradaki 
konuşmasında, “Avrupa Birliği 
Komisyonu İstihdam ve Sosyal 
Yenilik Programının “Yetenek 
Geliştirme Yolları çağrısı” 
kapsamında ülkemizden ilk kez 
bir projemizin Trabzon'dan 
kurumlarımızın işbirliği ile 
uygulanacak olmasından 
mutluluk duymaktayız. Dijital 
çağ ya da bilgi çağı olarak 
adlandırılan 21. yüzyıldaki 
teknolojik gelişmeler baş 
döndürücü bir hızla devam 
ederken, bu gelişmeler her 
sektördeki iş yapma şekillerini 
baştan aşağı değiştirirken, 
ihtiyaçlara cevap verebilmek 

için yenilikçi uygulamalar 
ortaya çıkmaktadır. Bunun en 
belirgin örneklerinden birisi de 
eğitim sektöründe 
yaşanmaktadır. Özellikle Milli 
Eğitim Bakanlığımızın 
açıkladığı 2023 eğitim 
vizyonunda da, 21. Yüzyılın 
hayatın her alanında hızlı bir 
değişimi beraberinde getirdiği 
vurgulanmış ve yeni eğitim 
modelimiz yenilikçi teknolojilere 
adapte olacak şekilde 
tasarlanmaya başlanmıştır. 
2023 Eğitim vizyonundaki en 
önemli hedeflerden bazıları da 
“Hayat Boyu Öğrenme 
Programlarına Yönelik Nitelik 
ve Erişim Artırılması” ve “Dijital 
İçerik ve Becerilerin Gelişmesı̇” 
hedefleridir. Özellikle 
devletimizin çizmiş olduğu bu 
üst politikalara, yerelde 
kalkınma ajansımız, Karadeniz 
Teknik Üniversitemiz, Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odamız, 
Trabzon İŞKUR, Trabzon Halk 
Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği 
ile katkıda bulunulması valilik 
olarak bizi çok memnun 
etmektedir. DOKA önderliğinde 
kurumlarımızın yerelde böyle 
etkili bir şekilde koordine 

olması ve işbirlikleri 
geliştirilmesi çok önem 
vermekteyiz. Özellikle Trabzon 
ilimizin ve TR90 bölgesindeki 
diğer illerimizin insan 
kaynaklarını önümüzdeki 
yüzyılın dijital gelişmelerine 
adapte olması hem yerelde, 
hem ulusal bazda önemli bir 
önceliğimizdir. Projenin 
geliştirilmesinde öncü rol 
oynayan Kalkınma Ajansımızın 
ve Karadeniz Teknik Üniver-
sitemizin değerli personellerine, 
proje finansmanının %80'nini 
sağlayan Avrupa Birliği 
komisyonuna çok teşekkür 
ediyoruz. Yereldeki 
paydaşlarımız Trabzon Ticaret 
ve Sanayi Odamızın, Trabzon 
İŞKUR'un ve Trabzon Halk 
Eğitim Merkezimizin değerli 
katkılarıyla projenin çok başarılı 
bir uygulama dönemi 
geçireceğini ümit ediyoruz. 
Aynı şekilde, ulusal bazda 
Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğümüzün ve İŞKUR 
Genel Müdürlüğümüzün değerli 
katkılarıyla proje sonuçlarının 
ulusal ölçekte de 
yaygınlaştırılması hepimizin 
ortak dileğidir” dedi.

ONLİNE BECERİ DEĞERLENDİRME PROJESİNİN

AÇILIŞI TRABZON'DA GERÇEKLEŞTiRiLDi
Avrupa Birliği Komisyonunca yürütülen ve 35 ülkeye açık olan EaSI Programı “Upskilling Pathways” teklif 
çağrısı altında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığında 
hazırlanan 'Online Beceri Değerlendirme Aracı' projesinin açılış töreni  Trabzon'da gerçekleştirildi.



Büyükliman
Postası 7 05.07.2019 HABER

ÜÇ AYDA ÜÇ YILLIK İŞ YAPILDI

MÜFTÜ KÖKSAL: 
"ÇOCUKLARIMIZI YETiŞTiRMENiN

ÖTESİNDE DAHA ÖNEMLİ İŞİMİZ YOK"

17 Haziran 2019 tarihinde 
büyük bir coşkuyla başlayan 

8 haftalık Yaz Kur'an 
Kurslarının 3 haftasının geride 
bırakıldığını ifade eden İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
"Ahlaki değerlerin 
kazanımında, mukaddesatın 
korunması eğitiminde ve ahlaki 
aşınmayı önlemede, Yaz Kur'an 
Kursları çok önemli bir görevi 
yerine getirmekte, bir bireyin 
yaşamına dair dindarlığın 
zeminini oluşturmaktadır. 
Ahlakiliğin, etik kaygının hayati 
değer olarak memleketimizde 
varlığını güçlendirerek 
sürdürebilmesi, çocuklarımız, 
velilerimiz, öğreticilerimiz ve 
müftülük olarak bu kurslara 
hassasiyet göstermemize 
bağlıdır." dedi.
"116 mekanı Yaz Kur'an Kurs-
ları faaliyetleri için çocukları-
mızın din eğitimine ayırdık."
Din eğitiminde en önemli 
zaman diliminin, Yaz Kur'an 

Kurslarının faaliyette bulunduğu 
2 aylık dönem olduğunu 
belirten İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, "Bu yıl, devletimizin 
himayesi ve kontrolü altında, 
her yönden sağlıklı nesiller 
yetiştirilmesine yönelik cami,  
Kur'an Kursu, okul, site ve 
gençlik merkezi gibi 116mekanı 
Yaz Kur'an Kursları faaliyetleri 
için çocuklarımızın din 
eğitimine ayırdık. Büyük oranda 
kız ve erkek öğrenciyi ayırdık. 
Aynı sınıfta bulunan öğrenciler 
arasındaki yaş farkını da en 
aza indirdik. Gençler için 3 sınıf 
oluşturduk. Bu sınıflar için 
alanında uzman öğreticiler 
belirledik. 116 hocamızı, 1787 
çocuğumuzun sahih dini bilgiyi, 
sahih kaynaktan öğrenmesi için 
görevlendirdik." dedi.
"Ahlaki zafiyetlerin 
önlenmesi, sağlıklı din 
eğitimiyle mümkündür."
"Anne babalar olarak hepimiz, 
çocuklarımızı, dünya ve ahiret 

tehlikelerine karşı korumak, 
bunun için onları milli manevi 
değerlerle yetiştirmekle görev-
liyiz." diyen Müftü Köksal, "Bu 
büyük sorumluluk etrafında 
kenetlenmeye, iş birliği yapma-
ya, neler öğretildiğine odaklan-
maya, arkadaş çevrelerine 
dikkat etmeye ihtiyacımız ve 
mecburiyetimiz var. Gelecekte 
bu aziz milleti görmek istediği-
miz yer, bizi, çocuklarımızın 
eğitiminde hassas davranmaya 
zorlamalıdır. Kaldı ki, ahlaki 
zafiyetlerin önlenmesi, sağlıklı 
din eğitimiyle mümkündür. 
Toplumsal ezberlerin ve refleks-
lerin ötesine geçerek tam bir 
sorumluluk hatta inisiyatifle 
davranmak, çocuklarımıza 
karşı en önemli ebeveyn 
borcumuz, Yüce Allah'a karşı 
da kulluk görevimizdir." 
sözlerine yer verdi.
"Vakfıkebir'imizin potansiyeli, 
şu anda kurslarımıza devam 
eden 1787 öğrenci kadar 
değildir. Çok daha fazladır ve 
biz bunlara ulaşmaya 
çalışıyoruz."
Okulların tatilde olduğu bu yaz 

aylarında, ihtiyaç duyulan her 
yerde açılan Yaz Kur'an 
Kurslarından her çocuğun 
faydalanabileceğini hatırlatan 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
"Kuşku yok ki, Vakfıkebir'imizin 
potansiyeli, şu anda kursları-
mıza devam eden 1787 öğrenci 
kadar değildir. Çok daha fazla-
dır ve biz bunlara ulaşmaya 
çalışıyoruz. Bunun için de 
sportif faaliyetleri tam bir iş 
birliği ve istişare esasında ilçe 
spor müdürümüzle görüşerek 
saat 13.00'ten sonraya aldık. 
Böylece hem sahih dini bilgiye 
hem de insan için son derece 
lüzumlu olan spor etkinliklerine 
de zaman ayırmış olduk." 
ifadelerini kullandı.
"9 Ağustos'a kadar 
çocuklarımızı bekliyoruz."
Çocuklarımızı yetiştirmenin 
ötesinde daha önemli bir işimiz 
olmadığının altını çizen İlçe 
Müftüsü Köksal, "Bundan sonra 
da 9 Ağustos'a kadar 
çocuklarımızı bekliyoruz. Ne 
kadar çok katılım olursa o 
kadar memnun ve sevinçli 
olacağız. Bu vesile ile Yaz 

Kur'an Kurslarına katılım sağla-
yan çocuklarımıza ve onların 
velilerine, eğitim öğretim 
faaliyetini fedakarca yürüten 
116 hocamıza, okullarda sınıf 
tahsisinde bulunan milli eğitim 
müdürümüze, spor etkinliklerini 
öğleden sonraya planlayan ilçe 
spor müdürümüze, kurs 
açtığımız okulların değerli 
müdürlerine, çocuklarımıza 
ikramda bulunmak için 
desteklerini esirgemeyen 
hayırsever kardeşlerimize ve 
tabi ki, himayesinde 
çalıştığımız Kaymakamımız 
Sayın Mesut Yakuta'ya 
teşekkür ediyor, sağlık afiyet 
diliyorum. 15 Temmuz 
Şehitlerine ve bütün 
şehitlerimize rahmet diliyorum. 
Unutulmamalı, çocuklarımızı 

yetiştirmenin ötesinde daha 
önemli işimiz yok. Kur'an 
Ahlakının egemen kılınması 
için verilen mücadelede, gayre-
timiz ölçüsünde başarılı olaca-
ğımızı ve mükafat kazanaca-
ğımızı bilmek durumundayız." 
şeklinde konuştu. 

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 17 Haziran'da başlayan ve 9 Ağustos'a kadar devam edecek olan Yaz 
Kur'an Kursları ile ilgili yaptığı bilgilendirme ve değerlendirmede; "116 mekanı Yaz Kur'an Kursları faaliyetleri 
için çocuklarımızın din eğitimine ayırdık. Çocuklarımızı yetiştirmenin ötesinde daha önemli işimiz yok." dedi.

eş yıl boyunca ilçe tarihinin en Bbüyük hizmetlerini yaparak kırıl-
ması zor rekorlara imza atan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
seçimin ardından geçen 3 aylık dön-
emde de hiç durmadan çalışmaya 
devam ediyor. Bir yandan kamu yatı-
rımları ile ilgili üst üste müjdeli haberler 
açıklanırken diğer yandan mahalle ve 

yaylalarda alt ve üstyapı çalışmalarına 
büyük bir hızla devam ediliyor. 
Vakfıkebir Hacıköy Mahallesi'nde 
yapılacak olan emniyet müdürlüğü 
binasının ihalesinin yapılarak kazma 
vurulma aşamasına gelmesi, Vakfıke-
bir için büyük bir önem taşıyan Orga-
nize Sanayi Bölgesi yeni yolunun iha-
leye çıkması ilçede büyük bir mem-

nuniyetle karşılanmıştı. Milyonlarca lira 
değerindeki kamu yatırımlarının yanı 
sıra Çarşı Mahallesi Cezaevi Caddesi, 
Büyükliman Mahallesi Hasan Cemil 
Güç Caddesi ve Kirazlık Yeni Mahalle 
Ömer Nakkaş Caddelerinde toprak 
işleri, sanat yapıları, yağmur suyu 
(drenaj hattı), çevre düzenlemeleri, 
parke taşı döşeme ve doğalgaz 

çalışmaları büyük bir hızla devam 
ediyor. Ayrıca Hürriyet Mahallesinde 
beton yol ve yaya kaldırımı, Çarşı 
Mahallesinde parke taşı döşeme, 
Yaylacık-Ballı Mahallesi grup yolunda 
beton yol, Güneyköy Mahallesinde 
beton yol, Yalıköy Mahallesinde parke 
taşı ve çevre düzenlemesi, Çamlık-
Yaylacık-Bozalan Mahalleri grup 

yolunda beton yol, sanat yapısı,  
Kemaliye Mahallesinde parke taşı 
döşeme ve sanat yapısı çalışmaları 
gerçekleştirildi.  Vakfıkebir Belediyesi 
yayla yollarında ve çok sayıda mahalle 
yolunda yol bakım ve onarım çalışma-
larıda yaparak “Seçimden seçime 
değil, 5 yıl boyunca 365 gün çalıştık” 
sloganını harfiyen yerine getiriyor. 

 “Seçimden seçime değil, 5 yıl boyunca 365 gün çalıştık”



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.

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad. 
No: 119          Vakfıkebir / TRABZON 0462 202 66 66(

VAKFIKEBiR'iN iLK FAHRi HEMŞEHRiSi OLDU

YAZ FUTBOL TURNUVASI BAŞLADIVEDA ETTiLER

GENÇLER iÇiN YAZ SPOR OKULLARI AÇILDI

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

> 4'de

> Sadık AYDIN 4'de

> Vedat FURUNCU 2'de> Sadık AYDIN 5'de

Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü 
ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ortak yapılan 2019 Yaz Spor 
Okulları açılış programı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Toplam 14 yıldır 
Trabzon'da görev 
yapan, 2 yıldır da 
Vakfıkebir İlçe 
Jandarma Komu-
tanlığı görevini 
yürüten, tayini 
çıkması dolayı-
sıyla ilçeden 
ayrılacak olan J. 
Kd. Bçvş. Bekir 
Gündüz Vakfıke-
bir'in ilk fahri 
hemşehrisi oldu. 

Tayinleri çıkması dolayısıyla Vakfıkebir'den ayrılarak yeni görev yerlerine 
gidecek olan Hakim Merve Karataş, Hakim Onur İnci, Hakim Emine İnci, 
Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı Bekir Gündüz, İlçe Jandarma 
Komutanlığında görev yapan Orhan Kılıçaslan, Fuat Danacı, Tamer Akdere ve 
Şener Yumuk için Ramada Otel'de bir veda yemeği düzenlendi.

Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği ve Vakfıkebir Belediyesi'nin ortaklaşa 
düzenlediği 4. Yaz Futbol Turnuvası Vakfıkebir suni çim sahada start aldı.


