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SANAYiCi VE iŞADAMLARI
VAKFIKEBiR'DE BULUŞTU BAŞKAN KESKiN; 

iŞKUR'DAN MESLEKi DANIŞMANLIK SEMiNERi

BAŞKAN BALTA'YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

“SORUNLAR ANCAK 
Trabzon'lu ve Vakfıkebir'li Sanayici ve 

İşadamları, Cemsan Elektrikli Cihazlar San. ve 
Tic. Ltd. Şti Firmasının ev sahipliğinde 

Vakfıkebir'de bir araya geldiler.

İŞKUR Vakfıkebir 
Hizmet Merkezi 

tarafından, Trabzon 
Üniversitesi 

Vakfıkebir MYO 
öğrencilerine 

yönelik mesleki 
danışmanlık 

semineri 
düzenlendi.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün minik öğrencilerinden, 
Belediye Başkanı Muhammet Balta'ya teşekkür ziyareti.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen 

seçimden mevcut başkan Mehmet Keskin, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

“BÖYLE 

İNSANLARDA VAR”
Bu hafta Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 

bir olaya şahit oldum…

Hastanede 75 gündür yatmakta olan bir 

hasta, yakınları tarafından hastanemizi 

Bakanlığa şikayet etmiş…

Hastamızın hastanede bütün tedavileri 

uygulanmış, her türlü rahata 

kavuşturulmuştur…

Bu şikayetin amacı ne biliyor musunuz?

Hastanın; hastalığı iyileşiyor ve hastayı 

hasta yakınları eve getirmek istemiyor…

Şikayetin temel amacı bu…

Şimdi bu hasta, hastanede yatacak, bir 

yatak işgal edecek ve başkalarının 

hakkını da kullanmış olacak…

Hastaneye yatması gereken başka bir 

hasta, bu hasta yüzünden belki de 

yatamayacak…

Bu hastayı evde bakamayacaklarmış ta, 

biraz daha hastanede yatsın diye 

hastanemizi şikayet ediyorlar…

Aslında bu tür insanlara iyilik 

yapmayacaksın ki, insanlar ne olduğunu 

anlasınlar ama hastane işte mecburen 

derman olmaya çalışıyorlar…

İnsanlarımızdan biraz daha anlayış 

bekliyoruz…

Haklı olduklarında her yere müracaat 

edebilirler. En doğal haklarıdır. İnsanlar 

haklarını her zaman arasınlar ama fuzuli 

olan şikayetlerde mide bulandırıyor…

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

CHP Vakfıkebir İlçe Kongresi yapıldı…

Mehmet Keskin yeniden başkan seçildi…

Yönetimini tanıttı. Genç, dinamik ve 

çalışkan bir yönetim olmuş oldu…

Başkan Keskin kongrede yapmış olduğu 

açıklamalarda hem Türkiye'deki 

yapılanları eleştirdi hemde 

Vakfıkebir'deki yapılmayanları…

Yeniden başkan seçilen Mehmet Keskin'i 

tebrik ediyoruz…

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

Şalpazarı zoru başardı…

Helal olsun Başkan Refik Kurukız'a…

Şalpazarı'na yeni belediye binasını 

kazandırmış oldu…

Belki Şalpazarı bu bina yapımıyla bir 

hayli zorlanacaktı ama başkan her şeye 

rağmen zoru başarmış oldu…

Mesela Vakfıkebir'de bir Belediye 

binamız var…

Karşısında bulunan yerde hem bazı 

birimler hemde başkanın çalışma ofisi ve 

meclis toplantılarının yapıldı salon 

mevcut…

Belediyenin karşısında bulunan yer, 

geçen ki dönem yeniden tadilat 

olmuştu…

Belediye binamız yeniden yapılacaktı, 

seçim için kullanılan vaatlerden bir tanesi 

idi ama kentsel dönüşüme bırakıldı…

Bu yıl ise belediyenin dışı sadece 

mantolama yapıldı…

Şalpazarı zoru başarabiliyor ama bizler 

bir şey yapamıyoruz…

Önümüzde birkaç yıl daha var…

Bir ara yaparız…

SANAYiCi VE iŞADAMLARI VAKFIKEBiR'DE BULUŞTU

T
rabzon Üniversitesi Vakfıkebir 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
ve İŞKUR Vakfıkebir Hizmet 

Merkezi Müdürlüğü ortaklığında 
öğrencilere yönelik, İş ve Meslek 
Danışmanlığı, İş Arama Becerileri, 
CV Hazırlama, Mülakat Teknikleri, 
İşbaşı Eğitim ve Girişimcilik Eğitimi 
Programları hakkında bilgilendirme 
semineri verilmiştir. İş ve meslek 
danışmanları Sevilay Çolakoğlu ve 
Belkıs Köse yaptıkları sunumda;  
“İşverenlerin önüne bir pozisyon için 
onlarca iş başvurusu gelecektir. Bir 
forma işverenin bakacağı süre 
maksimum 30 saniyedir ve sizin 
onlarca kişi içinde seçilenler 
arasında olmanızı sağlayacak şey 
CV'nizi sunuş şeklinizdir.” dediler. 

Elenmemek için neler yapılması 
gerektiği, yanlış ve doğru 
düzenlenmiş CV örnekleri üzerinde 
duruldu. İş mülakatlarında yöneltilen 
“İşletmemizi kolay buldunuz mu?”, 
“Buraya gelirken zorluk 
yaşamadınız umarım?”, “Maaş 
beklentiniz nedir?”, “Daha önce 
çalıştığınız iş yerinizden neden 
ayrıldınız?” gibi soruların tuzak 
sorular olduğunu belirttiler.  Bu 
sorulara en uygun yanıtların neler 
olduğu hakkında önemli bilgiler 
verdiler. Öğrencilere “İş 
görüşmelerine gittiğiniz işletme 
hakkında mutlaka bilgi edinerek 
gidiniz. Görüşmelere çok geç ya da 
çok erken gitmeyiniz.” gibi 
tavsiyelerde bulundular.

iŞKUR'DAN MESLEKi DANIŞMANLIK SEMiNERi

C
emsan Elektrikli Cihazlar 
San. ve Tic. Ltd. Şti Firması 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Osman Albayrak ve Genel Müdürü 

Cemil Albayrak'ın ev sahipliğinde 
düzenlenen kahvaltıya, Trabzon 
Arsin Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Erkut 

Çelebi, Trabzon Arsin Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Trabzon Arsin OSB 
Sanayicileri, Beşikdüzü OSB 

Sanayicileri, Büyükliman 
Sanayicileri ve Organize Sanayi 
Bölge Müdürleri katıldı. Kahvaltıda 
Trabzon'daki sanayicilerin sorunları 
ve gelecekte yapılacak yatırımlar 
hakkında bilgi alışverişinde 
bulunuldu. Bu tür toplantıların her ay 
düzenli olarak yapılmasının 
Trabzon'un sanayisine ve 
ekonomisine yapacağı katkı 
vurgulanırken, yüksek katma değerli 
ürün üretmek için ortak karar 
doğrultusunda hareket edileceği 
konuşuldu. Kahvaltıda söz alan 
Trabzon Arsin Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Erkut Çelebi,“Amacımız, sektördeki 
iş adamlarımızı bir araya getirerek, 
sanayicilerimizin ortak sorunlarına 
çözüm bulunmasına katkı 
sağlamaktır. Bu tür kaynaşma 
programlarının aralıklarla devam 
etmesini arzu ediyorum. Bu 
organizasyonu düzenleyen başta 
Osman Albayrak ve Cemil Albayrak 
olmak üzere tüm katılımcılara 
teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Trabzon'lu ve 
Vakfıkebir'li 
Sanayici ve 
İşadamları

Vakfıkebir MYO 
öğrencilerine yönelik 
mesleki danışmanlık 
semineri düzenlendi.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü'nün Koordinatörlüğünde ve 

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfının ortaklığında yürütülen 
Eğitimin Yıldızları HOPO Projesi 
Yarışması kapsamında Vakfıkebir 
Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu 
4/E sınıfı öğrencileri, öğretmenleri 

Mürüvet Albayrak rehberliğinde 
“Gelecek Bizim” adlı projeyi 
yürütüyorlar.  Projenin amacı; 
öğrencilerin kendilerini tanımalarını 
sağlamak,  hayal güçlerini geliştir-
mek, yeni fikirler üreterek girişimcilik 
özelliklerini ortaya çıkarmak, 
üreterek öz güvenlerini artırmak. 

“BU PROJE İLE ÖĞRENCİLER 
İÇİN DÜŞÜNÜLEN HEDEF” 
Öğrenciler proje kapsamında aile 
ekonomisine katkıda bulunmak ve 
bir ürüne katma değer 
kazandırmanın yollarını bir örnekle 
görme açısından ilçemiz pazarına 
giderek zeytin aldılar.  Daha sonra 

pazardan aldıkları zeytini 
sofralarında yemek üzere 
işlemlerden geçirerek hazır hale 
getirdiler. Öğrenciler hayallerindeki 
oyuncakları ailelerinin yardımı ile 
tasarlayıp yaptılar. Öğrenciler kendi 
oyuncaklarını yaparak aile bütçesine 
katkıda bulunmanın yanında 

aileleriyle farklı bir etkinlik ile 
hoş vakit geçirdiler. Yine 
proje kapsamında 
öğrencilere Giresun 
Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Önder Başuslu 
tarafından Girişimcilik 
konulu seminer verildi. 
Öğrenciler girişimcilik ile 
ilgili merak ettiklerini Önder 
Başuslu'ya sorarak konu 
hakkında fikir sahibi oldular.

GELECEK BiZiM PROJESi FARK YARATACAK

“Gelecek Bizim” adlı projeyi
yürüterek özgüven kazanıyorlar.
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BAŞKAN KESKiN; “SORUNLAR ANCAK
ORTAK AKILLA ÇÖZÜLEBİLİR”

Vakfıkebir Ramada Otel'de 
düzenlenen ilçe kongresine 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı 
Güzide Uzun, Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis Uzun, 
Belediye Meclis Üyeleri, Eski 
Belediye Başkanları, İlçe 
başkanları ve yönetim kurulu 
üyeleri, STK temsilcileri, AK 
Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
Yeniden Refah Partisi İlçe 
Başkanı Saadettin Çiçek, İyi 
Parti İlçe Başkanı Alpaslan 
Beşli, Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Osman Şerit ve çok 
sayıda partili katıldı. Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından Divan 
Kurulu oluşturuldu. CHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin yaptığı açılış 
konuşmasında şunları söyledi.
ÜLKEMİZİN GENEL DURUMU 
İÇLER AÇISI
18 yıllık AKP iktidarı ve tek 
adam rejiminin sonucunda 
ülkemiz ne durumdadır, ilçemiz 
ne durumdadır? Ülkemizin 
durumu içler açısı.  17 yılda 
emekçi halkımızın alın teri bir 
avuç yandaşa gitti. Ekonomimiz 
iflas etti. Dış borç; 2002 den bu 
gün 130 milyar dolar  %350 
artarak 453 milyar dolar oldu. 
İşsizlik; %8.3 den %14 çıktı. 
Karşılıksız çek; 2.2 milyar Tl 
den 30 milyar Tl ye çıktı. AKP 
döneminde borcunu 
ödeyemeyen 2,5 milyon kişi 
hapse düştü. Tüketicilerin 
banka borcu; 6,6 milyar Tl den 
600 milyar Tl oldu. Vatandaş 
kazandığını değil, geleceğini 
harcamaya mahkûm oldu. Aile 
gelirinin borca oranı; %4,7 den 
%60'a çıktı. Her aile, evine 
giren paranın yarısından 
fazlasını borcuna veriyor. Ayın 
ilk gününde parasız kalıyor.
ÇİFTÇİMİZİN DURUMU 
PERİŞAN; Çiftçilerin banka 
borcu 5,1 milyar Tl den 90 
milyar Tl oldu. Tarımı bitiren 
ithal ürünlerle çiftçimize rekabet 
şansı bırakmayan AKP 
çiftçimizin 18 kat daha 
borçlanmasına neden oldu.
YOKSULLUK SINIRI; 1155 Tl 

den 6725 Tl'ye çıktı.
AÇLIK SINIRI; 380 Tl den 2065 
Tl'ye çıktı.  Ne yazık ki 
ülkemizde son günlerde ciddi 
toplumsal travmalar yaşanıyor. 
Geçtiğimiz günlerde Antalya'da 
yaşanan, ondan önceki hafta 
İstanbul'da yaşanan ve daha 
öncesinde kendisini yakan, 
çocuğuna pantolon alamadığı 
için intihar eden insanlarımız… 
Bunun temelinde işte bu 
ekonomik sorunlar var.
 ADALETE GÜVEN KALMADI; 
Hukukun üstünlüğü endeksinde 
ülkemiz 113 ülke arasında 
99'culuğa düştü. Basın 
susturuldu. Basın özgürlüğü 

sıralamasında 180 ülke 
arasında 151. Sıradayız. Halen 
110 gazetecimiz cezaevinde 
yaşıyor. 700 bin çocuk suça 
sürüklendi. 600 bin çocuk 
mağdur oldu. Çocukların cinsel 
istismara uğrama oranı % 450 
arttı, kadına yönelik şiddet 
%1500 arttı. Boşanmalar % 45, 
fuhuş % 850 arttı. Adam 
öldürme % 300, cinsel taciz % 
500 arttı. Uyuşturucu bağımlılığı 
% 700 arttı. Demek ki her şeyi 
dini kurallarla açıklamaya 
çalışmakla toplumsal yozlaşma 
önlenemedi aksine arttı. Esas 
olan eğitimdir. Ve insani 
değerlerdir. EĞİTİM;  2018 Pısa 
Raporu'nda Türkiye OECD 
ortalamasının altında, okuma 
becerileri alanında ortalama 
puanımız: 453,37 OECD 
ülkesinin ortalama puanı ise 
487. Fen'de ortalama puanımız: 
458, 37, OECD ülkesinin 
ortalama puanı ise 489 olarak 
belirlendi. Matematik alanında 

ortalama puanımız: 459, 37, 
OECD ülkesinin ortalama puanı 
489 oldu. Dünyada yalnız, 
itibarı kalmamış bir ülke. Halkın 
seçtiklerinin yerine, kendi 
seçtiklerini atayan bir iktidar. Bu 
tablo Türkiye'ye yakışan bir 
tablo değildir.      
VAKFIKEBİR İLÇEMİZİN 
DURUMUNA BİR BAKALIM
Vakfıkebir'de 2800 aile yardıma 
muhtaç, 1600 genç (18-24 yaş 
arası) işsiz. Vakfıkebir'de 
çiftçimiz geçinemiyor, bankalara 
ve tefecilere borçlandı. Fındık 
bahçeleri icra yolu ile satılık. 
Fındık üreticisi sahipsizdir. 
1 litre süt, 1 litre su fiyatına 

satılıyor. Üretici fabrikaya süt 
verip yem alıyor, yılsonunda 
fabrikaya borçlu çıkıyor. Esna-
fımız bankadan faizli para çe-
kip, tefeciden para alıp çek se-
net ödüyor. Her üç esnaftan biri 
icralıktır. İşyerleri kapanacak 
duruma geldi, utanıcından 
kapatamıyor. Emeklimiz, asgari 
ücretlimiz, açlık sınırının altında 
yaşıyor.
İLÇEMİZİN GENEL VE YEREL 
YÖNETİMİNE BAKTIĞIMIZDA;
İki yılda Vakfıkebir'de 20 yılda 
yapılamayanlar yapılmış. 
Mahalle yolları betonlanmış. 
Camilere temizlik yardımı 
yapılıyor. Okulların çatıları 
onarılmış. Hastane büyütülmüş. 
İlçe tarım binası yapılmış vs.
Şimdi halkımız adına soruyoruz; 
halkımızın size yıllardır verdiği o 
güçlü desteğin karşılığı bu mu? 
Başarı bu mu? Bu mu 
vizyonunuz? Vakfıkebir bu 
kadarını mı hak ediyor?  Biz 
diyoruz ki; bu yapılanları büyük 

başarı görmek tarihi kökleri ve 
misyonu ile büyük bir ilçe olan 
Vakfıkebir'e haksızlıktır.  
Vakfıkebir'i yönetenler büyük 
düşünmek zorundadır. İlçemizin 
ekonomisini büyütecek, 
istihdam sağlayacak yatırımlara 
öncelik vermek zorundadır. 
Değerli dostlar; CHP olarak biz 
yıllardır çözüm önerilerimizi 
halkımızla paylaşıyoruz. Bura-
dan bir kez daha tekrarlayalım. 
İlçemizin ekonomisini büyüt-
memiz için, istihdam yaratma-
mız için olmazsa olmazımız 
OSB, liman ve çikolata fabrikası 
projesidir.  1999 yılında 
Vakfıkebir OSB Trabzon'un 2. 

OSB'si idi. Bizden sonraki şinik 
OSB bitti. Beşikdüzü OSB bitti. 
Vakfıkebir'de tamamlanırsa 
yüzlerce gencimiz orada iş 
sahibi olacak. Ama Vakfıkebir 
halkı 1999 yılından bu yana 
oyalandı. Hani Üniversal 
çimento sanayi aş (EMBA) 
yönetim kurulu üyesi Mete 
Bülgün, bize 5 milyon ton 
kapasiteli liman yapacaktı. 
Dönemin AKP yöneticileri 
tarafından müjde şeklinde lanse 
edilen bu liman projesi ne oldu? 
Bizim önerdiğimiz çikolata 
fabrikası için süt, fındık, 
tereyağı Vakfıkebir'de var, ama 
siyasi zayıflık var. Gençlerimize 
istihdam yaratacak, süt ve 
fındık üreticisinin ürünü 
değerlenecek, yüzü gülecek. 
Ama maalesef siyasi irade 
kulağının üstüne yatıyor, 
yıllardır bizi duymuyor. Sahil 
ilçesi olmanın avantajından 
ilçemiz ekonomik olarak 
yararlanamıyor. Dünyaca ünlü 
Vakfıkebir ekmeğinin satışı 
yeterince yapılamıyor; bunun 
için sahil geçiş yolu üzerinde 
ekmeğimizin ve yöresel 
ürünlerimizin satışının 
yapılabileceği oturma, 
dinlenme, eğlenme ve yeme 
yerleri olan tesisler 
yapılmalıdır. Turizm bacasız 
fabrikadır. Karadağ Yaylası'na 
tesisler yapılarak yaz ve kış 
turizmine açılacaktır. Tarihi 
iskelemize eski işlevi 
kazandırılmalıdır. İlçemize 
yakışan kapalı pazaryeri, altı 
otopark olacak şekilde bir an 
önce yapılmalıdır. Kültür ve 
sanata ilerleme tesislerle 
mümkündür. Şehirlerarası 
terminalimiz modern terminale 
dönüştürülmeli.
SORUNLAR ANCAK ORTAK 
AKILLA ÇÖZÜLEBİLİR
Diğer siyasi partilerin, 
sendikaların, STK'ların, 
odaların, muhtarların herkesin 
görüş ve önerilerini alın 
diyoruz. Akıllı insan aklını 

kullanır, daha akıllısı ise 
başkalarının da aklını kullanır. 
Ülkemiz için, ilçemiz için ay-
dınlık günler dileklerimizle tek-
rar hepinizi saygı ile selamlıyo-
rum. Bütün bu sorunların çözüm 
bulması, halkımızın rahat bir 
nefes alması için çözüm CHP 
iktidarıdır. CHP'nin çatısı altında 
bulunmak, her zaman büyük bir 
gurur vesilesidir. Fakat bizlere 
önemli sorumluluklar da 
yüklemektedir. Bu sorumluluğun 
bilincinde olarak; Türkiye 
Cumhuriyeti'nin harcındaki 
kurucu değerleri korumak ve 
ileriye taşımakta kararlıyız! 
Ülkemizin sigortası olan 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kur-
tuluş Savaşı'na uzanan kökle-
rinden gelen mirası özümse-
yerek, Atatürk ilkelerinin simgesi 
altı okun ışığında, ülkemizi 
aydınlık yarınlara taşımak için 
yılmadan çalışmaya devam 
edeceğiz! Bu duygu ve 
düşüncelerle ilçe kongremize 
onur veren, tüm katılımcılara 
saygılarımı sunuyorum dedi.
“SARAY REJİMİNİN İHTİYAÇ-
LARINI, TALEPLERİNİ 
KARŞILAMAYA YÖNELİK 
BÜTÇE HAZIRLANIYOR”
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya ise yaptığı konuşmasında; 
“Kongremizin önce ilçemize 
sonra partimize ve 
memleketimize hayırlar ve 
uğurlar getirmesini temenni 
ediyorum. İlçe Başkanımız 
Mehmet Keskin Bey'i gerçekten 
kutluyorum. Yönetim Kurulu 
arkadaşlarımız sahneye çıktığı 
an hem gururlandım hem de 
umutlandım. Genç pırıl pırıl bir 
ekip yarattı. Sayın Başkanım 
partim adına, Vakfıkebir adına 
gerçekten umutlanmamı 
sağladı. Hepsine yürekten 
teşekkür ediyor, kutluyor ve 
başarılar diliyorum. Görevlerini 
tamamlayıp genç arkadaşlara 
görevi teslim eden arkadaş-
larımıza da şükranlarımızı 
sunuyorum. Bu partiye verilen 
her emek kutsaldır. Çok yücedir. 

Çok değerlidir. O yüzden emek 
veren herkesi şükranla anmak 
zorundayız. Şuan bilindiği gibi 
mecliste bütçe görüşmeleri 
devam ediyor. Görüşmelerde 
partimizin her bir milletvekili 
ülkemiz adına, bölgemizin 
insanları adına doğru bildiği, 
yapılmasını istediği görüşlerini 
açık yüreklilikle ortaya koyuyor 
ve mücadelemizi veriyoruz. Şu 
an Mecliste 1 trilyon 96 milyar 
TL.'lik devasa bir bütçeyi 
onaylıyoruz. Bu bütçede 88 
buçuk milyar TL. Kamu 
yatırımları için ayrılan pay var. 
Ama ne yazık ki ülkemizin faiz 
borçları için 139 milyar TL. Faiz 
borcu için ayrılan para var. 
Bütçede maalesef Emekli yok. 
Emekçi yok. İşsizlik yok. Çiftçi 
yok. Üretici yok. Böle bir bütçe 
hazırlanıyor. Saray rejiminin 
ihtiyaçlarını, taleplerini 
karşılamaya yönelik bütçe 
hazırlanıyor. Halktan uzak, 
halkın sorunlarından, halkın 
çözüm bekleyen dertlerinden 
uzak bir bütçe gerçeği ile karşı 
karşıyayız. Bizler CHP'li 
milletvekillerimizle ile birlikte 
bütün eksiklikleri, bütün 
noksanları mecliste gündeme 
getirip halkımızı bilgilendirmeye 
ve güçlü muhalefetimizi, 
itirazımızı yapmaya çalışıyoruz. 
Bu anlamda mücadelemizi 
veriyoruz. Değerli arkadaşlar, 
Türk siyaseti yeni bir yola girmiş 
durumdadır. Sizlerinde bildiği 
gibi AK Parti içinden şuanda 2 
tane farklı siyasal parti kuruluş 
çalışmasına başladı. Bir tanesi 
kuruldu. Diğeri de kurulma 
aşamasında. AK Parti sancılı 
günler geçiriyor. 17 yıldır 
yönettikleri bu ülkeyi çok 
sıkıntılı bir noktaya taşıdılar. Bu 
gün toplumda kimle konuşsanız 
Ak parti iktidarından mağdur 
olmuştur. Artık çöküş 
başlamıştır. Bunların devri 
bitiyor. Onun için birlik 
beraberlik içinde, hiç kimseyi 
ötekileştirmeden hareket 
ederek CHP'yi hep birlikte 
iktidara taşıyacağız. Bundan hiç 
kimsenin kuşkusu olmasın. 
Kongrelerimizin İlçelerimize, 
İlimize ve ülkemize hayırlar 
getirmesini diliyorum dedi.”
Yapılan konuşmaların ardından 
Başkan Keskin 'in yeni yönetim 
kurulu şu şekilde oluştu:  Aynur 
Alış, İsmail Alp,  Göksal Anlaş, 
Olcay Bahadır, Güven Kurt, 
İbrahim Ethem Ofluoğlu, 
Gökhan Turt, Zafer Turutoğlu, 
Volkan Türkel, Özdemir Uludüz, 
Osman Yener, Nur Zaman.

Ahmet Kaya 
CHP Trabzon Milletvekili

Güzide Uzun 
CHP Trabzon İl Başkanı

Muhammet Şişmanoğlu Adil Yılmaz Birol Fettahoğlu Divan Kurulu

Mehmet Keskin İlçe Başkanı

CHP İlçe Yönetimi

“SARAY REJİMİNİN İHTİYAÇLARINI, TALEPLERİNİ 
KARŞILAMAYA YÖNELİK BÜTÇE HAZIRLANIYOR”

ÜLKEMİZİN GENEL DURUMU İÇLER AÇISI
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Osman KOYUNCU

Bir ülkenin geleceği o ülkenin yetişmiş 

insan gücü ve ekonomisinin 

büyüklüğü ile orantılıdır. Eğitimli ve 

yetişmiş insan varlığı o ülkenin 

geleceğinin garantisidir. Hükümetin 

gayesi dindar bir nesil yetiştirmekmiş. 

Sormak lazım acaba hangi eğitim sistemi 

ile bu nesil yetiştirilecek.  Yeni Akit yazarı 

A. Dilipak, millet bizlere bakarak dinden 

soğuyor diyor. Yapılan anketlere göre suç, 

cinayetler, hırsızlık ve uyuşturucu gibi 

olaylarda son on yılda yüzde bine yakın 

artış vardır. Her yerde cami, imam, Kuran 

kursu ve imam hatip okullarının bu kadar 

artmasına rağmen niçin namaz 

kılanlarda oruç tutanlarda büyük bir 

azalış ve cinayetlerdeki bu artış var,bu 

durum eğitim sisteminin çöktüğünü 

gösterir.

  Resmi açıklamalara göre,üniversite 

imtihanında yaklaşık 629 bin kişi barajın 

altında kaldı. 15 bin kişi yarım net puan 

bile yapamadı.  Matematikte 40 soruda 

ortalama 4.7 doğru, fizikte 14 soruda 

1.03, kimyada 13 soruda 0.96 biyolojide 

13 soruda 1,29 vs.Bu eğitimsiz gençlik 

dindar olsa ne yazar. Liseyi bitirenlerin 

bir kısmı, dört işlemi bile doğru 

yapamıyorlar ve aynı zamanda dinide 

bilmiyorlar. Gelişmiş ülkelerde 30-35 bin 

keline ile konuşan ve okuyan gençlik var, 

bizde ise 3 bin dolayında kelime haznesi 

ile okuyup konuşuyorlar.  Uluslararası ilk 

500 giren bir üniversitemiz bile yok.

Yolsuzluklar aldı başını gidiyor, 

yolsuzlukların yapılmadığı neredeyse 

hiçbir birim yoktur.  Adalet yerlerde 

sürünüyor, adalete güven son 50 yılın en 

alt seviyesinde, ekonomide de önünü 

gören yok. Her şeyde fiyatlar artıyor fakat 

hükümetin verilerine göre enflasyon 

düşüyor. Dünyanın hiçbir yerinde 

böylefiyatlardaki artışa karşı enflasyonun 

düştüğü bir ülke yok. Bu 

ekonomikşartlarda 100 bine yakın 

emekli,bin liranın altında maaş alıyor. 

Bütün ekonomimiz dış borçlarla ayakta 

duruyor. Üretmeden zenginleşen,dış 

borçlarlaayakta duran bir millet olduk. 

   Komşularla sıfır sorunla yola çıkan 

hükümet şimdi ise sorunu olmadığı ülke 

kalmadı. Komşular bitti şimdi sorunlar 

Libya'ya uzandı.  Kaddafi'nin petrolleri 

millileştirmesi ile ABD, İtalya, İngiliz ve 

Fransız şirketlerine vermeyi 

durdurduğunda olaylar başlamıştı.  

Irak'ta olduğu gibi küresel akbabalar 

Libyapetrollerini sömürmek için savaş 

çıkartılar, sonra yaklaşık yüz kabile 

arasına fitne sokarak iç savaşı 

körüklediler. 28 Şubat 2011'de Berlin'de 

dönemin Başbakanı Erdoğan, “NATO'nun 

Libya'da ne işi var demişti. Sonra 

NATO'nun müdahalesine bizim 

gemilerimizde katılmıştı.  Türkiye bütün 

komşuları ile problemli hale geldibari 

Libya'da küresel güçlerin oyunundan uzak 

duralım. Sanırım bu son on yılda, İslam 

âlemi tarihinde hiç çekmediği kadar 

sıkıntı çekti. Cumhurbaşkanı'nın TRT'deki 

canlı yayında “Libya yönetiminden askeri 

yardım çağrısı gelirse Türk askerinin 

bölgeye gidebileceğini” söylemesi, 

Türkiye'yi Suriye'den sonra yeni bir askeri 

operasyon emrivakisiyle karşı karşıya 

bırakıldı. Türkiye nereye gidiyor?

TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?

Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 
Kur'an Eğitimi ve Öğretimi gören 4-6 yaş 

grubu minik öğrencileri temsilen bir grup 
öğrenci, İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal ve 
Kur'an kursu öğreticileri Fatma Kopal ve 
Zübeyde Al ile birlikte Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'yı makamında 
ziyaret ederek Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu eğitim kompleksinin yapımında 
verdiği desteklerinden dolayı kendilerine 
teşekkür ettiler. İlçe Müftülüğü'nün gözetim, 
denetim ve himayelerinde, hayrî hizmetleri 
yürütmek amacıyla kurulan 'Hacı Ziya 
Habiboğlu Derneği' tarafından 17 Eylül 2015 
tarihinde temeli atılarak yapımına başlanılan 
ve 29 Eylül 2019 tarihinde de Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve bazı devlet 
erkanının katılımıyla hizmete açılan Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu, ilçe müftülüğüne bağlı 
olarak eğitim öğretim hizmeti vermektedir. 
Vakfıkebir Kirazlık 
Mahallesi Sahil Camii 
arkasında, devlet 
karayoluna 300 metre 
uzaklıkta bulunan Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu 
eğitim kompleksi, 8000 m² 
toplam inşaat alanı 
üzerinde 250 öğrenci 
kapasiteli eğitim binası ile 
164 öğrenci kapasiteli yurt 
binası olmak üzere iki ayrı 
bloktan oluşuyor. 600 m² 
alan üzerine kurulu 7 katlı 
164 öğrenci kapasiteli yurt 
binasında; 40 yatakhane, 

misafirhane ve öğretmen odaları yanında 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Okul Öncesi 
Dönem Din Eğitimi Projesi kapsamında, 4-6 
yaş grubu 120 öğrencinin Kur'an eğitimi ve 
öğretimi göreceği derslikler bulunuyor. 600 m² 
alan üzerine kurulu 250 öğrenci kapasiteli 
eğitim binasında ise, kütüphane, 4 hafızlık 
sınıfı, 2 hafızlığa hazırlık, 4 yüzüne sınıfı, 1 
yabancı dil sınıfı, 1 serbest çalışma sınıfı, 120 
m²'lik mescit, 240 m²'lik yemekhane, 200 
öğrenci kapasiteli konferans salonu, 8 adet 
öğretmen odası, toplantı salonu, yönetici ofisi, 
300 m²'lik kapalı spor salonu, kütüphane ve 
150 m²'lik kantin ve kafeterya bulunuyor. 
Bugünkü değeriyle yaklaşık 15 milyonluk 
maliyete sahip modern eğitim kompleksinde 
ayrıca 4-6 yaş grubu öğrenciler için yaklaşık 
1000 m²'lik alan üzerinde çocuk parkı, 15 
araçlık otopark, basketbol ve voleybol sahası 
ile dinlenme yerleri de yer alıyor.

BAŞKAN BALTA'YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

BAŞKAN ZORLUOĞLU 
'HANIMELi ÇARŞISI'NI ZiYARET ETTi

Kadınların üretime katılması 
ve ekonomiye katkı 

sağlaması amacıyla 
Hamamizade İhsan Bey Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen 
etkinlikte, Başkan Zorluoğlu ve 
eşi stantları tek tek gezerek el 
emeği göz nuru ürünleri 
incelediler. Çok sayıda el 
emeğinin sergilendiği ve satışa 
sunulduğu 'Hanımeli Çarşısı'nı 
ziyaret edenler, Başkan 
Zorluoğlu ve Hanımefendiye 
yoğun ilgi gösterdi.  Etkinlikte 
kısa bir değerlendirme yapan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Murat Zorluoğlu, “Birbirinden 
kıymetli el emeği göz nuru 

ürünlerin sergilendiği ve 
satışa sunulduğu bu tür 
etkinlikleri çok önemsiyoruz 
ve sayılarını artırmak 
istiyoruz. Kadınların 
hayatın her alanında yer 
almaları ve üretime katıl-
malarını çok önemsiyoruz 
ve bu konuda projeler 
geliştiriyoruz. Büyükşehir 
Belediyesi olarak kadınla-
rımıza her alanda destek 
olmaya devam edeceğiz” 

ifadelerini kullandı.

“SİMİTÇİ MERCAN” BÜYÜLEDİ 

Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi, İnsan Hakları 

Haftasına yönelik hazırlamış 
olduğu tiyatro gösterisini 
Osman Tan Ortaokulu ve 
Cumhuriyet Ortaokulu 
öğrencilerine oynadı. 350 
öğrencinin izlediği oyundan 
önce avukat Ozan Karagöz 
tarafından öğrencilere İnsan 
Haklarına yönelik konferans 
verildi. Büyük ilgiyle takip 
edilen ve soru cevap 
yöntemiyle bitirilen konferans 

öğrenciler tarafından ilgiyle 
takip edildi. Öğrenciler İnsan 
Hakları ve sorumluluklarına 
yönelik bir meslek elemanı 
tarafından bilgilendirilmiş olup 
aynı zamanda meslek 
tanıtımına yönelik bir çalışma 
niteliği ortaya koymuş oldu. 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Cemile Kahyaoğlu 
yaptığı açıklamada; “İlçe 
genelindeki okullarımızdaki 
öğrencilerle ortaya koyulan 
oyun öğrencilere hem haklarını 
hemde sorumluluklarını 

bilmeleri açısından farkındalık 
oluşturdu. 2019-2020 Eğitim 
Öğretim Yılının ilk döneminde 
üçüncü oyununu sahneye 
koyan tiyatro ekibi hem 
akademik başarı hemde sosyal 
ve kültürel faaliyetlerin bir arada 
yürüdüğünün ve kültürel 
faaliyetlerin akademik başarının 
anahtarı olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu anlamda 
öğrencilerimize, velilerimize ve 
eğitmenimiz Lale 
İskenderoğlu'na teşekkür 
ediyoruz dedi.

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN
HASTALARA ZiYARET

lçe müftülüğünü temsilen İlçe İVaizi Ekrem Akbaş, 
beraberinde imam hatipler 
Ahmet Elbir, Nurettin Karaca, 
Davut Ertürk ve Osman 
Haliloğlu ile birlikte, ilçeye bağlı 
Hacıköy Mahallesi'nde ikamet 

eden hasta vatandaşlar Hacı 
Muhammet Sinan, Hacı 
Abdurrahman İskender ve Ali 
Kuleyn'i evlerinde ziyaret ettiler. 
Ziyarette hasta vatandaşlara 
geçmiş olsun dileğinde bulunan 
ziyaretçi grubu, kendileriyle bir 

süre sohbet etti, hâl ve 
hatırlarını sordu, durumları ile 
ilgili bilgi aldı. Hastalara sağlık-
afiyet, sabır ve metanet 
temennisinde bulunan 
ziyaretçiler, yakınlarına da 
kolaylıklar diledi.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün, hastalara ve hasta yakınlarına ziyaretleri devam ediyor.
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MİNİK ÖĞRENCİLER 
'YERLi MALI HAFTASI'NI KUTLADILAR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
'Okul Öncesi Dönem Din 

Eğitimi Projesi' çerçevesinde, 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne 
bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda Kur'an Eğitimi ve 
Öğretimi gören 4-6 yaş grubu 
minikler için kursta 'Yerli Malı 
Haftası' etkinliği düzenlendi. 
Kaymakam Mesut Yakuta ve 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın gün içerisinde 
belirlenen programları, İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal'ın da il 
dışında olması dolayısıyla 
katılamadıkları etkinliğe İlçe 
Vaizi Ekrem Akbaş, Kur'an 
kursu öğreticileri ve din 
görevlileri iştirak ettiler.
MİNİKLER PAYLAŞMANIN 
SEVİNCİNİ YAŞADILAR
Kursta görev yapan Kur'an 

kursu öğreticilerinin 
öncülüğünde, yerli malının 
önemine dikkat çekmek 
amacıyla düzenlenen etkinlikte, 

öğrenciler aileleri ile birlikte 
evlerinde hazırlayıp getirdikleri 
yöresel yiyecekleri önce masa-
larının üzerinde sergilediler 
daha sonra birbirlerine ikram 

ettiler. Etkinlikte oldukça neşeli 
ve mutlu oldukları gözlenen 
minikler, bir yandan yerli 
malının önemini anlama ve 
kavrama imkanı bulurken, diğer 
yandan da nimetleri 
paylaşmanın sevincini birlikte 
yaşamış oldular.

98 ÖĞRENCİ EĞİTİM-
ÖĞRETİM GÖRÜYOR
İlçe müftülüğüne bağlı olarak 
eğitim öğretim hizmeti veren 

Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'nda, 6 sınıfta 98 
öğrenci Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın 'Okul Öncesi 
Dönem Din Eğitimi Projesi' 
çerçevesinde Kur'an Eğitimi ve 
Öğretimi görüyor. İlçe 
Müftülüğü'nün gözetim, 
denetim ve himayelerinde, 
hayrî hizmetleri yürütmek 
amacıyla kurulan 'Hacı Ziya 
Habiboğlu Derneği' tarafından 
17 Eylül 2015 tarihinde temeli 
atılarak yapımına başlanılan ve 
29 Eylül 2019 tarihinde de 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş ve bazı devlet 
erkanının da katılımıyla 
hizmete açılan Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu, Kirazlık 
Mahallesi Sahil Camii 
arkasında, devlet karayoluna 
300 metre uzaklıkta, 8000 m² 
toplam inşaat alanı üzerinde, 

250 öğrenci kapasiteli eğitim 
binası ile 164 öğrenci kapasiteli 
yurt binası olmak üzere iki ayrı 
bloktan oluşuyor. 600 m² alan 
üzerine kurulu 7 katlı 164 
öğrenci kapasiteli yurt 
binasında; 40 yatakhane, 
misafirhane ve öğretmen 
odaları yanında Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın Okul Öncesi 
Dönem Din Eğitimi Projesi 
kapsamında, 4-6 yaş grubu 
120 öğrencinin Kur'an eğitimi 
ve öğretimi göreceği derslikler 
bulunuyor. 600 m² alan üzerine 
kurulu 250 öğrenci kapasiteli 
eğitim binasında ise, 
kütüphane, 4 hafızlık sınıfı, 
2 hafızlığa hazırlık, 4 yüzüne 
sınıfı, 1 yabancı dil sınıfı, 
1 serbest çalışma sınıfı, 120 
m²'lik mescit, 240 m²'lik 
yemekhane, 200 öğrenci 
kapasiteli konferans salonu, 
8 adet öğretmen odası, toplantı 
salonu, yönetici ofisi, 300 m²'lik 
kapalı spor salonu, kütüphane 
ve 150 m²'lik kantin ve 
kafeterya bulunuyor. Bugünkü 
değeriyle yaklaşık 15 milyonluk 
maliyete sahip modern eğitim 
kompleksinde ayrıca 4-6 yaş 
grubu öğrenciler için yaklaşık 
1000 m²'lik alan üzerinde çocuk 
parkı, 15 araçlık otopark, bas-
ketbol ve voleybol sahası ile 
dinlenme yerleri de yer alıyor.

BAŞKAN ÇOBANOĞLU, “KIŞ LASTİĞİ ve
KIŞ BAKIMI ÖNEMLİ” 
Çobanoğlu, kış lastiği 

uygulamasının can ve 
mal güvenliği açısından 

önemli olduğunu bildirdi. 
Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, yaptığı 
açıklamada; “Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve 2012'de 
yürürlüğe giren Araçların 
Yüklenmesine İlişkin Ölçü 
ve Usuller ile Tartı ve Boyut 
Ölçüm Toleransları 
Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine göre 
şehirlerarası yollarda ticari 
araçlar için kış lastiği takma 
zorunluluğu uygulaması 1 
Aralık 2019 Cumartesi günü 
başlamış olup 1 Nisan 2020 
Pazartesi günü sona erecektir. 
Sürücülerin can ve mal 
güvenliği açışından kış 
lastiği kullanmaya 
hassasiyet göstermeleri 
önemlidir. Ayrıca 
yapılan denetimlerde 
ticari araçlarına kış 
lastiği taktırmayanlara 
625 lira para cezası 
kesileceğini de 
hatırlatmak isteriz. Ceza 
miktarı yeniden 
değerleme oranı 
çerçevesinde 1 Ocak 2020 
itibarıyla güncellenecek. 
Kamyon, çekici, tanker ve 
otobüs türü araçların tahrikli 
dingilleri üzerindeki tüm 
lastiklerinin; kamyonet, 
minibüs ve otomobillerin tüm 
lastiklerinin, ayrıca seyir 
esnasında değiştirilmek 
zorunda kalınan lastiklerin 
yerine takılacak lastiklerin de 
kış lastiği olması zorunlu. 
Araçta patinaj zinciri 

bulunması veya kullanılması 
kış lastiği zorunluluğunu 
ortadan kaldırmıyor. Kamyon, 
çekici, tanker ve otobüslerde 
kış lastiği diş derinliğinin 4, 
kamyonet, minibüs ve otomobil 

türü araçlarda kış lastiği diş 
derinliğinin 1,6 milimetreden 
az olmaması gerekiyor. 
Denetimlerde diş derinliği, 
lastik sırtının ortasına en yakın 
dişlerden ölçülüyor” dedi.
ARAÇLARIN 
KiŞ BAKIMI DA ÖNEMLİ 
Sürücülere yaklaşan kış 
öncesi araç bakımlarını 
yaptırmaları gerektiği 
konusunda da hatırlatmalarda 
bulunan, Vakfıkebir Şoförler ve 

Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu şunları söyledi: 
“Radyatör sistemindeki 
suyun donmaması için 
antifriz kullanılmalıdır. 
Soğutma sistemini 
korozyana karşı korumak 
için yaz-kış kullanılması 
gereken antifriz, kışın 
soğutma sisteminin 
donmasını önler. Kış 
mevsimi önceden hava 
filtresini kontrol etmek, 
temizlemek veya 
kullanılmayacak 
durumdaysa değiştirmek 
gerekir. Yaz aylarında 
genişleyen V kayışı, 

özelliğini kaybeder. Kayışı 
germeniz mümkünse gerek 
kullanın, aksi takdirde kayışı 
değiştirmek gerekir. Çünkü 
gevşek kayış şarjı etkiler. Ön 

cam sileceklerinin kış 
aylarının zorlu koşulla-
rında iyi performans 
göstermesi için 
aşınmışsa değiştirilmesi 
gerekir. Yazın bunaltıcı 
sıcaklarında silecekler 
çabuk aşınmış olabilir. 
Silecekleriniz aşın-
mışsa, kendinizden 
kolayca değiştire-
bilirsiniz. Böylece 
yağmurlu ve karlı 

havalarda görüşünüz önemli 
ölçüde artar. Camı 
temizlemeye yarayan fıskiyeler 
sudaki kireç nedeniyle 
zamanla tıkanabilir. 
Fıskiyelerin uçlarını bir iğne 
yardımı ile açabilirsiniz. Alkol 
içermeyen uygun bir cam 
silecek sıvısı, cam yıkama 
sistemini sıfır dereceye kadar, 
donmaktan koruyabilirler. 
Şoför esnafımıza kazasız 
sağlıklı günler dilerim” dedi.

“EVLİLİĞE İLK ADIM”
SEMiNERLERi BAŞLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
"Huzurlu Aile, Güçlü 

Toplum, Güvenli Gelecek" 
projesi kapsamında, ailenin 
sağlam temeller üzerine 
kurulması, korunması, 
güçlendirilmesi ve huzurlu bir 
şekilde devamının sağlanması 
amacıyla Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosu 
koordinesinde, yeni evli ve 
evliliğe ilk adımı atacak çiftlere 
yönelik düzenlenen dört 
haftalık 'Evliliğe İlk Adım' 
seminerlerinin ilki ilçe vaizleri 
Hatice Semiz ve Ekrem Akbaş 
tarafından verildi. İlçe 
müftülüğü seminer salonunda 
verilen ilk gün seminerinde 
katılanlara, ailede ve eşler 
arasında sevgi, merhamet, 
adalet ve emanet bilinci gibi 
aileyi ayakta tutan değerler 
hususunda bilgiler verildi. 
Pazartesi günleri 09.00 ile 
12.00 saatleri arasında, günde 
iki seminer olmak üzere dört 
hafta süre ile devam edecek 
olan 'Evliliğe İlk Adım' 
seminerlerinde, yeni evli ve 
evliliğe adım atacak çiftlere 
'Nikâh ve Sorumlulukları', 

'Evlilik: Ahirete Uzanan 
Birliktelik', 'Ailemin İletişim Dili', 
'Ailede İffet ve Mahremiyet', 
'Yuvamız Merhamet Ocağı 
Olsun', 'Çocukla Şenlenen 
Yuvalar', 'Evlilikle Büyüyen 
Ailem', 'Ailede İffet ve 

Mahremiyet', 'Çevre 
Bilinci ve Tüketim Ahlakı' 
ana konu başlıkları 
altında ailenin sağlam 
temeller üzerine 
kurulması, korunması, 
güçlendirilmesi ve 
huzurlu bir şekilde 
devamının sağlanması 
amacıyla Kur'an ve 
sünnet ışığında bilgiler 
verilecek. Seminerlere 
katılmak isteyen yeni 
evli ve evliliğe adım 
atacak çiftlerin, İlçe 
Müftülüğü Aile ve Dini 

Rehberlik Bürosuna müracaat 
ederek isimlerini yazdırmaları 
yeterli olacak. Programlanmış 
seminer süresini 
tamamlayanlara seminer 
sonunda sertifika verilecek.

Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 
Kur'an Eğitimi ve Öğretimi gören 
4-6 yaş grubu minikler 'Yerli Malı 

Haftası'nı kutladılar.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunca yeni evli ve evliliğe 
adım atacak çiftlere yönelik düzenlenen "Evliliğe İlk Adım" seminerleri başladı.
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HAYIRLI OLSUN DEDiLER

Ziyaret sırasında konuşan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, 
“Vakfıkebirimizin asayişi, 
insanlarımızın huzur içerisinde 
yaşaması ilçemizin gelişmesi 
için büyük önem taşıyor. 
Bundan önce olduğu gibi 

bundan sonrada ilçemizin huzur 
içerisinde olması için hep 
birlikte çalışmaya devam 
edeceğiz. Yeni Emniyet 
Müdürümüz genç, hizmet aşkı 
ile dolu ilçemizi tanıyan bir 
kardeşimiz. Başarılı olacağına 
yürekten inanıyorum. Yeni 

görevi hayırlı olsun” dedi. 
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürü 
Merthan Çelikdağ ise Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve Belediye Meclisi Üye-
lerinin ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
kendilerine teşekkür etti.

KIRAN MAHALLE CAMii'NDE
SABAH NAMAZI BULUŞMASI

akfıkebir İlçe Müftülü-Vğü'nün, ilçedeki camilerde 
program dâhilinde sürdürdüğü 
'Sabah Namazı Buluşmaları' 
kapsamında, ilçe müftülüğüne 
bağlı Kıran Mahalle Camii'nde 

'Sabah Namazı Buluşması' 
gerçekleştirildi. İlçe Müftülü-
ğünü temsilen İlçe Vaizi Ekrem 
Akbaş ve bazı din görevlilerinin 
iştirak ettiği sabah namazı 
buluşmasında, namazdan önce 

cemaate sohbette bulunan 
Vaiz Ekrem Akbaş daha sonra 
sabah namazını kıldırdı. 
Namazın ardından yapılan 
tesbihât, duâ ve aşrı şerif 
tilâvetiyle program sona erdi.

Beşikdüzü
Chp'de Aydın
Yeniden Başkan

Vakfıkebir Kıran Mahalle Camii'nde 'Sabah Namazı Buluşması' gerçekleştirildi.

ongrede mevcut Başkan Tamer Aydın ile KAli Cora yarıştı. Kongre sonucunda 
mevcut Başkan Tamer Aydın 49 oy alarak 
yeniden ilçe başkanı seçilirken, Ali Cora 38 
oy aldı. Beşikdüzü İlçe Başkanı Tamer 
Aydın'ın listesi şu isimlerden oluştu; Mehmet 
Ali Al, Turhan Bahar, Osman Balta, 
Hüsamettin Çetinkaya, Evrim Gözaçan, 
Nuran Günaçtı, Ahmet Kıran, Hasan Manav, 
Muhammet Furkan Özgenlik, Hülya Öztürk, 
Onur Şahin, Sevilay Usta. 

İki adayın yarıştığı Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Beşikdüzü İlçe Kongresi yapıldı. 

KONGRE İLANI
 Büyükliman Avcılar ve Atıcılar Derneğinin olağan genel kurul toplantısı 11.01.2020 
Cumartesi günü saat : 12.00 de Dernek binasında aşağıdaki gündem maddelerine göre 
yapılmasına karar verilmiştir. Çoğunluk sağlanamaması halinde 19.01.2020 Pazar günü aynı yer 
ve saatte aynı gündem ile yapılmasına kanun gereği ilanen duyurulur. 

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan Seçimi
4-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının 
okunarak ibra edilmesi
5-Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onayı
6-Dilek ve Temenniler
7-Dernek Organlarının asil ve yedek üyelerinin seçimi
8-Kapanış

Abdulvahit AKSOY
Dernek Başkanı

Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Serkan Önsal **, Turhan Akbaş **, 
Tuncay Ercan **
Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir ***Miraç Acer 
***, Samet Yalçın ***, Ali Aydemir *** (Caner 
Aktaş dk. 61 *), Hakan Yavuz *** (Maksut dk. 61 
*), Talha Yazgan ***, Mertcan Çam ***, Haşim 
Çoban *** (Taha Gür dk. 71 *), Bahadır ***, 
Taha Balcı ***, Volkan Altınsoy ***
Başkent Akademi: Necati Yılmaz *, Hasan 

Genç **, Süleyman *, Ahmet Sun *, Suat Kaya * 
(Hazarhan Karaca dk. 90 ?), Ahmet Karaman ** 
(Yavuz Koç dk. 65 *), Kerem *, Ömer *, Mustafa 
**, Murat * (Yavuz Alemdar dk.74 *), Eyüp *
Goller: Hakan Yavuz (dk. 32), Volkan Altınsoy 
(dk. 90+2) (Hekimoğlu Trabzon FK), Ahmet 
Karaman (dk. 54) (Başkent Akademi)
Sarı kartlar: Talha Yazgan, Volkan Altınsoy 
(Hekimoğlu Trabzon FK), Kerem, Ahmet 
Karaman, Mustafa Bingöl (Başkent Akademi)

HEKİMOĞLU TRABZON FK
SON DAKİKADA GÜLDÜ

TFF 2. Lig Beyaz 
Grupta mücadele 
eden Hekimoğlu 

Trabzon FK 
sahasında son 
dakika golü ile 

Başkent Akademi'yi 
2-1 mağlup etti.

2-1

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Belediye Meclisi 
Üyeleriyle birlikte, Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 
Merthan Çelikdağ'ı ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” dileklerini ilettiler. 

TONYA MYO'NUN GELiŞiMi
Tonya Meslek Yüksekokulu eğitim alanındaki başarılarının 
yanı sıra sosyal faaliyetlerle de adından sıkça söz ettiriyor.

Trabzon Üniversitesine bağlı 
Tonya Meslek Yüksek 

Okulu ilçe için büyük önem 
taşıyor. Okul yurdumuzun dört 
bir yanından gelen öğrencilere 
ev sahipliği yapıyor ve büyük 
ilgi görüyor. Tonya Meslek 
Yüksekokulu eğitim alanındaki 
başarılarının yanı sıra sosyal 
faaliyetlerle de adından sıkça 
söz ettiriyor. Trabzon 
Üniversitesi Tonya Meslek 

Yüksek Okulu Müdürü İlyas Ün 
okulun gelişimi için büyük emek 
veriyor. Öğretim görevlisi 
arkadaşları ve çalışanlarla 
birlikte gösterdikleri gayret 
takdire şayan. Bu gelişimin 
devam etmesi en büyük 
temennimiz. Tonya Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü İlyas 
Ün'ü ve çalışma arkadaşlarını 
başarılarından dolayı kutluyor 
devamını diliyoruz.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE 2 BÜYÜK ÖDÜL

“Yaşama Değer 
Katanlar” Şehircilik 
Ödülleri adı altında 
düzenlenen gecede 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi, 2019 yılı en 
başarılı Büyükşehir 
Belediyesi ve 'Engelsiz 
Yaşam Projesi' ile en iyi 
proje ödülüne layık 
görüldü.  Kamu kurum 
kuruluşları ile sanat, 
siyaset ve iş dünyasının 
saygın isimlerinin katılım 
sağladığı gecede pek 
çok kategorideki ödüller 
törenle sahiplerine verildi. 
Akademik kuruldan oluşan 

yarışma seçici jürisi, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesinin 
“Engelsiz Yaşam Akademisi” 

projesini 2019 yılının en 
başarılı projesi seçerek 
ödüle değer buldu. Yine 
'Halkın Enleri' katego-
risinde yapılan oylamada 
halkın başarılı bularak en 
çok oy verdiği Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi, 
2019 yılının en başarılı 
Büyükşehir Belediyesi 
seçildi.  Trabzon Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu yoğun 
programı nedeniyle 
geceye katılamazken, 
ödüller Kültür ve Sosyal 

İşler Dairesi Başkanı Hüseyin 
Hilmi Saran'a takdim edildi.

Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel 
olarak verilen Golden City Awards ödülleri, sahiplerini buldu.

Büyükşehir Belediyesine 
bağlı Trabzon İçme suyu ve 

Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) 
Genel Müdürlüğü, yeni bir 
uygulamaya daha imza attı. 
Abonelerine hizmetin en iyisini 
sunabilme hedefiyle teknolojik 
imkanlardan da sonuna kadar 
yararlanan ve geçtiğimiz 
günlerde 'TİSKİ Mobil' 
uygulamasını devreye alan 
TİSKİ Genel Müdürlüğü, 7 gün 
24 saat boyunca hizmet 
verecek olan “Akıllı Su Tahsilat 
Veznes”ni vatandaşların 
kullanımına sunmaya 
hazırlanıyor. İlk etapta Meydan 
Parkı'nın üst kısmında 
konuşlandırılan akıllı vezne ile 
hizmet verecek olan TİSKİ 
Genel Müdürlüğü, daha sonra 
kentin muhtelif yerlerinde de bu 
hizmeti abonelerine sağlamayı 
planlıyor. Vatandaşlar, su 
faturalarını akıllı vezne 
sayesinde ister nakit isterseler 
de kredi kartı ile ödeme 
imkanına sahip olacak. 

Aboneler ödeme esnasında 
herhangi bir problemle 
karşılaşmaları durumunda 
vezne ekranındaki bilgi 
panosunda bulunan 
telefonlardan yardım 
alabilecekler. Sistem bu hafta 
sonundan itibaren Trabzon 
halkının kullanımına sunulacak. 

Belediyenin tüm birimlerinin 
olduğu gibi TİSKİ'nin de insanı 
merkeze alarak hizmet ürettiğini 
belirten Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, akıllı su tahsilat 
veznesinin vatandaşların işini 
kolaylaştıracağının altını çizdi. 
Uygulamanın Trabzon'a hayırlı 
olmasını dileyen Başkan 
Zorluoğlu, sistem hakkında şu 
bilgileri verdi: “Vatandaşlarımız 
ATM üzerinden su borcunu 
ödemek için dokunmatik 
ekranda abone numarasını 
tuşlayarak dönem borçlarının 
ekrana gelmesini sağlayacaktır. 
Abone borcunun tamamını ya 
da hangi dönemdeki borcunu 
ödemek istiyorsa seçimini 
yaparak işlemine devam 
edecek, ekranda nakit veya 
kredi kartı ibaresi belirdiğinde 
ödemek istediği seçeneğe 
tıklayacaktır. İşlem, borcun 
ödendiğine dair makbuzun 
aboneye verilmesiyle sonuçla-
nacaktır” ifadelerini kullandı.

TİSKİ'DE AKILLI VEZNE DÖNEMİ BAŞLIYOR
Kaliteli ve kesintisiz içme suyu temini ile 'Daha yaşanabilir Trabzon' hedefiyle faaliyetlerini yürüten 
Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, akıllı vezne uygulamasını hayata geçiriyor.
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KURUKIZ, “BELEDiYE BiNAMIZ
ŞALPAZARI'NA HAYIRLI OLSUN”

Şalpazarı ilçesi Bakanlar Kurulunun 
07.12.1953 tarih ve 4-1945 sayılı 
karar ile tam teşekküllü bucak 

haline getirilen 02.06.1968 tarihinde 
Belediye teşkilatına kavuşmasıyla 
beraber 07.12.1987 yılında Türkiye 
Cumhuriyetimizin Yurt genelinde 111 
bucağın İlçe olmasının ardından bu 
İlçelerden bir tanesi de Şalpazarı 
Bucağımız İlçe oluşundan günümüze 
kadar Belediye binası olarak Atatürk 
Caddesi üzerinde 3 katlı küçük bir 
binada Belediye işlevlerine devam 
ediyordu. Şalpazarı Belediye 
Başkanlığı'na 2014 yılında seçilen ve 
5 yıl muhalefet Belediye Başkanı 
olarak görev yapan ve akabinde de 
2019 seçimleri Belediye Başkan 
adayları belirlemesinde Trabzon'un 18 
İlçesinin 2'sini Cumhur İttifak adayının 

desteklemesi için belirten 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Belediye Başkan adayımız 
Şalpazarı'nda Refik Kurukız 
Demesinin ardından bozkurt işareti 
yapan Kurukız bir anda ikinci defa 
belediye Başkanı seçilmeden bir anda 
popüler olmuştu. Referandum 
çalışmaları için Şalpazarı'na gelen 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 27 
Mart 2017 tarihinde Şalpazarı 
tarihinde ilk olarak İçişleri Bakanını 
ağırlamış akabinde de Şalpazarı 
belediye binasını ziyaret etmesin 
ardından dönemin Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız Şalpazarı 
Belediye Binasının yapılacağı yer olan 
iki derenin kesiştiği Pazar yeri ile ilgili 
projeyi sunmuş ve projeyi inceleyen 
Bakan Soylu onay verilmesinin 

ardından çalışmalara başlandı.
“ŞALPAZARI İLÇEMİZİN İKİ ÖNEMLİ 
EKSİKLİĞİNİ ÇÖZÜME 
KAVUŞTURDUK”
Belediye Başkanı Refik Kurukız 
yaptığı açıklamada; Modern bir 
görünümlü olarak hizmete giren 
Belediye binamız İlçemize hayırlı 
olsun. Çünkü 1968 yılında yapılan 
binamızda bu güne kadar hizmet 
verdik. Orada hizmet veren rahmetli 
olmuş ya da sağ olan tüm 
başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Şalpazarı için kim bir çivi çakıyorsa 
ondan Allah razı olsun. İlk basın 
konuşmalarımda vardır. Şalpazarı için 
2 eksik vardır,  Belediye binası ve 
Yüksek Okul, ikisini de bugün itibari ile 
hayata geçirmiş bulunuyoruz. Böyle 
bir binayı hayata geçirmek benim için 
bir onur vesilesi.  Asıl onur vesilesi 
güzel ilçemizin halkına hizmet 
edebilmek. Bunu yaparken tabi ki 
zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Bu 
konuda kıymetli meclis üyelerimizin 
fikirleriyle aldığımız kararlar 
sonucunda böyle bir bina ortaya çıktı.
“BU KARARLARI BELEDİYE 
MECLİS ÜYELERİMİZİN 
KARARLARIYLA ALDIK”
Bu bina büyük bir bina, üst katına 
gençlik merkezi geliyor, binanın 750 
metrekarelik bölümünü gençlik ve spor 
bakanlığına verdik.  Gençlik spor 
müdürlüğünün spor merkezi açılacak. 
Büyükşehir belediye başkanımızla 
konuştuk ve yine bu binaya itfaiyemizi 
konuşlandırdık. Yine Noter'imiz bu 
binaya taşındı. Göz Bebeğimiz 
Kadınlarımız İçin Ürünlerini 
Pazarlayacak Bir Yer Düzenledik. 
Binada kadınlar için kültür merkezi 

oluşturduk onu da hayata geçireceğiz. 
Çevre düzenlemeleriyle, mali 
projelerle Şalpazarı'nı daha 
yaşanabilir bir hale getireceğiz. 
Projelerimiz zaten bu yönde.
 “SEÇİM VAADİ PROJELERİMİZİ 
HAYATA GEÇİRİDİK”
Başkan Kurukız konuşmalarına şöyle 
devam etti. Siyasetçi kendi hayal 
dünyasını gerçeğe dönüştürmek için 
projeler üretir. Vaatler yapar. Bana 
göre hepsini hayata geçirdik. Bunların 
içerisinde güncelliğini kaybeden, 
ekonomik sebeplerle bizi aşan projeler 
var. Teleferik gibi. Bu gün baktığımızda 
araç parkıyla, köy yollarıyla, yeni 
açılacak yollarla, ilçemizdeki kadın 
kültür eviyle, vadi projesiyle, bina dış 
cephe giydirmeler ile, gençlik 
merkeziyle, öğretmen eviyle, hükümet 
konağıyla, gençlik ve spor bakanlığı 
aracılığıyla yeri hazır olan Şalpazarı 
spor için stadyum projesine başlan-
mıştır. Ekonomik sebepler ve ülke-
mizin zaman zaman yaşadığı sıkıntılar 
nedeniyle bazı aksaklıklar oluyor.
“6 YILDIR ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA 
İMZA ATTIM”
Allah'a çok şükür, 6.yılını yaşadığım 
Şalpazarı Belediye Başkanlığı görevim 
boyunca önemli hizmetlere imza atmış 
olmanın huzur ve mutluluğu 
içerisindeyim. Aynı zamanda 
Trabzon'daki 18 ilçede gösterilen 
adaylardan 1 tanesiydim. Cumhur 
ittifakı olarak 2 adaydan 1 tanesiydim. 
Aday gösterildikten sonra seçimi 
kazandım. Büyükşehir belediye 
başkanımız Murat Zorluoğlu özellikle 
Şalpazarı'na olan sevgisi Şalpazarı 
İlçemizin iki Önemli Eksikliğini 
Çözüme Kavuşturmamızda etkisi oldu.  

Trabzon Büyükşeir Belediyesi ağında 
olmasına karşın yılan hikayesine 
dönen ve bir türlü Şalpazarı-Trabzon 
seferleri başlayamayan Belediye 
Otobüsü ile ilgili sıkıntıyı Başkan 
Kurukız açıkladı. Otobüs taşımacılığı 
sözümüzü de sayın Belediye 
Başkanımız Meclisten aldı. Otobüs 
alımı için ihalesini yaptı. Yıl sonu veya 
Gelecek yıl başında otobüslerden bir 
tanesi de Şalpazarı'mıza tahsis 
edilecektir. Bu anlamda Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ve sayın Atilla 
Ataman Başkanımız Şalpazarı'na 
gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Pozitif 
ayrımcılığı da gösteriyorlar.
“BELEDİYE BİNASI AÇILIŞIMIZI 
GENEL BAŞKANIMIZ DEVLET 
BAHÇELİ YAPACAK”
Yeni Belediye Binamızı; Bilge lider, 
Türk dünyasının lideri sayın Devlet 
Bahçeli bizzat gelip açacağının 
söyledi. Ve Şalpazarılılara selamım 
olsun dedi. Bunu müjdeleyelim. 
Ardından Cumhurbaşkanımızın sözü 
var. Zaman zaman Bakanlarımız 
geliyor. Yani Şalpazarı artık eski 
Şalpazarı değil. Herkesin bildiği, 
herkesin sevdiği, herkesin hizmet için 
talep ettiğinde onay veren ilçe burası. 
İlçemle ve Kıymetli büyüklerimle gurur 
duyuyorum.
“YENİ YILDA GÜZEL HİZMETLER 
YAPACAĞIZ”
Başkan Kurukız önümüzdeki 
dönemden itibaren daha güzel 
hizmetler yapmaya çalışacağız. Bu 
imkanlar içerisinde samimi söylüyorum 
bu dönem içerisinde Trabzonun 18 
ilçesinden en iyi hizmet alan ilçe 
olacağımızın sinyallerini verdik, rahat 
olun diyoruz.Teşekkür ediyoruz.

29 Eylül 2019 tarihinde hizmete 
açılan Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 

Kur'an Kursu'nda, Kur'an Eğitimi ve 
Öğretimi gören 4-6 yaş grubu minik 
öğrencileri temsilen bir grup öğrenci, 
İlçe Vaizi Ekrem Akbaş ve Kur'an kursu 
öğreticileri Fatma Kopal ve Fatma 
Dunay ile birlikte İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret 
ederek 'Yerli Malı Haftası' dolayısıyla 
kursta düzenleyecekleri etkinliğe 

davetlerini ilettiler. Minik öğrencileri 
ayakta karşılayan Kaymakam Mesut 
Yakuta'ya öğrenciler kendi 
maharetleriyle yaptıkları el işlemesi 
minik sepet içerisinde şeker ikram 
ettiler. Miniklerle samimi bir sohbet 
gerçekleştiren Kaymakam Yakuta 
öğrencilere meyve suyu ikram etti. 
Öğrencilere, kursta neler öğrendiklerini 
de sorması üzerine büyük bir özgüven 
ve cesaretle edindikleri bilgileri 

paylaşan miniklere teşekkür eden 
Kaymakam Mesut Yakuta, miniklerin 
yetişmesinde emeği geçenlere de dua 
etti. Kurstaki eğitim-öğretim, öğrenci 
sayısı ve kursun ihtiyaçlarıyla ilgili de 
kurs hocalarından son bilgileri alan 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, 
miniklerin 'Yerli Malı Haftası' 
dolayısıyla kursta düzenleyecekleri 
etkinliğe katılacağını söyledi. İlçe 
müftülüğüne bağlı olarak eğitim 
öğretim hizmeti veren Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'nda, 6 sınıfta 93 öğrenci 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Okul 
Öncesi Dönem Din Eğitimi Projesi' 
çerçevesinde Kur'an Eğitimi ve 
Öğretimi görüyor. İlçe Müftülüğü'nün 
gözetim, denetim ve himayelerinde, 
hayrî hizmetleri yürütmek amacıyla 
kurulan 'Hacı Ziya Habiboğlu Derneği' 
tarafından 17 Eylül 2015 tarihinde 
temeli atılarak yapımına başlanılan ve 
29 Eylül 2019 tarihinde de Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve 
bazı devlet erkanının da katılımıyla 
hizmete açılan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu', Kirazlık Mahallesi Sahil Camii 
arkasında, devlet karayoluna 300 
metre uzaklıkta, 8000 m² toplam inşaat 
alanı üzerinde, 250 öğrenci kapasiteli 
eğitim binası ile 164 öğrenci kapasiteli 
yurt binası olmak üzere iki ayrı bloktan 
oluşuyor. 600 m² alan üzerine kurulu 7 

katlı 164 öğrenci kapasiteli yurt 
binasında; 40 yatakhane, misafirhane 
ve öğretmen odaları yanında Diyanet 
İşleri Başkanlığı'nın Okul Öncesi 
Dönem Din Eğitimi Projesi 
kapsamında, 4-6 yaş grubu 120 
öğrencinin Kur'an eğitimi ve öğretimi 
göreceği derslikler bulunuyor. 600 m² 
alan üzerine kurulu 250 öğrenci 
kapasiteli eğitim binasında ise, 
kütüphane, 4 hafızlık sınıfı, 2 hafızlığa 
hazırlık, 4 yüzüne sınıfı, 1 yabancı dil 
sınıfı, 1 serbest çalışma sınıfı, 120 

m²'lik mescit, 240 m²'lik yemekhane, 
200 öğrenci kapasiteli konferans 
salonu, 8 adet öğretmen odası, toplantı 
salonu, yönetici ofisi, 300 m²'lik kapalı 
spor salonu, kütüphane ve 150 m²'lik 
kantin ve kafeterya bulunuyor. Bugün-
kü değeriyle yaklaşık 15 milyonluk 
maliyete sahip modern eğitim 
kompleksinde ayrıca 4-6 yaş grubu 
öğrenciler için yaklaşık 1000 m²'lik alan 
üzerinde çocuk parkı, 15 araçlık 
otopark, basketbol ve voleybol sahası 
ile dinlenme yerleri de yer alıyor.

MiNiKLER, KAYMAKAM YAKUTA'YI,

DÜZENLEYECEKLERİ ETKİNLİĞE DAVET ETTİLER
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret eden müftülüğün minik öğrencileri, düzenleyecekleri etkinliğe davetlerini ilettiler.

Müftülüğün minik öğrencileri, Mesut Yakuta'yı makamında 
ziyaret ederek düzenleyecekleri etkinliğe davetlerini ilettiler.
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Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON
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SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

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

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

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

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

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

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

1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)  

1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI 
1 ADET RULO 

299 TL

ŞOK KAMPANYA

“SİMİTÇİ MERCAN” BÜYÜLEDİ 

> Ahmet KAMBUROĞLU 7'de

MİNİK ÖĞRENCİLER 
'YERLi MALI HAFTASI'NI KUTLADILAR

KURUKIZ, “BELEDiYE BiNAMIZ
ŞALPAZARI'NA HAYIRLI OLSUN”

GELECEK BiZiM PROJESi FARK YARATACAK

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

> Sadık AYDIN 4'de

> Abdulkadir AYNACİ 5'de

BAŞKAN ÇOBANOĞLU,
“KIŞ LASTİĞİ ve KIŞ BAKIMI ÖNEMLİ” 

BAŞKAN ZORLUOĞLU
‘HANIMELi ÇARŞISI'NI ZiYARET ETTi

> Sadık AYDIN 5'de

> Vedat FURUNCU 2'de

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan 

Zorluoğlu ile birlikte Trabzon'un 18 ilçesindeki kadınlar tarafından 
hazırlanan ürünlerin yer aldığı “Hanımeli Çarşısı” etkinliğine katıldı.

Vakfıkebir Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası Başkanı İsmail 
Hakkı Çobanoğlu, 
şehirlerarası 
yollarda ve şehir 
içinde yük ve yolcu 
taşımacılığı yapan 
sürücüleri kış lastiği 
ve araç bakımları 
konusunda uyardı. 

Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu 4/E sınıfı 
öğrencileri, öğretmenleri Mürüvet Albayrak rehberliğinde 
“Gelecek Bizim” adlı projeyi yürüterek özgüven kazanıyorlar.Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Şalpazarı'na 

kazandırdığı modern görünümlü Belediye Binası ve 
yaptığı hizmetlerden bazıları hakkında bilgi verdi.

Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda Kur'an Eğitimi ve 
Öğretimi gören 4-6 yaş grubu minikler 'Yerli Malı Haftası'nı kutladılar.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Tiyatro 
gurubu öğrenci İnsan Hakları Haftası nedeni ile 
hazırlamış oldukları tiyatroyu sahnelediler. 

> Sadık AYDIN 4'de


