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TOKULLAR
> Sadık AYDIN 13'de > Sadık AYDIN 4'de

YENiDEN REFAH PARTiSi
DiVAN TOPLANTISINI YAPTI ÖĞRENCİLER

ÖLÜMLE BURUN BURUNA
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 
KOORDiNASYON PLANI TOPLANTISI YAPILDI

VAKFIKEBİR OSB YÖNETİM KURULU TOPLANTI

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

YENÝ YILINIZ KUTLU OLSUN...

Geniş bir katılım ile 
yapılan Yeniden Refah 
Partisi Vakfıkebir İlçe 
Divan toplantısında 
konuşan İlçe Başkanı 
Sadettin Çiçek, 
“Siyasete zarafet 
getirdik” dedi. > Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  Vakfıkebir 
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kadına yönelik 
şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı düzenlendi. 

Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
toplantısı, OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında gerçekleştirildi.

Vakfıkebir İlçesi Kirazlık Yeni 
Mahallede bulunun okullar 

kavşağında hiçbir uyarıcı levhanın 
bulunmaması ve koruyucu önlem 

alınmaması öğrencileri ölümle 
burun buruna getiriyor. 
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

İ L A N  T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................2.000 TL
Yarım Sayfa Reklam................750 TL
1/4 Reklam................................350 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............2.500 TL
Kongre.......................................250 TL
Zayi.............................................50 TL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU

Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

Telefonlar : 841 56 00 -  Fax : 841 43 23 (0533) 495 07 20 VAKFIKEBİR

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“HER YERDE

YANGIN” 
Bu hafta Vakfıkebir'de yangınlar 
ön plana çıktı…
Bazı mahallelerde/köylerde yangın çıktı…
Yangının çıkış nedenleri ise fındıklıklarda 
ve ormanlarda yapılan temizlik sonucu 
geriye kalan dallar, yaprakların ateşe 
verilip sonrasında söndürülmediğinden ve 
hafif şekilde rüzgarında olması yangını 
tetikledi…
Hata olarak baktığımızda ise 
insanlarımızda…
Söndürülmeyen yer, her zaman alevlenir…
O alevin de önünde duramazsın, çoğalır 
gider…
Ekipler var güçleri ile çalıştı…
Bazı noktalara ulaşılırken bazılarına ise 
ulaşılmakta zorluk çekildi…
İtfaiye mevcut ekipmanlarda da sıkıntı yok 
ama itfaiye helikopterimiz yok…
Ulaşılamayan noktalara helikopter ulaşır. 
Havadan söndürme işlemi gerçekleşirdi. 
Ama olmadığından havadan söndürme 
çalışması yapılamadı…
İnsanlarımızın bu aylarda biraz daha 
dikkatli olması gerekir…
Herhangi bir can kaybı yaşanmadı, güzel 
tarafı da bu bence…
Her zaman deriz ya mala gelsin de, cana 
bir şey olmasın, insan kolayına 
yetişmiyor…
Her şeyin başı sağlık diyoruz ya, her şeyin 
başı da dikkat dikkat…
İnsanlarımızı biraz daha duyarlı olmaya 
davet ediyorum…
************************
Bazı yazılarımızda sürekli Vakfıkebir, 
Vakfıkebir diyoruz…
Neden mi?
Çünkü bizler çalışmaya, yaşamaya ve 
çocuklarımızı burada büyütmeye devam 
edeceğiz…
Kısaca her şeyimiz burada…
Biz ve bizim gibilerin buradan gitme şansı 
yok…
Burada kalacağız, yaşamaya devam 
edeceğiz, neden bizler birbirimizle 
uğraşıyoruz. Söylemediğimiz sözler/laflar 
neden başkalarına söylemiş gibi gidiyor…
Yine yapılan kendi kendimize…
Neden birlik olamıyoruz, herkes kendi 
düşüncesini söyledi mi suç oluyor…
Birlik olmak, her şeyin tüm açıklığıyla 
tartışılıp doğruyu bulmak değil mi?
Vakfıkebir'e herhangi bir leke gelmesini 
ister miyiz?
Bizim için dışarıdan ilçeye gelen daha 
önemli, kendi adamımızı tutmayı 
başaramıyoruz. Ama suçlu ise onunda 
hesabını sormalıyız…
Dışarıdan geleni misafir kabul ediyoruz. 
3-5 sene kaldıktan sonra herkes çekip 
gidiyor…
Veda yemeği ile ödüllendiriyoruz…
Veda yemeği veriyoruz, sonrasında 
bakıyoruz ki ne yapmış ki…
Güle güle deyip, el sallıyoruz…
İlçemizde Avukatlarımızdan hariç farklı 
farklı avukatlar çıkmaya başladı…
Avukat nedir; müvekkilini savunur…
Bizim o farklı avukatlar dediğimizler de, 
kendilerini değil başkalarını 
savunuyorlar…
Alın size bir iş daha…
İnsanların işleri güçleri bitti, birde bunun 
gibi işlerle uğraşıyorlar…
Birde şöyle bakalım; o farklı dediklerimiz 
var ya, ilçede olan-bitenleri üstlenip ön 
plana çıkmak mı?
Olabilir mi, olabilir…
Hayırlı olsun…

YENiDEN REFAH PARTiSi DiVAN TOPLANTISINI YAPTI

Vakfıkebir İlçe Başkanlığı 
binasında İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başlayan divan 

toplantısında slayt gösterisinin 
ardından Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin 
Çiçek bir konuşma yaptı. Çiçek, 
katılımcılara 'hoş geldiniz' diyerek 
başladığı konuşmasında şunları 
söyledi:  “Ocak Ayı'nda Vakfıkebir 
ilçemizde yapılan temayül ile kurucu 
ilçe başkanı olarak atandık. 
Kurucular kurulunu oluşturup, 6 
Nisan'da kongremizi gerçekleştirdik. 
İl kongremizi ve 17 Kasım'da 

da,“burada gelecek var “sloganı ile 
45 bin kişinin katıldığı büyük 
kongremizi yaptık ve artık önümüz 
açık; bundan sonrası seçim çalış-
masıdır. Teşkilatımız ile birlikte her 
an seçim olacakmış gibi çalışmaları-
mıza başladık. Bizler Yeniden Refah 
Partisi olarak siyasete zarafet 
getirdik. İnşallah yeni bir ruhla, yeni 
bir heyecanla, yumuşak bir üslup ile 
doğruları söyleyerek çalışıyoruz. 
Vakfıkebir ilçemiz ile Yeniden Refah 
Partimizi tanıştırdık. Girilmedik 
işyeri, çalmadık kapı, girilmedik ev, 
sıkılmadık el bırakmayacağız. Güzel 

ilçemizde yapılamayan, eksik 
kalanları tamamlayacağız.  
Ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik durumdan dolayı gerek 
sosyal, gerek maddi yönden 
insanımız zor günler geçiriyor. 
Siyaseten bunların giderilmesi, 
halkımızın refah seviyesinin 
yükseltilmesi, manevi yozlaşmanın 
önüne geçilmesi için, yarınlarımıza 
daha iyi bir yaşam için, artık burada 
REFAH var, burada adalet var, 
burada güven var, burada gelecek 
var, Vakfıkebir için biz varız. 
Katılımınızdan dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum”.  Teşkilat 
Başkanı Ahmet Kahraman ise 
sunduğu teşkilat raporunda, 
Vakfıkebir ilçe teşkilatı olarak 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

12 mahallede başkan ataması 
yaptık, üye çalışmalarımız devam 
ediyor. Hasta ziyaretleri, yaşlı ziya-
retleri, engelli ziyaretleri yapmak-
tayız. Taziyelere katılmak-tayız. Her 
Cuma akşamları halkla ilişkiler 
başkanlığı ile kahvehane sohbetleri 
düzenlemekteyiz. Ankara büyük 
kongrede Vakfıkebir den 37 kişi ile 
katılım sağladık” dedi.  Yeniden 
Refah Partisi Trabzon İl Başkan 
Yardımcısı Sabahattin Ülkü'nün 
yaptığı değerlendirme konuşmasının 
ardından mahalle başkanlarına 
rozet takıldı ve yetki belgeleri verildi.  
Geniş bir katılımla gerçekleştirilen 
divan toplantısına Yeniden Refah 
Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı ve iş 
adamı Gökhan Şahin, teşkilat 
mensupları ve partililer katıldı. 

Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi 
Aile Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu 

yaptığı açıklamada; Aşı Reddi: Tüm 
aşıları reddetme, iradesi ile 
yaptırmama olayıdır. Aşı ile 
korunulabilen hastalıklara karşı 
bebeklik ve çocukluk çağında 
yapılması gereken aşıların, anne ve 
babalar tarafından çocuklarına 
yaptırılmamasıdır. Dünyada yaklaşık 
1,5 milyon insan aşı ile önlenebilir 
hastalıklardan ölmektedir. Aşı 
olmayı reddetme, bireysel özgürlük 
değil toplum sağlığını tehdit eden 
davranıştır. Aşı reddi olayı dünyada 
1990 yılında İngiltere'de,2010 
yılında da Türkiye'de başladı. 
Türkiye'de aşıyı reddeden aile sayısı 
2011 de 183, 2013 te 913, 2015 te 
5091, 2016 da 10000, 2017 de 

23060 olmuştur. Reddedilen 
Boğmaca aşısı, Boğmaca hastalığı 
riskini 22,8 kat, reddedilen Suçiçeği 

aşısı, Suçiçeği riskini 8,5 kat arttır-
mıştır. Aşı reddine neden olan etki-
leşimler: Tarihi, sosyokültürel, çev-
resel, kurumsal, ekonomik, politik 
,medya ve iletişim,etkili liderler 
,dinsel  etkileşimlerdir. Ülkemizde 
aşı reddi nedenleri: İçeriğindeki 
maddelerin zararlı olduğunu düşün-
me, aşı yaptırmanın günah oldu-
ğunu düşünme, aşının yaralı oldu-
ğuna inanmama, aşılar bağlı ilerde 
başka hastalıklar çıkabileceğinden 
korkma, aşıların ilaç firmaları 
tarafından maddi amaçlı üretildiğini 
düşünme, aşıların kısırlık 
yapacağından korkma. Annelerin 
eğitim seviyesi yükseldikçe aşılama 
oranlarının arttığı tespit edilmiştir. 
Yani sosyokültürel seviyesi düştükçe 
aşılama oranları da azalmaktadır. 

Aşı reddini önlemede medyanın rolü 
oldukça fazladır. Yazılı ve görsel 
medyada verilen eğitimler ve 
mesajlar insanları aşılama 
konusunda doğru bilgilendirmek-
tedir. Aşı reddi konusunda halk 
doğru bilgilendirilmeli, hukuksal 
boşluklar doldurulmalı, aşı redlerinin 
nedenleri iyi anlaşılmalı, sağlık 
çalışanları aşı redleri konusunda iyi 
eğitilmeli. Unutulmamalı ki 
reddedilerek yaptırılmayan her aşı 
bireyin kendi sağlığı etkileyeceği gibi 
toplum sağlığını da ciddi oranda 
etkileyecektir. Ülkemizde 2016 
yılında sonra aşı redlerindeki artış 
ve savaştan kaçarak ülkemize gelen 
aşısız çocuklar nedeniyle Kızamık 
vakalarında ciddi oranlarda artış 
meydana gelmiştir. Dedi. 

Dr. KAMİLOĞLU; “AŞI REDDİ 
TOPLUM SAĞLIĞINI RİSKE SOKMAYA BAŞLADI”

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
ilçedeki camilerde program dâhilinde 

sürdürdüğü 'Sabah Namazı Buluşmaları' 
kapsamında, ilçe müftülüğüne bağlı İlyaslı 
Mahallesi Merkez Camii'nde vatandaşlarla bir 
araya geldi. Namazdan önce cemaate 
sohbette bulunan Müftü Köksal, daha sonra 

sabah namazını kıldırdı. Ardından yapılan 
tesbihât, duâ ve aşrı şerif tilâvetiyle program 
sona erdi. İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, sabah 
namazı buluşmalarının; sabah namazı ve 
seher vaktinin manevi atmosferini yaşamak, 
yaşatmak, feyiz ve bereketinden istifade 
etmek, sabah namazı cemaatini artırmak, 

cemaat rûhu 
oluşturmak, dînî 
bilgi paylaşımında 
bulunmak, 
toplumdaki birlik, 
beraberlik ve kay-
naşma şuûrunu 
bilinçli bir şekilde 
geliştirmek ve 
samimi dostlukları 
pekiştirmek 
amacına yönelik 
olarak gerçekleş-
tirildiğini belirtti.

VAKFIKEBiR iLYASLI MAHALLESi'NDE
SABAH NAMAZI BULUŞMASI
Vakfıkebir İlyaslı Mahallesi Merkez Camii'nde 'Sabah Namazı Buluşması' gerçekleştirildi.

Yarışmalarda düzenlenecek kategoriler belirlendi.
“Zeka oyunları kategorisi” İlkokul, ortaokul ve lise 
düzeyinde “Münazara kategorisi” İlkokul, ortaokul, 
lise ve üniversite düzeyinde Zekâ oyunları ve 
münazara yarışmaları için gençlik merkezinde 
uzman eğitmenler tarafından eğitim verilecektir.
“Eğitime ve yarışmalara katılmak”
Eğitime ve yarışmalara katılmak için başvuruların 
Gençlik Merkezlerine şahsen yapılması gerektiği ve 
detaylı bilgi için Vakfıkebir Gençlik Merkeziyle 
iletişime geçilebileceği belirtildi.

GENÇLiK MERKEZi 
YARIŞMA DÜZENLENİYOR!
Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye geneli Gençlik 
Merkezleri asında gerçekleştirilecek akıl ve zekâ 
oyunları ile Münazara yarışmaları düzenleniyor.
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Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne 
bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an 

Kursu'nda, Kur'an Eğitimi ve 
Öğretimi gören 4-6 yaş grubu 
minikler, Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın, maddi zorluklar ve 
fiziki şartlar nedeniyle su 
sıkıntısı çeken coğrafyalara 
umut olmak için başlattığı "Bir 
Damla Hayat" projesine destek 
verdiler. Hocaları refakatinde 
ilçe müftülüğüne gelen 
öğrenciler, kurstaki 
arkadaşlarıyla birlikte 
kumbaralarında biriktirdikleri 
toplam 1.397,30 TL'yi, Türkiye 
Diyanet Vakfı'nın hesabına 
bağışlamak üzere İlçe Müftüsü 

Hüseyin Köksal'a teslim ettiler. 
Müslüman nüfusun ağırlıkta 
olduğu Afrika ve Asya kıtaları 
başta olmak üzere, maddi 
zorluklar ve fiziki şartlar 
nedeniyle su sıkıntısı çeken 
coğrafyalarda, bir damla suyun 
hayat demek olduğunu belirten 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
bu insanlara umut olmak 
amacıyla Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) öncülüğünde 
başlatılan "Bir Damla Hayat" 
projesine miniklerin 
harçlıklarından biriktirerek 
vermiş oldukları desteğin 
oldukça değerli ve anlamlı 

olduğunu ifade etti. Müftü 
Köksal, "Gözümüzün nuru, 
geleceğimizi emanet edece-
ğimiz bu yavrularımız, dünyanın 
farklı bölgelerinde suya ihtiyaç 
duyanlar için su kuyusu açılsın 
diye kumbaralarında biriktirdik-
leri parayı vakfımıza ulaştırılmak 
üzere bize getirdiler. Biz de 
onların bu bereketli paralarını 
yine onların adına Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) hesabına 
kaydettik. Yavrularımızın bu 
davranışı bizi hem 
duygulandırdı hem de mutlu etti. 
Kendilerine ve onlara bu 
duyguyu ve bilinci aşılayan 

anne-babalarına ve hocalarına 
çok teşekkür ve dua ediyorum. 
Eğitim-öğretim hayatlarında 
başarılar diliyor.” dedi.
VAKFIKEBİR BÖLGE YATILI 
KIZ KUR'AN KURSU'NDA
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 Başkan-
lığı'nın 'Okul Öncesi Dönem 
Din Eğitimi Projesi' çerçevesin-
de Kur'an Eğitimi ve Öğretimi 
görüyor.

MiNiKLERDEN "BiR DAMLA HAYAT"
PROJESiNE DESTEK
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün minik öğrencilerinden, Türkiye Diyanet Vakfı'nın, 
maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çeken coğrafyalara umut 
olmak için başlattığı "Bir Damla Hayat" projesine anlamlı destek.
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ÖĞRENCİLER ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Vakfıkebir İlçesi Kirazlık Yeni 
Mahalle'de bulunan okullar 

kavşağında okula giden 
öğrenciler her gün ölümle karşı 
karşıya kalıyorlar. Osman Tan 
Ortaokulu ve Ömer Nakkaş 
Sağlık Meslek Lisesi (MTAL) 
öğrencilerinin her gün kullandığı 
yol güzergâhında hiçbir uyarıcı 
trafik levhası olmadığı gibi, 
alınan her hangi bir koruyucu 
önlem de yok. Bu yol 
güzergâhını öğretmenler, 
veliler, okul personeli ve 
mahalle sakinleri de her gün 
kullanıyor. Ayrıca bu yol 
Vakfıkebir Küçük Sanayi 
Sitesi'nin yol güzergâhı. Bu yol 
üzerinde hiçbir uyarıcı ikaz 

lambası, ikaz levhaları, yaya 
geçidi çizgileri yok. Alt geçitler 
perişan ve karanlık. 
Altgeçitlerde aydınlatma 
olmadığı için öğrenciler alt 
geçitten geçmeye korkuyorlar. 
Pislik yuvasına dönüşen alt 
geçitler kullanılacak gibi değil. 
Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü 
göreve çağırıyoruz. Özellik bu 
alanda dolmuşlarda yolcu alıp 
yolcu indiriyorlar. Bu yolda 
ölümlü bir kaza yaşanmadan 
gerekli önlemler alınmalı. 
“YAPILMASI İÇİN, İLLA BU 
BÖLGEDE BİR CAN KAYBI MI 
OLMALI?”
Kirazlık Yeni Mahalle'de 
bulunan yol kavşağında, yol 

güzergâhı boyunca Kara 
Yolları'nın hiç bir önlem alma-
masını dile getiren mahalle 
sakinleri ve veliler, Trabzon 

Karayolları Bölge Müdürlüğü 
yetkililerine seslendiler.  “Yapıl-
ması için İlla bu bölgede bir can 
kaybı mı olmalı? Aşırı şekilde 

süratli giden araçların kol gez-
diği yol güzergâhında hız kesici 
bariyerlerin, trafik lambalarının, 
yaya geçidi çizgilerinin veya bir 
üst geçidin yapılmasını isteyen 
mahalle sakinleri, “Osman Tan 
Ortaokulu ve Ömer Nakkaş 
Sağlık Meslek Lisesi (MTAL) de 
okuyan çocuklarımız ölümle 
burun buruna. Okul idareleri 
okulların bahçelerinde bütün 
tedbirleri almasına rağmen 
gözden kaçan bir dalgınlık 
anında çocukların yol 
güzergahına çıkmaları sonucu 
ölümle sonuçlanacak bir kaza 
her an meydana gelebilir. Bizler 
veliler ve mahalle sakinleri 
olarak hiç kimsenin burnunun 

kanamasını istemiyoruz. Ama 
bizimde canımız yanmadan bu 
yol güzergâhı boyunca gerekli 
önlemleri Karayollarının 
almasını bekliyoruz. Özellikle 
yayalar ve öğrenciler açısından 
tehlike arz eden, araçların hızlı 
seyrettiği ve kazalara sebebiyet 
verebilecek, çocukların can 
güvenliği açısından tehlike 
oluşturabilecek noktalara hız 
kesici (kasis), uyarıcı levha,  
Trafik Lambası veya üst geçit 
konulmasını istiyoruz. Alt 
geçitler perişan ve pislik içinde. 
Hiçbir aydınlatma yok.   
Yetkilileri göreve çağırıyoruz. 
Sesimizi duyun ve gereğini 
yapın” şeklinde konuştular. 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 
KOORDiNASYON PLANI TOPLANTISI YAPILDI

Kaymakamlık brifing 
salonunda düzenlenen 

toplantının açılış konuşmasını 
yapan İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta, kadınlara çok değer 
veren bir ülkemiz olduğuna 
dikkat çekerek, “Kendimizden 
başlayarak toprağımızı, 
mahallemizi, ilçemizi ve ilimizi 
bu iyilik ve güzelliğin hakim 
olduğu, kötü muameleden 
arındırılmış bir hayat 
sağlanması için herkes elinden 
geleni yapmak durumundadır. 
Kadınların korunmasına yönelik 
çıkarılan yasada gerek mülki 
idare, gerek adli makamlar, 
yerel yönetimler ve devletin 
diğer kurum ve kuruluşları ile 
sivil toplum örgütlerimize çok 
önemli görevler düşüyor” dedi. 
SARAL: “KADINA ŞİDDET 
ÖNEMLİ BİR İNSAN HAKKI 
İHLALİDİR”
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral da 
yaptığı sunum sırasında kadına 
şiddetin önemli bir insan hakkı 
ihlali olduğuna vurgu yaparak, 
“Tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de önemli bir insan 
hakkı ihlali olan kadına yönelik 
şiddet; kadınların sosyal, 
ekonomik ve siyasal yaşamda 
yerlerini alma haklarından 
çeşitli biçimlerde yoksun 
kalmalarına, bunun da ötesinde 
fiziksel ve ruhsal sağlık 
sorunları yaşamalarına, sakat 
kalmalarına ve hatta 
yaşamlarını yitirmelerine neden 
olmaktadır” şeklinde konuştu. 
“ŞİDDET TOPLUMSAL BİR 
SORUNDUR”
Saral, kadına yönelik şiddetin 
kuşaktan kuşağa aktarılarak 
sürdüğünün altını çizerek, “Bir 
yandan aile içinde, bir yandan 
toplumsal alanda refah ve 
huzurun sağlanmasını engelle-
yen, sosyal ve ekonomik 
kalkınmanın önünde ciddi bir 
engel olan, coğrafi sınır tanı-
maksızın varlığını sürdüren 
tolumsal sorundur. Kadına 
yönelik şiddetle mücadelede 
toplumun tüm kesimlerinin ortak 
ve kararlı mücadelesini ve 
bütüncül bir yaklaşımı gerekli 
kılmakta olup; yürütülecek 

çalışmalarda, disiplinler arası 
yaklaşım ve çok sayıda kurum 
ve kuruluşun önleme, koruma, 
cezalandırma ve politika 
boyutuyla sürecin içinde yer 

alması önem arz etmektedir” 
ifadelerine yer verdi. 
“İLKEMİZ SIFIR 
TOLERANSTIR”
Saral konuşmalarını şöyle 
sürdürdü: “Bakanlığımız, 
kadına yönelik şiddetin kabul 
edilemez olduğu inancıyla 
çalışmalarını sıfır tolerans 

ilkesiyle; kadına yönelik 
şiddetle mücadelede yasal 
çalışmalar, eğitim ve farkındalık 
artırma çalışmaları, kurumlar 
arası iş birliği ve koordinasyonu 

artırma, şiddet mağduru 
kadınların korunması ve 
desteklenmesine yönelik 
kurumsal mekanizmaların 
güçlendirilmesi başlıkları 
altında çok boyutlu ve tüm 
tarafların katkısı ile kararlılıkla 
sürdürmektedir”.  Toplantıya 
İlçe Kaymakamı Mesut 

Yakuta'nın yanı sıra Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, İlçe 
Jandarma Komutanı Teğmen 
Safa Akgün, İlçe Emniyet 
Müdürü Merthan Çelikdağ, 

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, 
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 
Müdür Yardımcısı Çiğdem 
Karış, Baro Temsilcisi Av. 
Hikmet Uzun, Vakfıkebir Müftü 
Vekili Ekrem Akbaş, Vakfıkebir 
Kaymakamlığı Yazı İşleri 
Müdiresi Şifa Karadeniz, 

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye Kuleyin, 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Cemile Kahyaoğlu, 
Vakfıkebir Kadınları 

Güçlendirme Derneği Başkanı 
Asuman Cis, Vakfıkebir Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Müdürü İsmet Bank, 
Vakfıkebir İş-Kur Müdürü Ayhan 
Kılıç, Vakfıkebir Liman Başkanı 
Birol Kara ve Vakfıkebir 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
İzzet Çilingir katıldılar. 

Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı düzenlendi. 

YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİ BÜYÜLEDİ
Yerli Malı Haftası" kapsamında 

yapılan etkinlikte yöresel 
yemekler ve yöresel kıyafetler ile 
ziyaretçilere hoş bir zaman 
geçirttiler. Etkinliğe Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, Milli 
Eğitim Müdürü Samim Aksoy, Daire 
Amirleri, Öğretmenler ve veliler 
katıldı.  Değerler Eğitimi Kulübü 
öncülüğünde “Yerli Malı Haftası” 
kapsamında 7 bölgemizin yerel 
değerleri yapılan etkinlikle 
öğrencilerle buluşturuldu. Kemaliye 
Adnan Demirtürk İlkokulunda 
düzenlenen etkinlikte her bölgenin 
ürünü sergilendi. Okul Müdürü 
Rahmi Durmuş, "Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu olarak tutum, 

yatırım ve yerli malı haftası 
kapsamında çok farklı bir etkinlik 
düzenledik. Bu amaçla ülkemizin 
zenginliklerini öğrencilerimize 
tanıtmak istedik. 7 coğrafi bölgenin 
yerel ürünlerini okulda 
öğrencilerimizle buluşturduk. Bu 
haftanın kutlanmasında asıl amaç, 
ülkemizin milli ve yerel değerlerini 
tanımak hem de yerli üretim 
ürünlerin kullanılmasının önemini, 
tutum ve tasarruf konusunda 
farkındalık oluşturmaktır. Bu 
bağlamda, haftayı amacına uygun 
olarak kutluyoruz, Serginin 
oluşmasında emeği geçen 
öğretmen arkadaşlarımı, değerli 
velilerimizi ve öğrencilerimi 
kutluyorum dedi."



Muhammet BALTA
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili
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Veito ailesi,

mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diler...















Büyükliman
Postası 13 27.12.2019İLAN - YORUM

Osman KOYUNCU

ektaşi'nin birine abdestsiz namaz Bolur mu diye sormuşlar o da ben 

kıldım oldu demiş. Şimdi ben, kanal 

İstanbul'u yapacağım olacak deniyor. Bu 

kanal bu millet için mi yapılacak yoksa 

başka derin güç odaklarının isteği ile mi. 

Eğer Bizim için ise bunun kararını bu 

millet vermeli. Bu kanal ne işe yarayacak 

çevreye zararları ne olacak, 

kazançlarımız ve zararlarınız ne olacak 

tartışılıp bu milletin kararıyla olmalı.  

İnat ile bu kadar büyük projeye tek bir 

kişi karar verebilir mi? Özel sekter de 

yapsa bu para bumilletten çıkacak. Bu 

projenin çevre, deprem, askeri ve 

uluslararası ilişkiler noktasında çok 

boyutları vardır. Halka sorulmadan 

yapıldı sonra çok büyük zararları ortaya 

çıkarsa yanıldık Allah bizi affetsin mi 

diyecekler. Bu proje ile Möntrö 

sözleşmesinin değiştirilmesi kimin işine 

yarar, perde arkasını iyice 

araştırılmalıdır.  Bazı uzmanlara göre 

Rus 'yayı kuşatmak isteyen ve kolayca 

Karadeniz'e çıkmak isteyen ABD'nin işine 

en iyi şekilde yarar deniyor. “ABD 

Senatosu'na 2006 yılında verilen bir yasa 

taslağında; “İstanbul ve Çanakkale 

Boğazlarını ilgilendiren Montrö 

Antlaşması'nın, ömrünü doldurduğu, bu 

anlaşmanın günün koşullarına uygun 

olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği” 

(gazeteler)söylendi. Bir düşünelim ABD 

senatosu niçin 15-20 bin km uzaklıkta bu 

boğazlarla ilgileniyor.  Möntrö 

sözleşmesi, o zamanlar içim bizim 

aleyhimize idi fakat şu anda işimize en iyi 

yarayan sözleşmedir. Çünkü belli sayada, 

belli zamanda ve belli ağırlıkta gemiler 

ancak buradan geçebiliyor. Bu sözleşmeye 

göre büyük savaş gemileri ve filoları 

buradan geçemiyor. Eğer kanal 

İstanbul'un kumandası yap işler devret 

modeli ile ABD'nin elinde olursa 

Karadeniz'i kolayca kontrol eder. NATO, 

ABD demektir, Karadeniz, ABD'nin elinde 

olsa büyük zararımız olur. Şu anda 

parasını verdiğimiz silahları bize 

vermiyor böyle bir devlete nasıl güvenilir. 

2006 yılında gazetelerde şu yazı çıkmıştı. 

“ ABD Türkiye Büyükelçisi Ross Wilson, 

Ankara'da bir açıklama yaptı ve Montrö 

Anlaşması'nı Türk kamuoyunda 

tartışılabilir duruma getirdi. 3 Mart 

2006'da gazetecilere; “Montrö Antlaşması 

oldukça açık. Ve biz Karadeniz'in 

uluslararası sularda bulunmasından 

kaynaklanan haklarımızdan yararlanmak 

istiyoruz. Yani gerektiğinde gemilerimiz 

buraya girebilir” dedi. Möntrö gibi 

anlaşmalar kolayca değiştirilemez, ancak 

savaşla olur, ABD, Rusya ile savaşı göze 

alamıyor, kanal İstanbul ABD için  en 

kolay ve ucuz çözüm yoludur. 

    NEDİR ŞU KANAL İSTANBUL?

adyo ve Televizyon Program-Rcısı, Eğitimci-Yazar Murat 
Cihan, merkezde çalışılan “Rüzgârlı 
Kadın” tiyatro oyunun hazırlık bölü-
müne katıldı.  Tiyatro çalışmalarını 
yürüten Lale İskenderoğlu'nun da 
rol aldığı egzersiz çalışmalarını 
baştan sona izleyen Cihan, amatör 
sanatçıların tamamını tiyatro 
sanatının özellikleri ve türlerine göre 
değerlendirdi. Kendi tecrübelerini, 
anılarını ve etkinliklerini kursiyerlerle 
paylaştı. Rol alan kişileri kutladı, 
öğretmenlerini özellikle tebrik 
etti.Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
daha önce de “Ustalar Kursiyerlerle 
Buluşuyor” teması altında Hayvan 
Hakları, Eğitim Koçluğu ve İnsan 
Hakları etkinliklerini gerçekleştir-
mişti. Halk Eğitim Merkezi Müdür 
Yardımcısı Mustafa Daloğlu 
“Merkez olarak güzel bir trent 
yakaladık, daha önemli çalışmalarla 
ivmemize ivme katarak devam 
etmek istiyoruz” dedi.

VAKFIKEBiR HEM'DE
USTALAR KURSiYERLERLE BULUŞUYOR

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

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI  2019/14 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir Rıdvanlı Mahallesi 119 Ada, 20 Parsel,  Kıran Mevkii, Kargir 
bir katlı ev ve bahçe Satışa konu taşınmaz tapuda kargir bir katlı ev ve bahçe olarak kayıtlıdır. Parsel 
üzerinde zemin ve 1 kattan oluşan yığma yapı bulunmaktadır. Zemin kat 50m²'lik alana sahip 2 adet 
odunluk, 1. kat ise 90m²'lik alana sahip mesken olarak kullanılmaktadır. Parseller %30-40 meylidir.  
Parselde toprak kayması sebebiyle toprak erozyonu meydana gelmiş olup satışa konu parsel 
üzerindeki iki katlı yığma kargir evde oturmak/yaşamak acısından gerek su basması ve gerekse 
kayan toprağın eve uyguladığı yük nedeni ile risk oluşturabileceğinden hem parsel üzerindeki 
tarımsal faaliyeti ve verimliliği oluşmus etkilemekte hem de parsel üzerindeki evin değerini olumsuz 
etkilemektedir. Taşınmaz şehir merkezine 7-8km mesafededir.
Adresi  : Rıdvanlı Mahallesi Kıran Mevkii  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 396,49 m2  
Kıymeti  : 75.658,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları  : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1105495

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1106204

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

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

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

akfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim VKurulu toplantısı, Vakfıkebir OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı, Vakfıkebir Kayma-kamı Mesut 
Yakuta, Vakfıkebir OSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili, Belediye Başkanı Muhammet 

Balta, Vakfıkebir OSB Müdürü Duygu Sağlam, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Arslan Malkoç, Şaban 
Bülbül ve Enver İskenderoğlu'nun katılımlarıyla 
yapıldı. Toplantıda devam eden ve 2020 
yılında planlanan çalışmalar görüşüldü.

VAKFIKEBİR OSB YÖNETİM KURULU TOPLANTI

ÖĞRENCİLERDEN 
TRABZONSPOR'A TAM DESTEK
V

akfıkebir Anadolu İmam 
Hatip Lisesinde eğitim-
lerine devam eden ve hiç 

stadyumda maç izleme zevki 

yaşamayan 100 öğrenci, 
öğretmenleri Barış İçöz, Kadir 
Bekar, Özlem Başar, Zeynep 
Öztürk, Fatmanur Dilek ve Emin 
Şen ile birlikte Şenol Güneş 
Spor Kompleksi Medical Park 
Stadyumunda oynanan 
Trabzonspor-Altay Ziraat 
Türkiye Kupası müsabakasına 
gittiler. İlk defa maça gedin 

öğrencilerin heyecanlarını yüz-
lerinde görmek her şeye değer-
di. Öğrenciler Şenol Güneş 
Spor Kompleksi Medical Park 

Stadyumunda ilk kez maç izle-
menin keyfini yaşadılar. Tribün-
de ilk kez futbol maçı izleyen 
çocuklar bardo-mavi takımlarına 
gönülden destek verdiler. Okul 
Öğretmenleri; Öğrencilerimizin 
güzel bir gün geçirmelerine ve-
sile olmuşsak ne mutlu bizlere. 
İnşallah bu yavrularımız Trab-
zonspor sevgisi ile büyüyerek 

centilmen ve bilinçli birer taraf-
tar olurlar.  Hayatlarında ilk kez 
bir futbol maçını canlı izleme 
imkanı bulan çocukların mutlu-

luğunu gördükçe duygulandık-
larını ifade eden öğretmenler, 
Amacımız Trabzonspor'la öğ-
rencilerimizin tamamını bütün-
leştirmek. Çocuklara Trabzon ve 
Trabzonspor sevgisiyle sporun 
gücünü aşılamaktır. Öğrencile-
rimiz okulumuzdan mezun ol-
duklarında bu günü tatlı  bir anı 
olarak hatırlayacaklardır dediler.

 Vakfıkebir Vergi Dairesine 2600697168 vergi numaralı vergi mükellefi Gökhan-Kamil 
Çolakoğlu Ortaklığı adına yaptırılmış 1 cilt Gider Pusulası 601'den 650'ye kadar. 1 cilt Sevk İrsaliyesi 
551'den 600 ' e kadar .6 Cilt Perakende Satış Fişi 3301'den 3600'a Kadar. Belgelerimizi kaybettik. 
Hükümsüzdür. Gökhan-Kamil Çolakoğlu Ortaklığı
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TONYA CHP'YE YENi BAŞKAN

Geçtiğimi Cumartesi günü 
yapılan ilçe kongresiyle 

Cumhuriyet Halk Partisi Tonya 
İlçe Başkanlığı görevine seçi-
len Şuayib Aydın önemli açıkla-
malarda bulundu. Başkan 
Aydın kongrede yaptığı konuş-
mada; “Görev sürem içinde 
Gençlik Kollarını, Kadın Kolları-
nı aktif hale getirmek için çalı-
şacağım. Gençliğin ve kadının 
olmadığı yerde başarı bekle-
mek imkânsızdır. Buradan geç-
lere ve kadınlara sesleniyorum: 
Kurtuluş CHP'dir. Kapımız size 
sonuna kadar açıktır. Başımı-

zın tacısınız. Görev sürem için-
de, ötekileştirici değil, birleştirici 
olacağız. Hiç, ama hiç kimseyi 
dışlamayacağız. Öyle bir lüksü-
müz yok. Muhalefet blokunu 
ayrım yapmadan kucaklaya-
cağız. Gelecek bizimdir, 
Yaşasın Cumhuriyet Halk 
Partisi” dedi.  Şuayip Aydın'ın 
yönetim kurulu şu isimlerden 
oluştu; Ömer Arslan, Orhan 
Bahadır, Ahmet Cemal Bektaş, 
Ali Durmuş, Ayşe Kalyoncu, 
Mehmet karabulut, Faik Ahmet 
kumaş, Nuran Sağlam, Nuri 
Soytaş ve Ali Zaman.

ÖĞRENCİLERLE
"ÇOCUK-CAMİ BULUŞMASI" ETKİNLİĞİ

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
Aile ve Dini Rehberlik 

Bürosunun, ilçedeki okullara 
yönelik yürüttüğü faaliyetleri 
kapsamında, Fevziye 
Ortaokulu'ndan bir grup 
öğrenciyle "Çocuk-Cami 
Buluşması" etkinliği 
gerçekleştirildi. Öğretmenleri 
Ahmet Yıldırım'ın refakatinde, 
Vakfıkebir Merkez Yeni 
Camii'ne gelen öğrenciler 
camide, İlçe Vaizi Ekrem 
Akbaş ve İmam Hatip Mustafa 
Bektaş tarafından 
karşılandılar. Burada, İlçe Vaizi 
Ekrem Akbaş öğrencilere, 
camilerin dini ve sosyal 
hayatımızdaki yeri ve önemi ile 
ilgili bilgiler verdi. Vaiz Akbaş 
caminin mihrap, minber, kürsü 
ve müezzin mahfili gibi ana 
bölümleri ve işlevlerinin 
yanısıra genel olarak camilerin 
diğer kısımları ve özellikleri ile 
ilgili de bilgiler paylaştı. Daha 
sonra camiyi gezen 
öğrencilere çıkışta çikolata ve 
meyve suyu ikram edildi. İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
işbirliği halinde, ilçedeki ilkokul 
ve ortaokul öğrencileri ile lise 
öğrencilerine yönelik çeşitli 
faaliyetler yürütmeyi 
planladıklarını belirten İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
“Müftülüğümüz bünyesinde 
hizmet veren Aile ve Dini 
Rehberlik Büromuzda görevli 
arkadaşlarımız bu programları 
istişare ile planlayıp icra 
ediyorlar. Bizler de takip 
ediyoruz. Bu programlarla 

çocuklarımız, İslâm Dini'nin 
ibadet yeri camiyi yakinen 
tanıma fırsatı bulmuş oluyorlar. 
Değerler eğitiminde mühim 
yeri bulunan camilerin, ibadet 
içtenliğinin somutlaştığı, 
namazın birlikte cemaat 
halinde bir bedenin uzuvları 
gibi birbirine kenetlenerek 
yerine getirildiği yer olduğunu 
dokunarak ve severek 
öğrenmelerinin hazzını ve 
mutluluğunu içselleştirmelerini 
amaçlıyoruz. Geçtiğimiz 
yıllarda uygulanan bu tür 

programlar sayesinde 
çocuklarımızın son derece 
mutlu ve neşeli oldukları 
görüldü. Onların, cami 
merkezli programlarla, 
toplumumuzda  insanî ve 
ahlakî değerlerin yaşanmasına 
ve manevi kalkınmaya önemli 

katkılar sağlayacaklarına 
inanıyoruz." dedi. "Ağaç yaş 
iken eğilir." diyen Müftü 
Köksal, programların her bir 
ayrıntısını önemsediklerini 
ifade ederek; "Bu çocuklar 
bizim geleceğimiz. Fert olarak 
her türlü hassasiyeti hak 
etmekle birlikte, geleceğin 
inşasında asıl mimar onlar. 
Atasözünde de ifade edildiği 
gibi 'Ağaç yaş iken eğilir.' O 
nedenle, küçük yaşlarda 
edinilen bilgi ve görgünün 
bilince, davranışa ve 
farkındalığa dönüşmesi adına 
çocuklarımızın değerler 
eğitiminde her şeyi itina ile 
takip etmemiz gerekir." 
şeklinde konuştu. Toplumun 
tüm kesimlerinin olduğu gibi 
özellikle çocukların da 
camilerden ve camilerdeki 
eğitimlerden istifade etmesi 
gerektiğini ifade eden İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
etkinliklerin planlanmasında ve 
gerçekleşmesinde emeği olan 
başta ilçe vaizleri Ekrem 
Akbaş ve Hatice Semiz olmak 

üzere, Kur'an kursu 
öğreticilerine ve camilerde 
görev yapan din görevlilerine, 
öğrencilerin eğitim-öğretim-
leriyle ilgilenen hocalarına, 
projeye katkı ve destek 
sağlayan ilçe milli eğitim 
müdürlüğüne teşekkür etti.

Pazarkapı Mahallesi'nde 
bulunan ve Trabzon için 

çok önemli bir değere sahip 
olan Kadınlar Hali, yıkım 
çalışmalarının tamam-
lanmasının ardından 
yapılacak proje ile 
yine aynı bölgede 
faaliyetine devam 
edecek.  Trabzon ile 
özdeşleşen, bölgeyi 
ziyaret eden yerli ve 
yabancı turistlerin de 
hafızasına kazınan 
Kadınlar Hali, 
Tabakhane kentsel 
dönüşüm projesi 
kapsamında 
yapılacak çalışma 
sonrası yeni bir 
görünümle hizmet 

verecek. Yeni Kadınlar Hali 1 
bodrum kat, zemin kat ve 2 
normal kattan oluşacak ve 
mevcut binada bulunan ahşap 
makaslar sökülüp bakımı 

yapılarak yeni binada tekrar 
kullanılacaktır.  Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, 'Kadınlar Hali'nin 
Trabzon'un merkezinde çok 
önemli bir yer olduğunu 
ifade ederek “Görevi 
devraldığımızda orada ciddi 
sorunlar vardı. O eksikleri 
giderdik ve yıkımlara başla-
dık. Yıkım çalışmalarımızı 
çevre hassasiyetini ön 
planda tutarak sürdürü-
yoruz. Yıkımlar tamamla-
nınca orijinal halini koru-
yarak yeni bir Kadınlar Hâli  
inşaatına başlayacağız. 

İnşallah bir, bir buçuk yıl içeri-
sinde şehrimize daha modern 
Kadınlar Hâli kazandırmış 
olacağız” ifadelerini kullandı.

Vakfıkebir Fevziye Ortaokulu öğrencileriyle, 
"Çocuk-Cami Buluşması" etkinliği düzenlendi.

KADINLAR HALi YIKILIYOR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 'Kadınlar Hali'nin yıkım çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Tonya İlçe Başkanlığı görevine 
seçilen Şuayib Aydın önemli açıklamalarda bulundu.

Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun gündemdeki 

konularla ilgili olarak çok 
önemli açıklamalar da bulundu. 
Baş-kan Ramis Uzun, "Daha 
önce bizi yatırımların önünü 
kesmek-le suçlayanların, bizler 
teleferik hizmeti durmasın, ilçe-
mize turistler gelmeye devam 
etsin diye gayret gösterirken ek 
süre vermeye karşı çıkmaları 
çok manidardır" dedi. 
İŞTE O AÇIKLAMALAR
Seçim öncesi, 'kentsel 
dönüşüm çilesine son' sloganı 
ile yola çıktık. Bununla ilgili 
göreve geldiğimizden beri bir 
yoğun çalışma gerçekleştirdik. 
İlçemizde 21 hektarlık bir 
alanda kentsel dönüşüm projesi 
hayata geçirilmişti. Bununla ilgili 
olarak TOKİ ile yapılan bir 
protokol vardı. TOKİ, Beşikdüzü 
Belediyesi ve Büyükşehir 
Belediyesini birlikte ilgilendiren 
bir konu. Kentsel dönüşüm 
4 etaplık bir proje. İlçe de bu 
süreçte inşaat sektörü durdu. 
Alım satımlar, kiralamalar 
durma noktasına geldi. Dolay-
ısıyla ilçe ekonomimiz çok 
büyük zarar gördü. Beşikdüzü 
ilçesinde bir belirsizlik vardı. Bu 
büyüklükte bir projenin ilçede 
uygulanamayacağını 
gördüğümüz için ele alınmasını 
istedik. Bu amaçla 4 etaplı bir 
projenin 3 etabını meclis üyesi 
arkadaşlarımızla, Büyükşehir 
Belediyemizle, TOKİ ile çeşitli 
görüşmeler sonucunda 21 
hektarın 15,3 hektarlık kısmını 
iptal ettirdik. Tabulardaki şerh-
leri kaldırdık. 5.7 hektarlık kısım 
kaldı. Vatandaş mağduriyetinin 
oluşmaması için gayret içerisin-
deyiz. Dönüşüm yapılacaksa, 
mağduriyet olmadan bunun 
yapılması gerekir. Bu yönde 
çalışmalarımız devam ediyor.  
Sözlerimizi yerine getirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz.
İMAR PLANI
Beşikdüzü'nün önemli 
sorunlarından birisi imar planı 
konusuydu. Beşikdüzü 
Belediyesi'nin imar planı yapma 
yetkisi yoktur. Bu Büyükşehir'in 
görevidir. Daha önce hazırlanan 
ve iptal edilen 1/5000'lik imar 
planına 800'den fazla itiraz ve 
60 dolayında mahkeme kararı 
bulunmaktaydı. Vatandaş yete-
rince bilgilendirilmemişti. Şehir 
plancısı, mesai arkadaşlarımız 
ve meclis üyelerimiz yoğun bir 
çalışma yaparak itirazları ince-
lediler. Vatandaşın mağduriyeti-
nin neler olduğunu, mahkeme-
lerin ne karar verdiğine baktık. 
Büyükşehir Belediyesine 
taleplerimizi bildirdik.  Yeniden 
hazırlanan 1/5000'lik imar planı 
hem Büyükşehir Belediyemizde 
hem de Beşikdüzü Belediye-
mizde askıya çıkarıldı. Askı 
sürecini anons ve sosyal med-
ya organlarımızla halkımıza 
duyurarak, bilgilendirdik. 

Burada bir masa oluşturduk. 
Vatandaşlarımız buradan bilgi 
aldı. Bu çalışmalar halen de-
vam etmektedir. Yeni itirazlar 
incelenerek Beşikdüzü Beledi-
yesinin önerileri ve vatandaşla-
rımızın itirazları Büyükşehir Be-
lediyemize intikal ettirildi. Ama-
cımız halkımızın mağdur olma-
dığı Beşikdüzü'nün geleceğinin 
en iyi şekilde planlandığı bir 
imar planının oluşturulmasıdır. 
Bunun gayreti içerisindeyiz.
1 MİLYONLUK CEZA YAZDIK 
ATIL OLMASINI ÖNLEDİK
Beşikdüzü teleferik konusu ile 
ilgili bir takım şeyler sosyal 
medya da gündeme getiriliyor. 
Biz göreve geldiğimizde 
teleferik tesisi alt ve üst 
istasyonlarda yapılacak imalat-
larla birlikte 29 yıllığına ihale 

edilerek kiralanmıştı. Tesisin 
Nisan ayı itibariyle normal faali-
yetleriyle çalışması gerekirken 
çalışmadığını gördük. Çalış-
ması konusunda bazı 
ikazlarımız oldu. Sözleşmenin 
gereği olarak kendilerine 
1 milyonluk ceza yazdık. Biz 
istiyoruz ki atıl kalmasın. 
Geldiğimiz süreçte, bize dediler 
ki siz yatırımcının önünü neden 
kesiyorsunuz? Neden ceza 
yazıyorsunuz? Oysa biz bu 
tesisin çalışmasını istiyorduk.
TELEFERİK İÇİN EK SÜRE 
VERDİK
2019 yılında tesis çalıştığı süre 
içerisinde tam 60 bin kişi 
kapasitesiyle çalışmış. 
Önümüzde ki sezon için 100 ile 
120 bin kişi hedefleniyor. Bu 
tesis ilçemiz, ilimiz ve bölge 
turizmi için büyük önem arz 
etmektedir. Teleferik tesisinde 
yapılacak bazı imalatların 31 
Aralık tarihine kadar 
tamamlanması gerekirken 
yüklenici firma ekonomik 
koşullar, inşaat sektöründe 
öngörülemeyen olumsuzluklar 
nedeniyle 6 aylık ek süre 
talebinde bulundu. Bu talebi 16 
Aralık tarihinde olağanüstü 

meclis toplantısı yaparak 
değerlendirdik. İlçemiz, Trabzon 
ve bölgemiz turizminin olumsuz 
yönde etkilenmemesi ve belir-
sizlik ortamının oluşmaması için 
alt istasyon imalatları için 6 
aylık ek süreyi verilmesi talebi 
oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 
Çalışmalar yakında takip 
edilmektedir. Şunu da ifade 
etmek istiyorum ki; daha önce 
bizi yatırımların önünü 
kesmekle suçlayanların, bizler 
teleferik hizmeti durmasın, 
ilçemize turistler gelmeye 
devam etsin diye gayret 
gösterirken ek süre vermeye 
karşı çıkmaları çok manidardır.
OTEL PROJESİ KONGRE 
MERKEZİ OLARAK 
DÜZELTİLDİ
Göreve geldiğimizde Bestt 
Otelin yeri Al Ajajı şirketine 
satılmış ve 25+2 toplam 27 kat 
rezidans ve otel olarak 
yapımına başlanılmıştı. Şehir 
mimarisi acısından bu yükseklik 
çok fazlaydı ve bunu halkımız 
kabul etmedi. Yüklenici 
firmadan mimarinin gözden 
geçirilmesini, kat yüksekliğinin 
düşürülmesini ve otelin aynı 
zamanda büyük konferans 
salonlarıyla kongre merkezine 
dönüştürülmesini talep ettik. 

Bugün itibariyle kat yüksekliği 
18+2 toplam 20 kat, konferans 
salonları  ve yeni bir mimari 
proje hazırlığına başladılar. 
Önümüzdeki Mart ayı itibariyle 
inşaat çalışmalarına başlanıl-
ması hedeflenmektedir. Aynı 
şirkete satılmış olan Şehit Erdal 
Kurtoğlu Parkı ise taleplerimiz 
doğrultusunda daha önce plan-
lanan AVM'ler yapılmayacak 
modern bir park olarak 
halkımıza hizmet verecektir.
HİZMETE AÇACAĞIZ
Otopark ve pazaryeri zama-
nında yapılırken kamulaştırma 
yok. Vatandaşın arazisine el 
koyulmuş inşaat başlatılmış. 
Bunlar hala mahkemelik. Ben 
burayı aldım yaptım diyerek 
hizmet yapılmaz. Kapalı 
Pazaryerinin parasının bir 
kısmını da biz ödedik. Her şey 
mahkemelik. Vatandaşlar 
mahkemeyi kazanmış. Yapılan 
bir hizmeti yıkmanın bir mantığı 
yok. Biz bu sorunları en kısa 
sürede diyalog yolu ile çöze-
ceğiz.  Zorlaşarak, zıtlaşarak 
değil uzlaşarak çözeceğiz. 
Kısmetse kapalı pazaryerini ve 
kapalı otoparkı en kısa sürede 
hizmete açmayı planlıyoruz.

BAŞKAN UZUN,
“TELEFERİK İÇİN EK SÜRE VERDİK”
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun gündemdeki 
konularla ilgili olarak çok önemli açıklamalar da bulundu.
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 “MERKEZiM HER YERDE” PROJESi DEVAM EDiYOR
à2019-2020 eğitim öğretim yılı ile 
birlikte üç yıl önce Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü´nün 
destekleri ile 81 ilin Gençlik Merkezi 
Müdürlüğü tarafından başlatılan 
“Merkezim Her Yerde” projesi 
devam ediyor. 
“VAKFIKEBİR GENÇLİK MERKEZİ 
OLARAK FAALİYETLERİMİZİ 
SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Proje kapsamında Vakfıkebir Gençlik 
Merkezi Müdürlüğü´n de görevli 
gençlik liderleri, Vakfıkebir merkeze 
bağlı Deregözü Mahallesini ziyaret 
ederek, köy okulunda eğitim öğretim 
gören öğrencilerle bir araya geldiler. 
Öğrencilere “Merkezim Her Yerde” 
projesi kapsamında 
gerçekleştirecekleri sanatsal ve sportif 
faaliyetler hakkında bilgi veren gençlik 
liderleri, öğrencilerle birlikte doyasıya 
eğlendiler. Yeni eğitim öğretim 
sezonun başlamasıyla birlikte Gençlik 

Merkezi Müdürlüğü´nün de projelerini 
hayata geçirmeye devam ettiğini 
söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü 
Yunus Ali Civil, Merkezim Her Yerde 
projesi kapsamında gençlerimizle 
buluşmaya devam edeceklerinin altını 
çizdi. Müdür Civil:“Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Spor Genel 
Müdürlüğümüzün üç yıl önce 81 ilde 
başlattığı “Mobil Gençlik Merkezi” 

projesi ile çocuklarımızı spor, ve 
kültürel etkinliklerle buluşturmaya 
devam ediyoruz.  Bu bağlamda 
gençlik liderleri ve gönüllü üyelerimiz 
“Merkezim Her Yerde” projesi 
kapsamında gençlerimizle buluşmaya 
devam ediyor.   Proje kapsamında ilçe 
merkezimize bağlı Deregözü Mahal-
lemizi ziyaret ederek Deregözü İlk ve 
Ortaokulu bahçesinde kurduğumuz 
sanatsal ve sportif stantlar ile 
çocuklarla doyasıya eğlendik. Gençlik 
Merkezimizde görevli gençlik liderleri 

ve gönüllü gençlerimiz, ilk olarak 
'Merkezim Her Yerde´ projesi 
kapsamında öğrencilere; sanatsal, 
sportif ve kültürel alanlarda bilgiler 
verdi. Öte yandan öğrencilere, 
merkezimizin faaliyetlerinde anlatıldı. 
Hayata geçirilen “Merkezimiz Her 
Yerde” projesindeki amaç, gençler 
arasında sosyal farkındalık oluşturarak 
sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmak, 

sorumluluk duygularını geliştirmek ve 
topluma daha duyarlı bireyler 
kazandırmak, kırsalda yaşayan ve köy 
okulunda okuyan gençlere gençlik 
liderlerimizin aracılığıyla vizyon 
kazandırmak, gençlere çevre bilinci 
kazandırmak, gençlerde aidiyet 
duygusu oluşturmak ve bununla 
birlikte gönüllü gençlerimizin ve 
öğrencilerimizin moral ve 
motivasyonunu arttırmaktır. Gençlik ve 
spor bakanlığının Merkezim Her Yerde 
ve Gençlerin İyilik Ağacı projeleri 

kapsamında köy okullarımızı gezmeye 
devam ediyoruz. Bu hafta Deregözü 
ilk ve orta okulunu ziyaret ettik. Okul 
bahçesine oyun istasyonları kurarak 
gençlerimize güzel bir gün yaşattık. 
Matrak, badminton, voleybol, satranç, 
mangala, futbol,  dart, yüz boyama ve 
çocuk oyunları etkinlikleri 
gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz hem 
oyun oynadılar hem de oynanan 

oyunlar hakkında bilgi sahibi oldular. 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi olarak 
faaliyetlerimizi sürdürmeye devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.
“ONLARA GÜZEL BİR GÜN 
YAŞATTIK”
Vakfıkebir İlçesi Deregözü ilk ve 
ortaokulunda okuyan öğrenciler ile bir 
araya gelen Vakfıkebir Gençlik 
Merkezi´nin gençlik liderleri ve 
gönüllüleri ise, 'Merkezim Her Yerde´ 
projesi kapsamında faaliyetlerini 
sürdürmeye devam ettiklerini ifade 

ettiler. Okulda yapılan faaliyetlerle ilgili 
bir değerlendirmede bulunan gençlik 
liderleri:  “Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
olarak “Merkezimiz Her Yerde” projesi 
ile okulların açılmasıyla Vakfıkebir 
ilçesi ve Büyükliman havzası 
genelindeki ilçe okullarımızda okuyan 
öğrencilerimizle bir araya gelmeye 
devam ediyoruz. Bugünde Deregözü 
ilk ve ortaokulu öğrencileri ile bir araya 

gelerek, onlara güzel bir gün yaşattık. 
Bizde projemizi sürdürmek için 
çalışmalarımıza devam ettik. Okulun 
bahçesinde kurduğumuz sanatsal, 
sportif stantlarla hem öğrencilerimizi 
bilgilendirdik hem de onlara keyifli 
dakikalar yaşattık. Proje ile 
çalışmalarımız devam ediyor” dedi. 
Proje kapsamında hoş vakitler 
geçirdiklerini söyleyen öğrenciler ise 
güzel vakitler geçirdiklerini dile 
getirerek, kendileriyle eğlenen gençlik 
liderlerine teşekkür ettiler.

Gençlik Merkezi Salonunda gerçek-
leştirilen toplantıya, Murakıp Ömer 

Çınar, Şef Refik Altuntaş, İlçe Vaizi 
Ekrem Akbaş, Kur'an kursu öğreticileri 
ile merkez ve mahalle camilerinde 
görev yapan din görevlileri katıldı. 
2019 yılı Aralık ayı mutat din görevlileri 
toplantısının hayırlara vesile olması 
temennisiyle sözlerine başlayan İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi, din hizmetleri 
ve eğitim hizmetleriyle ilgili belirlediği 
gündeme ilişkin konuları din 
görevlileriyle paylaştı.
CAMİLERDE SABİT OTURAKLAR 
KALDIRILACAK
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal 
toplantıda, cami ve mescitlerde tabure 

ve sandalyelerin, namaz kılınması için 
yapılan sabit oturakların ve oluşturulan 
özel mekanların kaldırılması yönünde, 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş'ın, geçtiğimiz günlerde il müftü-
lüklerine gönderdiği talimatla ilgili de 
bilgiler verdi ve bu konuda Din İşleri 
Yüksek Kurulu'nun aldığı son kararı 
paylaştı. Cemaat ve saf düzeninin dı-
şında ya da gerisinde belirli mekanların 
oluşturulmasının cami  adabına ve 
cemaat ruhuna uygun olmadığının 
belirtildiği talimatta, cami içindeki sabit 
oturakların cami dokusu ve kültürüyle 
bağdaşmadığı, bu durumun bir taraftan 
cami cemaati arasında bir takım 
huzursuzluklara ve tartışmalara sebep 
olduğu, diğer taraftan da cami içi 
estetiğe uygun olmayan görüntüler 
ortaya çıkardığı kaydedildi.
“KATLANABİLİR TABURE 
KULLANILABİLECEK” 
Camilerde ihtiyaç olması halinde 
sadece katlanabilir taburenin 
kullanılabileceği belirtilen talimatta, 
hiçbir şekilde oturması mümkün 
olmayacak tarzda mazereti olan 
vatandaşların katlanabilir tabureyle 
safların arasına girerek namazlarını 
kılabilecekleri ifade edildi. Din İşleri 
Yüksek Kurulu'nca tabure ve sandalye 
üzerinde ima ile namaz kılınması 
hususunun tekrar değerlendirilerek 
yeni bir karar da alındığına yer verilen 
talimatta, cami görevlilerinin engelli, 
yaşlı ve mazeret sahibi olan 
vatandaşların namazlarını oturarak 
veya tabure üzerinde nasıl 

kılacaklarının titizlikle anlatılması 
istendi.
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU'NUN 
YENİ GÖRÜŞÜ
Din İşleri Yüksek Kurulu'nca bütün bu 
hususlar dikkate alınarak 
tabure/sandalye üzerinde ima ile 
namaz kılınmasıyla ilgili aldığı yeni 
kararla;
a) Namazı normal şekli ile ayakta 
kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl 
olan namazı oturarak kılmaktır. Böyle 
kişilerin namazını kendi durumlarına 
göre diz çökerek veya bağdaş kurarak 
yahut ayaklarını yana ya da kıbleye 
doğru uzatarak kılmaları,
b) Ayakta durabilen ve yere oturabildiği 
halde secde edemeyen kimselerin 

namaza ayakta başlamaları, rükûdan 
sonra yere oturarak secdeleri ima ile 
yapmaları,
c) Ayakta durabildiği halde oturduktan 
sonra ayağa kalkamayan kişilerin 
namaza ayakta başlamaları, secdeden 
sonra namazı oturarak tamamlamaları,
ç) Ayakta durmaya ve rükû yapmaya 
gücü yettiği halde yere oturamayan 
kimselerin namaza ayakta başlayıp 
rükûdan sonra secdeyi tabure ve 
benzeri bir şey üzerine oturarak ima ile 
eda etmeleri,
d) Ayakta durmaya gücü yetmeyen, 
yere de oturamayan kimselerin namazı 
tabure, sandalye ve benzeri bir şey 
üzerine oturarak rükû ve secdeleri ima 
ile yerine getirmeleri,

e) Namazını tabure, sandalye ve 
benzeri şeyler üzerinde kılan müminin 
ileri sürdüğü mazeretlerin kendisini 
vicdanen rahatlatacak boyutta olması 
gerektiği, namazı aslî şekline uygun 
olarak kılmaya engel olmayacak hafif 
bedeni rahatsızlıkların bu konuda 
meşru mazeret olarak görülmemesi,
f) Dinî açıdan zorunlu ve meşru bir 
sebep bulunmadıkça namaz kılmak 
amacı ile camilerde sıralar halinde 
sabit oturakların yapılmasının, cami 
doku ve kültürüyle bağdaşmadığı, bu 
sebeple hastalık ve özürlülük gibi 
herhangi bir rahatsızlığı bulunan kim-
selerin, zorunlu olmadıkça namazlarını 
sandalyede değil, yere oturarak 
kılmalarının uygun olduğu belirtildi.

2019 YILININ SON TOPLANTISI YAPILDI

2019 yılının son aylık mutat din görevlileri 
toplantısında, camilerden kaldırılması istenen 
sabit oturak, tabure ve sandalye konusunda 
başkanlığın talimatıyla ilgili de bilgiler verdi.

Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek 
Yüksekokulu kampüsünde 

gerçekleşen etkinliğe Yüksekokul 
Müdürü Öğr. Gör. İlyas Ün, Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Galip Usta, Tıbbi 
Hizmetler Ve Teknikler Bölüm Başkanı 
Esra Bekircan, Trabzon İl Sağlık 
Müdürlüğü'nden Eğitmen Mustafa 
Bilgin, Eğitmen Selami Aksu, Eğitmen 
İsmail Sezen, Eğitmen Sonay Bal 
Sezen, Eğitmen Uğur Velioğlu, 
Artvin'den Paremdik Burak Kütük,  
yüksekokul akademik-idari personelleri 
ve öğrenciler katıldılar. Etkinliğin 1. gü-
nünde öğrencilere “Saha yönetimi ve 
acil olgulara yaklaşım, güncel kılavuz-
lar eşliğinde TYD ve İYD uygulamaları, 
acil havayolu yönetimi, peri-arrest 
ritimlerinin yönetimi, travmalı hastalara 
genel yaklaşım” konularında eğitim 
verilip, verilen eğitim atölye çalışmaları 

ile desteklendi. Etkinliğin 2. gününde 
ise; yüksekokul bahçesinde drone ile 
yapılan çekimler eşliğinde gerçeğini 
aratmayan tatbikat gerçekleştirildi. 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü - 
İlk ve Acil Yardım Programı 1. ve 2. 
sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçek-
leştirilen tatbikatta; trafik kazası sonra-
sında birden fazla yaralanmanın oldu-
ğu olay yeri yönetimi ve triaj uygula-
maları ile travmalı ve arrest hastaya 
müdahale uygulamalarına yer verildi. 
Konu ile alakalı konuşan Yüksekokul 
Müdürü Öğr. Gör. İlyas ÜN; “İl Sağlık 
Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştir-
diğimiz etkinlikte, öğrencilerimizin alan-
la ilgili bilgilerinin pekiştirildiğini, tıbbi 
uygulama basamaklarının gerçekçi bi-
çimde yansıtıldığını ve öğrencilerimizin 
uygulamada başarılı bir performans 
sergilediğini gözlemledik. Bu etkinliğin 

gerçekleşmesinde büyük emeği 
bulunan Müdür Yardımcılarımız Öğr. 
Gör. Galip Usta'ya Ve Öğr. Gör. Neşe 
İşcan Ayyıldız'a, Bölüm Başkanımız 
Öğr. Gör. Esra Bekircan'a Ve Desteğini 
Hiçbir Zaman Esirgemeyen İl Sağlık 
Müdürümüz Dr. Hakan Usta'ya, İl Am-
bulans Servisi Başhekimliğine, İl Sağlık 
Müdürlüğü Eğitmenlerine, personelle-
rimize ve öğrencilerimize çok teşekkür 
ediyorum” dedi. Yüksekokul öğren-
cileri, okulda öğrendikleri teorik bilgileri 
böylesine gerçekçi bir tatbikatta uygu-
lama imkanı buldukları için kendilerini 
çok yeterli hissettiklerini ve böyle 
etkinliklerde yer almak istediklerini 
ifade ettiler. Etkinliğin sonunda 
Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. İlyas Ün 
Ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Galip 
Usta tarafından İl Sağlık Müdürlüğü 
Eğitmenlerine teşekkür plaketi verildi.

TONYA MYO'DAN GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT
Trabzon Üniversitesi 

Tonya Meslek 
Yüksekokulu, Trabzon İl 

Sağlık Müdürlüğü ile 
birlikte “Workshop 

Uygulamaları Eşliğinde 
Hastane Öncesi Acil 

Günleri “ etkinliği 
düzenledi.
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Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 
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0 462 841 5 724
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Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

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

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

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

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

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

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

1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)  

1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI 
1 ADET RULO 

299 TL

ŞOK KAMPANYA

VAKFIKEBiR HEM'DE 
USTALAR KURSiYERLERLE BULUŞUYOR

> Ahmet KAMBUROĞLU 15'de

YERLi MALI HAFTASI
ETKİNLİĞİ BÜYÜLEDİ

2019 YILININ SON TOPLANTISI YAPILDI ÖĞRENCİLERDEN
TRABZONSPOR'A TAM DESTEK

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
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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 15'de

> Abdulkadir AYNACİ 4'de

DR. KAMİLOĞLU; “AŞI REDDİ
TOPLUM SAĞLIĞINI RİSKE SOKMAYA BAŞLADI”

“MERKEZiM HER YERDE”
PROJESi DEVAM EDiYOR

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü´nün üç yıl 
önce 81 ilde başlattığı “Merkezim Her Yerde” projesi ile çocuklar 
spor ve kültürel etkinliklerle buluşmaya devam ediyor.

Büyükliman Aile 
Sağlığı Merkezi Aile 
Hekimi Dr. Zafer 
Kamiloğlu, son 
zamanlarda halk 
arasında aşı reddi 
olaylarının çoğalması 
üzerini açıklamada 
bulundu. Dr. 
Kamiloğlu, Aşı reddi 
toplum sağlığını riske 
sokmaya başladı dedi. > Sadık AYDIN 2'de

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 2019 yılının 
son aylık mutat din görevlileri toplantısında, camilerden 
kaldırılması istenen sabit oturak, tabure ve sandalye 
konusunda başkanlığın talimatıyla ilgili de bilgiler verdi. Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 100 

öğrenci öğretmenleri ile birlikte Trabzonspor- Altay 
arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına gittiler. 

> Vedat FURUNCU 13'de

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu 
öğrencileri tarafından yöresel yemekler ve kıyafetlerle 
hazırlanan "Yerli Malı Haftası" Etkinliği ziyaretçileri büyüledi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 
“Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor” etkinliğinin sonuncusu 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde yapıldı. 

> Sadık AYDIN 13'de


