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İYİ PARTİ’YE KATILANLARA ROZETLERİ TAKILDI

> Abdulkadir AYNACI 3'de

> Sadık AYDIN 2'de

FINDIKTA 35 TL
BAÞKA BAHARA
KALDI

Vakfıkebir'de 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Günü nedeniyle kadın şoförler tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. 

Vakfıkebir İYİ Parti ilçe teşkilatının aylık yönetim kurulu
toplantısında İYİ partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.  

DEVA Partisinin Vakfıkebir İlçe Başkanlığı 1.Olağan Kongresi
Sabri Bahadır Kültür Merkezi Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden biri
olan fındık ta üreticinin fiyatta yükseliş beklentisi
devam ediyor. Uludüz, “Dünyanın en kaliteli en
yüksek oranda fındığının yetiştiği ülkemizde
fındık nedense fiyat politikası olarak bir türlü
üreticinin beklentilerini karşılayamıyor dedi.”



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 - Cep:0533 495 07 20 VAKFIKEBİR

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

Büyükliman
Postası

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR

Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ
e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu

0 533 768 88 42

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
buyuklimanpostasi@gmail.com

0533 495 07 20

SAYFA EDİTÖRÜ

Büyükliman
Postası HABER2 03.12.2021

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mahallesi Deniz Sokak No:11A  Zemin Kat

Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

İYİ PARTİYE KATILANLARA ROZETLERİ TAKILDI

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 923
: 03.12.2021

Ahmet KAMBUROĞLU

“HÝÇ HOÞ DEÐÝL”
Kılık-kıyafet önemli…
Bir devlet memurunda aranan görüntü 

kılık-kıyafetidir…
Mesela; öğretmen ne yapar.
Eğitimci, öğrencilerinin örnek modelidir.
Öğretmenin kılık-kıyafeti iyi değilse öğrenci 

onu örnek alabilir mi?
Alabilir…
Öğretmenin kıyafeti iyi olacak ki, öğrenci 

öğretmenine baktığın da onu örnek 

alacak…
Polis veya Jandarma…
Kıyafetleri devlet tarafından gönderiliyor…
Devlet tarafından gönderildiği gibi 

giyinilirse bol olur, üzerine oturmaz ve hiç 

hoş görünmez değil mi?
Bir terzide üzerine göre düzeltilip 

giyinilmesi çok daha hoş görünecektir…
Diğer kurumlarda da geçerli…
Bir arkadaşım geçen yaşanan bir olayı 

anlattı; Vakfıkebir'de devlet kurumunda işi 

olan bir vatandaş, takım elbiseli kravatlı 

olarak oraya gitmiş, işini bitirdikten sonra 

onu tanımayan bir kişi soru sormak istemiş 

ve ben burada çalışmıyorum giyerek cevap 

vermiş…
Neden mi?
Şuandaki kurumlarda serbest kıyafet 

olduğundan insanlar karıştırıyor…
Bence öğretmenlerin, polislerin, 

jandarmanın ve kurumlarda çalışan devlet 

memurlarının kıyafet yönetmeliği geri 

gelmeli.
Herkes ne giyineceğini bilmeli.
Günümüzde çok farklı kıyafetlerle 

karşılaşıyoruz ve hiçte hoş karşılanmıyor 

bu görüntü…
***********************
Alt ve üst geçitlerimiz…
Alt veya üst geçit yapıyoruz, sonrasında 

bırakıyoruz ne hali varsa görsün misali…
Üst geçitlerimiz kir ve pas içinde her yeri 

paslanmış.
Alt ve üst geçitlerimiz bizim için…
Neden bizler sağlıklı yerler yapamıyoruz.
Neden terk edip gidiyoruz…
İhaleyi alan rma neden bunları paslanmaz 

çelikten yapmıyor veya paslanmayacak 

şekilde yapmıyor.
Korkuluk telleri kopmuş…
Bakım yok…
Alt geçitlerimiz pislik içinde…
Ne ararsan var…
Bazılarının ışıkları bile yanmıyor.
Gece insanlar buralardan nasıl geçiş 

yapacak…
Alt geçitlerimiz farklı anlamlarda 

kullanılıyor…
İnsanlar buralardan geçerken tedirgin 

oluyor ve geçmek istemiyorlar…
Haklılarda bende olsam geçmem, 

korkarım…
***********************
Sokak hayvanları konusu Vakfıkebir'de ilgi 

odağı…
Her hafta kaleme alıyoruz ama görünen bir 

çözüm yok…
Her geçen gün sokak hayvanları ilçede 

artış gösteriyor…
Her grubun belli bölgesi var. Birileri kendi 

bölgelerinden başka bir bölgeye geçiş 

yaptığın da kıyamet kopuyor…
Çözüm onları zehirlemek, kısırlaştırma 

veya öldürmek değil.
Onlara yaşanılabilir bir yer yapmak…
Çocuklar rahat rahat okullarına gidebilsin 

istiyoruz. Çocuklarımız korkularından 

okullarına bile gitmek istemiyorlar.
Çözüm istiyor Vakfıkebir…

V
akfıkebir İYİ Parti ilçe 
teşkilatının aylık 
yönetim kurulu 

toplantısı yapıldı. Toplantıda 
İYİ partiye katılan yeni 
üyelere rozetleri takıldı. İYİ 
Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli yaptığı 
açıklamada şu ifadeleri 
kullandı. Başkan Alpaslan 
Beşli; “İYİ Parti Vakfıkebir ilçe 
teşkilatı olarak aylık yönetim 

kurulu toplantımızı 
gerçekleştirdik. Toplantı 
da partimize yeni katılan 
üyelerimize rozetlerini 
taktık. İyilik hareketine 
katılan gücümüze güç 
katan Vakfıkebir Şoförler 
ve Otomobilciler Odası 
Başkanımız Sayın İsmail 
Çobanoğlu'na, 
Cumhuriyet Mahallesi 
Muhtarı Sayın Abdul 

Vahit Aksoy'a, Çamlık Sahil 
Mahallesi Muhtarı Sayın 
Mehmet Bahadır'a, Filiz 
Bayraktar'a, Özge Baki'ye, 
Tolunay Tahmaz' a, Yelda 
Dural'a ve Ali Ouoğlu'na hoş 
geldiniz diyoruz,  
Toplantımıza eşlik eden İl 
Teşkilat Başkanımız Sayın 
Tekin Türeli'ye, il yönetim 
kurulu üyelerimiz Sayın 
Ahmet Bilgin'e, Mehmet 
Şükrü Hacıahmetoğlu'na ve 
Ahmet Çakır'a toplantımıza 
katılımlarından dolayı 
teşekkür ederiz dedi.
“AK PARTİ İKTİDARI ARTIK 
ÜLKEYİ YÖNETEMEZ 
HALE GELDİ”
Başkan Alpaslan Beşli 
sözlerine şöyle devam etti;” 
Yeni katılan tüm üyelerimize 
partimize hoş geldiniz 
diyoruz. Bizler koltuk 
sevdasıyla değil ülkemizin 
aşkıyla yanıp tutuşan bir 
partiyiz. Genel Başkanımız 
Meral Hanım'ın da dediği gibi 
koltuk sevdasında değil, ülke 
sevdasındayız. Ak Parti 
iktidarı artık ülkeyi 

yönetemez hale geldi. 
Ekonominin çöküşü 
vatandaşın geçim sıkıntısı, 
hak ve adaletsizliğin artması 
artık çekilmez hale geldi. 
Vatandaş artık yüzünü 
Güneşe yani İYİ parti'ye 
dönmeye başladı. İYİ Parti 
Türkiye'nin dinamiğidir.  Bu 
doğrultudan asla ve katta 
taviz vermez.
İYİ Parti herkesimi 
kucaklıyor. Hiçbir ayırım 
yapmadan bütün farklılıkları 
kucaklıyor. Türk halkı ve 
Türkiye Cumhuriyeti. 
Ülkemizin her karış toprağı 
bizim için vazgeçilmezdir. 
Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak 
tek parti İYİ Partidir.  İYİ Parti 
Vakfıkebir ailesi her geçen 
gün gerek üyelik 
karavanımızda gerekse 
bugün olduğu gibi toplu 
katılımlarla büyümeye devam 
ediyor. Bugün güzel bir tören 
ile yeni üyelerimizin 
rozetlerini taktık ve 
kendilerine hoş geldin dedik. 
İlçemize hayırlı olsun” diye 
konuştu.

Vakfıkebir İYİ Parti ilçe teşkilatının aylık yönetim kurulu toplantısında İYİ partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.  

Alper Özkan KARAGÖL

DEVA PARTİSİ'NİN VAKFIKEBİR İLÇE KONGRESİ YAPILDI
DEVA Partisinin Vakfıkebir İlçe Başkanlığı 1.Olağan Kongresi Sabri Bahadır Kültür Merkezi Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

D
EVA Partisinin 
Vakfıkebir İlçe 
Başkanlığı 1.Olağan 

Kongresi Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda gerçekleştirildi. 
Divan Kurulunun 
oluşturulmasının ardından 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması ile 
başlayan kongreye DEVA 
Partisi Kurucular Kurulu 
üyesi Prof. Dr. İhsan 
Günaydın, DEVA Partisi 
Trabzon İl Başkanı Kubilay 
Çiçek, DEVA Partisi Rize İl 
Başkanı Ömer Köroğlu, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, DEVA 
Partisi İlçe Başkanları, CHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin, İYİ Parti İlçe 
Başkanlığı temsilcileri Yusuf 
Hacıahmetoğlu ve Hasan 
Akagündüz, Yeniden Refah 
Partisi İlçe Başkanlığı 
temsilcisi Deniz Ömür, STK 
temsilcileri, partililer ve 
vatandaşlar katıldı. DEVA 
Partisi Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Oğuzhan Haliloğlu 
yaptığı selamlama 

konuşmasında şu ifadelere 
yer verdi.
“TÜRKİYE İÇİN, 
DEMOKRASİ VE ATILIM 
İÇİN DEVA OLMAYA 
HAZIRIZ”
DEVA Partisi Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Oğuzhan Haliloğlu; 
“Ülkemizin her alanda sürekli 
zemin kaybetmesi yüreğimizi 
dağlıyor. Vatandaşlarımız, 
özellikle de gençlerimiz 
geleceklerinden kaygılı. 
İnsan haklarının ihlal 
edilmesi ve özgürlüklerin 
kısıtlanması, toplumumuzun 
nefes almasını zorlaştırıyor. 
Kadınlarımız kendilerine 
karşı her türden şiddetin 
tehdidi altında yaşıyor. 
Ülkemizde hukuk sürekli 
örseleniyor, adalet yaralı. 
Demokrasimiz zayıf. 
Halkımız ne kadar haykırsa 
da sesini duyuramıyor. 
Ayrıştırıcı, ötekileştirici 
siyaset dili toplumumuzu 
sürekli geriyor. Korku 
siyaseti, polemikler, kavgalar 
hepimizi yordu artık. 
Çalışanlarımız her an işlerini 
kaybetme korkusuyla 

yaşıyor. İşçimiz, esnafımız, 
emeklimiz, memurumuz için 
aile geçindirmek her geçen 
yıl daha da zorlaşıyor. 
Yatırımcımız, sanayicimiz 
önünü göremiyor, var olma 
mücadelesi veriyor. Eğitim en 
önemli sorun alanı olarak 
hala önümüzde. Kentlerimiz 
hüzünlü. Şehirlerimiz hızlı 
betonlaşmanın ağır yükünü 
kaldıramıyor. Toprağımız, 
ağacımız, suyumuz, 
soluduğumuz hava, “yeter 
artık” diye haykırıyor. Bu 
ülkenin insanı son birkaç 
senedir çok üzüldü, 
yaralandı. Her şeyi elinden 

alındı ama bu ülkenin insanı 
sabretti, dayandı. Artık 
geldik, buradayız. Bu 
üzüntülerin daha da 
büyümesine izin 
vermeyeceğiz. Yeterince 
üzüldük, yeterince 
yaralandık. Zaman ümitsizlik 
zamanı değil. Zaman 
Türkiye için sorumluluk alma 
zamanı. Türkiye için 
demokrasi zamanı geldi, 
atılım zamanı geldi diyoruz. 

Artık Türkiye için iyileşme 
zamanı başladı diyoruz. 
Derdinize ortak arıyorsanız, 
biz DEVA'yız. Derdinize hızlı 
çözüm arıyorsanız, biz 
DEVA'yız. Artık DEVA zamanı 
diyoruz. Adalet ve liyakatin 
yeniden sağlanacağının 
sözünü vererek hepinize 
teşekkür ediyorum dedi.”
BİZ HAZIRIZ EMANETİ 
ALMAYA GELİYORUZ
DEVA Partisi Trabzon İl 
Başkanı Kubilay Çiçek ise 
yaptığı konuşmasında; 
“Ülkemizde özellikle Ali 
Babacan ve arkadaşları 
partiden ayrıldıktan sonra 

ülke tek adam rejmi ile 
başkanlık sistemine geçmiş 
ve bu günkü haline gelmiştir. 
O günlerde bu sistem ile 
ülkemizin uçacağı söylenmiş 
ama ülkemiz olduğu yerde 
saymış, gençler o bahsedilen 
uçakları kullanarak bu 
ülkeden kaçar hale gelmiştir. 
Bu ülkede artık bayat ekmek 
kuyruğu var, benzin kuyruğu 
var bugün biz bunları yaşıyor. 
Dün darbeye nansal destek 
sağladığı belirtilen, o 
dönemki yandaş medya 
tarafından "Hain" ilan edilen 
ülke temsilcileri devlet töreni 
ile karşılanıyor. Biz artık bu 
gidişata dur demek istiyoruz. 
Bunun için tüm üyelerimiz, 
tüm teşkilatlarımızla Damla 
Damla çoğalıyoruz. Seçim 
baharaymış, yazaymış fark 
etmez sayılı gün geçer bu 
iktidarın günleri sayılıdır. Biz 
varız ve hazırız emaneti 
almaya geliyoruz dedi.” Tek 
liste ile gidilen seçimlerde 
Oğuzhan Haliloğlu 
delegelerin tüm oyunu alarak 
başkanlığa seçildi.



V
akfıkebir İlçemizin önemli 
tüccarlarından ve İş 
Adamlarından olan Uludüz Gıda 

Pazarlama Plastik Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Uludüz, Sezona 
Cumhurbaşkanının açıkladığı 27 lira 
taban yat ile başlayan fındık yatları 
serbest piyasada uzun bir süre 24 lira 
seviyelerinde devam ederken son 2 
haftadır 2 liralık artışla 26 TL 
seviyelerine yükselerek beklentilerin 

altında kalmıştır. Dolar ve Euro'nun 
yükselmesine rağmen fındık yatı hiç 
yükselmedi. Geçen yıl bu aylarda 
fındık yatı 3 Dolar iken bu yıl aynı ay 
itibariyle fındık yatı 2 dolarda kalarak 
beklentilerin çok uzağında kalmıştır 
dedi.
“FINDIKTA ÜRETİCİNİN 
BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKIYOR” 
Fındık konusunda 50 yıllık birikime ve 
bilgiye sahip Vakfıkebir İlçemizin 
önemli İş Adamı Emin Uludüz

 Fındıkta ki son durumun ne 
olduğunu ve piyasanın bir resmini 
çekse neleri gördüğü konusunda 
açıklamada bulundu. İş Adamı 
Uludüz; Bu yıl gerek kuraklık gerek 
pandemi gerekse uluslar arası 
ekonomik dengelerin değişmesi 
üreticileri de olumsuz etkiledi diyen 
Emin Uludüz artan Maliyetleri 
hesaplanıldığı zaman fındık yatının 
35 TL bandında olması gerektiğini 
söyledi. Emin Uludüz ama geldiğimiz 
noktada bu saatten sonrada bu 
yatın artmasını artık 
beklemediklerini piyasalar da da bu 
yönde bir beklenti görmediğini 
söyledi. Emin Uludüz normal 
şartlarda bu aylarda fındık yatının 
yükselmesi gerektiğini söylerken 
Gübre, budama, fındık altı temizliği, 
işçi yatları, tarımsal ilaçlar hepsinin 
yatları yüzde 70 ila yüzde yüz 
artarken fındığın yatının artmaması 

manidar dedi. Ekonomistlerin tarım 
bakanlarının ve fındık konusunda 
yetkililerin tamamı fındığın Türkiye için 
stratejik bir ürün olduğunu sürekli 
vurgulamaktadırlar ama gelin görün 
bu kadar stratejik ürün olan fındık yat 
olarak karşılığını yıllardır 
bulamamakta geçen yıl beklenen 30 tl 
yat aradan geçen koca bir sene ye 
rağmen hala 26 TL seviyelerinde 
satılıyorsa bizler fındık politikamızı 

tekrar gözden geçirmeliyiz 
kanısındayım. Her hasat döneminde 
ve sonrasında üreticileri Ziraat Odaları 
Birlikleri muhalefet milletvekilleri 
“fındığınızı satmayın yat yükselecek” 
diye beklentiye soktuğu çiftçinin, 
fındığa yatırım yapanların ve tüccarın 
beklentileri yıllardır boşa çıkarmakta bir 
müddet sonra ise Fiyat yükselecek 
beklentisi ile fındık satmayanlar 
elindeki fındığı çıkarmaya başlayınca 
da yatın düşmesinde en önemli etken 
olurken üreticiye iyilik yaptığını 
sananlar aslında bir yerde kötülük 

yapmış oluyorlar dedi. Ülkemizde 
dünyayı da etkisi altına alan ekonomik 
kriz, elinde fındığı olan ve yat 
yükselecek beklentisi olan üreticinin 
dayanma gücünü zayıattığını 
söyleyen Emin Uludüz Bankadan kredi 
alıp faiz vermek yerine üretici elindeki 
fındığı satmayı tercih ediyor böylece 
piyasaya fındık girdikçe yat aşağı 
doğru gitmeye başladı. Fiyatın 
düştüğünü gören üretici paniğe 
kapılarak daha çok fındık satmaya 
başlayınca da fındıkta 35 TL beklentisi 
de bir başka bahara kaldı dedi.

Büyükliman
Postası 3 03.12.2021HABER

FINDIKTA 35 TL BAŞKA BAHARA KALDI
Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındık ta üreticinin fiyatta yükseliş beklentisi devam ediyor. Uludüz, “Dünyanın en kaliteli en
yüksek oranda fındığının yetiştiği ülkemizde fındık nedense fiyat politikası olarak bir türlü üreticinin beklentilerini karşılayamıyor dedi.”

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE “SIFIR TOLERANS”
Vakfıkebir'de 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle kadın şoförler tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. 

V
akfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen 
Etkinlik kapsamında 
Vakfıkebir Belediyesi 
oto parkında toplanan 
kadın sürücüler, basın 
açıklaması yaptıktan 
sonra araçları ile 
birlikte farkındalık 
oluşturmak ve kadın 
şittetine dikkat çekmek 
amacı ile şehir turu 
yaptılar. Vakfıkebir 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü Şifa 
Karadeniz tarafından 
yapılan basın 
açıklamasında 
Vakfıkebir'li kadınlar 
farkındalık olması 
amacıyla "Şiddete 
Hayır" logolu pankartlar 
taşıtılar. Yapılan basın 
açıklamasında şu 
ifadelere yer verildi. 
KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETE “SIFIR 
TOLERANS” 
Vakfıkebir 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü Şifa 
Karadeniz; “Kadına ve 
Aile Bireylerine Yönelik 
Şiddet nedir? Çocuk, 
Eş, Eski eş, Yakın 
akrabalar gibi aile 
bireyleri arasında 
gerçekleşen; bireyin, 
ziksel, cinsel, 
ekonomik veya 
psikolojik zarar 
görmesiyle veya acı 
çekmesiyle sonuçlanan 
veya sonuçlanması 
muhtemel hareketleri, 
buna yönelik tehdit ve 
baskıyı ya da 
özgürlüğün keyfî 

engellenmesini de 
içeren, toplumsal veya 
özel alanda meydana 
gelen, ziksel, cinsel, 
psikolojik, sözlü veya 
ekonomik her türlü 
tutum ve davranıştır. 25 
Kasım 1960; Dominik 
Cumhuriyeti'nde üç kız 
kardeşin 
öldürülmelerinin 
tarihidir. Bu olay dönüm 
noktası olmuş ve tüm 
dünyada kadına yönelik 
şiddete karşı 
kampanyalar 
düzenlenmiştir. 
Öldürüldükleri gün olan 
25 Kasım Birleşmiş 
Milletlerin 1999 yılında 
aldığı kararla “Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası 
Dayanışma Günü” 
olarak anılmaktadır. 
Kadına verilen değer 
her türlü fayda ve 
beklentinin ötesinde, 
insan haklarının 
gereğidir. Dolayısıyla 
kadının saygınlığını ve 
itibarını korumak 
herkes için bir insanlık 
vazifesidir. Kadının 
toplum içinde 
saygınlığı, itibarı ve 
etkinliği, gelişmişliğin 
ve medeniyetin bir 
göstergesidir. Bununla 

beraber; kadına yönelik 
şiddet dünyanın her 
tarafında halen 
görmekte olduğumuz 
acı bir gerçektir. Tarih 
boyunca var olan bu 
sorun günümüzde 
büyük tepkilere sebep 
olmakla birlikte ne 
yazık ki insanlığın 
kanayan yarası olmaya 
devam etmektedir. 
Millet olarak inanç ve 
değerler dünyasında 
kadın her zaman 
muhterem ve onurlu bir 
yere sahiptir. Kadına 
yönelik şiddetin bizim 
dünyamızda hiçbir 
gerekçesi ve yeri 
yoktur. Bu tür menfur 
olayları, hem kul 
hakkına girmek hem de 
bir insanlık ayıbı olarak 
görüyoruz. Kadına 
yönelik şiddete “SIFIR 
TOLERANS” ilkesiyle 
toplumun tüm 
kesimlerini şiddetle 
mücadeleye davet 
ediyorum dedi.”
“HERKESİ DAHA 
DUYARLI OLMAYA 
DAVET EDİYORUM”
Yazı İşleri Müdürü Şifa 
Karadeniz; “4320 Sayılı 
Ailenin Korunması 
Kanuna dair Kanunun 
ve 6284 Sayılı “Ailenin 

korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin 
Önlenmesine” dair 
kanun kapsamında 
herkesi daha duyarlı 
olmaya davet 
ediyorum. Şiddet 
mağdurlarının 
korunması amacıyla 
tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarını daha 
duyarlı olmaya davet 
ediyoruz. Kadına 
yönelik şiddetle 
mücadelede, alınacak 
diğer tedbirlerle birlikte, 
nihai çözüm için; 
toplumun bütün 
fertlerinde sevgi, şefkat 
ve merhamet 
duygularının 
güçlenmesi ve hâkim 
hale gelmesine ihtiyaç 
vardır. Toplumda uzlaşı 
kültürünün geliştirilmesi 
de çözüme yönelik 
olarak anahtar bir rol 
oynayacaktır. Bu duygu 
ve temennilerle, 25 
Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele 
Günü'nün mutlu 
bireyler, uyumlu aileler 
ve refah bir toplum için 
dayanışma vesilesi 
olmasını diliyor, sevgi 
ve saygılarımı 
sunuyorum dedi.”
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Osman KOYUNCU

DİN, FAİZ VE EKONOMİ

4 ARALIK'TA TÜM VELİLERİMİZİ OKULA BEKLİYORUZ

V
akfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi Okul 
Müdürü Kadri Alay ve 

beraberinde Okul Müdür 
Yardımcısı İbrahim İlhan 
Kalyoncu ile birlikte gazetemize 
nezaket ziyaretinde bulunarak 
Haber Müdürü Sadık Aydın ile 
bir süre sohbet ettiler.  Okul 
Müdürü Kadri Alay ziyaret 
sırasında yaptığı 
değerlendirmelerde şu ifadelere 
yer verdi. 4 Aralık 2021 
Cumartesi günü Saat : 10 da 
velilerimizi okula bekliyoruz 
dediler.
“4 ARALIK 2021
CUMARTESİ TÜM VELİLERİ 
BEKLİYORUZ”
Okul Müdürü Kadri Alay, 
“Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi olarak eğitim-
öğretim hizmetlerine 
okulumuzda hiç ara vermeden 
pandemi kuralları 
doğrultusunda devam ediyoruz. 
2021-2022 eğitim öğretim yılına 
534 öğrenci, 34 deneyimli ve 
tecrübeli öğretmen kadromuzun 
yanı sıra okulumuzda görev 
yapan memur ve yardımcı 
personel ile eğitim ve öğretime 
kesintisiz yüz yüze 
Bakanlığımızın gönderdiği 
yönetmeliğe uygun olarak 

devam ediyoruz. Okulumuzda 
eğitim öğretimin devam etmesi 
ve öğrencilerimize daha çok 
faydalı olabilmek adına 
yaptığımız çalışmalar 
doğrultusunda öğrenci-veli-
öğretmen görüşmelerimizi her 
yıl olduğu gibi bu yılda 
sürdürüyoruz. Bu doğrultuda 
her yıl düzenlediğimiz okul aile 
birliği toplantımızı da bu yıl 4 
ARALIK 2021 Cumartesi günü 
saat: 10 da okulumuzun hemen 
yanında bulunan Fen Lisesi 
Pansiyonunun Konferans 
Salonunda gerçekleştireceğiz. 
Velilerimizden özellikle bu 
toplantıya katılmalarını 
istiyoruz. Velilerimiz 
Öğretmenlerimizle öğrencilerin 
durumunu görüşme imkanı 
bulabilecekler. Bu toplantılar 
sayesinde öğrenci başarısının 
artığı bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. Öğrenci-Veli-
Öğretmen işbirliği sayesinde 
öğrencilerimiz başarıyı her 
zaman yakalamıştır dedi.
”OKUL AİLE BİRLİĞİNİN 
GÖREVLERİ NELERDİR?
Okul Müdürü Kadri Alay; “Okul 
aile birliğine üyelik gönüllülük 
esasına dayanmaktadır. Bu 
üyelik süreci okul ile ilişik 
kesilen süreye kadar devam 

etmektedir. Peki, Çocuklar ilk 
eğitimlerini ailede almaktadırlar. 
Akabinde anaokulu, ilkokul, 
ortaokul, lise derken eğitimleri 
erişkin bir birey haline kadar 
devam eder. Ancak bu süreçte 
okul ile aile arasındaki iletişim 
oldukça önemlidir. Fakat çoğu 
durumda veliler öğrencilerden, 
okul da velilerden habersiz bir 
şekilde olmalarından yani 
iletişim kopukluğu 
yaşamalarından dolayı 
öğrencinin eğitimi istenilen 
düzeyde olmayabilir. Milli Eğitim 
Bakanlığı bu durumun önüne 
geçmek maksadıyla ve okul ile 
aile arasındaki koordinasyonu 
sağlamak amacıyla okul aile 
birliğini oluşturmuştur. Okul aile 
birliğini en temel amacı aile, veli 
ve öğretmenler arasında 
iletişimi sağlamaktır. Bu amacı 
gerçekleştirmek için Okul Aile 
Birliği üyeleri çeşitli dönemlerde 
toplantılar yapmaktadırlar. Bu 
toplantılarda eğitimde fırsat 
eşitsizliğinin giderilmesi, genel 
sorunlar gündeme alınır ve 
çözüm yolları tartışılır. Ayrıca 
çeşitli etkinlik düzenlenmesi 
adına teklier de yapılır. Bu 
etkinlikler sayesinde de 
çocukların gelişimleri daha iyi 
bir noktada devam eder dedi.” 

ükümet yirmi yıla yakın Türkiye'yi 

Hidare ediyor. AKP'yi kuranlar ve ona 
oy verenler genelde dindar 

kesimdir ve bu kesim faize karşıdırlar. Şu 
bir gerçektir ki AKP iktidarda olduğu 2006 
ile 20019 yılları arasında içten ve 
dışarıdan aldığı faizli paralarla geçici bir 
ekonomik refah ve gelişmişlik dönemi 
yaşattı. Ekonominin temel mantığı, 
üreterek satıp zenginleşmektir, AKP ise 
devamlı eski hükümetlerce yapılan 
fabrikaları satarak ve faizli para alarak 
ekonomiyi düzeltmeye çalıştı. Bir kişi evini 
ve yerlerini bankalara ipotek vererek aldığı 
borç paralarla belli bir süre için ev halkını 
refah içinde yaşatırsa bu aile reisi için iyi 
bir lider denir mi? Demokratik ülkelerde iş 
bölümü yani meşveret sistemi vardır.  Bir 
kişinin yanılması ve yanlış yapması 
mümkündür. Fakat topluluk birlikte aldığı 
kararlarda yanılma çok daha azdır. Sayın 
Cumhurbaşkanı, ey millet yetkiyi bu 
kardeşinize verin bakın ülkeyi nereden 
nereye getireceğim, faizi ne hale 
sokacağım dedi ve halkta o şekilde yaptı. 
Halk kelimesi Arapça halaka kökünden 
gelir. Mana olarak şekil verme demektir. 
Halk tabakasının düşünce sisteminin sabit 
bir şekli olduğu ve değiştirilmesi zor 
olduğu için bu topluluk kesimine halk 
deniyor. Maalesef bu kesim aklı ile 
gördüklerine göre değil de gözü ile 
gördüklerine göre hüküm veriyor. Şu an da 
hükümet faizi 19 dan 16 ye ortadan da 
daha aşağıya çekmek istiyor ve faiz 
haramdır kötüdür diyor. Faizin iyisi kötüsü 

olmaz 1 gr pislikte kötüdür 1 kilosu da 
kötüdür. Zengin ülkelerde faiz sıfır, bazı 
ülkelerde ise negatiftir. Faiz kötü idi niçin 
yirmi yıl beklediniz. Döviz aldı başını 
gidiyor, sen döviz seni ilgilendirmez, sen 
maaşını dövizle alıyorsun denir mi? 
İğneden ipliğe her şey artıyor, devlet bütün 
ihale ve bağlantılarını dövize göre 
ayarladı, zenginler paralarını dövize 
çevirip yurtdışına kaçırdı, halk biriktirdiği 
kefen parasını ile mi ülke kalkınacak. 
Senin pul olmuş parana kimse 
güvenmiyor, hükümet halka güven 
vermeli, güven istenilmez verilir. Dinde 
faiz, faiz kelimesinin eş anlamlısı riba ve 
faide kelimesidir.  Arapçada F.V.Z 
kökünden gelir, mana olarak kazanç, 
kurtuluş veya helak olma manasındadır. 
Arapçada bizim ekonomik bir kavram 
olarak kullandığımız faiz kelimesi, bu 
manada kullanılmamaktadır. Başta Kuran 
olmak üzere, bütün temel kitaplar, faiz 
yerine riba kelimesini kullanmışlardır. 
Riba, mana olarak kabaran kısım 
demektir. Bugünkü çağdaş Araplar ise, 
dinen yasak olan yani emek vermeden, 
para ile para kazanmak demek olan faiz 
ve riba kelimeleri yerine, hile–i şeriye 
yaparak faize faide diyorlar. Kaderin ilginç 
yönüne bakın ki, bu kelime de faydalanılan 
şey manasına geldiği gibi, kök olarak ölüm 
manasına da geliyor. Riba kelimesi de 
kabarmak manasına geldiğinden dolayı, 
gerçek ve doğal bir manayı çağrıştırıyor. 
Çünkü kabaran şey, daha sonra kof olur 
ve çürür. 

Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi Okul Müdürü
Kadri Alay ve beraberinde Okul Müdür Yardımcısı İbrahim İlhan
Kalyoncu ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak,
4 Aralık'ta öğrencilerimizin velilerini okula bekliyoruz dediler.

BAHAR İLE ALİ DÜNYA EVİNE GİRDİLER

DOKTOR ÇAKAR YENİ GÖREVİNE BAŞLADI
Tonya Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapan Vakfıkebir'li
hemşehrimiz Dr. Osman Turan Çakar yeni atandığı görevine başladı. 

T
onya Aile Sağlığı 
Merkezinde Aile Hekimi 
olarak görev yapan 

Vakfıkebir'li hemşehrimiz Dr. 
Osman Turan Çakar yeni 
atandığı görevine başladı. 
2009-2015 yılları arasında 
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 
Başhekim Yardımcısı olarak 
başarılı çalışmalara imza atam 
Dr. Osman Turan Çakar, 2017-
2021 yılları arasında Tonya 
İlçesi Aile Sağlığı Merkezinde 
Aile Hekimi olarak görev yaptı. 

2021 yılı Ekim Ayı 
itibariyle görev yeri 
değişen Dr. Osman Turan 
Çakar, Şalpazarı İlçesi 
Aile Sağlığı Merkezine 
Aile Hekimi olarak atandı. 
Şalpazarı'nda önceki 
yıllarda sağlık evi olarak 
hizmet veren ve 2008 
yılında 15 Yataklı İlçe 
Hastanesi olarak açılan 
Şalpazarı Aile Sağlığı 
merkezi 10 bin nüfusa 
sahip İlçede bulunan 
hastalarına Aile Sağlığı 
Merkezinde görev yapan 

doktorlarıyla hizmet veriyor. 
Şalpazarı Aile Sağlığı 
Merkezine Tonya Aile Sağlığı 
merkezinde görev yapan 
Vakfıkebir'li hemşehrimiz 
Osman Turan Çakar atanarak 
yeni görevine başlayarak 
hastalarına şifa dağıtmaya 
başladı. Yeni görev yerinde 
hemşehrimiz Dr. Osman Turan 
Çakar'a başarılar diliyoruz. DR. 
OSMAN TURAN ÇAKAR 
KİMDİR? Trabzon'un Vakfıkebir 
İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 

sakinlerinden olan ve 1978 
yılında dünyaya gelen Dr. 
Osman Turan Çakar, İlkokulu 
ikamet ettiği Cumhuriyet 
İlkokulunda okudu. Ortaokulu 
Vakfıkebir Atatürk Orta 
Okulunda tamamlayan Çakar, 
Lise öğrenimini Vakfıkebir 
Lisesinde tamamladı.  Evli ve 2 
çocuk Babası olan Çakar, 2000 
yılında KTÜ Tıp Fakültesini 
bitirdi. İlk görev yeri Vakfıkebir 
Köprücek Sağlık Ocağı oldu. 
2003 yılında Vakfıkebir Devlet 
Hastanesine atandı. 2009-2015 
yılları arasında Vakfıkebir 
Devlet Hastanesinde Başhekim 
Yardımcılığı görevini 
yürüttü.2015 yılı aralık ayında 
Beşikdüzü Toplum Sağlığı 
Merkezine tayin oldu. 2016-
2017 yılları arasında Düzköy 
Çayırbağı Aile Sağlığı 
Merkezinde görev yaptı. 2017-
2021 yılları arasında Tonya Aile 
Sağlığı Merkezinde çalıştığı 
sırada, 2021 yılı Ekim ayından 
itibaren Şalpazarı Aile Sağlığı 
Merkezinde hastalarına şifa 
dağıtmaya başladı.

DEREGÖZÜ'NDE KİTAP SEVGİSİ
Deregözü İlk ve Ortaokulunda öğrencilere kitap okumayı sevdirmek ve kitap okuma
alışkanlığı kazandırmak amacıyla kitap okuma yarışmasının ikincisini düzenlediler.  

V
akfıkebir İlçesi Deregözü 
İlk ve Ortaokulunda 
öğrencilere kitap okumayı 

sevdirmek ve kitap okuma 
alışkanlığı kazandırmak 
amacıyla kitap okuma 
yarışmasının ikincisini 
düzenlediler.  Oluşturulan 
komisyon tarafından öğrenci 
seviyelerine uygun ve müfredat 
ile ilişkili kitapların seçildiği 
yarışmada kazanan öğrencilere 
çeşitli zekâoyunları hediye 
edildi. Kazanan öğrenciler ile 
Trabzon'un kültürel mirasını 
hem gelecek nesillere aktarmayı 
hem de şehri ziyarete gelen 
yerli ve yabancı turistleri 
tanıtmayı amaçlayan Şehir 
müzesi ziyaret edildi. Öğrenciler 
müzede; Trabzon'un tarihi, 
halkın sosyal yaşamı, gelenek 
ve görenekleri, siyasi ve 
yönetim tarihi, yayla kültürü, 
mutfak kültürü, sağlık tarihi, 

eğitim tarihi, spor tarihi ve 
ekonomik hayatı hakkında bilgi 
sahibi oldular. Ayrıca Trabzon 
da misar olan Milli 
Şuurumuzun geliştirilerek 
Çanakkale Ruhu'nun gelecek 
kuşaklara aktarılması amacıyla 
hazırlanan Çanakkale 
Muharebeleri Mobil Müzesi 
ziyaret edildi. Öğrenciler burada 
Çanakkale Savaşında 
askerlerimizin ve düşman 
askerlerinin kullandığı silah 
ve eşyaları gözlemleme, 
Çanakkale ruhunu birincil 
kaynaklardan öğrenme 
şansı yakaladılar. “KİTAP 
OKUYUP BAŞARISIZ 
OLAN ÖĞRENCİ DE 
YOKTUR” Deregözü İlk ve 
Ortaokulu Okul 
İdaresinden yapılan 
açıklamada; “Bu etkinlikleri 
yapmamızdaki gaye 
çocuklarımızın mutlu olup 

kitap okumalarını sağlamaktır. 
Biz çocuklarımızın okuma ve 
yazma kültürlerini geliştirmesini 
önemsiyoruz. Bu 
organizasyonun asıl 
kahramanları çocuklara eğitim 
veren öğretmenler ve onlara 
destek veren velilerdir. Başarılı 
olma yolunda gayret gösteren 
öğrencilerimizi yürekten 
kutluyoruz. Kitap okumak 
dünyanın en güzel ve en keyii 
işlerinden biridir. Kitap okumak 
vakit ayrılması gereken bir iştir. 
Boş zaman aktivitesi değildir. 
Kitap okuyup başarısız olan 
öğrenci de yoktur. Kitap okumak 
öğrencilerin hem hayal 
dünyasını geliştiriyor. Hem 
okuma ve yazmanıza katkı 
sağlıyor. Kitap okumak hayatı, 
dünyayı ve doğayı daha iyi 
anlamlandırmanıza olanak 
sağlıyor. O yüzden her çocuk 
her gün bir saat kitap okumalı 
ve tüm çocuklarımızın bir 
kitaplığı olmalıdır. Okul olarak 
yaptığımız bu tür faaliyetler 
devam edecektir denildi.

Çarşıbaşı ilçesi 
eşraflarından Ayşe ve 
İbrahim Erdoğan'ın 

kızları Bahar ile Vakfıkebir 
ilçesi Eşraflarından Ayşe ve 
Osman Karatosun'un 
oğulları Ali bir ömür 
mutluluğa evet dediler. 
Vakfıkebir ilçesi Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi 
Düğün Salonunda yapılan 
muhteşem düğün törenine 
genç çiftlerin eş, dost, 
akraba ve arkadaşlarının 
yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. Düğün törenine 
katılan davetliler Bahar ile 
Ali'nin mutluluklarına şahitlik 
yaptılar. Bizlerde genç 
çiftlere evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 
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EŞ BAŞKANLIK CHP GELENEĞİNDE
OLMAYAN BİR İFADEDİR
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve Beşikdüzü
İlçe Başkanı Tamer Aydın ile birlikte Büyükliman Gazeteciler Cemiyetinde bir basın açıklaması yaparak,
son günlerde ortaya atılan Beşikdüzü Belediyesine eş başkan atandı iddialarını yalanladılar. 

B
eşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, 
CHP Trabzon İl Başkanı 

Ömer Hacısalihoğlu ve 
Beşikdüzü İlçe Başkanı Tamer 
Aydın ile birlikte Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyetinde bir 
basın açıklaması yaparak, son 
günlerde ortaya atılan 
Beşikdüzü Belediyesine eş 
başkan atandı iddialarını 
yalanladılar. Başkan Uzun, 
'İddiayı ortaya Önder Öztürk ve 
basın kuruluşu ilgili suç 
duyurusunda bulundum” dedi. 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun yaptığı açıklamada 
şunları söyledi; “Son günlerde; 
bazı haber siteleri ve sosyal 
medya hesapları üzerinden 
“Beşikdüzü Belediyesi'ne 
Kayyum Atandı, Eş Başkan 
Atandı, Eş Başkan Murat 
Düzgün Yol Haritasını Belirledi” 
gibi asılsız iddialarla 
Belediyemiz belli odaklar 
tarafından yıpratılmak 
istenilmekte ve karalama 
kampanyaları yürütülmektedir. 
ŞAHSIMI VE PARTİMİZİ 
KÜÇÜK DÜŞÜRMEK 
HEDEFLENMİŞTİR

İlgili haberlerde 
izinsiz şekilde 
ismi ve 
fotoğrafı 
kullanılan 
Murat Düzgün, 
mevzuata 
uygun olarak 
belediyemizde 
çalışma 
isteğinde 
bulunmuş, 
yasal 

süreçlerde tamamlanarak 657 
sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun Kurumlar arası 
geçici süreli görevlendirme 
başlıklı Ek 8'inci maddesi 
gereği yazılı talebim üzerine 
Belediyemizde geçici süreli 
olarak çalışmaya başlamıştır ve 
belediyemizin memuru 
konumundadır. Belediyemizde 
geçici olarak çalışmaya 
başlayan Murat Düzgün, 
belediyelerde uygulanan mali 
ve idari mevzuat alanında 
makale çalışmaları bulunan 
ayrıca bu konularda resmî 
kurumlarda dahil olmak üzere 
eğitmenlik yapan başarılı bir 
çalışma arkadaşımızdır. Aynı 
diğer çalışanlarımız gibi 
belediyemize katkısı olacağı 
aşikârdır.Yapılan 
itibarsızlaştırma, karalama 
kampanyaları ve kamu 
görevlisinin fotoğrafının izinsiz 
kullanılması hususlarıyla ilgili 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
ve 6698 sayılı Kişisel Verileri 
Koruma Kanunu hükümleri 
gereği hukuki süreç 
başlatılacaktır. Bu asılsız 
iddiaları ortaya atan Önder 

Öztürk ve bu açıklamaları 
manşete taşıyan Günebakış 
Gazetesi '' Eşbaşkan '' ifadeleri, 
kargaşa çıkmasına sebep 
olabilecek ve halkı kin ve 
düşmanlığa sevk edebilecek 
ithamlardır. Kayyum 
atamalarının nasıl yapıldığı 
ortadadır. Eş başkanlık CHP 
geleneğinde olmayan bir 
ifadedir. Kamuoyunda şahsımı 
ve partimizi küçük düşürmek 
hedeflenmiştir. Bu itibarla 
Önder Öztürk ve Günebakış 
gazetesi hakkında hukuki 
süreci başlattım.
BİZE BIRAKILAN AĞIR 
ENKAZDAN KURTULMAK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Beşikdüzü Belediyemizin elini 
kolunu bağlayan anlayış önceki 
yönetimdir. İller Bankası'ndan 
2.5 yıldır bütün gelirlerimiz, bize 
bırakılan ağır borçlara kesilmiş 
ve kasamıza bir kuruş dahi 
girmemiştir. Buna rağmen 
çalışmalarımız devam etmiştir. 
Bu da bizim başarımızdır. Bize 
bırakılan ağır enkazdan 
kurtulmak için CHP Genel 
Merkezi ve CHP'li 
Belediyelerimiz ile dayanışma 
halindeyiz ve olmaya da devam 
edeceğiz. Beşikdüzü Belediyesi 
olarak yalnız olmadığımızı 
herkes görmektedir. 
Belediyemizin performansını 
arttırmak, hizmet kalitesini 
yükseltmek için Önümüzdeki ay 
1-2 personel daha getireceğim. 
Amacımız Belediyemizi 
güçlendirmektir ve Halkımıza 
en iyi hizmeti sunabilmektir. 
Başaracağız ve bize inananları 
mahcup etmeyeceğiz” dedi. 

FOTOĞRAF SERGİSİ BÜYÜLEDİ
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan “Fotoğraf Çekimi ve
Düzenleme Kursu” kursiyerleri tarafından 39 eser ile yılsonu fotoğraf sergisi açıldı.

akfıkebir Halk Eğitimi 

VMerkezi fotoğraf çekimi 
ve düzenleme kursu 

kursiyerleri, kurs süresince yıl 
boyu çektikleri fotoğraardan 24 
Kasım öğretmenler günü 
dolayısıyla Fen Lisesi Yatılı 
Pansiyonu Konferans 
Salonunda 20 kursiyerin 39 
fotoğrafı görücüye çıktı. İlçe 
Kaymakamı Dr. Arslan Uzan 
sergiyi gezerken, Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu ve kurs hocası Fatih 
Muhammet Topal, kendilerine 

eşlik ederek fotoğraar 
hakkında bilgi verdiler. 
Kaymakam Dr. Uzan, 
Karadeniz'de yeteri kadar 
malzeme olduğunu ve kursa 
katılmak istediğini belirterek 
kayıt olmak istediğini bildirdi. 
Emeği geçenleri kutluyorum 
dedi. Sergide Fatih Muhammet 
Topal yönetiminde Vakfıkebir 
Halk Eğitim Merkezi fotoğraf 
çekimi ve düzenleme Kursu 
kursiyerleri Ahmet Bülent Tan, 
Ali Karaş, Cemal Siyah, Duygu 
Bay Madenci, Enes Yavuz,  Erol 

Kurt,  Fatma Garbetoğlu,  
Furkan Garbetoğlu,  Hacer 
Günaydın, Halim Sağlam,  
Hikmet Dursun,  Selçuk 
Kahyaoğlu,  Sibel Bankoğlu 
Kamburoğlu,  Sibel Kurt,  
Sinem Tosun,  Yunus Kamali,  
Zahide Bulut, Hülya Çalış ve 
Özay Köse'nin fotoğraarı yer 
aldı. Sergiyi Kaymakam Dr. 
Arslan Uzan, Belediye Başkan 
Vekili Özer Aktaş, daire amirleri, 
okul müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve çok sayıda 
vatandaş ziyaret etti. 
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V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, ilçeye bağlı 
Soğuksu Mahallesi 

Merkez Camii'nde bölge din 
görevlileriyle bir araya geldi. 
Şube Müdürü Halil Güneş ve 
Şef Refik Altuntaş'ın da katıldığı 
buluşmada Müftü Küçük, "Kitap 
Oku-Yorum" projesi 
kapsamında, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Araştırmaları 
Merkezi (İSAM) tarafından 
yayına hazırlanan İbrahim 
Kalın'ın "İslâm ve Batı" isimli 
kitabını bölge din görevlileriyle 
müzâkere etti. Sohbet 
ortamında gerçekleşen ve din 
görevlilerinin de kitapta dikkat 
çekilen hususlarla ilgili fikir ve 
düşüncelerini paylaştıkları 
müzakere programında Müftü 
Şükür Küçük, tarihte İslâm ve 
Batı medeniyetleri kadar yakın 
ilişki içinde olan başka iki 
uygarlık görülmediğine; 
çatışma, rekabet, uzlaşma ve 
birlikte yaşama biçimlerine 
bürünen bu ilişkinin tarihinin, 

aynı zamanda farklı "ben" 
tasavvurlarının ve "öteki" 
algılarının tarihi olduğunu 
vurguladı. Kitabın, iki medeniyet 
arasındaki ilişkileri tarihî seyri 
içerisinde incelediği ve 
günümüz sorunlarını bu tarihî 
arka plana dayanarak tahlil 
ettiğini ifade eden İlçe Müftüsü 
Küçük, İslâm'ın tarih sahnesine 
çıktığı VII. yüzyıldan Orta Çağ'a, 
Haçlı seferlerinden Endülüs'e, 
Avrupalı gezginlerden 

oryantalistlere kadar İslâm ve 
Batı kavramlarının nasıl 
algılandığı, farklı algılama 
biçimlerinin gerçekliğin yerine 
nasıl konulduğu ve bunların 
hangi gerginlik alanlarını 
ürettiğinin çarpıcı örneklerle 
anlatıldığına dikkat çekti. 
Diyanet İşleri Başkanlığının, din 
görevlilerine yönelik okuma, 
yorumlama ve müzakere 
faaliyetlerinin geliştirilerek 
devam ettirilmesi, din 
hizmetlerinin verimliliğinin 
artırılması amacıyla ülke 
genelinde başlattığı "Kitap Oku-
Yorum" başlıklı projesi 
kapsamında, Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğünce daha önce ZOOM 
uygulaması üzerinden 
gerçekleştirilen din görevlileriyle 
müzakere programlarının yüz 
yüze ikincisi gerçekleştirildi. 
Müftü Şükür Küçük, bu 
kapsamda, Diyanet İşleri 
Başkanlığının her ay belirlediği 
bir kitabın tüm personel 
tarafından okunmasının 
ardından, belirlenen gün ve 
saatte din görevlilerinin gruplar 
halinde katılımıyla sohbet 
ortamında müzâkere edilmeye 
devam edileceğini belirtti.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, din görevlileriyle gruplar halinde sohbet ve
"Kitap Oku-Yorum" projesi kapsamında müzâkere programlarına devam ediyor.

"İSLÂM VE BATI" İSİMLİ KİTAP, DİN
GÖREVLİLERİYLE MÜZAKERE EDİLDİ

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI
HAKKINDA MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLDİ

K
ırsal kalkınma destekleri 
kapsamında tarıma 
dayalı ekonomik 

yatırımların desteklenmesi 
hakkında Vakfıkebir İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü'nce 
mahalle muhtarlarına yönelik 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
Kırsal kalkınma destekleri 
kapsamında tarıma dayalı 
ekonomik yatırımların 
desteklenmesi hakkında 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü'nce ilçedeki mahalle 
muhtarlarına yönelik 
bilgilendirme toplantısı Kurum 
binasının toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Tarım ve 
Orman Bakanlığı'nın zirai 
ürünlerin işlenmesi, 
kurutulması, dondurulması, 
paketlenmesi ve 
depolanmasına yönelik 
yatırımlar ile hayvani ve bitkisel 
meşe'li gübre işlenmesi, 
paketlenmesi ve depolanması 
yatırımları 
hedeeniyor. Proje 
kapsamında yer alan 
tesislerde kullanılmak 
üzere enerji üretim 
tesisleri, su ürünleri 
yetiştiriciliği 
yapılmasına yönelik 
yatırımların konu 
başlıklarında hibeye 
esas proje tutarı 250 
bin TL ile 3,5 milyon 
TL arasında olan 
projelere azami en 

düşük yüzde 50 hibe desteği 
verilecek. Bunların yanı sıra 
makine ekipman desteği de 
verilecektir. Trabzon İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünden gelen 
yetkililer tarafından verilen 
bilgilendirmede,"Bölgemizde 
hal-i hazırda tarıma dayalı 
ekonomik yatırımları olan ve 
yatırım yapmak isteyen 
üreticilerimize destek olmak 
maksadıyla Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü tarafından 
hibe programı düzenlenmiştir. 
Konuyla ilgili detaylar 
muhtarlarımıza aktarılarak 
bilgilendirilmişlerdir" denildi. 
“EKONOMİK YATIRIMLARIN 
DESTEKLENMESİ”
1- Kırsal Kalkınma Destekleri 
Kapsamında Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımların 
Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ 2020/24 (D.T. 2021/34) 
21.11.2020 tarih ve 31311 
sayılı Resmî Gazete 'de 

yayımlanmıştır. Programın 
genel uygulama usul ve 
esaslarına açıklık 
getirmek, destek 
sağlamak amacıyla Genel 
Müdürlük tarafından 
çıkarılan Uygulama 
Rehberi 31.10.2021 tarihi 
itibari ile Bakanlığımız 
Web Sitesi üzerinden 
yayımı yapılmış olup, 
Başvurular 31/10/2021 
tarihinde başlayıp, 

21/01/2022 tarihi saat 23:59'da 
sona erecektir.
“EKONOMİK ALT YAPI 
YATIRIMLARININ 
DESTEKLENMESİ”
2- Makine ekipman desteği 
verilecektir. Kırsal Kalkınma 
Destekleri Kapsamında Tarıma 
Dayalı Ekonomik Altyapı 
Yatırımlarının Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ No: 2020/25  
(D.T. 2021/35)  21.11.2020 
tarih ve 31311 sayılı Resmî 
Gazete 'de yayımlanmıştır. 
Programın genel uygulama 
usul ve esaslarına açıklık 
getirmek, destek sağlamak 
amacıyla Genel Müdürlük 
tarafından çıkarılan Uygulama 
Rehberi 31.10.2021 tarihi itibari 
ile Bakanlığımız Web Sitesi 
üzerinden yayımı yapılmış 
olup, Başvurular 17/12/2021 
tarihi saat 23:59'da sona 
erecektir.

KAYMAKAM UZAN, KUR'AN KURSUNU ZİYARET ETTİ

V
akfıkebir Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan 
beraberinde stajyer 

kaymakam Erdem Yeniay ile 
birlikte Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'ne bağlı Hafız Hasan 
Kaan Kur'an Kursu'nu ziyarette 
bulundu. İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, Kurs Yöneticisi Mustafa 
Öztürk ve Kaanlar Vakfı 
Vakfıkebir Sorumlusu Hayati 
Er'in de hazır bulunduğu 
ziyarette Kaymakam Uzan, 
kursun sorunları, eksik ve 
ihtiyaçları, öğrenci sayısı ve 
eğitim öğretim konularında 
İlçe Müftüsü Küçük ve 
kurstaki yetkililerden bilgi 
aldı. Kursta hafızlık eğitimi 
alan öğrencilerle bir süre 
sohbet eden Kaymakam Dr. 
Hacı Arslan Uzan daha sonra 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün 
kıldırdığı akşam namazında 
öğrencilerle birlikte saf 

tutarak namazı edâ etti. 
Namazdan sonra ise 
öğrencilerle birlikte yemek 
yiyen Kaymakam Uzan, Kur'an 
kursunu yaptıran ve halen 
kurstaki öğrencilerin tüm 
ihtiyaçlarını karşılayan hayır 
sahibi işadamı Hafız Osman 
Kaan'a, himayelerinde eğitim 
öğretim hizmetlerini yürüten 

ilçe müftülüğüne ve kursta 
görev yapan yönetici ve 
öğreticilere emek ve gayretleri 
için teşekkür etti, öğrencilere 
de başarılar diledi.
Vakfıkebir Hafız Hasan Kaan 
Kur'an Kursunda, hafızlığa 
hazırlık ve hafızlık sınıarında 
toplam 75 öğrenci eğitim 
öğretim görüyor.

VAKFIKEBİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER
ESNAF ODASI BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1505636

Odamızın 10 cu olağan genel kurulu 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 
42'inci maddesi gereğince 07/01/2022 tarihinde Cuma günü saat 10:00 da Kemaliye Mah Gülbahar 
hatun cad. Gençlik ve spor Merkezi Kat:3 adresinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14/01/2022 
tarihinde Cuma günü saat 10:00 da aynı adreste aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. 
 GÜNDEM
a) Açılış
b) Başkanlık divanının teşekkülü
c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
e) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
f) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi
h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi
i) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
j) Yeni dönem çalışma programı ile bu programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi kabulü veya reddi
k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi
l) Dilek ve temenniler
m) Seçimler
n) Kapanış

Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu'nu ziyarette bulundu.

KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ ONURE EDİLDİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük ve Diyanet-Sen Vakfıkebir İlçe Başkanı İmam Hatip
Ahmet Sağlam, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Kur'an Kursu öğreticilerini onure ettiler.

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, "24 Kasım 
Öğretmenler Günü" 

dolayıyla Kur'an Kursu 
öğreticileri onuruna verilen 
yemeğe katıldı. Diyanet-Sen 
Vakfıkebir İlçe Başkanı İmam 
Hatip Ahmet Sağlam'ın, 
sendika adına sponsor olduğu 
yemeğe Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'ne bağlı Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu'nda görev 
yapan Kurs Yöneticisi Fatma 
Kopal ve Kur'an kursu 
öğreticilerinin yanı sıra, Din-
Bir-Sen Vakfıkebir İlçe 
Başkanı İmam Hatip Hüseyin 
Sağlam ve müftülük Veri 
Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni Hakan Günaydın 
katıldı. "24 Kasım 

Öğretmenler Günü" dolayıyla 
Vakfıkebir Çınaraltı 
Restaurant'ta Kur'an kursu 
öğreticileriyle bir araya gelen 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
günün anlam ve önemi ile ilgili 
yaptığı konuşmasında, Kur'an 
kursu öğreticilerinin de aynı 
zamanda hem hoca hem de 

öğretmen olduğunu belirterek 
günlerini kutladı ve 
görevlerinde başarılar diledi. 
Kur'an kursu öğreticilerine 
çeşitli hediyelerin de verildiği 
bu özel günde Müftü Küçük, 
organizasyonu gerçekleştiren 
din görevlilerine ve katılan 
herkese teşekkür etti.
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TRABZONSPOR
LİDERLİĞİNİ
SÜRDÜRÜYOR

VAKFIKEBİR 1874 EMİN ADIMLARLA: 8-3
Bu sezon ilk kez Trabzon 2. Amatör Kümede mücadele eden temsilcimiz Vakfıkebir
1874 Futbol Kulübü beşinci maçında deplasmanda Gülbaharspor karşısında farklı galip geldi.

rabzon 2. Amatör 

Tkümede bu yıl ilk kez 
mücadele etmeye 

başlayan Vakfıkebir 
temsilcimiz Vakfıkebir 1874 
FK spor kulübü, bu güne 
kadar oynadığı beş 
müsabakadan sadece kendi 
sahasında lig lideri Maçka 
Galyanspor'a mağlup oldu. Bu 
hafta deplasmanda 
karşılaştığı Gülbaharspor'u 8-
3 gibi farklı bir skorla yenmeyi 
başaran temsilcimiz, gurupta 
ikinci sıraya yükselerek lideri 
takip etmeye devam ediyor. 

MASA TENİSİNE VAKFIKEBİR DAMGASINI VURDU

rabzonspor, üst üste 7. 

Tgalibiyetini aldı. 
Karagümrük, 2 maç 

aradan sonra kaybetti. Bu 
sonucun ardından Trabzonspor, 
36 puanla liderliğini 
sürdürürken; Karagümrük ise 22 
puanda kaldı. Trabzonspor, 17. 
dakikada Djaniny'nin penaltıdan 

attığı golle deplasmanda öne 
geçti. Viviano'nun penaltı 
esnasında çizgide olmaması 
nedeniyle penaltı vuruşu 
tekrarlandı. Abdülkadir Ömür, 
ceza sahası dışından harika 
vurdu ve farkı ikiye çıkardı. 
Trabzonspor'un tecrübeli 
futbolcusu Abdülkadir Ömür bu 

golle birlikte kariyerinde bir ilk 
yaşadı. Sağ kanatta forma giyen 
oyuncu kariyerinde ilk kez üst 
üste 3 lig karşılaşmasında rakip 
fileleri havalandırmayı başardı. 
Bu sonuçla üst üste 
7.galibiyetini alan bordo-
mavilililer yenilmezlik serisini 26 
maça çıkarttı.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Okul Sporları Gençler A kategorisi Trabzon İl
birinciliği müsabakalarında Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi fırtınası esti.

akfıkebir Meslek 

VYüksekokulu ve 
Vakfıkebir 1874 Futbol 

Kulübü işbirliğinde ile 
düzenlenen turnuvanın Final 
Maçı Vakfıkebir Yüksekokulu 
Bankacılık ve Sigortacılık 
Programı Birinci Sınıf ile Maliye 
Programı İkinci sınıf arasında 
oynandı. Müsabaka sonunda 
maçı 6-2 kazanan Bankacılık 
ve Sigortacılık Programı Birinci 

Sınıf şampiyonluğu elde 
ederken, Maliye programı ikinci 
sınıf Turnuvanın İkincisi oldu. 
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Tolga Ergün tarafından 
maç sonunda şampiyon takıma 
Kupası takdim edildi. Ayrıca 
turnuvaya katkılarından dolayı 
da Vakfıkebir 1874 Futbol 
Kulübüne Plaket takdim edildi. 
Turnuvada Gol Kralına ve en 
centilmen oyuncaya da 

Madalya verildi. Vakfıkebir 
Meslek Yüksek okul Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Tolga Ergün ise 
turnuva sonunda yaptığı 
açıklamada; “Turnuvaya katılım 
sağlayan tüm bölümlerdeki 
sporcularımızı kutluyorum. 
Turnuvamız gayet centilmenlik 
içerisinde devam ederek 
sonlanmıştır. Bu tür 
etkinliklerimiz bundan sonrada 
devam edecektir dedi.”

BAHADIR, ALİBEYKÖYSPOR'DA
Vakfıkebirli hemşehrimiz, Büyüklimanspor'un futbolculuğunu ve hocalığını yapan Mustafa Bahadır(52),
3.lig ekiplerinden Alibeyköyspor ile anlaştı. Bahadır'ın teknik direktörlük Pro-lisans sahibidir.

İ
zmir ekiplerinden Bucaspor'un 
teknik direktörlüğünü yaptığı 
2017 yılında Fenerbahçe'yi 3-

2 yenerek bulundukları C 
Grubundan lider çıkmışlardı. 
Teknik Direktör Mustafa Bahadır, 
Alibeyköyspor ile anlaştı ve 
çalışmaya başladı. Çalıştırdığı 
takımlarda başarıdan başarıya 
koşan Mustafa Bahadır hoca, 
Buca spor da görev yaptığı 2017 
yılında Ziraat Türkiye Kupası 2. 
hafta maçlarında C Grubu'nda 
Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla 
mağlup etme başarısı 
göstermişti. Karşılaşmanın 
sonlarında sarı-lacivertli 
taraftarlar Aykut Kocaman'ın 
oyuncu değişikliğinde geç 
kalması ve takımın oynadığı 
futboldan dolayı protestolar 
yapmıştılar. Bahadır'ın Futbolcu 
olarak oynadığı Takımlar: Petrol 
Ofisi SK 19, Keçiören gücü, 
Alanyaspor, DHMİ Ankara, 
Anadolu Hisarı İY, Bucaspor, 
Çaykur Rizespor, Altay, 
Cizrespor, İzmir Petkimspor, 
Maltepespor ve Buca Zaferspor 
da futbolculuk hayatını 
sonlandırdı. TEKNİK 

DİREKTÖRLÜK KARİYERİ: İlk 
olarak 2007 yılından itibaren 
İstanbul kulübü Maltepespor'da 
yardımcı antrenör olarak çalıştı. 
2007 yılının yazında Bucaspor'a 
döndü ve 2010 yılına 
kadar Bucaspor genç 
takımlarında çeşitli 
görevlerde bulundu. 
2011-12 sezonunda 
Somaspor'un teknik 
direktörlüğünü yaptı. 
2013 yılında 
Bucaspor'da yedek 
takımın teknik 
direktörlüğüne getirildi. 
1. takım baş antrenörü 
Kemal Kılıç'ın 2013 yılı 
Kasım ayı sonunda 
görevinden ayrılmasının 
ardından yerine Mustafa 
Bahadır hoca baş 
antrenör oldu. Sezonun 
ikinci yarısında 
Bucaspor'da baş 
antrenör oldu ve halefi 
Sait Karafırtınalar'ın 
yerini aldı. 2017 yılına 
kadar Bucaspor da 
görev yaptı. 2017-2018 
yılında Nazilli 

Beldiyespor, 2018-2019 yılında 
Somaspor, 2019-2020 yılında 
Aliağa FK takımlarını çalıştırdı. 
Bahadır, teknik direktör olarak 
Pro- lisans sahibidir.
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