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Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan
ayrılışının 83. Yılında Vakfıkebir İlçesi'nde anma töreni düzenlendi. 

> Sadık AYDIN 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

VAKFIKEBİR'E HİZMET ETMEK BİZLER
İÇİN ONUR VE GURUR KAYNAĞIDIR

> Abdulkadir AYNACI 4'de

> Sadık AYDIN 2'de

ATAMIZI SAYGI, ÖZLEM VE ÞÜKRANLA ANDIK

Vakfıkebir Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk
ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret ettiler. 

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Altın,
hiç zaman kaybetmeden yeni görevine başlayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ve Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
köy mahallelerini ziyaretleri kapsamında şehit ve gazi ailelerini de ziyaret ettiler.



V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan ve 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, ziyaret ettikleri şehit ve 
gazi aileleri ile yakından 

ilgilenerek, ihtiyaç ve 
sorunlarını dinlediler. 
Ziyaretlere Kaymakam Dr. 
Hacı Arslan Uzan, 
Kaymakam Adayı Erdem 
Yeniso ve Belediye Başkanı 

Muhammet Blata'nın yanı 
sıra İlçe Jandarma Komutanı 
J.Ütğm. Mert Oğuztarhan, 
İlçe Emniyet Müdür vekili 
Merthan Çelikdağ, Vakfıkebir 
Aile ve Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral 
ve Sosyal Yardımlaşma 
Vakıfı Müdürü İsmet Bank 
katıldı. Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan; “Vatanımızın 
bölünmez bütünlüğü, 
milletimizin istiklali ve istikbali 
uğruna canlarını ortaya 
koyan şehitlerimize ve 
gazilerimize sonsuz minnet 
borçluyuz. Aziz vatanın 
toprakları şehitlerimiz ve 
gazilerimizin fedakârlıkları 
sayesinde bizlere vatan 
olmuştur. Şehitlerimizin 
hakkını ne yapsak 
ödeyemeyiz. Şehitlerimizin 
aileleri ve gazilerimiz 

milletimizin ve devletimizin en 
kutsal emanetleridir. 
Devletimizin bütün kapıları 
şehit ailelerimize ve 
gazilerimize sonuna kadar 
açıktır. Bizler her zaman şehit 
yakınları ve gazilerimizin 
yanındayız” dedi. Kaymakam 
Uzan "Şehit ailelerimiz ve 
gazilerimizi hiçbir zaman 
yalnız bırakmayacağız onlar 
bu vatan için can verenlerin 
aileleri, vatan için kendinden 
vazgeçenlerdir." diyerek 
ziyaretlerin süreceğini ve 
ailelerimizin hiçbir zaman 
yalnız bırakılmayacağını 
belirtti. Vakfıkebir Belediye 
Balkanı Muhammet Balta ise, 
"Bizler ne yapsak, vatan 
uğruna, bayrak uğruna 
evlatlarını şehit veren 
ailelerimizin acısını 
dindiremeyiz. Ancak bize 

şehitlerden bir emanet olarak 
kalan şehit ailelerimiz ve 
gazilerimizin her zaman 
yanlarında olduğumuzu 
bilmelerini istiyoruz. Şehit 
ailelerimiz ve gazilerimizin 
her türlü sıkıntı ve 
sorunlarının giderilmesi için 
devlet olarak elimizden gelen 
gayreti göstermekteyiz. 
Vatanın bölünmez bütünlüğü, 
halkımızın huzur ve refahı 
adına canını feda eden aziz 
şehitlerimizi sonsuz saygı ve 
minnetle anarken, bu uğurda 
önemli mücadele vermiş olan 
gazilerimizi bir kez daha 
saygı ve minnetle anıyoruz" 
dedi. Şehit ve gazi aileleri de 
Kaymakam Osman Şahin'e 
ziyaretinden dolayı 
duydukları memnuniyetleri 
dile getirerek teşekkürlerini 
sundular.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“ÇÖZÜM BEKLÝYORUZ”
Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde doktor 
olmayışı insanları uğraştırıyor…
Hastaneye gidin vatandaş doktor 
bulunamadığında, başka bir hastaneye 
giderek doktor arayışına giriyor…
Bu durum ise vatandaşı çileden 
çıkartıyor…
Vakfıkebir Devlet Hastanemiz, Büyükliman 
Havzasına, Eynesil ve Görele'ye hitap 
ediyor.
Bu durumda olan bir hastanenin doktor 
sıkıntısı da olmaması gerekir…
Yakın zaman da bu durum çözüme 
kavuşacağını düşünüyorum…
************************
Geçen hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçı 
için İstanbul'a gittim…
Güzel bir atmosferdi…
Sonuç da güzel oldu ve çok keyii maç 
izledik…
Ama o stadyumda herkes iç içe…
Güvenlik yönünde büyük sıkıntı var.
Biz basın tribününde maçı izledik.
Hemen yanımızda karşı takım taraftarları 
vardı.
Orada herhangi bir yorum yapsak, yan 
tarafta oturan taraftar hemen müdahil 
olabiliyor.
Bu da güvenlik zayetini ön plana 
çıkartıyor.
Beşiktaş yönetiminin güvenlik önlemleri 
için birçok iş yapması gerekir.
Oradaki herkesin can güvenliğinden onlar 
sorumludur…
Vakfıkebir'den birkaç arkadaşla bu maça 
gittik.
Onların Trabzonspor taraftarı olduğunu 
öğrenen Beşiktaş'lı taraftarlar, ilk yarıda gol 
atmamızdan sonra onlara müdahale 
etmeye başladılar ve taşkınlık çıkarttılar.
Sonrasında polis bizim arkadaşlarımızı 
tribünden aldı ve stadyumdan çıkarttı.
Taraftar tribünden taş fırlattı…
Taraftar tribüne taşları nerden ve nasıl 
soktu?
Sorgulanmalı…
Birçok kişiye Beşiktaş'lı taraftarlar küfür 
etti…
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bile 
hakaret ve küfür ettiler…
Trabzonspor'un teknik adamı Abdullah 
Avcı'ya, kalecimiz Uğurcan Çakır'a…
Sorgulanmalı?
Bu insanların ne kabahati var ki? 
Yarın Trabzonspor'dan birini transfer 
ettiklerinde ne diyecekler. O zaman öyleydi 
şimdi bizim adamımız oldu mu diye 
söyleyecekler…
Beşiktaş yönetiminin ve emniyet güçleri, 
küfür edenleri tespit edip gerekli işlemleri 
yapmasını bekliyoruz…
************************
Geçen haftaki yazımdan dolayı birçok 
teşekkür mesajı aldım…
Hayvan barınağı, kahvehaneler ve çay 
ocakları ile ilgili yazmış olduğum yazı ilgi 
odağı oldu…
Vatandaşımızın sözcüsü olmak güzel…
Onların söyleyemediklerini biz kaleme 
alıyoruz…
Bizleri takip etmelerinden dolayı 
okuyucularımıza buradan teşekkür 
ediyoruz…
İyi ki varsınız…
Siz takipte kalın, bizler kaleme almaya 
devam edelim…
************************
Piyasadaki yat artışları yaşamı zorluyor…
Her gün zam geliyor.
Bazı ürünlere günde 1-2 defa zam 
gelmeye devam ediyor…
Piyasalar çok karışık ve vatandaş 
pahalılıktan dert yanıyor…
Ticaret zorlaştı…
Piyasada para dönüyor…
Ticaret yapanlar her gün maliyet hesabı 
yapıyor.
Bu gün yaptığınız maliyet hesabı yarın 
birbiriyle örtüşmüyor…
İnşallah düzelir ve bu belirsizlikte ortadan 
kalkar…

V
akfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
görevini başarılı bir 

şekilde 7 yıldır sürdürmekte 
iken sağlık sorunları 
nedeniyle görevinden 
ayrılmak zorunda kalan 
Samim Aksoy'dan boşalan 
göreve Bakanlık 
Kararnamesi ile atanan 
Ahmet Altın, hiç zaman 
geçirmeden görevine 
başlayarak çalışmalarını 
sürdürüyor. Geçtiğimiz 
günlerde görevinden 
ayrılmak zorunda kalan 
Müdür Samim Aksoy'dan 
görevi devralan Ahmet Altın, 
çalışmalarına ara vermeden 
devam ediyor. Müdür Ahmet 
Altın yaptığı değerlendirmede 
şu ifadeleri kullandı. 

“VAKFIKEBİR'E HİZMET 
ETMEK BİZLER İÇİN ONUR 
VE GURUR KAYNAĞIDIR” 
Yeni görevine başlayan 
Müdür Ahmet Altın, göreve 
başlamasının ardından 
yaptığı değerlendirmede şu 
ifadelere yer verdi;  
''Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü olarak göreve 
başlamış bulunmaktayım. 
Vakfıkebir'de eğitim adına 
sorumluluğu üstlenmenin, bu 
görevi yapacak olmanın 
heyecanını ve onurunu 
yaşıyorum. İlçemizin 
eğitimine, geleceğimiz olan 
çocuklarımıza ve 
gençlerimize daha iyi gelecek 
hazırlamak istiyoruz. İlçemizi 
her alanda başarıya taşıma, 
eğitim niteliğini artırma 

amacıyla çalışmalar 
yapacağız. Çok güzel işler 
yapacağımıza inanıyorum. 
Karadeniz'in incisi; 
hoşgörünün, kardeşliğin, 
kültürel zenginliğin 
dünyadaki diğer adı; Kadim 
Şehir Trabzon ilimizin tarihi 
ilçesi Vakfıkebir'imizde bu 
onurlu göreve başlamanın 
haklı gurur ve onurunu 
yaşamaktayım. Tarihi 
geçmişiyle bölgenin lideri 
olan Vakfıkebir'de yaşayan 
insanlara hizmet etmek 
elbette bizler için onur ve 
gurur kaynağıdır. Güzel 
Ülkemizin çeşitli yerlerinde; 
bölgeye yabancı olmayan, 
taşra ve merkez teşkilatta 
gerek öğretmen gerekse de 
yönetici olarak çalışan bir 
kardeşiniz olarak eğitim 
sorunlarını yerinde tespit 
etmiş olmam en önemli 
avantajım olacaktır. Bu 
avantajı elbirliği ve gönül 
birliği ile; ekip ruhuyla 
sinerjiye dönüştüreceğiz 
inşallah. Bu enerji potansiyeli 
Vakfıkebir'imizde, 
yöneticilerimiz de, 
esnaarımızda, STK 
temsilcilerimizde, daire 
amirlerimizde ve okul 
idarecilerimizde fazlasıyla 
mevcut. Bakanlığımızın 2023 
Eğitim Vizyon Belgesi'nde 
belirtildiği üzere, milli ve 

manevi değerlere saygılı, 
yenilikçi, araştıran, 
sorgulayan ve çözüm odaklı 
bir gençlikle beraber 
yürümek en önemli hedemiz 
olacaktır dedi.”
“ARKADAŞLARIMIZDAN 
ALMIŞ OLDUĞUMUZ 
BAYRAĞI DAHA DA 
YUKARILARA 
TAŞIYACAĞIZ”
Müdür Ahmet Altın; “Bu 
minvalde kaybedecek ne tek 
bir saniyemiz ne de tek bir 
gencimiz vardır. Kültürümüz, 
düşüncelerimiz ve 
anlayışlarımızdaki farklılıklar; 
ülkemiz, ilimiz, ilçemiz ve 
bizler için birer şanstır. 
Tabiattaki her bir farklı rengin 
ahengi ve güzelliği gibi, bu 
farklılıklar kültür mozaiği 
oluşturup bizlere güç 
katacaktır. Eğitimin bütün 
paydaşlarıyla, kıymetli 
öğretmenlerimizle, 
yöneticilerimizle, STK'larla 
vs. bütün insanımızla hemhal 
olacak şekilde sürekli iletişim 
halinde olarak 
Vakfıkebir'imizin eğitim 
kalitesini çözüm odaklı olarak 
en ileri noktalara taşıyacağız. 
Arkadaşlarımızdan almış 
olduğumuz bayrağı daha da 
yukarılara taşımak için hep 
birlikte çapa harcayacağız. 
Bugün olduğu gibi bundan 
sonrada Vakfıkebir'imizi 

eğitim'de yine söz sahibi 
yapmak için elimizden gelen 
her türlü gayreti sarf ederek, 
yüksek bir disiplinle işimize 
dört elle hep birlikte 
sarılacağız diye konuştu.”
MÜDÜR AHMET ALTIN 
KİMDİR? 1966 yılında, 
Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi 
İlyaslı Köyünde doğdu. 
İlkokulu, İlyaslı Köyü 
İlkokulunda; ortaokul ve 
liseyi, Vakfıkebir İmam Hatip 
Lisesinde tamamladı. 1989 
yılında, KTÜ Giresun Eğitim 
Yüksek Okulundan mezun 
oldu. Üniversite eğitiminin 
ardından, 1999 yılında, 
Anadolu Üniversitesi lisans 
tamamlama programını; 
2014 yılında ise Okan 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Eğitim Yönetimi 
alanında yüksek lisans 
programını tamamladı. Görev 
yaptığı yerler; Mardin İli 
Yeşilli İlçesi Bahçebaşı 
İlkokulunda (1989 – 1993) ve 
Trabzon İli Tonya İlçesi 
Hoşarlı İlköğretim Okulunda 
(1993 – 1996) yılları arasında 
öğretmen olarak görev yaptı. 
Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi 
Yalıköy İlköğretim Okulunda 
sırasıyla öğretmenlik (1996 – 
1999, 3 yıl), müdür 
yardımcılığı (1999 – 2004, 5 
yıl) ve müdürlük (2004 – 
2010, 6 yıl) 

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ve Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
köy mahallelerini ziyaretleri kapsamında şehit ve gazi ailelerini de ziyaret ettiler.

Sadık AYDIN

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Altın,
hiç zaman kaybetmeden yeni görevine başlayarak çalışmalarını sürdürüyor.

AK PARTİ VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANI
UZUN'DAN 10 KASIM MESAJI

K Parti Vakfıkebir 

Aİlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, 

Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ü 
ölümünün 83. 
yıldönümü 
münasebetiyle bir 
mesaj yayımladı. Uzun 
mesajında şu ifadelere 
yer verdi: 

"Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk İstiklal 
Harbinde önemli bir rol 
üstlenerek, düşmana 
büyük hezimetler 
yaşatmış önemli bir 
komutandır.
Bugün bizlere düşen 
Gazi Mustafa Kemal ve 
atalarımızın bizlere 
emaneti bu vatanı en 

güzel şekilde ihya 
etmek, muasır 
medeniyetler 
seviyesine çıkarmanın 
gayretini göstermektir. 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde Türkiye, 
emin adımlarla 
Cumhuriyet'in 100. 
Yılına yürümektedir. Bu 
düşüncelerle, vefatının 

83. yıl dönümünde, 
Cumhuriyetimizin banisi 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve istiklal 
mücadelemizin bütün 
kahramanlarına bir kez 
daha Allah'tan rahmet 
diliyor, aziz 
şehitlerimizi, 
gazilerimizi ve tüm 
ecdadımızı şükranla 
anıyorum."



Büyükliman
Postası 3 12.11.2021HABER

ATAMIZI SAYGI, ÖZLEM VE ŞÜKRANLA ANDIK

C
umhuriyetimizin kurucusu, 
büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ün aramızdan 

ayrılışının 83. Yılında Vakfıkebir 
İlçesi'nde anma töreni düzenlendi. 
Vakfıkebir Hükümet Konağı önünde 
düzenlenen anma töreni sırasında 
Atatürk Anıtı'na Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ve 
Belediye Başkanı Muhammet Balta 
tarafından çelenkler sunuldu. İki 
dakikalık saygı duruşu sırasında 

sirenler çalındı ve ardından İstiklal 
Marşımız eşliğinde göndere çekilen 
bayraklar yarıya indirildi.  Törene İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
Garnizon Komutanı Orhan Kaya, İlçe 
Emniyet Müdür vekili Merthan 
Çelikdağ, İlçe Jandarma Komutanı 
J.Ütğm. Mert Oğuztarhan, Daire 
Amirleri, Okul Müdürleri, STK 
temsilcileri, mahalle muhtarları, 
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

Hükümet Konağı 
önünde başlayıp 
Fen Lisesi 
pansiyonu konferans 
salonunda devam 
eden anma töreni 
Vakfıkebir Fen Lisesi 
tarafından 
gerçekleştirildi. Fen 
Lisesi pansiyonu 
konferans salonunda 
saygı duruşu ve 
istiklal marşının 
okunmasının 
ardından Günün 
anlam ve önemini 

belirten konuşma Vakfıkebir Fen 
Lisesi Okul Müdürü Cengiz Kasımay 
tarafından yapıldı.
“BUGÜN, O'NUN GİBİ İLERİ 
GÖRÜŞLÜ VE VATANSEVER 
OLABİLME GÜNÜDÜR”
Müdür Cengiz Kasımay; “Bugün 10 
Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk''ün azamızdan bedenen 
ayrılışının 83. Yıl dönümü. Evet 
bedenen bir ayrılış bu. Zira O, 
idealleriyle, düşünceleriyle ve bize 
kazandırdıkları ile 83 yıldır aramızda. 
Ve nice 80 yıllarda aramızda olmaya 
devam edecek. 57 yıllık hayatın, 
mücadelesini, milletimize 
kazandırdıkları ve kazandırmak 
istedikleri doğru anlama bakımından 
10 Kasımların önemi büyüktür. 
Bugün O'nu daha iyi anlamak, O'nu 
takip edebilmek, O'nun gibi ileri 
görüşlü ve vatansever olabilme 
günüdür. Mensubu olduğu Büyük 
Türk Milleti'ni sonsuz bir aşkla seven 
ve kısacık yaşamı içine yüzyılları 
sığdıran Mustafa Kemal, milleti için 
her türlü zorluğa katlanmış ve 
kendini ona adamıştır. Onun ''Ben, 

gerektiği zaman en büyük hediyem 
olmak üzere, Türk milletine canımı 
vereceğim'' sözü, milletini ne kadar 
çok sevdiğini göstermektedir. O, hep 
milletine güvendi ve ona inandı. Türk 
milletinin büyüklüğüne inanmış ve 
Türklüğü ile hep gurur duymuştur. 
Kahramanlık, vatan sevgisi, bilim ve 
fenne bağlılık, sanata değer verme 
gibi üstün özelliklere sahip Yüce 
Türk ulusunun, çağdaş dünya içinde 
yer alacağına inandı ve bunun için 
çabaladı. Kurtuluş 
Savaşı'nın ardından 
söylediği ''En büyük 
davamız, en medeni 
ve gelişmiş, refah 
içinde bir millet 
olarak varlığımızı 
yükseltmektir.'' sözü 
bunu 
kanıtlamaktadır. 
Sözlerime burada 
son verirken Ulu 
Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk''ün 
şahsında, bu vatan 
uğruna canlarını 

seve seve feda eden aziz 
şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle 
anıyor, hepinizi selamlıyorum dedi.” 
Atatürk Konulu Oratoryo ve Koro 
büyük beğeni aldı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
şiir, resim ve kompozisyon 
yarışmalarında dereceye giren 
öğrencilere hediyeleri verildi. Ayrıca 
anma programının organizasyonunu 
düzenleyen öğretmenlere de 
teşekkür belgesi verildi.
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Osman KOYUNCU

GÜNÜMÜZÜN GENÇLİĞİ VE DİN 

İLÇEMİZ İÇİN HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ

akfıkebir İlçe 

VKaymakamlığına atanan 
Kaymakam Dr. Hacı 

Arslan Uzan'a hayırlı olsun 
ziyaretleri devam ediyor.  
Ziyaretler kapsamında MHP 
Vakfıkebir İlçe teşkilatı da 
Kaymakam Uzan'ı makamında 
ziyaret ederek, hem hoş 
geldiniz dediler hem de 
görevinde başarılar dilediler. 
Ziyarete MHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk'ün yanı sıra Başkan 
Yardımcısı Yasin Karadeniz, 
Kadın Kolları Başkanı Havva 
Yayla, Yönetim Kurulu üyesi 
Mustafa Aynacı ve Belediye 
Meclis Üyesi Şenol Bülbül 
katıldı. Ziyaret sırasında 
Kaymakam Dr. Uzan'a 
üzerinde isminin ve Ayyıldız 
logosunun yazılı olduğu 
dünyaca ünlü meşhur 
Vakfıkebir Ekmeği hediye 
edildi. “İLÇEMİZ İÇİN HER 
ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ” 

MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Baltürk ziyaret ile ilgili olarak 
yaptığı değerlendirmede, 
“Kaymakamımıza yaptığımız 
bu ziyaret hem tanışmak hem 
de hoş geldin ziyaretidir. 
İlçemize gelmeden önce 
önemli İlçelerde görev 
yaptığını öğrenmiş olmamız 
İlçemiz için bizi 
umutlandırmıştır. Birlik ve 
beraberlik içinde güzel İlçemizi 
ileriye taşıyacağına olan 
inancımızı arttırmıştır. Bu güne 
kadar Vakfıkebir'de görev 
yapan Kaymakamlarımızla 
uyum içerisinde çalıştık. 
Vakfıkebir ilçemizin menfaatleri 
için bize düşen görev neyse 
üstlendik bu günden sonrada 
sizinle birlikte ilçemiz için 
Partim ve yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımla birlikte sizin 
yanınızda olacağız. İlçemiz için 
her zaman göreve hazırız. 
Genç ve enerjik 
Kaymakamımıza yeni 

görevinde üstün başarılar 
diliyoruz. Vakfıkebir adına 
yapacağınız güzel çalışmalar 
için teşekkür ediyor dedi.” İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan ise “Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı ve 
yönetimi olarak yapmış 
olduğunuz nazik ziyaretten 
dolayı teşekkür ediyorum, tabi'i 
ki Vakfıkebir'in menfaatleri için 
Vakfıkebir'de yaşadığımız 
sürece elimizden gelen her 
türlü çalışmayı yaparak ilçenin 
menfaatleri için çalışacağım. 
Siyasi partiler Ülkemiz için 
olmazsa olmazlarımızdandır. 
MHP'li yöneticilerin yaptıkları 
bu ziyaret beni mutlu etmiştir. 
Kendilerine teşekkür ediyorum 
ve en kısa zamanda iade-i 
ziyaret yapacağım. Kaymakam 
Dr. Uzan ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
MHP İlçe Teşkilatına ve 
yönetim kurulu üyelerine 
teşekkür etti.” 

Vakfıkebir Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk ve
yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret ettiler. 

nsanlar bazen soruyorlar, bu kadar 

İcamiler, imamlar, Kuran kursları ve imam 

hatip okullarının olmasına rağmen niçin 

gençler yoldan çıkıyorlar. Dinler, 

peygamberler ve kitaplar insanlara doğru 

yolu göstermek için gönderilmiştir. 

Peygamberimiz ben güzel ahlakı 

tamamlamak için geldim diyor. Bir yerde 

İslam'ı gelişme varsa o yerde ahlak 

artacak, kötülükler azalacaktır. Bunun 

yanında da İslam'ın temel şartı olan namaz 

kılan, oruç tutanların sayısında artma 

olacak ve aile bağları kuvvetlenecektir. 

Bugün ahlak çöktü, boşanmalar evlilikleri 

geçti, namaz kılan ve oruç tutanların sayısı 

azaldı, kötülüklerde aşırı artmalar oldu. 

Acaba Kuran ve Hadisler bu zamana cevap 

veremiyor mu yoksa İslam yanlış yöntemle 

mi anlatılıyor. Gençlere, zamanın 

anlayışına göre eğitim verilemiyor, aynı 

zamanda İslamiyet, para, siyaset ve 

makam gibi şeylere basamak yapılıyor, 

tebliğ ihlâsla, Allah rızası için olmadığından 

etkisi görülmüyor. Bu zamanda, Kuran ve 

hadisleri yeniden fen bilimlerinin ışığında 

gençlerin anlayacağı şekilde yorumlanmalı. 

Fen bilimlerinin her biri Allah'ın isimleridir. 

Allah soyut(maddi olmayan) sonsuz bir 

nurdur, O bilinemez, ancak kemal manada 

Allah'ın isimleri olan fen bilimleri 

penceresinden kâinat kitabı okunabilirse 

Allah tanınabilir. Atomlar, zerreler kâinat 

kitabının harfleridir, kâinat kitabı bu harfler 

ile yazılmıştır. Kuran Kâinat kitabinin 

Arapça tercümesi, Kâinat kitabi da Kuran'ın 

açılımıdır, HZ. Muhammed bu iki kitabın 

muallimidir. Kuran, kâinat kitabi ve HZ. 

Muhammet birbirlerini tamamlıyor. Her bir 

insan kâinatın çekirdeğidir. Kâinat 

küçültülürse bir insan, insan büyütülürse 

kâinat olur. İslam'ı gelişmeler, taş duvarlar 

ve binaların sayısı ile ölçülmez, doğru yola 

dönmüş gerçek İslam'ı yaşayan ahlaklı 

ilimli insanların sayısı ile ölçülür. Tek Allah 

var, gerçek âlim O'dur, fen ve din ilimleri de 

onundur, ayrım yapan tefrikaya neden olur. 

Kuran Kursu ve İmam hatip açan 

Müslümanlar, fen lisesi ve yüksek teknoloji 

okulları gibi okullar açarsa o zaman gençler 

kurtulur İslam âlemi gelişir ve kalkınır. 

Bugün her aileye bir imam verilirse bile 

sonuç değişmeyecektir.  Her zamanın bir 

hükmü vardır bu zaman fen ve teknoloji 

çağıdır. Gençlik, para, ilim, adalet, hürriyet 

ve teknoloji olan yerleri taklit ediyorlar. 

İslam'ı anlatış yöntemi değişmeli. İslam 

ülkelerinde hukuk, hür düşünce, adalet ve 

özgürlükler yeteri kadar olmadığından, 

İslam ülkelerinden kaçanlar hep Avrupa'ya, 

ölümünü göze alarak koşuyor,  İslam'ın 

kalbi olan Mekke ve Medine'ye 

koşmuyorlar.  

AKSOY'A TEŞEKÜR BELGESİ

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, 

görevinden ayrılan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samim Aksoy'a 

hizmetlerinden dolayı teşekkür 
belgesi verdi. Vakfıkebir 
İlçesinin eğitim altyapısının 
güçlendirilmesi, yatırım ve 
eğitim hizmetlerinin 

planlanması, uygulanması 
açısından Aksoy ilçeye güzel 
hizmetlerde bulunduğunu 
söyleyen Kaymakam Uzan, 
“Kendisi ile güzel uyumlu fakat 
kısa bir çalışma dönemi 
geçirdik. Aldığımız bilgiler ve 
yaptığımız izlenimlerde Samim 
bey'in 7 yıllık görev süresi 
boyunca güzel ve başarılı 
çalışmalara imza atığını 
gözlemledik. Sağlık sorunları 
nedeniyle görevinden ayrılmak 
zorunda kalan milli eğitim 
müdürümüze hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Yeni 
görevinde başarılar diliyorum” 
dedi. 7 yıldır İlçe Milli Eğitim 
Müdürü olarak görev yapan 
Samim Aksoy, çok sevdiği 
eğitim-öğretim ortamından, 
arkadaşlarından, 
müdürlerinden, öğretmenleri ile 
öğrencilerinden ayrılmanın 
burukluğunu hissettiğini ifade 
etti. Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan daha sonra 
Aksoy'a teşekkür belgesi verdi.

HAYALLERİNİZ İÇİN ÇOK ÇALIŞIN 

V
akfıkebir Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, 
Vakfıkebir Belediye 

Başkanımız Muhammet Balta, 
Kaymakam Adayı Erdem 
Yenisoy ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın ile birlikte 
Vakfıkebir Fen Lisesi öğrenci 
yurduna giderek burada 
öğrencilerle birlikte yemek 
yediler. Ardından konferans 
solonun da sohbet toplantısı 
gerçekleştirerek gelen soruları 
cevapladılar. Burada bir 

konuşma yapan 
Vakfıkebir Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, 
'Sizlerden beklentimiz 
öncelikle iyi insan 
olmanızdır. Bunu 
başardıktan sonra 
meslek sahibi olmanızı 
tavsiye ediyoruz. Şuurlu 
olmalı ve nereden 
geldiğimizi 
unutmamalıyız. En az 
üç hedeniz olmalı ve 
ona göre çalışmalısınız. 

İyi bir lisede okuma iyi bir 
üniversitenin kapsını aralamak 
demektir. Siz ilk aşamayı 
başardınız. İnşallah ikinci 
aşamayı da başaracaksınız. 
Hedeeriniz için çok çalışın ve 
çok dua edin. Duanın 
değiştiremeyeceği hiçbir şey 
yok. İnşallah istediğiniz 
mesleklere ulaşırsınız” dedi. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise, “Bu 
akşam hem sizlerle birlikte 
olmaktan, hem de içerisinde 

bulunduğumuz bu güzel binanın 
yapımına vesile olmaktan dolayı 
iki kez mutluyum. Bu binada 
ilçemizin evladı TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz 
Muhammet Balta'nın büyük 
emeği var. Bu önemli yatırımın 
ilçemizde gelmesine vesile olan 
tüm devlet büyüklerimize 
sizlerin huzurunda bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum. 
Pandemi dolayısıyla uzun bir 
süre okullarınızdan uzak 
kaldınız. Bu süredeki 
eksikliklerinizi kapatmak için 
daha çok çalışmalısınız. 
Hayallerinizin peşinden koşun 
ama hiç bir hayal emek 
vermeden çok çalışmadan 
gerçekleşmez bunu da 
unutmayın. Tarihimizi, 
geçmişimizi, nereden geldiğimizi 
çok iyi araştırın. Milli ve manevi 
değerlerimize önem verin. Bizler 
sizlerin her zaman yanınızdayız. 
Hepimize başarılar diliyorum” 
diye konuştu. 

4-6 YAŞ ÖĞRENCİ VELİLERİ İLE TOPLANTI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Bölge Yatılı Kız Kur'an
Kursu'ndaki 4-6 yaş grubu öğrencilerin velileriyle toplantı yaptı.

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, ilçe 
müftülüğüne bağlı 

Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursunda eğitim öğretim 
gören 4-6 yaş grubu minik 
öğrencilerin velileriyle toplantı 
gerçekleştirdi. Kursun toplantı 
salonunda düzenlenen veli 
toplantısı, Kurs Yönetici 
Fatma Kopal'ın, kurstaki 4-6 
yaş grubu minik öğrencilerin 
durumu ve kurstaki eğitim 
öğretimle ilgili yaptığı genel 
bilgi paylaşımı ve 
değerlendirme konuşmasıyla 
başladı. Daha sonra İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, velilere 
hitaben yaptığı 
konuşmasında; "Eğitim, 
hepimiz için vazgeçilmezdir. 
Çocuk için eğitim ana 
karnında başlar. Çocuk 
gördüğü, duyduğu, öğrendiği 
ve yaşadığı her şeyi 
hafızasına kaydeder, 
hafızasına kaydettiklerini 
silmek de zordur. O nedenle 
davranışlarımız tutarlı, 
söylemlerimizle eylemlerimiz 
uyumlu olmalıdır. 
Çocuklarınıza asla yalan 
söylemeyin, yerine 
getiremeyeceğiniz sözler 
vermeyin, vaatlerde 
bulunmayın. Bizler ana-baba 
olarak baş eğitimcileriz. 

Çocuklarımızı okula 
göndermekle iş bitmiyor. Ana-
baba, ana noktadadır, 
öğretmen de ikinci noktada 
yer alır. Sizin de bizim de 
hedemiz; vatana, millete ve 
insanlığa önder nesiller 
yetiştirmek. Hafızlık güzeldir 
ancak herkes de hafız olmak 
zorunda değildir. Dini bilgileri 
öğrensinler, öğrendikleri 
bilgiler ahlaklarına yansısın, 
davranışlarında temayüz 
etsin. Yavrularımızın 
Besmele'yi öğrenmeleri, 
Allah'a hamd etmeyi bilmeleri, 
Kur'an-ı öğrenmeleri ve 
yaşamaları 
bizim için 
vazgeçilmezdi
r. Bizler 
bunun için 
buradayız, 
görevli 
hocalarımız 
bunun için 
gayret 
ediyorlar, 
sizler de 
anne-babalar 
olarak bunu 
arzuladığınız 
için 
çocuklarınızı 
kursumuza 
gönderdiniz. 
Hepinize 

teşekkür ediyorum, 
hocalarımızı başarılı 
çalışmalarından dolayı tebrik 
ediyorum, çocuklarımıza zihin 
açıklığı, sağlık-ayet 
diliyorum." sözlerine yer verdi. 
Müftü Şükür Küçük, 
konuşmasının ardından 
velilerin düşünce ve önerilerini 
de dinledi. 4-6 yaş grubu 75 
öğrencinin eğitim öğretim 
gördüğü  Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'ndaki veli 
toplantısı, velilerin kursta 
görevli hocalarla yaptıkları 
birebir görüşmelerinin 
ardından sona erdi.



V
akfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Vakfıkebir Orman 
İşletme Şeiği tarafından 

organize edilen "ORMAN" konulu 
resim sergisi, Hükümet Konağı 
bahçesinde açıldı. Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Orman 
İşletme Şeiği işbirliği ile hazırlanan 
"Orman" konulu resim ve şiir 
yarışması yapıldıktan sonra eserler 
Hükümet Konağı bahçesinde 
sergilendi. İlçe Orman İşletme Şe 
İlhan Kutanis koordinatörlüğünde 
yürütülen süreç sonunda öğrencilerin 

yaptığı eserler halka açılarak 
sergilendi. Resim Sergisinin açılışına, 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, Daire Amirleri, 
Öğretmenler, öğrenciler ve 
vatandaşlarımız katıldı.
“ORMANLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK 
VE ORMAN SEVGİSİNİ 
PEKİŞTİRMEK”
Resim Sergisinin açılışında Vakfıkebir 
Orman İşletme Şe İlhan Kutanis 
şunları söyledi; "İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzle yaptığımız bu 
etkinliğe katılan herkese çok teşekkür 
ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüz 
Sayın Ahmet Altın, Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu Müdürümüz Rahmi 
Durmuş, Müdür yardımcımız Selçuk 
Kahyaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Şemiz Akif Durmuş, değerli 
öğretmen arkadaşlarımızın gayretleri 
ve Orman şeiğimizin özverili 
çalışması sonunda bu sergiyi 
hazırladık. İlçemizdeki bu faaliyetlerde 
bize her zaman destek veren 
Kaymakamımız Sayın Dr. Hacı Arslan 
Uzan'a, Belediye Başkanımız Sayın 
Muhammet Balta'ya ve tüm daire 
amirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. 
"Orman Hayattır" felsefesi ile 
öğrencilerimizin ormanlarımıza sahip 
çıkması ve orman sevgisini 
pekiştirmek amacıyla bu etkinliği 
düzenledik. Öğrencilerimizin 
yazdıkları ve resmettikleri bu 
çalışmalar gösteriyor ki! Gelecek 
nesillerimiz bu konuda oldukça 
duyarlılar. İlçemizde bu tür etkinliklerin 
devamı konusunda bize destek veren 
herkese çok teşekkür ediyor 
katılımızla bizi onurlandırdığınızı 

vurgulamak istiyorum" dedi.
“AĞACI VE ORMANI KORUMAK 
UYGARLIĞIN EN TEMEL 
GÖSTERGESİ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan ise yaptığı açıklamada; 
"Bir ülkenin akciğerleri ve en büyük 
zenginlik kaynağı olarak bildiğimiz 
ormanlarımız, birçok canlı türüne 
doğal yaşam alanı oluşturarak ekolojik 
dengenin sağlanmasında da önemli 
bir yere sahiptir. Yine ormanlarımız 
kar ve yağmur biçimindeki yağışı 
yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri 
ile tutarak sellerin ve taşkınların 
oluşmasını önler. Ayrıca yer altı 
sularının oluşmasına yardım eder. 
Başta içme suyu olmak üzere tarım ve 
endüstrinin ihtiyacı olan suyu sağlar. 
Orman, erozyonu önler, rüzgarın 
hızını azaltır. Bu kapsamda çok uzun 
bir süreçte oluşan ormanlarımızı 
korumak ve yeni orman alanları 
oluşturmak hepimizin vatandaşlık 
görevidir. Bu konuda vatandaşlık 
görevimizi yerine getirirken ağacı ve 
ormanı korumanın uygarlığın en temel 
göstergesi olduğunu çocuklarımıza 
öğretmeli ve bu bilinçle de 

ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Bu 
duygu ve düşüncelerle bu anlamlı 
serginin açılmasına vesile olan İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, Orman 
İşletme Şeiğimizi, öğretmen ve 
öğrencilerimizi kutluyorum. Bu güzel 
serginin ağaca, ormana, yeşile ve 
tabiata olan sevgimizi ve 
duyarlılığımızı daha da artırmasına 
vesile olması temennisiyle selam, 
sevgi ve saygılarımı sunarım dedi." 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, 
Belediye Başkanı Muhammet Balta ve 
beraberindekiler resim sergisini 
gezerek öğrencilerle sohbet ettiler. 
Sergi sonunda yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere hediyeleri verildi. 
Orman İşletme Şeiği tarafında dan 
dağıtımı yapıldıktan sonra etkinlik 
sona erdi.

Büyükliman
Postası 5 12.11.2021HABER

AĞAÇ VE ORMAN SEVGİSİNİ RESİMLERLE ANLATTILAR

HEDEFLERİMİZ İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ 

A
K Parti Çarşıbaşı İlçe 
Danışma Meclisi 
toplantısı yapıldı. 

Toplantıda konuşan AK Parti 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hakan 
Kocaman; hedeerimiz için çok 
çalışıyoruz dedi.
Yoğun bir katılımla 

gerçekleştirilen toplantı ile ilgili 
olarak değerlendirmelerde 
bulunan AK Parti Çarşıbaşı İlçe 
Başkanı Hakan Kocaman, 
“Kıymetli Milletvekilimiz Sayın 
Salih Cora, İl Başkan 
Yardımcımız Sayın Canan 
Bülbül, İl Yöneticilerimiz Sayın 
Emine Tekke ve Sayın Hakan 
Fatih Kandemir, İl Kadın Kolları 
Başkanımız Sayın Meryem 
Çelenk Sürmen, İlçe Belediye 
Başkanımız Sayın Mümin 
Nuhoğlu, İçişleri Bakanımızın 
Müşaviri Sayın Coşkun Yılmaz, 
kadın, gençlik ve ana 
kademe teşkilatımız, 
mahalle başkanlarımız, 
muhtarlarımız ve teşkilat 
mensuplarımızın katılımıyla 
ilçe danışma meclisi 
toplantımızı gerçekleştirdik. 
Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 

liderliğinde 2023-2053-2071 
hedeerimiz doğrultusunda 
koşmaya çalışmaya bıkmadan 
usanmadan yorulmadan devam 
edeceğiz. Çarşıbaşı ilçemizin 
en güzel hizmetleri alabilmesi 
içinde büyük bir gayretle 
çalışıyoruz. Kadın kollarımız, 
gençlik kollarımız, ana 
kadememiz, mahalle 
başkanlarımız ve tüm 
teşkilatımız ile birlikte aldığımız 
sorumluluğun bilincinde olarak 
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.” 
dedi.

Şalpazarı Belediye 
Başkanı Rek 
Kurukız, 

Kabasakal 
mahallesinde yapımı 
tamamlanan Semt 
Sahasında 
incelemelerde bulundu. 
Şalpazarı Belediye 
Başkanı Rek Kurukız; 
Sosyal, sportif ve 
kültürel yatırımlarımızla 
gençlerimizin kişisel 
gelişimlerine katkı 
sunuyoruz. Düzköy 
Mahallemizden sonra 
Kabasakal 

Mahallesinde 
gençlerimizin saha 
talebini yerine getirip, 
ilçemize nezih ve 
modern alanlara sahip 
güzel bir spor yatırımı 
kazandırdık. Emeği 
geçen Gençlik ve Spor 
Bakanımız Sayın 
Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu'na, Ak Parti 
Trabzon Milletvekilimiz 
Sn.Av. Salih Cora'ya ve 
Spor Toto Teşkilat 
Başkanı Sayın 
Bünyamin Bozgeyik'e 
teşekkür ederim dedi.

T
rabzon Üniversitesi 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu Akademik 

Personeline yönelik Vakfıkebir 
Ramada By Wyndam Otel'de 
“Motivasyon Buluşması” 
düzenlendi. Motivasyon 
Buluşmasına Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Tolga Ergün , Müdür 
Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Fatih 
Çelik ve Öğr. Gör. Serdal Atay 
ile bölüm başkanları ve diğer 
Akademik Personeller katıldı. 
Yapılan etkinlikle ilgili 
açıklamada bulunan Müdür 
Ergün, “Pandemi süreci 
nedeniyle öğrencilerimizin 
dışında akademik personelimizle 
de uzunca bir süre yüz yüze bir 
araya gelemedik. Bu bakımdan, 

Yüksekokul yönetimi olarak 
öğrencilerimizin yanı sıra 
Akademik ve İdari 
personelimizin de moral ve 

motivasyonunu önemsiyoruz. 
Yüz yüze eğitim öğretimin 
başladığı bu dönemde 
yüksekokul yönetimi olarak 
okulumuzdaki hocalarımızın 
motivasyonunu artırmak adına 
dönem içinde Motivasyon 
Buluşması düzenleme kararı 
aldık. Güçlü, dinamik ve 
girişken bir akademik kadroya 
sahip olan yüksekokulumuzun 
verimliliğini hem akademik hem 
de idari personelimize yönelik 
bu tür etkinlikler düzenleyerek 
daha da artırmayı amaçlıyoruz. 
Bu vesile ile Motivasyon 
Buluşması'na katılan tüm 
hocalarımıza teşekkür 

ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
Etkinlik, Akademik Personellerin 
fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

KURSU ZİYARET EDEREK, SORUNLARI DİNLEDİLER

V
akfıkebir Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan 
ve Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret 
ederek kursun eksik ve 
ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldılar. 
Vakfıkebir Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan ve Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne 
bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nu ziyaret ederek 
kursun eksik ve ihtiyaçlarıyla 
ilgili İlçe Müftüsü Şükür 

Küçük'ten bilgi aldılar. 
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'nu ziyaretlerinde 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
Kurs Yöneticisi Fatma Kopal 
ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Vakfıkebir Şubesi Vakıf Üyesi 
ve Muhasibi İmam Hatip 
İsmet Kukul tarafından 
karşılanan Kaymakam Dr. 
Hacı Arslan Uzan, kaymakam 
adayı Erdem Yeniay ve 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, kursun ziki ve alt yapı 
sorunları ile eğitim öğretim 

konularında İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük'ten bilgi aldılar. 
Kursun çevresiyle birlikte iç 
bölümlerini de gezen 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve 
beraberindekiler, kursta 
eğitim öğretim gören 4-6 yaş 
grubu minik öğrencileri de 
sınıarında ziyaret ettiler. 
Öğrencilerle yakından 
ilgilenen ve sevgi diliyle 
kendileriyle bir süre sohbet 
eden ve seviyelerine uygun 
sorular yönelten Kaymakam 
ve Belediye Başkanı, kurstaki 
eğitim öğretim, öğrenci sayısı 
ve araç-gereçle ilgili herhangi 
bir eksik ve ihtiyaçlarının olup 
olmadığını da sordu. 
Başarılarından dolayı 
minikleri, hocalarını ve ilçe 
müftülüğünü tebrik eden 
Kaymakam Uzan ve Başkan 
Balta daha sonra kurstan 
ayrıldılar. Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
ziyaretleri ve yakın ilgi 
alakaları dolayısıyla 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya teşekkür 
etti.

VAKFIKEBİR MYO'DAN MOTİVASYON BULUŞMASI

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

ŞALPAZARI SEMT SAHASINA KAVUŞTU



V
akfıkebir İlçe 
Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye 

Kuleyin; "Kırsal 
Kalkınma Altyapı ve 
Ekonomik Yatırımlarını 
Destekleme Programı" 
hakkında açıklama 
yaparak, başvuruların 
başladığını söyledi. 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü 
Remziye Kuleyin; 
“Programın genel 
uygulama usul ve 
esaslarına açıklık 
getirmek, destek 
sağlamak amacıyla 
Genel Müdürlük 
tarafından çıkarılan 
Uygulama Rehberi 
31.10.2021 tarihi itibari 
ile Tarım ve Orman 
Bakanlığı'nın Web 
Sitesi üzerinden 
yayımlanmış olup, 
Başvurular 31.10.2021 
tarihinde başlayıp, 
21.01.2022 tarihi saat 
23.59'da sona erecektir. 
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 Tarım ve Orman 
Bakanlığı'nın Web 
Sitesi üzerinden 
yayımlanmış olup, 
Başvurular 17.12.2021 
tarihi saat 23.59'da 
sona erecektir.” 
“BAŞVURULAR 
DEVAM EDİYOR” 
Başvuruların 17 
Aralık'a kadar devam 
ettiğini belirten 
Kuleyin, 
"Cumhurbaşkanlığı 
Kararı çerçevesinde 
2021-2022 yıllarını 
kapsayan destekleme 
ile ilgili mevzuat 
güncellenmiştir. 

Desteklemenin temel 
mantığı olan tarımsal 
ürünlerin işlenmesi, 
paketlenmesi, 
depolanmasına yönelik 
ekonomik yatırımlarda 
yeni yatırımların üst 
limiti 3 milyon 500 bin 
lira, yarım kalan 
yatırımların 
tamamlanmasına 
yönelik üst limit 2 
milyon 500 bin lira 
olarak güncellenmiş, 
modernizasyon ve 
kapasite artırımlarında 
ise bu limit 2 milyon lira 
olarak açıklanmıştır" 
dedi. Müdür Kuleyin, 
önceki yıllarda "Altyapı 
Yatırımları" olarak 
tanımlanan küçük 
ölçekli yatırımların bu 
dönem iki alt başlığa 
ayrıldığını dile getirerek, 
şunları kaydetti: "A İş 
Planı başlığı altında 
üreticilere makine-
ekipman sağlanmasına 
yönelik hibe 
uygulamasına 
geçilmiştir. Altyapı 
yatırımlarında da yine 
küçük ölçekli işleme, 
paketleme, depolama 
yatırımları 'B İş Planı' 
dahilinde uygulanacak 
olup burada limitler 600 
bin liradır. Özellikle 
küçük işletmelerin talep 

ettiği makine ekipman 
alımı bu yıl 'A İş Planı' 
kapsamında 
uygulanmaya 
başlanılmıştır. Projeye 
konu makine listesi 
uygulama rehberi eki 
olarak yayınlanmış ve 
73 kalem makine uygun 
bulunmuştur. Bu 
doğrultuda İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
olarak 22 Kasım 2021 
Pazartesi günü saat: 
10.30 da kurum 
binamızın toplantı 
salonunda bilgilendirme 
toplantısı yapılacaktır. 
Bu başlık altında her bir 
üretici sadece bir 
makine-ekipman için 
başvurabilecek olup 
proje tutarı üst limiti 300 
bin liradır. Altyapı 
yatırımlarına 
başvurularda yatırım 
yerinin kırsal alan veya 
kırsal mahalle de 
olması zorunludur. 
Başvurular 
Bakanlığımızın 
sitesindeki ana sayfada 
yer alan link üzerinden 
kayıt olunarak 
yapılacak, 
değerlendirmeler 
sonrasında ilimizin 
bütçesi çerçevesinde 
belirlenecek yatırımlar 
desteklenecektir."

Büyükliman
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KIRSAL KALKINMA DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI

MİLLİ EĞİTİMDE GÖREV DEĞİŞİMİ

V
akfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevinden 
rahatsızlığı nedeniyle 

ayrılmak zorunda kalan Samim 
Aksoy, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Görevini Ahmet 
Altın'a devretti. 2014 yılından 
buyana İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevini başarılı bir 
şekilde yürüten Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, sağlık 
sorunlarından dolayı bugün 
itibarı ile görevini Öğretmenevi 
Müdürü Ahmet Altın'a devretti. 7 
yıl boyunca Vakfıkebir ilçesinin 
Eğitim Öğretimine büyük 
katkılarda bulunan Müdür 
Samim Aksoy; sevecenliği, 
alçak gönüllülüğü, sosyal 
iletişim yeteneği ile 
hafızalarımızda derin bir yer 
bırakmıştır. Görevde olduğu 
sürece yanına gelen herkesi 
büyük bir tevazu ile karşılayıp 
sorunlarını çözmekte ise büyük 
bir çaba sarf etmiştir. İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü görevinden 
ayrılan Samim Aksoy 
Müdürümüze bundan sonraki 
yaşamında başarılar diliyoruz. 
“HAKKINIZI HELAL EDİN” 
Görev değişimi sırasında 
Samim Aksoy duygularını şu 
ifadelerle dile getirdi. Aksoy;
“Bu güzel ve tarihi geçmişi olan 
ilçemizde 03.11.2014 tarihinden 
itibaren Vakfıkebir ilçe Milli 
Eğitim Müdürü olarak görev 
yapmanın onur, gurur ve 
mutluluğunu yaşadım. Bu görevi 
yaparken bütün amacım "Baki 

kalan bu kubbede bir hoş sadâ 
bırakabilmekti". Umut ediyorum 
bırakabilmişimdir. Her 
başlangıcın bir sonu vardır. 
Büyük bir onur, gurur ve şerefle 
yerine getirmeye çalıştığım İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
görevinden sağlık sorunlarım 
nedeniyle istifa etmem 
sonrasında Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Araştırmacı 
kadrosuna atanmam nedeniyle 
3 Kasım 2021 çarşamba günü 
itibariyle ayrılıyorum. Görevde 
bulunduğum süre içerisinde 
bizlere desteklerini esirgemeyen 
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Sayın Muhammet 
Balta'ya, İlçemizin çok değerli 
Kaymakamlarımıza, Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet 
Balta'ya, İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Hızır Aktaş'a, 
Ölçme Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 
Sayın Salih Altuntaş'a, Özel 
Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğü Okullar Daire 
Başkanlığı Şube Müdürü Sayın 
Ethem Metin Alp'e,  İlçe Milli 
Eğitim Müdürlerimize,  il MEM 
yönetici ve personellerine, 
özellikle ekip arkadaşlarım 
değerli şube müdürlerim, büro 
memurlarım, okul müdürlerim, 
müdür yardımcılarım, öğretmen 
ve kıymetli öğrencilerimize, 
emekli öğretmenlerimize, 
Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürümüze, Vakfıkebir Oda 
Başkanlarımıza, Halk Eğitim 
Kursiyer ve Usta 
Öğreticilerimize, Okul- Aile 
Birliği başkan ve 
yöneticilerimize, Sivil Toplum 
Örgütlerimize,  İş-Kur güvenlik 
ve temizlik personelimize, 
taşıma şirketleri, servis 
sürücüleri ve rehber 
personeline, okul kantini 
işletmecilerimize, mahalle 

muhtarlarımıza, kıymetli 
velilerimize, daire amiri 
arkadaşlarım ve personellerine, 
Emniyet, Jandarma, TSM,  
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
Personeline, Hakim ve 
Savcılarımıza, Müftülerimize ve 
tüm din görevlilerimize, siyasi 
parti temsilcilerine, Vakfıkebir 
esnafına ve eğitime desteklerini 
esirgemeyen hayırsever iş 
insanlarımıza, basın 
mensuplarına, en önemlisi her 
zaman desteğini esirgemeyen 
aileme, akrabalarıma, 
arkadaşlarıma ve ismini 
zikredemediğim çok değerli 
eğitim dostlarına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Ayrıca birlikte 
çalışırken vefat eden öğretmen, 
öğrenci, yönetici ve diğer 
personelimize Yüce Rabbimden 
rahmet diliyorum, mekanları 
cennet olsun. Görev sürem 
içerisinden bilmeden herkimin 
kalbini ve gönlünü kırmışsam 
hakkını helal etsin. Benden 
yana olan hakkım varsa helal 
ediyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle herkese selam,  
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
Allah'a emanet olun dedi.” 
“DEVLET KURUMLARINDA 
HEPİMİZ EMANETÇİYİZ” 
Ahmet Altın ise duygularını 
şöyle ifade etti ;" Samim bey ile 
çok eskiye dayanan 
dostluğumuz var. Kendisiyle 
geçirmiş olduğum bu süreçte 
doğru ve dürüstlüğü ile herkesin 
takdirini topladığını 
gözlemledim. Bu bir bayrak 
değişimidir. Devlet kurumlarında 
hepimiz emanetçiyiz. 7 yıl gibi 
uzun bir sürede görevini 
başarıyla yapan, kimsenin 
kalbini kırmadan "ismi ile 
müsemma" samimi ve güler 
yüzlü yaklaşımlarıyla 
hatırlanacak olan değerli 
dostuma bundan sonraki 
yaşamında başarı ve 
mutluluklar diliyorum" dedi.

KIZ KUR'AN KURSUNDA ÖĞRENCİ VELİLERİYLE TOPLANTI

V
akfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'nda 
hafızlığa hazırlanan ve 

hafızlık yapan öğrencilerin 
velileriyle toplantı yapıldı. 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, örgün eğitime devam 
eden ve aynı zamanda ilçe 
müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu'nda hafızlığa 
hazırlanan ve hafızlık yapan 
öğrencilerin velileriyle toplantı 
gerçekleştirdi. Kursun toplantı 
salonunda düzenlenen veli 
toplantısı, Kurs Yönetici Fatma 
Kopal'ın, kursta hafızlığa 
hazırlanan ve hafızlık yapan 
öğrencilerin durumu ve kurstaki 
eğitim öğretimle ilgili yaptığı 
genel bilgi paylaşımı ve 
değerlendirme konuşmasıyla 
başladı.
Müftü Küçük: "Kursumuzun 
hâlâ eksik ve ihtiyaçları var 
ancak esas önemli olan 
içindeki eğitim, bizi 
sevindirecek olan budur." 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, toplantıda velilere 
hitaben yaptığı konuşmasında; 
"Kursumuzda, hafızlığa hazırlık 
aşamasında olan ve hafızlığa 
başlamış olan çocuklarımızın 
istenilen süre çerisinde başarılı 
olabilmeleri için üzerimize düşen 
sorumlulukları, onları bu işe 
motive etmenin yol ve 

yöntemlerini, eğitimlerini 
olumsuz etkileyebilecek 
etkenleri ve kursumuzdaki 
hafızlık eğitimi ile ilgili tüm 
meseleleri birlikte konuşalım 
istedik. Kursumuzun hâlâ eksik 
ve ihtiyaçları var ancak esas 
önemli olan içindeki eğitim, bizi 
sevindirecek olan budur. 
Çocuklarımızın en iyi eğitimi 
alması, vatanına, milletine 
faydalı olması hepimizin 
arzusudur. Eğitim, hepimiz için 
vazgeçilmezdir. Hoca, veli ve 
çocuk; tam bir üçlü. Bu üçünün 
de aynı hedefe ve başarıya 
odaklanması olumlu sonuç 
doğurur." dedi.
“Çocuklarımıza, neden 
yapamıyor diye baskı 
uygulamayacağız.”
Hafızlığın büyük bir pâye 
olduğunu belirten İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, "Rabbim herkese 
farklı kabiliyetler vermiştir. 
Çocuklarımıza, neden 
yapamıyor diye baskı 
uygulamayacağız. Hafızlıkta 
başarılı olamayan yavrularımız 
başka alanlarda çok başarılı 
olabilirler. Başarılı olmaları için 
ciddi gayret gösteriyoruz. Evet, 
hafızlık büyük bir pâyedir, ancak 
olmuyorsa zorlamamak lazım. 
Ayrıca herkes hafız olmak 
zorunda da değil, Dini bilgileri 
öğrensinler, öğrendikleri bilgiler 

davranışlarına, ahlaklarına 
yansısın. Kur'an-ı öğrenmeleri, 
yaşamaları, vatana, millete ve 
insanlığa faydalı olmaları, ahlaklı 
bireyler olarak yetişmeleri bizim 
için vazgeçilmezdir. Bizler bunun 
için buradayız, bunun için gayret 
gösteriyoruz." şeklinde konuştu. 
Müftü Şükür Küçük, 
konuşmasının ardından velilerin 
düşünce ve önerilerini de 
dinledi. Hafızlığa hazırlanan ve 
hafızlık yapan toplam 55 
öğrencinin bulunduğu Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'ndaki veli 
toplantısı, velilerin kursta görevli 
hocalarla yaptıkları birebir 
görüşmelerinin ardından sona 
erdi. Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne 
bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda, hafızlığa hazırlanan 
ve hafızlık yapan 55 öğrenci ile 
4-6 yaş grubu 75 öğrenci olmak 
üzere toplam 130 öğrenci eğitim 
öğretim görüyor.

KAYMAKAM UZAN'DAN MÜFTÜLÜĞE ZİYARET

Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan 

Uzan, Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'nü ziyaret etti. 
Vakfıkebir Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, 
beraberinde stajyer 

kaymakam adayı Erdem 
Yeniay ile birlikte 
Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'nü ziyaret etti. 
İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük ve daire 
personeli tarafından 
karşılanan Kaymakam 

Dr. Hacı Arslan Uzan, 
müftülük birimlerini 
gezdi ve daire 
çalışanlarıyla ayaküstü 
tanışıp sohbet etti. 
Daha sonra müftülük 
makamında İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük ile 

bir süre başbaşa 
sohbet eden 
Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan, İlçe 
Müftüsü Şükür 
Küçük'ten, ilçe 
müftülüğünün ilçedeki 
din hizmetleri, cami, 
Kur'an kursu ve 
personel durumları ile 
toplumun tüm 
kesimlerine yönelik 
çalışma ve 
faaliyetleriyle ilgili bilgi 
aldı. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti 
belirten İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, 
Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan'a ve 
beraberindeki stajyer 
kaymakam adayı Erdem 
Yeniay'a teşekkürlerini 
ifade etti.

ÖĞRENCİLERLE HASBİHÂL GECESİ

T
rabzon İl Müftüsü Osman 
Aydın, Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük ile 

birlikte Vakfıkebir Adnan 
Demirtürk Kredi Yurtlar 
Kurumunda kalan öğrencilerle 
bir araya geldi.Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın ve 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'ün, Vakfıkebir Adnan 
Demirtürk Kredi Yurtlar 
Kurumunda kalan öğrencilerle 
bir araya geldiği ve hasbihâl 

ettiği gecedeki 
programa, 
Vakfıkebir Adnan 
Demirtürk Kredi 
Yurtlar Kurumu 
Müdürü Ömer Gül, 
Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'nün 
KYK'da Manevi 

Danışman ve Rehberlik Hizmeti 
sorumluları İmam Hatip Rıdvan 
Açıkgöz ve Kur'an Kursu 
Öğreticisi Meryem Nasırcı, İlçe 
Müftülüğü Gençlik Koordinatörü 
İmam Hatip Burak Yıldırım, yurt 
yönetim memurları Mustafa 
Öztürk ve Mahmut Usta 
katıldılar.Kız ve erkek yaklaşık 
70 öğrencinin katıldığı 
programda İl Müftüsü Osman 
Aydın ve İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük öğrencilere, Mü'min bir 

gencin vasıfları, örnek yaşantısı, 
ülkemizin beklentilerine cevap 
verecek ideâl ve ahlaklı 
gençliğin yetişmesi için nasıl 
çalışmamız gerektiği ve 
üzerimize düşen sorumluluklar 
ile Hz. Peygamber (s.a.s.) 
Efendimizin hayatında gençlerin 
yeri, vb. konularında öğüt, 
tavsiye ve nasihatlerde 
bulundular.Öğrencilerin, istek ve 
önerilerini de dinleyen İl Müftüsü 
Osman Aydın ve İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, programa katılan 
gençlere, organizasyonda emeği 
olan KYK yetkililerine, yurtta 
manevi danışmanlık hizmetinde 
bulunan ve gençlerle yakından 
ilgilenen din görevlilerine 
teşekkür ve duâ ettiler, bu tür 
etkinliklerin bundan sonra da 
devam edeceğini belirttiler.
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TRABZONSPOR LİDERLİĞİ SEVDİ

TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI,
AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ
MUHAMMET BALTA'DAN 10 KASIM MESAJI!

MUHTARLARDAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALTIN'A ZİYARET

akfıkebir ilçesine bağlı 

Vmahalle muhtarları, 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Ahmet Altın'ı 
makamında ziyaret ederek 
başarılar dilediler. Vakfıkebir 
Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet 
Çilingir beraberindeki 
muhtarlarla birlikte İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü görevine yeni 
atanan Ahmet Altın'ı 
makamında ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar dileyerek, 
her konuda yardımcı ve 
destekçi olacaklarını söylediler. 
“BİRLİK VE BERABERLİK 
İÇERİSİNDE 
ÇALIŞMALARIMIZI 
SÜRDÜRECEĞİZ” Vakfıkebir 
ilçesine bağlı mahalle 
muhtarları, Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü görevine 
atanarak görevine başlayan 
Müdür Ahmet Altın'ı makamında 
ziyaret ederek hayırlı olsun 
temennisinde bulunarak 
görevinde başarılar dilediler. 
Muhtarların ziyaretinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın, ilçedeki eğitim-

öğretim ile ilgili de bilgiler 
sundu. İlçenin eğitim 
düzeyindeki başarısını el birliği 
ile daha da yüksek seviyelere 
çıkarmak için gayret 
göstereceklerini dile getirdi. Bu 
çalışmalarımızda Muhtarımız da 
bizlere yardımcı olacaklardır. 
Müdür Altın, “Muhtarlarımız 
bulundukları mahallelerde 
devletimizin en önemli 
temsilcileridir. Muhtarlarımızın 
aracılığıyla kamu hizmetleri 
vatandaşlarımıza en etkin ve 
verimli şekilde ulaşıyor. 
Muhtarlarımızın her biri 
mahallelinin takdirini kazanmış, 
tecrübeli muhtarlarımız. 
Kendilerini tebrik ediyorum. 
Ziyaretiniz ve desteğiniz bizleri 
onurlandırmıştır. Hep birlikte 
birlik ve beraberlik içerisinde 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Bu anlamda sizlere de 
çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum'' dedi. “GÖREVİNİZDE 
BAŞARILAR DİLİYORUZ” 
Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet 
Çilingir ise, "Müdürümüze 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunduk. Kısa bir süre önce 

görevine başladı. Müdürümüz 
eğitim camiasının içinden gelen 
tecrübeli, deneyimli ve önemli 
bir şahsiyet. Ayrıca ilçemizin 
yetiştirdiği önemli değerlerden 
bir tanesidir. Eğitim ve öğretim 
alanında ortaya koyacağı bütün 
çalışmalarında kendisine 
kolaylıklar diliyor, her konuda 
yanında ve destekçisi olacağız. 
Bizler mahallelerimizde halkın 
memnuniyetini esas alarak 
elimizden gelenin fazlasını 
yapmak için uğraş veriyoruz. 
Muhtarlık özverili bir görevdir. 
Layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. 
Kaymakamlığımızın ve 
Belediyemizin desteği ve 
önderliğinde mahallelerimizin 
her türlü sorununun çözümünde 
anahtar rol olmaya çalışıyoruz. 
Bizler bu bilinçle hizmet 
anlayışımızı sürdürürken, milli 
eğitim camiamıza da en güzel 
ve verimli şekilde yardımcı 
olmak için çalışacağız. Bu 
vesile ile göreviniz hayırlara 
vesile olmasını diliyor, 
çalışmalarınızda başarılar 
diliyoruz diyerek sözlerini 
tamamladı.”   

Süper Lig'in 12. haftası dev bir maça sahne oldu, Beşiktaş ile
Trabzonspor karşı karşıya geldi. Lider Bordo-Mavililer 45+4'te
Vodafone Park'ta Abdülkadir Ömür'le 1-0 öne geçti, Kara Kartal 63'te
Larin'le cevap verdi. Tam 'Mücadele bitti' denirken, 90+6'da Danimarkalı
yıldız Andreas Cornelius sahneye çıktı ve zaferi Fırtına'ya getirdi. 

B
ir tarafta Galatasaray 
zaferiyle moral bulup 
Hatayspor yenilgisiyle 

yıkılan, Avrupa yorgunu yaralı 
Beşiktaş; diğer tarafta ligin aş 
takımı, namağlup lideri, haftalar 
ilerledikçe puan farkını açan 
Trabzonspor . Süper Lig'in 12. 
haftası dev bir maça sahne 
oldu, Beşiktaş ile Trabzonspor 
karşı karşıya geldi. Galatasaray 
zaferi sonrası Hatay'da yıkılan 
ve Şampiyonlar Ligi'nde 
Sporting'e kaybeden Beşiktaş, 
taraftar desteğini arkasına alıp 
3 puanı kapmak ve güçlü rakibi 
ile arasındaki puan farkını 4'e 
indirmek istiyordu. Trabzonspor 
ise ligdeki 23 maçlık yenilmezlik 
serisini sürdürmeyi ve liderlikle 
beraber yoluna dolu dizgin 
devam etmeyi amaçlıyordu. İki 
takımın kapışmasında Abdullah 
Avcı'nın planları tuttu. Ömür ve 
Cornelius sahneye çıktı 
Trabzonspor 45+4'te Abdülkadir 
Ömür'ün attığı golle Vodafone 
Park'ta 1-0 öne geçti, devreye 
moralli girdi. Beşiktaş ise tam 
temponun düştüğü anlarda 
Trondsen'in hatasında Larin'in 
golüyle skoru eşitledi. Tam 
'Mücadele bitti' denirken, 
Andreas Cornelius sahneye 

çıktı. Yıldız futbolcu, Bordo-
Mavililer'in kontra atağında bir 
anda ceza alanına boşta kaldı 
ve Nwakaeme'nin pasında 
Ersin'i avlamayı başardı. 
Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un 
üstünlüğüyle sona erdi. Lider 
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 
puanı alıp giderken, Beşiktaş'ta 
ise kötü gidişat devam etti. Bu 
sonuçla Bordo-Mavililer puanını 
30'a yükseltirken, Beşiktaş 
20'de kaldı, aradaki fark 10 
puana çıktı.

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta, 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 
ölümünün 83. yılında minnet ve 
şükranla andıklarını belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
Mustafa Kemal Atatürk´ün 
vefatının 83. yılı nedeniyle 
yayımladığı mesajında 
"Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 
ebediyete irtihalinin 

yıldönümünde saygı 
ve rahmetle anıyoruz. 
Gazi Mustafa Kemal, 
üstün askeri dehası 
ve kararlı duruşuyla, 
başarılı bir komutan 
milli belleğimizde ve 
dünya tarihinde 
saygın bir yer 
edinmiştir. Atatürk, 
önderlik ettiği istiklal 
mücadelesinin 
kazanılmasının 
ardından Cumhuriyeti 
kurduğunu, daha 
sonra istikbal 
mücadelesine de 
önderlik ederek, 

ülkeyi muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkarmak 
için yoğun bir gayret gösterdi.  
Bugün bizler, istiklal ruhuna ve 
kurtuluş felsefesine sıkı sıkı 
sarılarak, Cumhuriyetimizin 
ideallerini ve hedeerini, aziz 
milletimizin hayallerini gerçeğe 
dönüştürmek için aynı 
heyecanla, azimle 
çalışmaktayız” dedi. Milletvekili 
Balta sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye, istikrar içinde 
güçlenmeye, büyümeye ve 
demokrasinin standartlarını her 
geçen gün yükseltmeye devam 
etmektedir. O'nun en büyük 

eserim dediği ve gelecek 
nesillere emanet ettiği, Türkiye 
Cumhuriyetini ecdadımızdan 
aldığımız güç ve ilhamla daha 
ileriye taşımak, daha güçlü, 
daha müreffeh bir ülke haline 
getirmek için mücadele 
verdiğimiz ülkemiz, bugün 
dünyada sözü dinlenen, 
dostluğu aranan ve uluslararası 
sorunların çözümünde aktif rol 
üstlenen yüksek itibara sahip ve 
örnek gösterilen bir konuma 
yükselmiştir. Bugün, ülke ve 
millet olarak Atatürk'ün 
gösterdiği hedeer 
doğrultusunda daima ileriye 
bakıyor, tarihimizden, 
medeniyetimizden ve yüce 
milletimizden aldığımız güçle; 
gelişerek, yenilenerek, 
yılmadan, yorulmadan,2023 
hedeerimize, 2053 ve 2071 
vizyonumuza uygun bir 
Türkiye'yi milletçe el ele inşa 
edeceğimize yürekten 
inanıyorum. Bu düşüncelerle, 
vefatının 83. yıl dönümünde, 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
istiklal mücadelemizin bütün 
kahramanlarına bir kez daha 
Allah'tan rahmet diliyor, aziz 
şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm 
ecdadımızı şükranla anıyorum.

TARİHİ LİSE EĞİTİME HAZIR

1
906 yılında ilçenin önde 
insanları tarafından askeri 
kışla olarak yaptırılan taş 

bina 73 yıldır Milli Eğitim 
camiasına hizmet ediyor.  
Tadilatı yapılan bina eğitime 
yeniden açılacak. Vakfıkebir 
İlçesinin ilk özel okulu olan ve 
1948 yılında eğitim öğretime 
açılan tarihi taş bina yeniden 
eğitim öğretime açılmak üzere 
tadilatı yapıldı. Vakfıkebir İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi ek hizmet 
binası olarak kullanılan tarihi 
taş bina, bu günlerde elden 
geçirilerek eğitim öğretime 
yeniden hazırlanıyor.
“1906 YILINDAN BERİ 
VAKFIKEBİR'E HİZMET 
VERİYOR”
Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi 
Kemaliye Mahallesi'ndeki taş 
bina, 1906 yılından 1933 yılına 
kadar askeri kışla olarak 
kullanıldı. İlçede 2 ilkokul 3 köy 
okulu varken 1947 yılında 
askeri kışla olarak kullanılmaya 
devam eden bina, dönemin 
kaymakamı ve ilçe yönetimi 
tarafından tadilatı yapılarak 
1948 yılında özel ortaokul 
yaptırma derneği tarafından 
yöre halkının da katkılarıyla 
1948 yılında özel ortaokul 

olarak hizmete açıldı. Resmi 
devlet okulu olarak eğitim 
öğretime 9 Kasım 1949'da 
başlandı. 1949-1950 eğitim-
öğretim yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı'na devredilerek resmi 
devlet okulu haline getirildi. 
Ortaokul, ilk mezunlarını 1951 
yılında verdi. 1965 yılına kadar 
kesintisiz devam eden 
ortaokul, aynı tarihte açılan lise 
ile aynı çatı altında eğitim-
öğretime devam etti.  1965 
yılında özel lise statüsüyle 
açılan okul 1 yıl “Özel Lise” 
olarak faaliyet gösterdi.  1966 
yılında özel lise, Milli Eğitim 
saarına geçerek, ortaokul ve 
lise 1983 yılına kadar bir çatı 
altında devam etti. Yapı 
tamamen kesme taştan inşa 
edilmiş iki katlı kargir bina 1991 
yılında çıkan yangın ile hasar 
görmüş daha sonra restore 
edilerek yine okul ek binası 
olarak kullanıma başlandı. 
Birinci dünya savaşı sırasında 
Rus savaş gemileri tarafından 
atılan top mermilerinden bir 
şarapnel parçası binanın kuzey 
yönündeki birinci katta delik 
açtı. Delik halen günümüzde 
çıplak gözle görünmekte. 1906 
yılında askeri kışla olarak 
yapılan ve daha sonra özel 
ortaokul ve lise olarak 

kullanılan taş bina halen 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
ek hizmet binası olarak eğitim 
camiasına hizmet veriyor.
“EĞİTİM-ÖĞRETİME HAZIR” 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi Okul Müdürü 
Kadri Alay'dan aldığımız bilgiler 
göre, “Eski tarihi taş bina 
tadilat işlemleri bittikten sonra 
ek hizmet binası olarak 
öğrencilerin hizmetinde eğitim 
öğretim yılı boyunca 
sunulacak. Resim, Müzik ve 
Beden Eğitimi sınıarının bu 
tarihi taş binaya taşınarak 
burada da eğitime devam 
edilecek. Tarihi taş binanın 
çatısının onarıldığı, elektrik ve 
su tesisatlarının yapım 
aşamasında olduğu ve 
bunların devamında boya 
yapılarak eğitime sunulacak. 
Yapılan bu çalışmalar 
sayesinde mevcut merkez 
binadan taşınacak olan resim, 
müzik ve beden eğitimi 
sınıarının yerine yeni sınıar 
açılarak, sınıardaki öğrenci 
yoğunluğunun azaltılması 
planlanıyor. Öğrenci mevcudu 
fazla olan sınıar azaltılarak bu 
sınıara yerleştirilecekler. Bu 
sayede sınıardaki öğrenci 
yoğunluğu da azaltılmış olacak 
açıklamasında bulunuldu. 
Ayrıca Tadilat ve çevre 
düzenlemesi için kendilerine 
destek olan başta Sayın İlçe 
Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan 
Uzan'a, Belediye Başkanımız 
Sayın Muhammet Balta'ya, İl 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze, 
İşadamlarımıza, ilçe 
esnaarımıza ve okul aile birliği 
yönetimine teşekkür ediyoruz 
denildi.” 
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recep usta
kebapcım

SABAH KAHVALTISI VERİLİR

Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON 0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

SATILIK LÜX DAİRELER -  ADADÜZÜ EVLERİ

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AİLENİZ İLE

YAŞAM
KALİTENİZİ

ARTTIRACAK 

BU 'DE PROJE
GEÇ KALMADAN

 DE SİZ
YERİNİZİ 

...ALIN

ROYAL GARDEN 
Hayal ettiğiniz gibi...

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat


