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> Sadık AYDIN 2'de

Vakfıkebir Belediyesinin Ekim Ayı Meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesi
tarafından verilen önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21. maddesini ihlal ederek, salonda
bulunan belediye meclisi üyelerinin iradesini çiğneyerek oylama yaptırmamasına tepki gösterdiler. 

> Murat PANK 2'de

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Vakfıkebirli hemşehrimiz Arş. Gör. Hamdi 
Kuleyin'in müthiş buluşu Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan incelemeli patent aldı.

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA ÇAĞRI
Büyükliman Bölgesi'nden Trabzon'a yolcu taşımacılığı yapan Minibüsçüler
Kooperatif Başkanların Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti Hikmet Aksoy 
Lokalinde basın açıklaması yaparak Başkan Zorluoğlu'na seslendiler.

> Ahmet Kamburoğlu 3'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

“ÜZÜLDÜK”
Sağlık sorunu nedeniyle istifa etti…

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak 
görevini sürdüren Samim Aksoy, istifa 
dilekçesini verdi…

2014 yılında başlamış olduğu görevini laiki 
ile yerine getirdi.

Milli Eğitim camiasında sevilen bir kişilikti 
ama sağlığı artık elvermedi…

Birkaç yıl önce geçirmiş olduğu hastalık ve 
sonrasında yakalandığı koronavirüs 
kendisini bir hayli yordu…

Öğrencilerinin rahat bir ortamlarda 
okutulması için sürekli çabaladı…

Haklının yanında, haksızın karşısında 
durmayı iyi bildi…

Hiçbir ihale işine karışmadı. 

O kendi işini yaptı ve takip etti…

Bizler üzüldük ama sağlık işin içine 
girdiğinde yapacakta bir şey yok…

Samim müdürümüzün sağlığı iyi olsun, o 
bizlere yeter diyoruz…

Şimdi ise gözler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
görevinde…

İlçede büyük bir bekleyiş var…

Aldığımız duyumlar neticesinde çok yakın 
birkaç isim var…

İlçede büyük bir talepte varmış…

Araştırmalarımız sonucu bir haber yaptık…
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KİM 
OLACAK!

Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü kim olacak 
soru yanıtını buluyor ve o isimler;

Kadri Alay, Ahmet Altın, Mehmet Kahveci, 
Halim Şahin, Orhan Eyüboğlu ve Çetin 
Zaim…

Araştırmalarımız sonucu çıkan isimler 
böyle…

6 tane ilçemizin değerli 
öğretmenleri/müdürleri…

Yıllardır Vakfıkebir'de eğitim-öğretimde ter 
dökmeye devam ediyorlar.

Hepside birbirinden değerli…

Bir-iki isim var ama biz buradan yazıp, 
birilerinin moralini veya yönlendirme 
yapmamız doğru olmayacak 
düşüncesindeyim…

Önümüzdeki hafta, büyük bir ihtimalle her 
şey belirlenmiş olacak ve yeni Milli Eğitim 
Müdürünün ataması gerçekleşecek…

İlçe siyaseti bu durum için nasıl bir çalışma 
yapıyor…

İlçe siyaseti, siyasi görüşe yakın olan birini 
mi tercih edecek yoksa çocuklarımızın en 
iyi eğitimi nasıl alır telaşına mı girecek…

Bekleyip göreceğiz…

Bu haberi yaptıktan sonra birçok yorum 
geldi…

İnsanlar ilçe milli eğitim müdürü olarak 
görmek istedikleri kişileri açık açık 
yazdılar…

Belki bizler 6 tane isim yazarak 
yönlendirme yapmış olduk ama bu 
yazdıklarımızdan 1'i milli eğitim müdürü 
olacak. İlk önce Vakfıkebir'li olması şart…

Başka bir il/ilçeden gelip burada ilçe milli 
eğitim müdürlüğü yapılmaz 
düşüncesindeyim. Okul müdürü/okul 
idarecisi olarak görev yapmış olması. 
Nedeni şu, okulu idare eden kişidir. 
Amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden 
sorumludur. Güvenlik protokolleri ve acil 
müdahale prosedürlerini geliştirmektir.

Okul müdürleri/idarecileri okuldaki her 
şeyden sorumlu olduğundan, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü görevini de laiki ile 
yerine getirecektir diye düşünüyorum…

Vakfıkebir için hayırlısı olsun…

Kazanan Vakfıkebir olsun…

B
asın açıklamasına 
Vakfıkebir 
Minibüsçüler 

Kooperatif Başkanı Mehmet 
Çobanoğlu, Vakfıkebir 
Otobüsçüler Kooperatif 
Başkanı Kemal Miroğlu, 
Beşikdüzü Otobüsçüler 
Kooperatif Başkanı İhsan 
Yücesan, Tonya Otobüsçüler 
Kooperatif Başkanı Okan 
Yılmaz, Çarşıbaşı 
Otobüsçüler Kooperatif 
Başkanı Ahmet kaynar, 
Şalpazarı Otobüsçüler 
Kooperatif Başkanı Erhan 
Yavuz katıldılar.
“Başkanımız bizleri 
toplasın ortak bir yol 
bulalım”
Basın açıklamasını okuyan 
Vakfıkebir Otobüsçüler 
Kooperatif Başkanı Mehmet 
Çobanoğlu, bizler 
Büyükliman Bölgesi'nden 
yani Vakfıkebir, Çarşıbaşı, 

Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı 
minibüsçü esnafı olarak zor 
şartlar altında Trabzon'a 
yolcu taşımaya 
çalışmaktayız. Artan 
maliyetleri ve hayat şartları 
neticesinde zor bir 
dönemden geçmekteyiz. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın bölgede 
bulunan ilçelerimize saat başı 
araba koyması bizleri çok 
mağdur etmiştir. Sayım 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın Büyükliman 
Bölgesi Kooperatif Başkanları 
olarak bizleri dinleyip bir 
iyileştirme yapmasını 
bekliyoruz dedi. 
“Sayın Zorluoğlu'ndan bize 
verdiği sözleri tutmasını 
bekliyoruz”
Büyükliman yöresindeki 
minibüsçü esnafı olarak 
ilçelerinden Trabzon'a yolcu 
taşımacılığı yaparak evlerini 

geçindirdiklerini 
belirten 
Çobanoğlu, 
Senelerdir sabah 
saat 06.00 dan 
başlayıp gece 
saat 22.00'ye 
kadar yolcu 
taşımak için 
bütün 
olumlu/olumsuz 
zor şartlara 
rağmen 
yolcularımızı ve 
halkımızı mağdur 
etmemek için 
mücadele veriyor. 
Fakat son yıllarda 
Trabzon ilimizin 

Büyükşehir Belediyesi olması 
hasebiyle Büyükşehir 
Belediye Meclisi kararı ile 
son zamanlarda Büyükliman 
Bölgesi'ndeki ilçelere saat 
başı otobüs seferleri 
başlatılmıştır. Sabah 06.00 
da başlayıp akşam 21.00'e 
kadar sefer yapmaya 
başladılar. Büyükşehir 
Belediyesinin saat başı 
otobüs seferi başlatmasının 
ardından minibüsçü esnafı 
olarak bizler mağdur olduk. 
Artan maliyetler karşısında 
Büyükliman Yöresindeki 
şoför esnaarı olarak 250 
adet aracımız var. 2 plakayı 
bir yaptık. Yarı yarıya çalışma 
programı uyguluyoruz. Yani 
bir gün çalış bir gün yat 
uygulaması yapıyoruz. 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu'ndan ricamız 

otobüs sefer sayılarının 
azaltılması ve Otobüsle 
minibüs arasındaki yat 
farkının azamiye indirilmesi. 
Sayın Zorluoğlu'ndan bize 
verdiği sözleri tutmasını 
bekliyoruz. Bu hafta yapılan 
Büyükşehir Belediye Meclis 
toplantısında Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta Bey ve 
Beşikdüzü Belediye 
Başkanımız Ramis Uzun Bey 
bu konuyu gündeme 
taşıdılar. Sayın Murat 
Zorluoğlu da yardımcı 
olacağını söyledi. Sayın 
Zorluoğlu ile bizlerle bir araya 
gelelim. Kalkış saatlerini hep 
birlikte belirleyelim. Bizlerden 
de fedakârlık yapmamızı 
istiyorsa ona da razıyız, bu 
zor şartlarda fedakârlık 
yaparız. Bu bölgede yolcu 
kapasitesi belli. Zaten nüfus 
yoğunluğu az bir bölgedeyiz. 
Yazıktır, günahtır. Vatandaşı 
bizler memnun ederiz. 
Belediye Başkanımızdan bu 
konuda yardım bekliyoruz, iyi 
niyet bekliyoruz. 
Vatandaş 1 kg. hamsi 
almak için Trabzon'a 
gidebiliyor!”
Kurban Bayramından önce 
bir görüşme sağlamış, aynı 
konuları kendisine ilettiklerini 
belirten Başkan Çobanoğlu 
açıklamalarında şu ifadelere 
yer verdi;  bizlere aynen 
şunları söylemişti. Hatta daire 
başkanı Fatih bey'e de not 
aldırmıştı. Daire başkanına 
bu konu hakkında bana rapor 

getirin demişti. 4 ay gibi bir 
zaman geçmesine rağmen 
herhangi bir gelişme olmadı. 
Fakat tam aksi şekilde sefer 
sayısı daha da çoğaltıldı. Biz 
azalmayı talep ederken sefer 
sayısı çoğaldı. Başkanımız 
bizleri toplasın ortak bir yol 
bulalım. Büyükliman 
bölgesinde her gün 40 
otobüs Trabzon'a yolcu 
taşıyabilmek için sefer 
yapıyor. Bu bölgenin nüfusu 
ne ki! 40 araçlık yolcu olsun.  
Büyükliman Bölgesinin 
nüfusunu toplasan bir 
Akçaabat etmiyor. Zaten 
büyükşehir otobüsleri belirli 
bir kesimden ücret almıyor 
bunların sayısı 23 çeşit 
gurup. Ücret almadığı 
vatandaşlar zevk için 
Trabzon'a gidip alışverişlerini 
de oradan yapıyorlar. 
İlçelerimizdeki esnaarımızda 
mağdur oluyor. Vatandaş 1 
kg. hamsi almak için ücretsiz 
Trabzon'a büyükşehir 
otobüsleri ile gidebiliyorlar. 
Bu nasıl vicdan bu nasıl bir 
anlayıştır anlamak mümkün 
değil. Anayasada esnafı 
koruyup, kollayacaksın diye 
de madde var. Esnafı 
koruyan yok. Esnaf kazana-
cak devlete vergi ve-recek. 
Devletimizde bu ver-gilerle 
dönüşecek,  ama biz batıyo-
ruz iasın eşiğine geldik. 
Plakalar askıya alındı. 
Başkanımız sürekli konuyu 
araştırıyor diyorlar. Araştırıla-
cak bir şey kalmadı. Bizler 
zor durumdayız. 

KULEYİN'DEN MÜTHİŞ BULUŞ

R
ecep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi 
Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Arş. Gör. Hamdi 

Kuleyin ve Karadeniz 
Teknik Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Recep Gümrük' 
ün hak sahibi olduğu 
“Darbe Sönümleme 
Tüpleri İçin Bir İç Basınç 
Torbası” başlıklı buluş 
Türk Patent ve Marka 
Kurumu'ndan incelemeli 
patent aldı. Patent tescili 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi adına 
gerçekleşen çalışma aynı 
üniversitenin Bilimsel 

Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi 

tarafından da desteklenmiştir. 
Buluş motorlu araçların 
çarpışması esnasında 
oluşabilecek hasarı en aza 
indirmeyi sağlayan, darbe 
sönümleme tüplerinin enerji 
sönümleme performansını 
arttıran ve çarpışma anında 
ki oluşabilecek 
deformasyon şekillerini 
kontrol edebilen bir iç basınç 
torbası ile ilgilidir. Makine 
Yüksek Mühendisi Hamdi 
Kuleyin tarafından yüksek 
lisans tezi kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucunda darbe 
sönümleyici yapılar için iç 
basınç torbası geliştirilmiştir. 

Söz konusu yapıların 
otomotiv ve havacılık sanayii 
başta olmak üzere darbe 
sönümleyici yapıların 
kullanıldığı birçok endüstriyel 
alanda uygulanması 
mümkündür.Vakfıkebir 
İlçesi Hacıköy 
Mahallesinden, Vakfıkebir 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Remziye Kuleyin ve 
Öğretmen 
Güngör Kuleyin'in oğlu olan 
Vakfıkebir'li hemşerimiz 
Makine Yüksek 
Mühendisi Hamdi Kuleyin'i 
kutluyoruz. Başarılı 
çalışmalarının devamını 
diliyoruz. 

REHBER PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ
n kıymetli hazinemiz 

Eolan çocuklarımızın ve 
gençlerimizin eğitim 

gördükleri okullarına ya da 
eğitim merkezlerine 
taşınmasıyla görevli olan 
servis araçlarında görevli 
kişilerin, bu görevi yerine 
getirmeleri esnasında birtakım 
kurallara riayet etmeleri 
gerekmektedir. Servis rehber 
personeli; taşıma işlemi 
sırasında öğrencilerin 
oturmalarını ve rahat güvenli 
bir yolculuk yapmalarını 
sağlayacak tedbirleri alır. 
Servis hizmeti sırasında taşıta 
başka herhangi bir yolcu 
almadan, taşıt içi düzeni 
sağlar. Anaokulu ve ilköğretim 

statüsündeki okul 
öğrencilerinin inme ve 
binmelerine yardımcı olur. 
Servis rehber personeli kıyafet 
seçiminden, öğrencilere örnek 
olacak davranış ve tutumlar 
geliştirmeleri için nasıl 
davranmaları gerektiğine kadar 
pek çok hususa dikkat etmeleri 
gerekmektedir. Bu programla 
servis rehber personeli; 
öğrencilere hizmet verirken, 
öğrencilerin uymaları gereken 
trak, güvenlik ve davranış 
kurallarına ilişkin de bilgi ve 
becerilerin kazandırılmasını 
amaçlanmaktadır.  Kurs 
programına katılan bireylerden, 
olumsuz davranışlarını ortadan 
kaldırmaları, öğrencilere örnek 

olabilecek olumlu tutum ve 
davranış geliştirilmeleri 
beklenmektedir. 
Kursiyerlerimize İş Sağlığı ve 
Güvenliği modülü ilçemiz İş 
Sağlığı ve Güvenliği uzmanı 
Ahmet Aksoy, Trak Sistemi ve 
Trak Güvenliği modülü Halk 
Eğitimi Merkezi Müdür 
Yardımcısı Mustafa Daloğlu, 
İletişim modülü Osman Tan 
Ortaokulu rehber öğretmeni 
Alper Mumcu, Yolcu İndirme ve 
Bindirme Kuralları modülü 
Öğretmenevi Müdürü Ahmet 
Altın tarafından verilmiştir. 
Toplamda 30 saatlik eğitim 
alan kursiyerlerden başarılı 
olan 35 kursiyer sertikalarını 
almıştır.

Vakfıkebir İlçesinde “Rehber Personel Eğitimi” alanında eğitim ihtiyacı olan kursiyerlere Halk Eğitimi Merkezinde kurs verildi.



V
akfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı 
Hafız Hasan Kaan Kur'an 
Kursu'nda hafızlığını 

tamamlayan 26 erkek, Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'nda ise hafızlığını 
tamamlayan 24 kız öğrenci olmak 
üzere toplam 50 öğrenci için "Hafızlık 
İcazet Merasimi" düzenlendi.Vakfıkebir 
Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 
merasim İmam Hatip Muhammet 
Saka'nın Kur'an-ı Kerim tilâveti ile 
başladı. Hafız Hasan Kaan Kur'an 

Kursu Yöneticisi Mustafa Öztürk'ün 
tanıtım konuşmasının ardından 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük 
açılış konuşması, Trabzon İl Müftüsü 
Osman Aydın ise selamlama 
konuşması yaptı. İstanbul Fatih Camii 
Baş İmam Hatibi Metin Çakar'ın 
Kur'an-ı Kerim tilâvetinden sonra 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. 
Burhan İşliyen bir konuşma 
gerçekleştirdi. İstanbul Şişli 
Mecidiyeköy Merkez Camii İmam 

Hatibi Ali Derman'ın Kur'an-ı Kerim 
tilâvetinin ardından Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan 
kısa bir konuşma gerçekleştirdi. 
Daha sonra ise hafız öğrenciler 
kısa sûrelerden Kur'an tilâvetinde 
bulundular. Kaanlar Vakfı adına 
Hafız Osman Kaan'ın yaptığı 
konuşmanın ardından Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Enver Osman 

Kaan tarafından yapılan dua ve 
hafızlara belge ve hediye takdimi ile 
program sona erdi.Programa, Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan 
İşliyen, Trabzon İl Müftüsü Osman 
Aydın ve Vakfıkebir Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan'ın yanı sıra daire 
amirleri, bazı il ve ilçe müftüleri, siyasi 
parti ve STK temsilcileri, din görevlileri, 
öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Büyükliman
Postası 3 15.10.2021HABER

VAKFIKEBİR'DE 50 HAFIZ İÇİN İCAZET MERASİMİ DÜZENLENDİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 50 öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

C
umhuriyet Halk Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin, İYİ Parti Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Alpaslan Beşli, Saadet Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Birol Yavuz, 
Belediye Meclis Üyeleri ve Parti 
yöneticileri ile birlikte Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyetinde basın 
açıklaması yaptılar. Gurup adına 
açıklama yapan CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin, Vakfıkebir ilçesinde 
yaşayan vatandaşların ve bölge 
insanının faydalanabilmesi adına 
belediyenin de onay verdiği herhangi 
bir büyük projenin ilçeye 
kazandırılması ile ilgili yapmak 
istedikleri yatırımın Vakfıkebir Belediye 
Meclisinde hiç gündeme alınmayıp 
kural ihlali yapan Belediye Başkanı 

Muhammet Balta'ya tepki göstererek 
basın açıklamasında bulundular.  İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin, belediyenin 
onayı ile birlikte ilçeye yapmayı 
planladıkları yatırım için onay 
vermeyerek, belediye meclisinde dahi 
gündeme alınmayıp oylamaya 
sunulmayan yatırım için Başkan 
Muhammet Balta'ya Nereden, kimden 
korktunuz da ilçemize gelecek hizmeti 
engellediniz? Diyerek tepkisini dile 
getirdi.
 “HEPİMİZİN GÖREVİ 
BULUNDUĞUMUZ KONUMDAN 
İLÇEMİZE HİZMET ETMEKTİR”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin 
toplantıda yaptığı açıklamalara şu 
şekilde devam etti; “İlçemiz tarihi 

kökleriyle, bölgedeki konumu ile 
Büyükliman Havzası'nın odak noktası 
olmasına rağmen ne merkezi yönetim 
ne de yerel yönetim anlamında hak 
ettiği hizmetleri alamıyor. Bu nedenle 
ilçemiz ekonomik, sosyal, kültürel, her 
anlamda değişime ve gelişime muhtaç 
durumdadır. Gençleri işsiz, esnafı 
umutsuz, işçisi, köylüsü, emeklisi 
mutsuzdur. Hepimizin görevi 
bulunduğumuz konumdan ilçemize 
hizmet etmektir. Bunun için 
Vakfıkebir'in bütün dinamikleri olarak 
hiçbir kutuplaşmaya kapılmadan, siyasi 
düşüncelerimizi bir yana bırakarak, 
“Vakfıkebir'imize Hizmet” temelinde 
birlik olmak, el ele vermek zorundayız 
dedi.”
“İLÇEMİZE NASIL FAYDAMIZ 
DOKUNABİLİR DİYE KAFA 
YORUYORUZ”
Başkan Keskin, “Biz CHP olarak 
muhalefetteyiz diye kabuğumuza 
çekilmiyoruz, ilçemize nasıl faydamız 
dokunabilir diye kafa yoruyoruz. Bu 
anlamda İBB Başkanımız Sayın Ekrem 
İMAMOĞLU'DAN ilçemize destek rica 
ettim. Kendileri de “Ben Trabzon'un 
evladıyım. Siyasi ayırım yapmadan, 
hangi ilçe belediyemiz bir talepte 
bulunursa yardımcı olurum. Vakfıkebirli 
hemşerilerime de seve seve katkıda 
bulunmak isterim” dedi. Belediyemizin 
resmen talep etmesi durumunda 
destek vereceğini söyledi. Sevinçle, 
heyecanla bunu belediye başkanımız 
Sayın Muhammet BALTA ile Şubat 
2021 ayında kendisini ziyaretimizde 
paylaştım. Biz “Yaşlı Bakımevi” 

öneriyoruz ama belediye meclisinde bu 
konuyu görüşmelerini, farklı bir talep 
kararı alınırsa bunu da saygı ile 
karşılayacağımızı ifade ettik. Kendileri 
de belediye meclisinde 
değerlendireceklerini söyledi dedi.” 
NEREDEN, KİMDEN KORKTUNUZ 
DA İLÇEMİZE GELECEK HİZMETİ 
ENGELLEDİNİZ?
Başkan Mehmet Keskin, “Yaklaşık 7-8 
ay bekledik. Bir adım atılmayınca 
Belediye Meclis Üyemiz Ali ALAY bir 
önerge vererek konunun, yönetici 
arkadaşlarımla birlikte benim de hazır 
olduğum Ekim 2021 belediye meclis 
toplantısının gündemine eklenmesini 
ve kamuoyunun merakla beklediği bu 
konunun görüşülmesini istedi. Aynı 
toplantıda önerge ile Cenaze 
arabasının yerine yenisinin “hibe” 
yoluyla alınması oylanarak kabul edildi. 
Sıra İBB ile ilgili önergemize 
geldiğinde, Belediye Meclisi Başkan 
Vekili Sayın Enver İSKENDEROĞLU; 
“Biz Belediye başkanımız Sayın 
Muhammet BALTA ile bu konuyu 
konuştuk, Belediye Başkanımızın bu 
önergeyi oylamaya gerek olmadığı 
konusunda görüşü var. Bu nedenle 
oylamayacağız, gündeme 
almayacağız” diyerek, 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu'nun 21. maddesini 
ihlal ederek, salonda bulunan belediye 
meclisi üyelerinin iradesini çiğneyerek 
oylamayı yaptırmadı. Şaşırdık, 
üzüldük, isyan ettik ama benim ve 
yönetici arkadaşlarımın bu 
toplantılarda konuşma hakkımız yok. 
Bir şey diyemedik. Vakfıkebir'e hizmet 

etmek için seçilen Belediye Başkanı 
Vakfıkebir'imize yapılacak büyük bir 
yatırımın önünü böylece kesmiş oldu 
dedi.”
BU DURUM; VAKFIKEBİR'İN 
TARİHİNE BİR İHANET BELGESİ 
OLARAK YAZILDI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin 
sözlerine şöyle devam etti. Bu durum; 
Vakfıkebir'in tarihine bir ihanet belgesi 
olarak yazıldı.Bu durum; AKP'nin siyasi 
kutuplaşmayı nerelere taşıdığının 
ifadesidir.Bu durum; güç 
zehirlenmesidir, siyasi şımarıklıktır, 
ciddiyetsizliktir. Bu durum; 
Zihniyetlerinin nasıl karardığının, 
kirlendiğinin, siyasi kindarlığın aklın, 
sağduyunun önüne geçtiğinin 
ifadesidir.Nereden, kimden korktunuz 
da ilçemize gelecek hizmeti 
engellediniz?O makamlar korku 
makamları değil, cesaretle hizmet 
etme makamlarıdır.Bu yönetme 
anlayışıyla Vakfıkebir'imiz bir yere 
varamaz, varmıyor, yazık oluyor. 
Ama halkımız üzülmesin. Biz ister 
erken, ister zamanında, ne zaman 
yapılırsa yapılsın ilk genel seçimde ve 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet 
İttifakı olarak iktidar olacağız.  Yine 
yapılacak olan ilk yerel seçimde 
Millet İttifakı olarak İlçemizde birlik ve 
dayanışma içinde, en doğru 
kararları alarak Vakfıkebir 
Belediyesini kazanacağız. İlçemizin 
doğru bir şekilde nasıl yönetildiğini, 
nasıl şaha kalktığını göstereceğiz 
diyerek sözlerini tamamladı.

NEREDEN, KİMDEN KORKTUNUZ DA İLÇEMİZE GELECEK HİZMETİ ENGELLEDİNİZ?

MUHTEŞEM FİNAL
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak 13'üncüsünü düzenlediği Orhan Kaynar Futbol Turnuvası sona erdi.

Hürriyet Gazetesi Karadeniz 
Temsilciliği görevini yürütürken 2001'de 
hayatını kaybeden gazeteci Orhan 
Kaynar anısına bu yıl 13'üncüsü 
düzenlenen Orhan Kaynar Futbol 
Turnuvası'nın nali Bahçecik Arena 
Halı Sahası'nda yapıldı. Final maçı 
öncesi geleneksel döner partisi vardı. 
Ardından Protokol Karması'nın 
oynadığı gösteri maçı izleyenleri 
büyüledi. Profesyonel futbolculara taş 
çıkartan bir performans ortaya koyan 
protokol karması ayakta alkışlandı. 
Protokol karması maçının ardından 
turnuvanın nal maçına geçildi. Geçen 
yılın ikincisi TAKA Gazetesi ile Yıldızlar 
Karması'nın karşı karşıya geldiği nal 

maçını 7-1'lik skorla kazanan TAKA 
Gazatesi, 13'üncüsü düzenlenen 
Orhan Kaynar Futbol Turnuvası'nın 
şampiyonu oldu.Final maçının 
ardından ödül törenine geçildi. 
Turnuvanın en centilmen futbolcusu 
ödülü TAM SAHA PRES takımından 
Aleyna Keskin'e verildi. Keskin'in 
ödülünü AK Parti Genel Merkez Yerel 
Yönetimler Başkan Yardımcısı, eski 
Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu verdi. 
Turnuvanın gol kralı ise 18 golle 
şampiyon takım TAKA Gazetesi'nden 
Tuncay Lakot oldu. Tuncay Lakot'un 
ödülünü ise Büyükşehir Başkanvekili 
Atilla Ataman verdi. Turnuvanın 
Şampiyonu TAKA Gazetesi'nin 

kupasını Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile 
merhum gazeteci Orhan Kaynar'ın 
eşi Mine Kaynar verirken turnuvanın 
ikincisi Yıldızlar Karması'nın 
kupasını Ortahisar Belediye Başkanı 
Ahmet Metin Genç verdi. Turnuvada 
oynanan nal maçını merhum 
gazeteci Orhan Kaynar'ın eşi Mine 
Kaynar, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet 
Metin Genç, Maçka Belediye 

Başkanı Koray Koçhan, Sahil Güvenlik 
Trabzon Grup Komutanı Binbaşı Ömer 
Harun Özkaynak, Trabzon İl Emniyet 
Müdür Yardımcısı Suvat Sezer, İl 
Sağlık Müdürü Hakan Usta, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AK Parti 
Genel Merkez Yerel Yönetimler 
Başkan Yardımcısı, eski Milletvekili 
Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Şoförler 
ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer 
Hakan Usta, Trabzonspor Kulübü 
Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, 
Ortahisar Platformu Başkanı Murat 
Zeki Solak, TGC Başkanı Ersen 
Küçük, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı 
Selçuk Kılıç, Özgüneş Yönetim Kurulu 
Başkanı Halis Güneş, gazeteciler ve 

çok sayıda davetli izledi.  Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye 
Başkanı Ahmet Metin Genç, 13'üncüsü 
düzenlenen Orhan Kaynar Futbol 
Turnuva'nın çok anlamlı olduğunu 
belirtirken Şampiyon olan TAKA 
Gazetesi'ni, ikinci olan Yıldızlar 
Karması'nı ve turnuvaya katılan tüm 
takımları kutladılar. Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen 
Küçük, “Merhum gazeteci üstadımız 
Orhan Kaynar anısına düzenlediğimiz 
turnuvamızın 13'üncüsünü 
gerçekleştirmek gerçekten çok önemli 

ve gurur verici. Turnuvaya katılan tüm 
takımlara teşekkür ediyorum. 
Şampiyon olan TAKA Gazetesi'ni ve 
ikinci olan Yıldızlar Karması'nı 
kutluyorum. Çok centilmence bir 
turnuva oldu. Fair Play ruhu 
çerçevesinde oynanan 
müsabakalar keyif verdi. 
Final maçı da çok heyecanlıydı.
 Final maçı öncesi Protokol 
Karması'nın oynadığı müsabaka da 
keyiiydi. Final günümüzde bizi yalnız 
bırakmayan protokole de çok 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı
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llah bir olduğuna göre, bütün ilahi Adilerde onundur. Yalnız toplumların 

kültür, kabiliyet ve eğitim seviyelerine ve 

zamana göre aralarında bazı farklılıklar 

olabilir fakat ana konularda bütün hak 

dinler birdir. Allah bir, ölümden sonraki 

hayat hak, peygamberlik müessesesi 

gerçek, melekler ve kitaplar vardır vs. Din, 

hayat ve biyoloji ile özdeştir sadece 

hayatın çeşitleri olduğu gibi dinlerinde 

çeşitleri vardır. Bitkilerden ta bir hücreli 

organizmalara ve çeşitli hayvanlardan 

insanlara kadar hayatın çeşitleri 

mertebeleri olduğu gibi dinlerde de 

çeşitlilik vardır. İlim ve insanlığın 

tekâmülü gibi bütün hayat mertebelerinde 

de tekâmül vardır.  Dinler, özlerinde bir şey 

kaybetmeden, değişik formlar ve şekiller 

alır.  Din de, hayat da gaybidirler 

sonsuzluk içerirler amma dar dünyanın 

imkânlarına ve şartlarına göre şekil 

alırlar. Varlık da gerçek manası ile sadece 

birdir ve Allah'tır.  Ortamların ve 

boyutların kabiliyetine göre o tek varlık 

tecelli edip şekiller alır, bu bireysel şekiller, 

O sonsuz varlığın aslını tam manası ile 

temsil edemezler. Çünkü biri yani Allah 

sonsuz, diğerleri ise sonludur bundan 

dolayı sonlu olanlar sonsuz olanı temsil 

edemez. Bütün ilahi dinler kutsallık, birlik, 

uhrevilik, düzen, dünya ve ahret birliğini 

istemesi noktasında birdirler. Çünkü kutsal 

kitaplarda dinler şeklinde değil de din diye 

tekil geçiyor, dinler diye çoğul geçmiyor. 

Allah'ın bir olduğu gibi, din de hayat da 

birdir. Fakat dinin pratiklere geçirilmiş 

şekilleri olan şeriatlarda, metot ve 

yöntemlerde çeşitlilik olabilir. Her canlının 

beslenme şekilleri farklı olduğu gibi 

dinlerde de helal ve haramlarda farklılıklar 

olması gayet doğaldır. Mesela şarap Hz. İsa 

as dininde helaldi, İslam'da yasaklanıncaya 

kadarki sürede sahabeler de şarap içtiler. 

Hayat ve dinler arasındaki farklılıklar, 

insanlığın terakki etmesi için ilâhî bir 

tetiklemedir. Bunlar hor görülmemeli ve 

kınanmamalıdır, asıl kınanan durum, 

dinlerin yanlış anlaşılmasından 

kaynaklanan ırkçılık ve gelenekleri din gibi 

kabullenmektir. Maalesef toplumlarda 

gelenekler dinin yerine geçmiş, din ve ırk 

milliyetçiliği arttı, bu durum dinler ve 

milletler arsındaki düşmanlıkları 

çoğaltmıştır. Doğru olmazsa bile milletler 

arasında düşmanlık olabilir. Fakat dinler 

ve özellikle semavi kitaplar arasında 

düşmanlık olamaz. Dinin hâkim olduğu 

toplum bahara benzetilir. Orada insanlar 

vahiy yağmuru altındadırlar. Kimi aklını 

kullanır, ağaç olur, kimi nefsini dinler, 

çürür gider, mahvolur. Bugünkü Tevrat ve 

İncil ne ise Peygamberimiz dönemindeki 

Tevrat ve İncil ile aynıdır. Kuran onlara 

ehli kitap dediğine göre biz neden 

demeyelim.  Peygamberimiz döneminde 

diğer dinlerden sorunlarını çözmek için 

peygamberimizin yanına gelen ehli kitap 

insanlarına, Kuran'a göre mi hüküm 

vereyim yoksa yanınızda bulunan kendi 

kitabınıza göre mi diye soruyordu, demek 

ki peygamberimiz o kitapları hak olarak 

kabul ediyordu.

Büyükliman
Postası 4 15.10.2021YORUM - İLAN - HABER

GELECEĞİMİZ VE UMUTLARIMIZ
S İ Z L E R İ N  E L L E R İ N D E D İ R

VAKFIKEBİR MYO'YA ÖDÜL

H
er yıl Türkiye Radyo 
Televizyon (TRT) 
kurumu tarafından 

düzenlenen ve iletişim alanının 
en prestijli yarışmalarından biri 
olan TRT Geleceğin 
İletişimcileri Yarışması'nda, 
Trabzon Üniversitesi, Vakfıkebir 
Meslek Yüksekokulu, Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Programı 
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 
mezunlarından Sümeyye Aksoy 
'Dijital Yayıncılık' kategorisinde 
'Şiir Mevsimi' isimli projeyle 
ikincilik ödülü kazandı. 8 
Ekim2021 Cuma günü saat 
20:00'da TRT 2 ekranlarında 
canlı yayın olarak 
gerçekleştirilen yedinci TRT 
İletişimcileri Yarışması ödül 
törenine onur konuğu olarak 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun katıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yarışmaya katılan 
ve başarılı olan gençlere 
tebrikleriyle konuşmasına 
başlayan Altun,“Türkiye'nin 
küresel ölçekteki vizyonuna bu 
gibi yarışmaların özellikle katkı 
sağlayacağını”ifade etti.Radyo 
Yayıncılığı, Televizyon 
Yayıncılığı, Haber Yayıncılığı, 
Dijital Yayıncılık ve Güzel 
Türkçe kategorilerinde verilen 
ödüllerin jüri üyeliklerini Pelin 
Çift, Nazlı Çelik, Erdoğan 
Arıkan, Birol Güven, Seda 

Öğretir, Ahmet Yeşiltepe 
ve Levent Dönmez gibi 
medya duayenleri yaptı. 
Türkiye genelinde 121 
üniversiteden 1360 
projenin katılım 
sağladığı yarışmada, 
Trabzon Üniversitesi, 
Vakfıkebir MYO, Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım 
Programı'ndan 
Sümeyye Aksoy 'Şiir 
Mevsimi' isimli projesiyle 
Dijital Yayıncılık 
kategorisinde ikincilik 
ödülünü kazandı. Tüm 
kategorilerde dereceye 
giren yarışmacılara 
ödüllerini, İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, 
TRT Genel Müdürü 
Mehmet Zahid Sobacı, 

Daily Sabah Genel Yayın 
Yönetmeni İbrahim Altay gibi 
isimler verdi.
“Yeni Eğitim Öğretim 
Dönemine Ödül ile Başlamak 
Bizler İçin Önemli Bir 
Motivasyon Kaynağı”
Konu ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Trabzon Üniversitesi 
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga 
Ergün, ödül alan öğrencileri ile 
gurur duyduklarını ve gelecekte 
bu gibi ödülleri kazanacak 
öğrenci ve öğretim elemanı 
potansiyeline sahip olduklarını 
belirtti. Ergün, “Öğrencimizin 
proje başvuru ve hazırlama 
süreci Yüksekokulumuzda 
eğitim-öğretime devam ederken 
gerçekleşti ve yarışmaya 
başvurusu okulumuz adına 
yapıldı. Açıkçası öğrencimizin 
bu başarısı bizler için büyük bir 
mutluluk ve onur kaynağı oldu. 
Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım 
programımız 
başta olmak 
üzere tüm 
programlarımızd
a sadece 
sektörün ara 
eleman iş 
gücüne cevap 
vermekle 
yetinmiyoruz. 

Aynı zamanda nitelikli ve 
deneyimli öğretim 
elemanlarımız ile birlikte 
öğrencilerimize hem teorik hem 
de pratik düzeyde kaliteli eğitim 
vermeye çalışıyoruz. Özellikle 
de Yüksekokul olarak yeni 
eğitim öğretim dönemine büyük 
bir ödül ile başlamak başta 
öğrencilerimiz olmak üzere 
okulumuz akademik ve idari 
personelimiz üzerinde önemli 
bir motivasyon oluşturdu” dedi.
“Karadeniz Bölgesi'nden 
ödül alan tek üniversite, 
Trabzon Üniversitesi 
Vakfıkebir MYO oldu”
TRT Geleceğin İletişimcileri 
Yarışması'nda bu sene 
Karadeniz Bölgesi'nde ödül 
alan tek üniversite ve 
yüksekokulun Trabzon 
Üniversitesi, Vakfıkebir MYO 
olduğunu vurgulayan Ergün 
konuşmasının devamında;“Bu 
sene yedincisi düzenlenen TRT 
Geleceğin İletişimcileri 
Yarışması'nda Karadeniz 
Bölgesi'nde ödül alan tek 
üniversite ve yüksekokul biz 
olduk. Bu durum, bölgemizdeki 
diğer üniversite ve meslek 
yüksekokulları için örnek teşkil 
edecektir.” dedi.
Ergün son olarak;“Bu 
yarışmanın düzenlenmesinde 
katkıları olan TRT Ailesi'ne ve 
değerli jüri üyeleri ile birlikte 
ödül alan projeye danışmalık 
yapan öğretim 
elemanlarımızdan Dr. Öğr. 
Üyesi Mehmet 
SinanTam'ateşekkür eder, 
öğrencimize de bundan sonraki 
eğitim-öğretim hayatında 
başarılar dilerim.” ifadelerini 
kullandı.

Osman KOYUNCU

 DİNLERDE ORTAK NOKTALAR

T
oplantı MTAL Uygulama 
Oteli toplantı salonunda 
gerçekleştirilen tanışma 

toplantısına ilçede bulunan tün 
okul ve kurum yöneticileri hazır 
bulundular. Toplantıda 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan kendini tanıtan bir 
konuşma yaptı.  Ardından 
bütün Müdürler sırasıyla 
kendini tanıtarak dilek ve 
temennilerini ilettiler. Milli 
Eğitim Müdürü Sayın Samim 
Aksoy bütün eğitim çalışanları 
adına Kaymakama hitaben iyi 
dilekler içeren konuşmasında 
şunları söyledi. " Bütün eğitim 
emekçilerimiz adına ilçemize 

hoş geldiniz. Burada bulunan 
bütün arkadaşlarımın ve 
benim, sizin önderliğinizde 
ilçemizdeki Eğitim- Öğretimin 
daha ileri bir seviyeye 
çıkacağına inancımız tamdır. 
Arkadaşlarımla teker teker 
yaptığınız mülakatta eğitimin 
sizin için çok ayrı bir yerde 
olduğunu gözlemledim. Sizlere 
tekrar hoş geldiniz diyor, 
başarılı çalışmalarınızın 
ilçemize huzur ve güven 
getireceğini en kalbi 
duygularımla temenni 
ediyorum. Toplantının 
düzenlenmesinde ev sahipliği 
yapan MTAL Müdürümüz 

Sayın Mehmet Kahveci 'ye 
misarperverliğinden dolayı 
çok teşekkür ediyoruz" 
dedi.Kaymakam Dr. Uzan 
tanışma konuşmalarının 
ardından duygularını şu 
şekilde aktardı. "Hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. 
İlçemize geldiğim günden 
itibaren karşılaştığım hoşgörü 
ve güler yüz beni ziyadesiyle 
memnun etti. Benim için Eğitim 
- Öğretim her zaman birinci 
sırada olmuştur. Geleceğimiz 
ve umutlarımız sizlerin 
ellerindedir. Bu hassas ve bir o 
kadar da zor alanda görev 
yapıyor olmanız benim 
için çok değerlidir. Yakın bir 
zamanda okullarımızı gezerek 
bütün öğretmen ve 
öğrencilerimizle hasbihal 
etmek istiyorum. 
Çocuklarımızın gözünde 
gördüğüm ve göreceğim ışık, 
beslendiğim en büyük 
duygumdur. Bu vesile ile 
zamanınızı daha fazla 
almadan tekrar hoş bulduk 
diyor, sizinle tanışmaktan 
duyduğum mutluluğu ifade 
etmek istiyorum. Sağlıcakla 
kalın. "dedi.

BGC'DE 2020 YILININ BAŞARILI GAZETECİLERİ BELLİ OLDU

B
üyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti (BGC) 
tarafından merhum 

gazeteci Muhammet Taş 
anısına düzenlenen “BGC 
Muhammet Taş Yerel 
Gazetecilik Ödülleri-2020” 
yarışmasının sonuçları 
açıklandı.
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyet Başkanı Aydın Gelleci 
başkanlığında Hikmet Aksoy 
Lokalinde toplanan jüri, 18 
eserin katıldığı yarışmada; 
Haber, Haber Fotoğrafı, Spor 
Fotoğrafı, Tasarım/Mizampaj, 
Röportaj ve Hikmet Aksoy Jüri 
Özel Ödülü'nün kazananlarını 
açıkladı.
 “BGC Muhammet Taş Yerel 
Gazetecilik Ödülleri-2020” 
yarışmasında ödül kazanan 
isimler şöyle:
1- HABER: 
Birincilik Ödülü: Ahmet BİLGE 
(İHA)- "Fedakâr Eşten İnsanlık 
Dersi"
İkincilik Ödülü: Bekir ÖZTÜRK 
(Sisdağı Haber Gazetesi)- 
“Kuş Diliyle Kadro İstediler” 
Üçüncülük Ödülü: Kamil 
YILMAZ (Karadeniz Postası 
Gazetesi)- “Kırk Altı Yıllık 
Maziyi Arşiv Yaptı”
2- HABER FOTOĞRAFI:
Nurettin KOBYA (İskeye 

HaberGazete
si) – “Bozkurt 
İşareti Yapan 
Çocuk”
3-SPOR 
FOTOĞRAFI: 
Tuncay 
HACIFETTAH
OĞLU (Taka 
Gazetesi) - 
"Hekimoğlu, 
Başakşehir'i 
Elinden 
Kaçırdı”

4-MİZAMPAJ: 
Ömer SALKI (İskeye Haber 
Gazetesi) - "Anaların Yanında 
Terörün Karşısında"
5- RÖPORTAJ:
Nurettin KOBYA (İskeye 
Haber Gazetesi) - "Muhtar 
Şimşak Rekor Peşinde"
HİKMET AKSOY JÜRİ ÖZEL 
ÖDÜLÜ:
Mustafa ÖZCAN (Şalpazarı 
Ses Gazetesi)
GELLECİ TEBRİK ETTİ
Ödüllerin belirlenmesinin 
ardından açıklama yapan 
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Aydın 
Gelleci, “Çok değerli 
isimlerden oluşturduğumuz 
jürimiz toplanarak eserleri 
değerlendirmiş ve ödül 
kazanan isimleri belirlemiştir. 
Özellikle haber dalında çok 
güzel haberler vardı. Seçim 
yaparken zorlandık. Ben 
yarışmamıza katılan bütün 
gazeteci arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor, ödül kazanan 
bütün arkadaşlarımı tebrik 
ediyorum. Ödül kazanan 
arkadaşlarımızın ödüllerini 
önümüzdeki günlerde 
duyuracağımız bir törenle 
kendilerine takdim edeceğiz. 
Bizleri kırmayarak jüride yer 
alan tüm meslek büyüklerimize 

teşekkür ediyorum. Bekir 
Bayram bey ani bir programı 
çıktığı için İsmail Hacıfettah-
oğlu ağabeyimiz de sağlık 
sorunları nedeniyle aramızda 
olamadı. Kendisine Allah'tan 
acil şifalar diliyorum.” dedi.
TURGUT TEŞEKKÜR ETTİ
Yarışma ödüllerinin sonuçlarını 
açıklayan Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Eski Başkanı Yusuf 
Turgut ise, “Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti'nde 
olmaktan ve bu değerli yarış-
manın jüri olmaktan büyük 
mutluluk duydum. Jürimizde 
gerçekten çok değerli arkadaş-
larım var. Çok güzel bir jüri 
toplantısı var. Oylarımızı kapalı 
olarak verdik ve birleştirme 
tutanağında birinci olan 
eserleri belirledik. Ben ödül 
alan tüm gazeteci meslektaş-
larımı kutlarken, böyle bir 
organizasyona imza atarken 
merhum Muhammet Taş kar-
deşimizi ve Hikmet Aksoy 
ağabeyimizi unutmayan 
cemiyet yönetimine ayrıca 
teşekkür ediyorum.” dedi. 
Turgut'un ardından Salih 
Özkan, Hasan Kalyoncu ve 
Ahmet Külekçi de yarışmaya 
ilişkin duygularını ifade etti.
YARIŞMA JÜRİSİ
BGC'nin yarışma jürisinde şu 
isimler bulunuyordu: Aydın 
Gelleci (Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), 
İsmail Hacıfettahoğlu (Tarihçi, 
Araştırmacı, Yazar), Yusuf 
Turgut (Taka Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni), Bekir 
Bayram (Giresun Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı), Hasan 
Kalyoncu (Gazeteci, Yazar), 
Salih Özkan (Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti Denetim 
Kurulu Başkanı), Ahmet 
Külekçi (Küresel Gazeteciler 
Konseyi Trabzon Temsilcisi).



V
akfıkebir Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, 9 Ekimde 

Ankara Kapalı Spor Salonunda Ülkü 
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 
düzenlediği “Türk Gençliği Büyük 
Kurultayı” ile ilgili değerlendirmede 
bulundu.
“CUMHURİYETE YÜZ YILLIK 
YEMİN, ÜLKÜYE ÖMÜRLÜK 
SADAKAT”
Başkan Baltürk, Ülkü Ocaklarını 
ısrarla şer meydanına çekmeye 
çalışan yaftacı zihniyete karşı Ülkü 
Ocakları yine ilimde, irfanda, 
kurultayda buluştu. Anadolu'dan Türk 
Dünyası'na ışık tutacak konu 
başlıkları ile “2023 Lider Ülke Türkiye 
Yolunda Türk Gençliği Çalıştayı” 6-7 
Ekim'de yapılmışdı. Türkiye'nin dört 
bir yanından, çalıştay için belirlenen 
konular üzerine sorun ve çözüm 
önerilerinin raporlandığı bildiriler 
gönderildi. Çalıştay, salgın süreci 

tedbirleri kapsamında çevrimiçi bir 
şekilde gerçekleştirildi. İki gün süren 
çalıştayda konular üzerine sunulan 
çözümler, öneriler bazında 
değerlendirilerek kurultayda 
sunulmak üzere raporlanmıştı. 
Çalıştay sonucunda elde edilen 
rapor, devletin ilgili makamlarına da 
iletilecek ve bir bildiri kitabı olarak 
ilmin hizmetine sunulacak. 6-7 
Ekim'de düzenlenen çalıştay'ın 
ardından 9 Ekim'de Türk Gençlik 
Büyük Kurultayı yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi. Ülkü Ocakları Genel 
Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “2023 
hedende, Cumhuriyetimizin 100. 
Yılına girerken 100 bin gencimizle 
Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda 
buluşuyoruz.” diyerek aziz Türk 
milletini kurultaya davet etmişti. 9 
Ekim sabahı Ankara'ya adeta akın 
oldu. Ankara Kapalı Spor Salonu 
tıklım tıklım doldu, kalabalığın çoğu 
dışarıda kaldı.

“100 BİN KİŞİ İLE 
CUMHURİYETİMİZE YÜZYILLIK 
YEMİN TAZELENDİ, SADAKAT 
PERÇİNLENDİ”
Başkan Orhan Burhan Baltürk 
sözlerine şöyle devam etti; Genel 
Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli 
Kurultayda, “Aziz Dava 
Arkadaşlarım, Sevgili Bozkurtlar, 
Asenalar” diyerek sözlerine başlayan 
ve yoğun kalabalığı, muhteşem bir 
tablo olarak iftiharla ifade eden Türk 
Dünyasının Bilge Lideri Genel 
Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, dosta 
güven düşmana korku salan bu birlik 
karşısında kıvanç duyduğunu 
vurgulayarak konuşmasına başladı. 
Genel Başkanımız Devlet Bahçeli 
konuşmasında, Ülkü Ocakları'nı 
hedefe alanları hedefe koydu ve 
Ülkü Ocakları'nın asıl yerinin neresi 
olduğunu şu sözlerle ifade etmiştir. 
“Yürekleri vatan, bakışları bayrak, 
duruşları mızrak, sevdaları berrak 
olan Türk gençliği nerede diye 
soranlara, işte buradalar diyorum, 
dimdik ayakta olduklarını haykırarak 
bildiriyorum. Ülküsünde eriyen 
kavruk yüzlü yiğitler burada! 
Geleceğin teminatı Türk gençliği tüm 
görkemiyle bu salonda!” diyerek 
belirtmiştir. Genel Başkan Bahçeli , 
“Sanıyorlar ki, biz sussak mesele 
kalmayacak. Akla gelecek son 
ihtimal olsa da sözgelimi sussak, 
tarih susar mı? Vicdan susar mı? 
Hakikat susar mı? Coğrafya susar 
mı? Ruhi Kılıçkıran'dan Fırat Yılmaz 
Çakıroğlu'na kadar devam ede gelen 
şehitler kervanı susar mı?” cümleleri 
ile haklı nidaların daima semayı 
titreteceğini, Ankara'dan aleme 
haykırdı. Salonda, 57. Alayın can 
bulmuş ruhuyla duran Ülkücülere 
“Sizler istikbalin huzur ve güven 
veren müjdelerisiniz. Sizler eğilmez 
başın, çökmez dizin, bükülmez 
bileğin, kırılmaz belin timsallerisiniz.” 
diyerek seslenen Genel Başkan 
Devlet Bahçeli, aydınlığa varacak 
geleceğin mimarının milletim, 
vatanım, bayrağım, mukaddesatım, 
mukadderatım diyen Türk gençliği 
olduğunu söyleyerek Ülkücü 
gençliğe nasihatlerde bulundu. 
Ülkücü gençlik; elindeki kalem ile bir 
çalıştay gerçekleştirdi ve Zülkar 
olup kurultayda buluştu. 
“Cumhuriyete Yüzyıllık Yemin Ülküye 
Ömürlük Sadakat” diyerek; İlmiyle 

yazdı, Zülkar misali varlığıyla da 
düşmanın sözünü kesti! Ülkü 
Ocakları, dışarıda çalan boş 
tenekelerin sesi ile içeride göbek 
atanlara, yüzyıllık ayar verdi. Ankara 
Spor Salonu'ndan yükselen ses 
şamatayı susturdu. Onlar kendileri 
çalıp kendileri oynarken Ülkü 
Ocaklarının kervanı ilimle geleceğe 
meşale yakarak, şerri hayırla 
boğarak yürüyor. Genel Başkan 
Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nin 
Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör 
örgütü olup olmadığının 
araştırılmasını" öngören bir maddeyi 
de içeren 2022 Savunma Bütçe 
tasarısını kabul etmesini de 
gündeme getirdi. "ABD Temsilciler 
Meclisi terörist görmek istiyorsa, 
Ülkü Ocakları'na değil yeni dost ve 
mütteklerine bakmalıdır" diyen 

Genel Başkan Bahçeli, "Ülkü 
Ocakları'nda haydut değil, haydutları 
dünyayı dar edecek inanmışlar 
yetişir. Açık açık söylüyorum; sizden 
korkan sizin gibi namert olsun. 
Sizden kaçınan sizin gibi çürüyüp 
gitsin. Davamızdan dönersek de gök 
girsin, kızıl çıksın" sözlerini 
kaydetmiştir dedi.

Büyükliman
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YÜZ BİN ÜLKÜCÜ TÜRK GENÇLİĞİ BÜYÜK KURULTAYDA BULUŞTU

BİLİM ŞENLİĞİNDE HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER 

B
eşikdüzü'nde 
TÜBİTAK Bilim 
ve Toplum 

Başkanlığı tarafından 
desteklenen ve İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğünce 
yürütülen 'Beşikdüzü 
Bilim Şenliği: 
Eğlenerek Bilim' büyük 
ilgi gördü. Beşikdüzü 
İlçe Stadyumunun arka 
tarafında bulunan 
okulların önünde açılan 
satanlarda birbirinden 
değerli etkinlikler 
yapıldı.
Şenliğin açılışında 
konuşan Beşikdüzü 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mücahittin kerin İkibaş, 
“Şenlikte atölyeler, 
eğitimler, deneyler, 
öğretici oyun ve 
yarışmaların olduğu 
şenlikte toplam 50 
etkinlik 
gerçekleştirilecek. Her 
yaş seviyesine hitap 
eden etkinliklerimizin 

tamamı ücretsiz olup 
tüm halkımıza açık 
olacaktır. . Türkiye'de 
desteklenen toplam 53 
proje arasına girmeyi 
başaran ve toplam 
bütçesi 77500 TL olan 
şenlik, ilçemiz okullar 
bölgesi olarak bilinen 
trafiğe kapalı alanda, 
gerekli sağlık ve 
güvenlik önlemleri 
alınarak 7-8-9 Ekim 
2021 tarihlerinde 
gerçekleştirilecektir.
TÜBİTAK tarafından 
desteklenen projenin 
yürütülmesinden kurum 
olarak Beşikdüzü İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
sorumludur. Beşikdüzü 
Kaymakamlığı, 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Trabzon 
Üniversitesi, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi 
ve Beşikdüzü 
Belediyesi projemizin 
ortaklarındandır. 
Katkılarından dolayı bu 

kurumlarımıza teşekkür 
ediyorum   
  Etkinlikler alanlarında 
uzman 12 
akademisyen ve 33 
öğretmen olmak üzere 
toplam 45 eğitimci 
tarafından 
gerçekleştirilecektir. 
Katılımcıların yaparak-
yaşayarak ve 
eğlenerek faaliyetlere 
katılabileceği bilim 
şenliğinde robotik 
kodlamadan fizik 
deneylerine, ames 
odasından elektronik 
devre atölyesine, üç 
boyutlu tasarım 
eğitiminden biyoloji 
deneylerine, kimya 
gösteri deneylerinden  
öğretici yarışma ve 
oyunlara kadar her yaş 
kesimine hitap edecek 
etkinlikler yapılacaktır. 
Şenlikteki bazı 
eğitimler 4 ve 5 
Ekim'de sınıf 

ortamında başlamıştır. 
Proje yürütücümüz 
Beşikdüzü İMKB Fen 
Lisesi Bilişim 
Teknolojileri öğretmeni 
Özgür Yeşilaraz'a 
emeklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum
Projemizin genel 
amacı, bilimsel bilginin 
katılımcılara 
ulaştırılması, bilimin 
toplumda yaygınlaştırı-
lması ve bilim ve 
teknolojinin etkinlikler 
yoluyla topluma 
aktarılmasını sağlamak 
olarak belirlenmiştir. 
Tüm etkinlikler ücretsiz 
gerçekleştirilecek olup, 
şenlik üç gün boyunca, 
öğrenci ve sivil olmak 
üzere toplumun tüm 
yaş ve eğitim 
seviyesindeki herkese 
açık olacaktır. 
Katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür 
ediyorum” dedi. 

BİR GÜN HEPİMİZİN KANA İHTİYACI OLABİLİR

K
ızılay tarafından 
başlatılan "Anca 
Beraber Kanca 

Beraber" kan bağışı 
kampanyasına 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi destek 
verdi.Tüm dünyayı 
etkisi altına alan 
pandemi şartları 
nedeniyle durma 
noktasına gelen kan 
bağışlarına destek 
amacıyla başlatılan 
“Anca Beraber Kanca 
Beraber” kampanyası 
bugün 15 Temmuz 

Şehitler ve Hürriyet 
parkında başladı. 
Kampanyaya Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Ahmet 
Adanur, AK Parti İl 
Başkanı Sezgin 
Mumcu, Trabzonspor 
Genel Sekreteri Ömer 
Sağıroğlu, İl Sağlık 
Müdür Yardımcısı 
Erdem Şen ve çok 
sayıda davetli katıldı. 
Bağış kampanyasında 
konuşan Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Ahmet 

Adanur, "Öncelikle 
kampanyanın hayırlı 
olmasını diliyorum. 
Bizde Kızılay kan 
bağışçısı olarak 
zaman zaman kan 
bağışında 
bulunuyoruz. 
Gerçekten 
kampanyanın 
başlatılmasından 
ziyadesiyle 
memnumum 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak her zaman 
olduğu gibi bu 
kampanyaya da 

destek veriyoruz. 
Trabzonspor, Kızılay, 
Büyükşehir Belediyesi, 
İlçe belediyeleri ile hep 
birlikte destek 
veriyoruz. İnşallah 
sonucunda 
vatandaşlarımızın 
ihtiyacı olan kan 
bağışlarını sağlamış 
oluruz. Unutmamamız 
gereken bir şey var. 
Bir gün hepimizin kana 
ihtiyacı olabilir. Bugün 
bizim bağışladığımız 
kan yarın başkalarının 
bağışladığı kan bizim 
hastalarımızda 
kullanılmak üzere belki 
yola çıkıp bize 
ulaşacak. O yüzden 
çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bizde 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak bütün 
vatandaşlarımızı kan 
vermeye davet 
ediyoruz" ifadelerini 
kullandı.

"CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI'NI" KUTLADILAR
akfıkebir Askerlik Şubesi Başkan Vekili Orhan 

VKaya, Vakfıkebir Sosyal Hizmetler Merkezi 
Müdürü Yaşar Saral ile birlikte Vakfıkebir İlçe 

Müftüsü Şükür Küçük'ü makamında ziyaret ettiler."Cami-
ler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla gerçekleştirilen 
ziyarette bir süre başbaşa sohbet edildi. Ziyaretçiler, İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük'ün ve şahsında tüm din görevlileri-
nin 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik eder-
ken,Müftü Küçük de ziyaretten duyduğu memnu-niyeti 
belirterek kendilerine teşekkürlerini ifade etti.



B
eşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, 
eski Belediye Başkanı Orhan 
Bıçakçıoğlu'nun yaptığı açıklamalara 

cevap verdi. Başkan Ramis Uzun 
açıklamalarında şunları söyledi; “ Saygıdeğer 
Hemşehrilerimiz, Beşikdüzü önceki dönem 
Belediye Başkanı Sn. Orhan Bıçakçıoğlu son 
günlerde sosyal medyada, basında kendi ve 
ekibi ile birlikte Belediyemiz üzerinden şahsımı 
tamamen yalan yanlış ve suçlayıcı açıklamalar 

yapmakta. Hatta kendisi şahsıma 
hakaret içeren açıklamalar yaparak CHP 
İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezimizi 
göreve davet etmektedir. Orhan 
Bıçakçıoğlu İlçemizde 5 Yıl Belediye 
Başkanlığı yaptı ama ilçemize yıllarca 
çözülemeyecek enkaz bıraktı. 
Göreve geldiğimiz günden beri onun 
bıraktığı enkazı tamir için gece, gündüz 
çalışıyoruz. Orhan Bıçakçıoğlu 
huzursuzluktan beslenen bir kişiliğe 
sahip. Döneminde sadece 
ilçemiz değil, bölgemiz içinde 
huzursuzluk kaynağı olduğunu herkes 
biliyor.  Şimdi ise; Zaman zaman 
ilçemizin huzurunu bozmak için her türlü 
yalan yanlış açıklamalar ve şahsıma 
hakaret içeren açıklamalar yapmaktadır. 

Öncelikle o hakaretleri misli ile kendisine iade 
ediyorum. Ayrıca benim Partime ayar vermek 
istemektedir. Benim Partimin onun 
aklına hiç ama hiç ihtiyacı yok herkes hakkını 
ve haddini bilmelidir. Şimdi hangi yüzle böyle 
açıklamalar yapıyor. Beşikdüzü halkı bu 
saygısızlığı ve huzursuzluğu asla istemiyor. 
Nitekim halkımız Orhan Bıçakçıoğlu'nu da ve 
Ramis uzun'u da çok iyi biliyor ve tanıyor.”

V
akfıkebir İlçesi 
Kemaliye 
Mahallesinden 

ilçenin sevilen, sayılan, 
renkli simalarından ve 
esnaflarından 

Erkan Türkdemir ve 
Nilgün Türkdemir'in 
biricik kızları Ceren ile 
Yozgat İli eşraflarından 
Songül ve Rızvan 
Koç'un 
oğulları Arda bir ömür 
mutluluğa evet dediler. 
Vakfıkebir Altın 
Köşk Düğün 
Salonunda yapılan 
muhteşem düğün 
törenine genç 
çiftlerin eş, dost, 

akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra 
çok sayıda davetli 
katılarak Ceren ile 
Arda'nın mutluluklarına 
tanık oldular. Bizlerde 
genç çiftlerin 
evlilikle noktaladıkları 
bu mutlu 
beraberliklerinin 
kendilerine ve 
ailelerine sağlık, 
mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

Büyükliman
Postası 6 15.10.2021HABER

CEREN İLE ARDA'NIN EN MUTLU GÜNÜ YEREL YÖNETİMLER MEVZUATLARINI GÖRÜŞTÜLER 

Vakfıkebir 
Belediye 
Başkanı 

Muhammet Balta, 

Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Yerel 
Yönetimler Şube 
Müdürü Gürhan 

Yaman, Müdür 
Yardımcısı 
Sunay Özşahin, 
Şube Yöneticisi 
Alaattin Böyük 
ve Vakfıkebir 
Belediyesi birim 
müdürlerinin 
katılımıyla bir 
toplandı 
gerçekleştirildi.
Toplantıda yerel 
yönetimlerin 
mevzuatları 

görüşülerek, yerel 
yönetimlerin yaşadığı 
sorunlar ve belediye 

yasası üzerinde 
değerlendirmelerde 
bulunuldu. 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta toplantının son 
derece faydalı geçtiğini 
ifade ederek Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü Yerel 
Yönetimler 
Şube Müdürü Gürhan 
Yaman, Müdür 
Yardımcısı Sunay 
Özşahin, Şube 
Yöneticisi Alaattin 
Böyük'e teşekkür etti. ENKAZ BIRAKTIN

MÜDÜR AKSOY İSTİFA ETTİ

V
akfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, 2014 yılında atandığı İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrılmak 

için istifa dilekçesi verdiği bilgisine ulaştık. 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy, 
Vakfıkebir Yalıköy İlkokulu'nda okul müdürü 
olarak görevini sürdürmekte iken İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevinden ayrılan Şahin Işık'tan 
boşalan Müdürlük görevine 2014 yılında 
atanmıştı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy 
bu görevini 7 yıldan bu yana başarılı bir şeklide 
sürdürmekte iken istifa ettiğinin duyulması ilçe 
üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandı. Sağlık sorunları 
nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldığı 
söylenen Samim Aksoy, Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne görevinden istifa ettiğini belirten 
dilekçesini gönderdiği söyleniyor. Edindiğimiz 
bilgilere göre Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ise önümüzdeki günlerde Aksoy'un istifası ile 
ilgili kararı vereceği bekleniyor.  
“AKSOY'UN KISA ÖZGEÇMİŞİ”
1965 Yılında Trabzon´un Vakfıkebir İlçesinde 
doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

“EĞİTİM DURUMU”  
İlkokulu Vakfıkebir Cumhuriyet 
İlkokulunda, Ortaokulu Vakfıkebir 
ortaokulunda ve Liseyi de Vakfıkebir 
Ömer Nakkaş Ticaret Lisesinde 
tamamladı. 1993 Yılında KTÜ MMF 
Jeodezi ve Fotogrametri bölümünü 
bitirdi. 26/04/2011 tarihinde Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 
Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi 
Planlaması ve Ekonomisi alanında 
Yüksek lisansını tamamladı. 25/05/2015 
tarihinde Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Fakültesi  Kamu Yönetimi 
bölümünden ve ardından 26/05/2019 
tarihinde de  Açıköğretim Uluslararası 

İlişkiler Bölümünden mezun oldu.
“EĞİTİM VE YÖNETİCİLİK DENEYİMİ”
Öğretmenliğe 1996 yılında Trabzon 24 Şubat 
İlköğretim okulu'nda sınıf öğretmeni olarak 
başladı. Sırasıyla 1997-1999 yılları arasında 
Vakfıkebir Ballı İlköğretim Okulu'nda sınıf 
öğretmeni, 1999-2004 yılları arasında Vakfıkebir 
Ballı İlköğretim Okulu'nda müdür yardımcısı, 
2004-2010 yılları arasında Vakfıkebir Ballı 
İlköğretim Okulu'nda okul müdürü, 2010-2014 
yılları arasında Tonya Şehit Cemil Küçük 
İlköğretim okulu'nda okul müdürü,19/09/2014 
tarihinden itibaren de Yalıköy İlkokulu'nda okul 
müdürü görevini yürütürken 03/11/2014 tarihinde 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak 
vekaleten görevlendirildi. 01/11/2016 tarihinden 
itibaren de asaleten bu göreve atandı. 
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yükselme 
Sınavında başarılı olarak 2006 yılında Uzman 
Öğretmenlik unvanı almaya hak kazandı.
Ödülleri: Aylıkla Ödül, Ödül, Takdir, Üstün Başarı 
ve Başarı Belgesi.

MÜFTÜ KÜÇÜK'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
akfıkebir İlçe Tarım 

Vve Orman Müdürü 
Remziye Kuleyin ve 

Vakfıkebir Kaymakamlığı 
Yazı İşleri Müdürü Şifa 
Karadeniz, İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük'ü makamında 
ziyaret ettiler.Müftü 
Küçük'e yeni görevinin 
hayırlı olması temennisinde 
bulunan ziyaretçiler bir 
süre baş başa sohbet 
ettiler. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyetini ifade eden 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
Müdür Remziye Kuleyin ve 
Şifa Karadeniz'e teşekkür 
etti.

“ÜLKÜ OCAKLARI, TÜRK MİLLETİNİN SON UMUDUDUR"

M
illiyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatı, 
“Cumhuriyete yüz yıllık yemin, ülküye 
ömürlük sadakat” şiarıyla, Ülkü 

Ocakları tarafından Ankara Spor Salon'unda 
düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda 
bir araya geldiler.Kurultayın, ABD Temsilciler 
Meclisi'nin Ülkü Ocakları'nın 
araştırılmasına ilişkin maddeyi 
onaylamasının ardından gerçekleştirilmesi 
dikkati çekti. MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli'nin de katıldığı kurultaya 
teşkilatlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış 
konuşmasını yapan MP liderinin 
gündeminde fahiş yurt ve kira ücretlerine 
karşı "Barınamıyoruz" protestosu 
gerçekleştiren öğrenciler, Rektör Prof. 
Mehmet Naci'nin arabasının önünü kesen 
Boğaziçi'liler ile ABD Temsilciler Meclisi 
vardı. 
“SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ NAMERT 
OLSUN”
Boğaziçili öğrencilere yönelik, "Boğaziçi 
Üniversitesi Rektörü'nün otomobiline yarı çıplak 
çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk 
gençliğine mensup olması imkansızdır. Bunlar 
ne öğrenci ne de gençtir. Bunlar Türkiye 
düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya 
çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık 
taşeronlardır" ifadelerini kullanan Bahçeli, 
"Barınamıyoruz" eylemlerine katılan öğrencileri, 
"Yurt diyerek banklarda yatmak da neyin 
nesidir? Bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. 
Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan 
provokatörlerdir. Kopuklar, 
kaçaklar, çapulcular öğrenci falan 
değil düpedüz şehir eşkıyasıdır" 
sözleriyle hedef gösterdi. Öt 
yandan Bahçeli, ABD Temsilciler 
Meclisi'nin Ülkü Ocakları'nın 
"yabancı bir terör örgütü olup 
olmadığının araştırılmasını" 
öngören bir maddeyi de içeren 
2022 Savunma Bütçe tasarısını 
kabul etmesini de gündeme getirdi. 
"ABD Temsilciler Meclisi terörist 
görmek istiyorsa, Ülkü Ocakları'na 
değil yeni dost ve müttefiklerine 
bakmalıdır" diyen Bahçeli, "Ülkü Ocakları'nda 
haydut değil, haydutları dünyayı dar edecek 
inanmışlar yetişir. Açık açık söylüyorum; sizden 
korkan sizin gibi namert olsun. Sizden kaçınan 
sizin gibi çürüyüp gitsin. Davamızdan dönersek 
de gök girsin, kızıl çıksın" sözlerini kaydetti.
"ÜLKÜ OCAKLARI, TÜRK MİLLETİNİN SON 
UMUDUDUR"
Bizim yönümüz geleceğe doğrudur. Millet ne 
diyorsa ona bakarız. Ülkü Ocakları Türk 
milletinin son umududur. Sayılmayız parmak ile 
kırılmayız vurmak ile, sanıyorlar ki biz sussak 
mesele kalmayacak. Sussak, tarih susar mı? 
Hakikat susar mı? Şehitler kervanı susar mı? 

Milliyetçi ülkücü gençlik tam 
bağımsızlık yanlısıdır. İstisnasız ve 
hoşgörüyle demokrasinin yanındadır. 
ABD eski Dışişleri Bakanına ait 
olduğu öne sürülen bir sözü 
paylaşmak istiyoruz: 'Amerika olarak 
neden güçlüyüz biliyor musunuz, biz 
içimizdeki vatan hainlerini öldürürüz, 
diğer ülkelerdeki vatan hainlerini ise 
kahramanlara dönüştürürüz.' 
Hamdolsun ABD, ülkü ocaklarını 
kahraman görmüyor, onların 
kahramanı zillettir, PKK'dır, PYD'dir, 
YPG'dir, FETÖ'dür, DEAŞ'tır. Ülkü 

ocakları aslen kahramandır, bunu tescil edecek 
mecra Türk milletidir. Milliyetçi ülkücü gençlik 
tam bağımsızlık yanlısıdır, Türk milletinin canlı 
sembolüdür. İstisnasız ve hoşgörü ve 
demokrasinin yanındadır. Türk İslam 

medeniyetinin varisidir. Bizim meselemiz bir 
dava ve vatan nöbetidir. Bizim meselemiz bir 
sevda ve hizmet sözleşmesidir. 
"BİZ TÜRK GENÇLİĞİNE BAKINCA OY 
GÖRMÜYORUZ, GELECEK GÖRÜYORUZ"
Gençlere “Cevap sizdedir, söz sizdedir, karar 
sizindir” diyerek güvenini belirten Bahçeli 
“Türkiye'nin diz çöktüğünü asla kimse 
görmeyecektir. Gençliğin sokağa düşmesi 
maalesef geleceğimizin ayağa düşmesi 
anlamına gelir. Gelecek ayağa düştüğünde yok 
oluş ve yıkım kapıya gelmiş demektir.” 
Tok gezip açlık edebiyatı yapanların 

gençlerimize oy gözüyle baktıkları 
malumumuzdur. Ancak biz Türk gençliğine 
bakınca oy görmüyoruz, gelecek görüyoruz. 
Sandık görmüyoruz, Türk milletinin güvencesini 
görüyoruz. 2023 Haziran'da ilk kez oy 
kullanacak 2,5 milyon kardeşimizin kararı ve 
tercihi ne olursa olsun hepsinin taleplerini, arzu 
ve hedeflerini gerçekleştirme mücadelelerinde 
yanlarında olacağız. Gözlerine kara perde 
inenler nasıl bakar bilemem ama biz gençliği X 
Y Z görmüyoruz, alfabeden okuyacaksak A'dan 
Z'ye kadar alayını görüyoruz. Evladımızın 
alayını kardeşimiz, yılmaz Türk gençliğini 
saygın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. 
Ülkü ocakları, Türk gençliğinin buluşma potası, 
toplanma alanıdır. Biliniz ki sizlerle iftihar 
ediyorum. Ülkü ocakları ile övünüyor, Türk 
gençliğine güveniyorum.



Muş'un Bulanık İlçesi Kaymakamı ve Belediye 
Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin girişimleri 
sonucu ilçe merkezinde görev yapan 7 
mahalle muhtarı ve basın mensupları 
Karadeniz Bölgesi'ni gezdi.Karadeniz'in doğal 
güzelliklerinin yerinde görüldüğü gezi Trabzon 
merkezde başladı. Geceyi burada geçiren 
kafile, Trabzon Maçka ilçesinde bulunan tarihi 
Sümela Manastırını gezdikten sonra daha 
önce Bulanık ilçesinde görev yapan ve şimdi 
Trabzon Vali Yardımcısı olan Ömer Şahin'i 
ziyaret etti. Daha sonra Trabzon merkezde 
Boz Tepe ve Atatürk Köşkü'nü gezen kafile, 
Vakfıkebir Kaymakamlığı görevinde bulunan 

Hacı Arslan Uzan'ı da ziyaret ederek 
Uzungöl turu yaptı. Rize'de de kalarak 
Ayder Yaylası'na çıkan kafile, Artvin ve 
Erzurum'u da gezdikten sonra Bulanık'a 
geri döndü.Geziyle ilgili açıklamalarda 
bulunan Bulanık Kaymakamı ve 
Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 
"Çalışma arkadaşlarımız olan 
muhtarlarımızı ve basın mensuplarımızı 
yoğun koşuşturmadan bir nebze olsun 
kopararak böylesi önemli bir aktiviteyle 
hem dinlenmelerini hem de Karadeniz'in 
doğal güzelliklerini görmelerini istedik. 
Moral motivasyonlarını yükseltmek ve 

verimliliklerini artırmak için bu etkinliğe imza 
attık. Güzel bir gezi programı olduğunu 
düşünüyorum" dedi.Muhtarlar ise tarihi ve 
doğa dokusuyla insanları etkileyen 
Karadeniz'e yönelik düzenlenen gezi için 
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet 
İlidi'ye teşekkür ettiler.Bilican Gazetesi Sayfa 
Editörü Galip Kılınç ve Bulanık Murat Haber 
Gazetesi Sayfa Editörü Mehmet Fideyil Temel 
de, yapılan gezi etkinliğine kendilerini de dahil 
eden Bulanık Kaymakamı ve Belediye 
Başkanı Mehmet İlidi'ye ve yakın ilgilerinden 
dolayı Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan 
Uzan'a teşekkür ettiler. 

rabzonspor, Süper Lig'in 

T9. haftasında 17 Ekim 
Pazar günü sahasında 

Fenerbahçe ile yapacağı 
maçın hazırlıklarına bir günlük 
iznin ardından devam 
etti.Teknik Direktörümüz 
Abdullah Avcı yönetiminde 
Mehmet Ali Yılmaz 
Tesisleri'nde yapılan 
antrenmanda ısınma koşusu 
ve core çalışmanın 
ardından mobilizasyon ve 
aktivasyon çalışmaları ile 
hazırlıklarını sürdürüyor. 
Trabzonspor, yapacağı 
antrenmanla Fenerbahçe 
maçının hazırlıklarını 
sürdürecek.

Büyükliman
Postası 7 15.10.2021GÜNDEM

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ KİM OLACAK!

İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞURA TOPLANTISI YAPILDI

M
illi Eğitim 
Bakanlığımızca 
dünyada ve eğitimde 

yaşanan gelişmelere bağlı 
olarak yeni bir şûra düzenleme 
ihtiyacı hâsıl olmuş, bu vesileyle 
1-3 Aralık 2021 tarihlerinde 20. 
Millî Eğitim Şûrası'nın Ankara'da 
toplanması kararlaştırılmıştı. Bu 
gelişmeler doğrultusunda 
"Eğitimde Fırsat Eşitliği" 
başlığını taşıyan 20. Millî Eğitim 
Şûrası'nda "Temel Eğitimde 
Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin 
İyileştirilmesi" ve 
"Öğretmenlerin Mesleki 
Gelişimi" temalarından oluşan 
üç ana gündem konusunda özel 
ihtisas komisyonu kurulmasına 
karar verilmişti. "Eğitimde Fırsat 
Eşitliği" ana başlığında tespit, 
öneri, talep ve görüşlerin 
alınabilmesi için Vakfıkebir İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından ilçe şurasına 
katılmaları için ilçe genelinde 
bulunan 5 okul tespit edildi. 
Şura'ya katılan her bir okulun 
Okul Müdürü, Rehber 
Öğretmeni, bir öğretmen, bir 
öğrencisi ve Okul Aile birliği 
başkanının katılımı ile 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Toplantı Salonunda İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Şeref 
İçoğlu başkanlığında şura 
toplantısı gerçekleştirildi. 
"20. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI" 
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ 
İÇİN TOPLANIYOR 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Şeref İçoğlu toplantı 
öncesi yaptığı bilgilendirmede; 

"Üç ana konuda özel ihtisas 
komisyonu kurulacak. Bu 
konular, 'temel eğitimde fırsat 
eşitliği', 'mesleki eğitimin 
iyileştirilmesi' ve 'öğretmenlerin 
mesleki gelişimi' olacak." Milli 
Eğitim Bakanlığının (MEB) "en 
yüksek danışma kurulu" olarak 
tanımlanan Milli Eğitim Şurası, 7 
yılın ardından toplanıyor dedi. 
Müdür İçoğlu; “Milli Eğitim 
Bakanlığımızın yaptığı 
açıklamay
a göre milli 
eğitim 
sistemini 
geliştirmek
, niteliğini 
yükseltme
k için 
eğitim ve 
öğretimle 
ilgili 
konuları 
inceleyip 
tavsiye kararları hazırlayan ve 7 
yıldır toplanmayan şura, Milli 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 
başkanlığında geniş bir 
katılımla 1-3 Aralık 2021 
tarihinde Ankara da 
düzenlenecek. TBMM Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanı ve üyeleri, 
Milli Eğitim bakan yardımcıları 
ve bakanlık merkez teşkilatı 
birim amirlerinin tabii üyeler 
olarak katılacağı şuraya 
bakanlıklar, kamu kurum ve 
kuruluşları, yerel yönetimler, 
üniversiteler ile yurt içi ve yurt 
dışından meslek odaları, sivil 
toplum kuruluşları, özel sektör, 

basın ve yayın kuruluşları, 
öğrenci ve veli temsilcileri ile 
eğitim alanında şura konularıyla 
ilgili çalışmalarıyla tanınmış 
uzmanlar da davet edilecek.  
İçoğlu, "Şuranın temsiliyetini 
artırmak için tüm illerden 
katılımcılar seçilecek ve 26 
farklı yerde bölgesel toplantılar 
düzenlenip hazırlık raporları 
düzenlenecek. Şura 
kapsamında hazırlanacak özel 
ihtisas komisyonu raporları, 
şura üyelerine önceden 
gönderilecek. Bilindiği gibi şura 
kararları, toplantıya katılan 
üyelerin oy çokluğuyla alınıyor 
ve kararlar, bakan oluru ile 
Tebliğler Dergisi'nde 
yayınlanıyor. 20. Milli Eğitim 
Şurası Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
himayelerinde gerçekleşecek 
dedi.”
“OKULLARTA SIKINTILAR 
BİTTİMİYOR”
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

Şeref İçoğlu'nun yaptığı 
açıklamanın ardından ilçe şura 
toplantısına geçildi. Katılım 
sağlayan okulların temsilcileri 
tespit ettikleri sorunlar hakkında 
söz alarak yaşadıkları sıkıntıları 
dile getirip çözüm önerilerinde 
bulundular. Okullarda yaşanan 
en önemli sorunların başında 
temizlik sıkıntısı, kaloriferci 
sıkıntısı, güvenlikçi sıkıntısı, 
taşımalı eğitimin yarattığı 
sorunlar, yemek dağıtımında 
yaşanan sorunlar, sınıarda 
oluşan kalabalık konuları gibi 
daha bir çok çözüm bekleyen 
sorunu okul temsilcileri dile 
getirdiler.

T R A B Z O N S P O R , F E N E R B A H Ç E 
MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanlığımızca dünyada ve eğitimde yaşanan gelişmelere bağlı olarak düzenlenecek
şura öncesi Vakfıkebir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe şura toplantısı yapıldı.

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden
ayrılmasının ardından yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü kim olacak soru yanıtını buluyor. 

V
akfıkebir İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Samim 

Aksoy'un sağlık 
sorunları nedeniyle 7 
yıldır başarılı bir 
şekilde sürdürmekte 
olduğu görevinden 
ayrılmasının ardından 
yeni İlçe Milli Eğitim 
Müdür kim olacak 
sorusu bu hafta 
yanıtını buluyor. Bu 
aralar Vakfıkebir ilçe 
gündemini oldukça 
etkileyen ve yanıt 
bekleyen soruların 
başında İlçe Milli 
Eğitim Müdürü kim 
olacak soru yanıt 
bekliyor. Sayın Samim 
Aksoy'un sağlık 
sorunları nedeniyle 
görevinden ayrılmak 
zorunda kalması ilçede 
derin bir üzüntü 
yaratırken, ilçe halkı 
ise Sayın Samim 
Aksoy'a karşı olan 
sevgilerini sosyal 
medya hesaplarından 
paylaştıkları iyi niyet 
dilekleriyle dile 
getiriyorlar. Bu 
günlerde ilçe 
siyasetçileri ve 
sendikalar kimin müdür 
olması gerektiği ile ilgili 
olarak arayış içerisine 
girdiler. Yeni atanacak 
Müdürün ilçeden birinin 
olması, ilçenin yapısını 
ve ilçe halkının insan 
prolini, kültürünü, 
sorunlarını, aile 
yapısını ve milli eğitim 
camiasının sıkıntılarını 
yakından biliyor olması 
önemli. Milli Eğitim 
Müdürünün branş 
öğretmeni olması da 
ayrıca önemli 
faktörlerden bir 
tanesidir. İlçe halkı da 

kimin atanacağını 
merakla beklerken en 
çok ismi ön plana çıkan 
ve bu işi en iyi şekilde 
yapar denilen isimleri 
sizlerle paylaşıyoruz. 
“İSMİ ÖN PLANA 
ÇIKAN MÜDÜRLER”
Büyükliman Postası 
Gazetesi olarak ilçede 
yaptığımız kamuoyu 
araştırmalarında 
Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü için 
en çok ismi ön plana 
çıkan isimleri sizler için 
araştırıp yazdık.  
Kadri Alay: İlçede en 
çok ismi konuşulan ve 
tüm eğitim camiası 
tarafından bu işi en iyi 
şekilde yapar denilip 
onay gören Listenin en 
başında 
Gülbaharhatun 
Anadolu Lisesi Müdürü 
Kadri Alay'ın ismi 
geliyor. Sayın Kadri 
Alay, eğitim 
camiasında ve lise 
müdürlüğündeki bilgi 
birikimi, tecrübesi, 
başarılı ve disiplinli 
çalışmaları ile proje 
üreten, insanlarla olan 
diyalogları, her 
sektörden insanların 
takdir ettiği, sevilen, 
saygı gören ve milli 
eğitim camiasının 
sorunlarını yakından 
bilen deneyimli lise 
müdürü olması 
dolayısıyla bu görevi 
layıkıyla en güzel 
şekilde yapabilecek 
kişilerin başında 
gösteriliyor. İlçedeki 
siyasetçilerin ve 
sendikalarında sıcak 
baktığı ilçenin 
yetiştirdiği önemli 
eğitimcilerden birisidir. 
Ahmet Altın: İkinci 

olarak ismi 
konuşulanlardan 
biriside Vakfıkebir 
Öğretmenevi 
Müdürü Ahmet Altın. 
Sayın Ahmet Altın, 8 
yıl Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu 
Müdürlüğü görevinin 
ardından 2018 
yılında Vakfıkebir 
Öğretmenevi 
Müdürlüğü görevine 
atandı. Başarılı 
çalışmaları ile her 
zaman ön planda 
olan Müdür Altın, 
hem çalıştığı 

kurumlarda hem milli 
eğitim camiasında 
hemde halk arasında 
sevilen sayılan bir 
Müdür. Bu görev için 
daha önceden de ismi 
geçen Ahmet Altın, bilgi 
birikimi, insanlarla olan 
diyalogu ve eğitim 
camiasında güven 
veren yapısı ile ön 
plana çıkan ikinci isim.  
Mehmet Kahveci: Bir 
diğer üçüncü isim ise 
Vakfıkebir Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesi 
(Uygulama Oteli)  
Müdürü Mehmet 
Kahveci. Sayın 
Mehmet Kahveci, 1995 
yılında Vakfıkebir 
Lisesinde başladığı 
öğretmenlik 
mesleğinde ilçe halkı, 
meslektaşları, öğrenci 
ve çalıştığı idarecileri 
tarafında sevilen bir 
eğitimci olarak kısa 
sürede kendini eğitim 
camiasının ön önemli 
kişilerinden biri 
olmasına vesile oldu. 
2015 yılında atandığı 
Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdür 
yardımcılığı görevini 
başarılı bir şekilde 
sürdürmekte iken 2018 
yılında Vakfıkebir MTAL 
(Uygulama Oteli) 
Müdürü olarak atandı. 
Başarılı ve çalışkan 
kişiliğinin yanı sıra 
toplumda saygın kişiliği 
olan ayrıca uzman 
eğitimci kimliği ile 
önemli Müdürlerden 
birisidir. 
Çetin Zaim: İsmi 
gündemde olan 
Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu Müdürü 
Çetin Zaim ise 
Vakfıkebir Yalıköy ilk ve 

Ortaokulu Müdürlüğü 
görevini sürdürmekte 
iken Trabzon Ortahisar 
Bener Cordan 
Ortaokulu Müdürü 
olarak başarılı 
çalışmaları ile dikkatleri 
üzerine çeken bir isim. 
2019 yılında Vakfıkebir 
Atatürk Ortaokulu 
Müdürü olarak atanan 
Çetin Zaim, başarılı 
çalışmaları ve 
insanlarla olan 
diyalogları ile sevilen, 
sayılan çalışkan yapısı 
ile önemli Müdürlerden 
birisidir. 
Halim Şahin: Ön plana 
çıkan bir başka isim ise 
Vakfıkebir Büyükliman 
İlk ve Ortaokulu eski 
Müdürü Halim Şahin. 
Hamzalı İlk ve 
Ortaokulu Müdürlüğü 
görevinin ardından 
Vakfıkebir Büyükliman 
İlk ve Ortaokulu 
Müdürlüğü görevini 
başarılı bir şekilde 
yürüttü. Tonya 
Öğretmenevi Müdürü 
olarak atanmasının 
ardından şuan 
Vakfıkebir İMKB 
Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi (METEM) de 
eğitimci olarak görev 
yapmaktadır. Başarılı 
ve çalışkan bir yapısı 
olan Şahin herkesin 
sevdiği, saydığı önemli 
eğitimci ve 
Müdürlerden birisidir.  
Orhan Eyüboğlu: Öne 
çıkan isimlerden bir 
diğeri ise Vakfıkebir 
ilçemizin yetiştirdiği 
önemli eğitimcilerden 
biri olan Orhan 
Eyüboğlu. 
Vakfıkebir de Deregözü 
ve Ballı da Okul 
Müdürlüğü görevlerinin 
yanı sıra İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü 
görevlerini 
başarılı bir şekilde 
tamamlayan Eyüboğlu, 
şuan Trabzon Yunus 
Emre Ortaokulu 
Müdürlüğü görevini 
sürdürmektedir. Görev 
yaptığı bütün 
kurumlarda başarılı 
çalışmaları ile ön plana 
çıkan Orhan Eyüboğlu, 
aldığı takdir belgeleri 
ve çeşitli ödüllerle 
adından her zaman 
söz ettiren önemli 
Müdürlerden birisidir.  

İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞURA TOPLANTISI YAPILTI

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
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Vakfıkebir’in İncisi
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UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

YÜZ BİN ÜLKÜCÜ TÜRK GENÇLİĞİ 
BÜYÜK KURULTAYDA BULUŞTU

GELECEĞİMİZ VE UMUTLARIMIZ
S İ Z L E R İ N  E L L E R İ N D E D İ R
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, kısa
bir süre önce ilçeye atanmasından sonra İlçe okul
ve kurum müdürleriyle tanışma toplantısı düzenledi.

> Sadık AYDIN 4'de > Abdulkadir Aynaci 5'de

Her yıl Türkiye Radyo Televizyon (TRT) kurumu tarafından düzenlenen ve 
iletişim alanının en prestijli yarışmalarından biri olan TRT Geleceğin 
İletişimcileri Yarışması'nda Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu ödül aldı.

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

Vakfıkebir Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk, 9 Ekimde Ankara Kapalı 
Spor Salonunda yapılan “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” ile ilgili değerlendirmede bulundu.

> Ahmet Kamburoğlu 4'de

Recep Baltürk

0462 851 01 01 0505 628 87 88
14 şubat kurtuluş caddesi  VAKFIKEBİR
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KEBAP ÇEŞiTLERi

Adana  - Urfa Kebap - Ciğer Şiş - Beyti- Et Şiş - Akçaabat Köfte - Kuzu Şiş
İskender - Dana Bonfile - Pirzola - Kaşarlı Köfte Balık Çeşitleri - Haydari

Acılı Ezme -  Adana Paça - İşkembe - Haşlama

14 şubat kurtuluş caddesi   VAKFIKEBİR

0505 628 87 88

recep usta
kebapcım


