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VAKFIKEBİR MYO'DA HAMSİ ŞENLİĞİ 

MUHTAR ÇİLİNGİR; “BASIN
MİLLETİN MÜŞTEREK SESİDİR”

> Alper Özkan Karagöl 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

İSLAMOĞLU GIDA BÖLGENİN
PARLAYAN YILDIZI

> Abdulkadir AYNACI 4'de

> Sadık AYDIN 2'de

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu bahçesinde
Yüksekokul öğrencilerine yönelik olarak “Hamsi Şenliği” düzenlendi. 

TGC’DEN BATMAN ÇIKARMASI
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti üyesi 10 kişilik heyet, Batman'ı ziyaret etti. Batman Çalışan Gazeteciler
Derneğinin davetiyle bu ile giden Trabzonlu gazeteciler Batman'ın tarihi yerleri ile Batman Petrolspor
Kulübünü de ziyaret etti. Trabzon'lu Gazeteciler Batman'ın Trabzonlu Valisi Hulusi Şahin ile de görüştü. 

PETROLSPOR YÖNETİCİ

VE TEKNİK HEYETİNE

TRABZONSPOR FORMASI
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Ahmet KAMBUROĞLU

“BATMANDAYDIK”
Geçen hafta sonu Batman'daydık…

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ile Batman 

Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin 

hazırlamış oldukları program için 10 kişilik 

heyet ile Batman'a gittik…

Batman çok güzel bir il oldu...

Batman Valimiz Hulusi Şahin ile görüştük.

Kendisi Trabzon'lu hemde Batman 

Belediye Başkanlığını da yürütüyor.

Valimiz Batman'da güzel yatırımlara imza 

atmaya devam ediyor…

Batman Trabzonsporlular Derneğini ziyaret 

ettik.

TPAO'nun Batman Bölge Müdürlüğü 

içerisinde bulunan Petrolspor Kulüp 

Tesislerini ziyaret ettik… 

Kulüp Başkanı Vahap Akbaş ve yönetimi, 

Trabzonlu teknik direktörü Zafer Hızarcı 

tarafından karşılandık…

TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa 

Demir tarafından akşam yemeği 

hazırlandı…

Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür 

etmek istiyorum…

Bizleri çok güzel ve özel karşıladıkları 

için…

Kendimizi hiç yabancı hissetmedik…

Bu organizasyona ev sahipliği yapan 

Batman Çalışan Gazeteciler Derneği 

Başkanı Ercan Atay'a sonsuz teşekkürler…

Hasankeyf'te keyiendik…

Çok güzel ve özel bir yer…

Ben şimdiye kadar gitmemiştim ama iyi ki 

gitmişim diyorum.

Vali Yardımcısı ve Hasankeyf Kaymakamı 

Şenol Öztürk, kendisi Trabzon'lu…

Hasankeyf yeniden inşa ediliyor.

Taşıyıcılarla taşınan eserleri anlattı.

Yeni yapılan müzeyi bizlere gezdirdi.

Kısa bir zaman içinde bizlere Hasankeyf'i 

anlattı…

Trabzon'lu Kaymakamımız çok iyi biri ve 

kendisine çok teşekkür ediyorum…

Sonsöz gazetesi yazarı Hasan Göker ve 

Trabzon, Tonyalı olan Batman Belediyesi 

Zabıta Müdürü Muharrem Kara, bizleri bir 

dakika yalnız bırakmadı.

Neye ihtiyacımız var ise onu hemen 

halletmeye çalıştılar…

Batman'a yolculuk yapmadan önce 

önyargılıydım…

Ama gittikten sonra önyargım kalmadı.

Batman, o bizim bildiğimiz Batman 

değilmiş.

Saat kaç olursa olsun herkes dışarıda.

Batman tamamen spor şehri olmuş 

durumda…

Hatta Batman için, ikinci İstanbul bile 

söyleniyormuş…

Hakikaten öyle…

Batman, Hasankeyf tarih kokuyor…

İki gün kalmış olduğumuz Batman'da 

kültürü, turizmi ve spor'u yerinde görme 

şansı yakaladık…

Batman Petrolspor, 3. ligde mücadelesine 

devam ediyor…

Taraftarları çok iyi, aynı süper ligde 

oynayan takımlar gibi…

Taraftarlar Batman Petrolspor'u 

benimsemiş.

Tribünler taraftarla dolup taşıyor.

Kadını, erkeği ve çocukları orada, 

takımlarını destekliyorlar…

Tekrardan ilgi alakalarından dolayı 

kendilerine bir kez daha teşekkür 

ediyorum...

T
rabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Ersen Küçük 

beraberinde Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Kamburoğlu, KEBİR SÜT 
Satış ve Pazarlama Müdürü 
Yakup Karadeniz ve Av. 
Gürbüz Kamburoğlu ile 
birlikte İslamoğlu Gıda 
Sanayi Tic. Ltd. Şti.'yi ziyaret 
ederek, İslamoğlu Gıda 
Sanayi Yönetim Kurulu üyesi 
Murat İslam ile bir süre 

sohbet ettiler.
“İSLAMOĞLU GIDA, 
DAMAK TADINA ÖNEM 
VERENLERİN ADRESİDİR” 
İslamoğlu Gıda Sanayi Tic. 
Ltd. Şti. Yönetim Kurulu üyesi 
Murat İslam ziyaret sırasında 
şirket'in tarihçesi hakkında 
yaptığı açıklamada; 
“İslamoğlu Gıda Sanayi Tic. 
Ltd. Şti. Vakfıkebir ilçemizde 
3 kuşaktan bu yana devam 
eden ve gıda sektörünün 
önemli kuruluşları arasında 

yerini alma başarısını 
göstermiştir. İslamoğlu Gıda 
Sanayi şirketimiz bünyesinde 
geniş ürün yelpazesi ve ticari 
faaliyetleri ile bugün 
Türkiye'nin birçok bölgesinde 
satış noktalarıyla bütün 
ürünlerine rahatlıkla 
ulaşılabilinen önemli bir gıda 
markasıyız. Bursa İli Gemlik 
ilçesinde bulunan zeytin 
fabrikası ve depolama 
tesislerimizin yanı sıra 
Vakfıkebir ilçemizde de 2 
şarküteri, 1 imalat, 1 depo ve 
1 sevkiyat bölümü ile 
İslamoğlu Gıda Sanayi 
şirketimiz Bölgede ve 
Türkiye'de damak tadına 
önem verenlerin tercih ettiği 
ve önemli gıda üretimi yapan 
rmalar arasındadır. Ayrıca 
inşaat sektöründe de yeni 
yatırım alanları oluşturan 
İslamoğlu Gıda Sanayi 
Şirketi Abdülkadir, Yaşar,  
Murat ve Bilal İslam 
kardeşlerin birlikteliği ile 
lizlenen şirketimizde toplam 
50 kişiye yakın çalışanımızla 
istihdama katkı 
sağlamaktayız. Bunların yanı 

sıra İslamoğlu Gıda Sanayi 
Tic. Ltd. Şti. Ülkemizin ve 
ilçemizin ekonomisine katma 
değer katan önemli 
şirketlerden bir tanesidir. 
Murat İslam, bu nazik 
ziyaretiniz bizleri mutlu 
etmiştir. Sizlere de 
çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum” diyerek sözlerini 
tamamladı.
“İSLAMOĞLU KARDEŞLER 
AİLESİNİ KUTLUYORUZ” 
TGC Başkanı Ersen Küçük 
ise yaptığı açıklamada; 
“İslamoğlu Gıda Sanayi 
Şirketinin Vakfıkebir'deki 
osine ziyaret gerçekleştirdik. 
3 kuşak öncesinden 
başladıkları faaliyetleriyle 
bugün şirketlerini Bölge ve 
Türkiye de önemli bir marka 
haline dönüştüren, Bölgede 
ve Türkiye'de damak tadına 
önem verenlerin ilk tercih 
ettikleri bir marka olan 
İslamoğlu Gıda Sanayi 
kurucularını ve çalışanlarını 
kutluyorum. Vakfıkebir de ki 
ve Gemlik de ki tesisleri 
mükemmel ve modern bir 
donanıma sahip olan şirketin 

şarküteri alanında da ise 
geniş ürün yelpazesiyle 
müşterilerine mükemmel bir 
damak zevki sunuyorlar.  
Bunların yanı sıra Bölgenin 
istihdamına çok büyük bir 
katkı da sunmaktadırlar. 
Mükemmel bir çalışma örneği 
gösteren İslamoğlu kardeşleri 
kutluyoruz. İslamoğlu 
kardeşlerin özverili bir şekilde 
oluşturdukları ve 
lizlendirdikleri şirketlerinin 
bünyesinde 50'si 
bölgemizdeki tesislerinde 
olmak üzere 500'e yakın 
ailenin direkt veya dolaylı 
olarak istihdamına katkı 
sunan İslamoğlu ailesine, 
bizlere şirketini tanıtan 
yönetim kurulu üyesi Murat 
İslam'a teşekkür ediyoruz. 3 
kuşak öncesinden 
devraldıkları bayrağı daha da 
yukarılara taşımak için ahilik 
kültürüne dayalı esnaık 
anlayışı ile müşterilerine en 
güzel hizmeti vermeye 
çalışan bu güzel insanlara 
çalışmalarında başarılar 
diliyoruz” şeklinde 
açıklamalarda bulundular.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Kamburoğlu, KEBİR SÜT Satış ve Pazarlama
Müdürü Yakup Karadeniz ve Avukat Gürbüz Kamburoğlu ile birlikte İslamoğlu Gıda Şirketi Yönetim Kurulu üyesi olan Murat İslam'ı ziyaret ettiler.

Alper Özkan KARAGÖL

MUHTAR ÇİLİNGİR; “BASIN
MİLLETİN MÜŞTEREK SESİDİR”
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile bir süre sohbet ettiler. 

V
akfıkebir Muhtarlar 
Derneği Başkanı ve 
aynı zamanda Fethiye 

Mahallesi Muhtarı İzzet 
Çilingir ve beraberinde 
Bozalan Mah. Muhtarı 
Mustafa Turutoğlu, Kemaliye 
Mah. Muhtarı Ali İhsan 
Çavdaroğlu, Yalıköy mah. 
Muhtarı Yüksel Baş, Şenocak 
Mah. Muhtarı Avni Özoğlu, 

Ballı Mah. Muhtarı Fazlı 
Yolcu, Çamlık Mah. Muhtarı 
İlyas Bahadır, Hamzalı Mah. 
Muhtarı Nurettin Bilgin, 
Güneyköy Mah. Muhtarı 
Suvari Şeref ve Açıkalan 
Mah. Muhtarı Halim Sağlam 
ile birlikte Büyükliman 
Postası Gazetesini ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu'na 

çalışmalarında başarılar 
dilediler.
MUHTAR ÇİLİNGİR; 
“BASIN MİLLETİN 
MÜŞTEREK SESİDİR”
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir ziyaret 
sırasında yaptığı açıklamada; 
“Ülkemizin ve dünyanın 
içinden geçtiği bu zor 
günlerde, basının bundan 
etkilenmemesi mümkün 
değil. Özellikle Yerel basın bu 
süreçten büyük oranda 
etkilendi. Bizler de muhtarlar 
olarak her zaman 
basınımızın yanında yer 
alarak onlarla dayanışma 
göstermeye gayret ediyoruz. 
Büyük özveri gösteren 
Büyükliman Postası Gazetesi 
özelinde tüm basın 
emekçilerine başarılar diliyor, 
gazetenin yazı işleri müdürü 
Sayın Ahmet Kamburoğlu'na 
bize de gazetesinde söz 
hakkı verip her zaman 

haberlerimizi yayınladığı için 
teşekkür ediyoruz dedi.” 
Çilingir, "Halkın en doğru 
bilgiye ulaşması için zorlu 
şartlar altında görev yapan 
siz değerli gazetecilerimizin, 
bu anlamlı ve kutsal görevi 
en güzel şekilde tarafsız 
habercilik anlayışı ile yerine 
getirdiğinizi gözlemliyoruz.  
Biz mahalli idarecilerin de her 
zaman gözü kulağı olan ve 
mahallemizdeki 
sorunlarımızın 
düzeltilmesinde yardımcı 
olan siz basın mensuplarına 
destekleriniz için ayrıca 
teşekkür ederim. İnşallah 
daha nice güzel haberler 
yazmanız dileğiyle başarılar 
diliyoruz" dedi. “Fikir ve ifade 
özgürlüğünün 
sürdürülmesinde güçlü bir 
basına ihtiyaç vardır. Özgür 
bir basın, güçlü bir 
demokrasi, güçlü bir ülke 
demektir. Bu bağlamda 

gazetecilik mesleğini ve bu 
mesleğin mensuplarını 
korumanın, demokratikleşme 
ve gelişme açısından önemli 
bir görev ve sorumluluk 
olduğunu düşünüyorum” 
diyen Dernek Başkanı İzzet 
Çilingir gazeteciliğin, 
fedakârlık ve sorumluluk 
isteyen, zor şartlarda yapılan 
önemli bir meslek olduğunu 
aktardı, bu mesleğe 
senelerini verenler yanında, 
ancak bugün aramızda 
olmayan gazetecileri de 
rahmetle andı ve Büyükliman 
Postası Gazetesine yayın 
hayatında başarı dileklerini 
iletti. Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu ise 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
her zaman muhtarlarımızın 
yanındayız diyerek 
muhtarlara çalışmalarında 
başarılar diledi.

GÜLBAHAR HATUN ANADOLU LİSESİNDE KONFERANS
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi'nde öğrencilere konferans verdi.

V
akfıkebir İlçe Müftülüğü'nün, 
ilçedeki liselere yönelik etkinlik 
ve faaliyetleri kapsamında 

Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi Konferans Salonu'nda 

öğrencilerle bir araya gelen 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük 
konuşmasında, insanların 
temizlik ve çevre algıları 
konusundaki bilinçsiz 
davranışlarına atıfta bulunarak, 
insanların kendi elleriyle 
çevreyi ve doğayı kirlettiğine 
ve tahrip ettiğine dikkat çekti. 
Kur'an-ı Kerim'de de; 
"İnsanların kendi elleriyle yapıp 
ettikleri yüzünden karada ve 
denizde düzen bozuldu..." 
şeklinde ifade edilen Rûm 
sûresi 41. âyetini okuyup 
hatırlatan Müftü Küçük, bu 
bozulmanın, kirliliğin ve 
tahribatın önlenmesinin de, 

insanların dinin emrettiği şekilde 
çevreye sahip çıkmasıyla mümkün 
olabileceğini söyledi. İslâm'ın, 
temizlik dini olduğunu, yaşanılabilir 

ve evrensel bir çevre ahlakı 
oluşturmada önemli ilkeler 
barındırdığının altını çizen Müftü 
Küçük, ahlâkî ilke ve erdemlerden 
uzaklaşıldığı takdirde çevreye karşı 
oluşacak sorumsuz ve bilinçsiz 
davranışların 
çevreyi adeta 
yaşanmaz hale 
getireceğini 
vurguladı. Müftü 
Küçük, fert ve 
toplum olarak kendi 
değerlerimize 
uygun bir temizlik 
anlayışı ve çevre 
bilincini benimseyip 
hayata 
geçirdiğimizde daha 
temiz bir çevre ve 
daha yaşanılabilir 
bir dünyayı hep 

birlikte inşâ edebileceğimizi söyledi. 
Konferansı öğretmen ve öğrencilerle 
birlikte takip eden Okul Müdürü Kadri 
Alay, konferansın oldukça etkili ve 
faydalı olduğunu belirterek İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük'e teşekkür etti. 



T
rabzon Gazeteciler 
Cemiyeti üyesi yerel ve 
ulusal basın 

temsilcilerinden oluşan 10 kişilik 
heyet, Batman Çalışan 
Gazeteciler Derneğinin 
davetiyle, Güney Doğu'nun en 
güzel illerinden biri olan 
Batman'ı ziyaret etti. Batman 
Belediyesinin ev sahipliğinde 
gerçekleşen ve 2 gün süren 
ziyarette Trabzonlu Gazeteciler 
ilk olarak Batman Trabzonspor 

Taraftarlar Derneğini ziyaret etti. 
Burada Trabzonspor'u 
destekleyen hem Trabzonlu 
hem de Batmanlılarla sohbet 
eden gazeteciler ardından ise 
TPAO'nun Batman Bölge 
Müdürlüğü içerisinde bulunan 
Petrolspor Kulüp Tesislerini 
ziyaret etti. Burada Trabzonlu 
ve Batmanlı basın 
mensuplarını, Kulüp Başkanı 
Vahap Akbaş, 2. Başkan Yalçın 
Güneştekin, Asbaşkan Bayram 

Demirhan, Basın Sözcüsü 
Orhan Güzel ve Trabzonlu 
teknik direktör Zafer Hızarcı 
tarafından karşılandı. 
“PETROLSPOR YÖNETİCİ 
VE TEKNİK HEYETİNE 
TRABZONSPOR FORMASI” 
Burada yapılan kısa bir 
sohbetin ardından Trabzonlu 
Gazeteciler Kulüp Başkanı 
Akbaş ve teknik direktör Zafer 
Hızarcı'ya isimleri yazılı 
Trabzonspor forması hediye 
ederken Petrolspor 
yöneticileri de Trabzonlu 
Gazetecilerin hepsine 
Petrolspor forması hediye etti. 
Batman ziyareti Petrolspor 
Kulübünün tesislerinin 

gezilerek devam edilmesinin 
ardından Batman'ın Trabzonlu 
Valisi Hulusi  Şahin, Trabzonlu 
gazetecileri akşam yemeğinde 
ağırladı. Yemeğe, Emniyet 
Müdürü Köroğlu Kıraç, TPAO 
Bölge Müdürü Mustafa Demir, 
Özel İdare Genel Sekreteri 
Kadir Özer, Petrolspor Kulüp 
Başkanı Vahap Akbaş, katıldı. 
“VALİ ŞAHİN'DEN BATMAN'A 
BİR ÇOK YATIRIM”

Trabzonlu gazeteciler yemeğin 
ardından, Vali Şahin'e 
Trabzonspor forması hediye 
etti. Vali Şahin, Batman'da 
yaptıkları hizmetlerden 
bahsederken, 1 Ocak 2021 ile 5 
Aralık 2021 tarihleri arasında 
toplam 138 bin 800 ton sıcak 
asfalt serimi 
gerçekleştirdiklerini, 2021 
yılında park, kavşak, orta refüj 
ve kaldırım gibi alanlara 4 bin 
807 adet ağaç ve süs bitkisi 
dikimi yaparak Batman'ı yeşille 
buluşturduklarına dikkat çekti. 
İlde bir çok kültürel faaliyete 
imza attıklarını kaydeden Vali 
Şahin, 20 bin tonluk yeni su 
deposu ile Batman'ın 20 yıllık 
su ihtiyacının hazır hale 
getirildiği, ihtiyaç sahibi aileler 
için gıda bankası kurulduğu, 
çöpten elektrik üretilerek 
belediye kaynaklarının verimli 
hale getirildiği bilgisini verdi. 
“HASANKEYF'İN EŞSİZ 
MANZARASI”
Trabzonlu gazeteciler ertesi gün 
ise Güneydoğu'nun en önemli 
tarihi noktalarından biri olan 
Hasankeyif'e gitti. Zeynelbey 

Türbesi manzarasında 
Hasankeyf'e özgü kahveyi 
içen ve Hasankeyf Müzesini 
gezen konuk gazeteciler, Vali 
Yardımcısı ve Hasankeyf 
Kaymakamı Şenol Öztürk 
tarafından ağırlandı. 
Gazeteciler, Pazar Günü Şehir 
Stadında oynanan Batman 
Petrolspor-Kütahyaspor 
maçını izledikten sonra 
Batman ise ilden ayrıldı.
“İNŞALLAH O SENE BU 
SENE”
Ziyaretle ilgili konuşan 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük, 
“Dostluğun ve arkadaşlığın 
kıymeti, hiç şüphesiz paha 
biçilmezdir. İnsanlar 
akrabalarından çok, belki 
dostları ile daha çok vakit 
geçirir. Bizlerde Batman'daki 
gazeteci arkadaşlarımız ve 
Batman insanı ile birlikte iki gün 
gecirdik. İnanın o geçmişin 
konuşulan Batman'ından bir 
eser yok. Hakikaten çok önemli 
çalışmalar yapılmış. 
Memnuniyet ve hayretle izledim. 
Çok güzel şeyler yapılmış. 

İnşallah bunlar bizim için yeni 
bir motivasyon olacak. Valimiz 
Hulusi Şahin'in Batman için çok 
güzel projeleri var,  bunları da 
tek tek hayata geçirmekte. Biz 
Batman'ı gittik gördük gezilecek 
çok turisttik yerleri var herkesi 
de oraya gitmesini isterim. 
Ayrıca bizim buraya gelmemize 
vesile olan Batman Petrolspor'a 
da başarılar dilerim, İnşallah o 
sene bu sene olacak her iki 
şehrin takımı ipi göğüsleyerek 
şampiyon olacaklar” dedi.

Büyükliman
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TGC’DEN BATMAN ÇIKARMASI
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti üyesi 10 kişilik heyet, Batman'ı ziyaret etti. Batman Çalışan Gazeteciler Derneğinin davetiyle bu ile giden Trabzonlu gazeteciler
Batman'ın tarihi yerleri ile Batman Petrolspor Kulübünü de ziyaret etti. Trabzon'lu Gazeteciler Batman'ın Trabzonlu Valisi Hulusi Şahin ile de görüştü. 
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Osman KOYUNCU

VİCDAN ÜZERİNE BİR YORUM

VAKFIKEBİR MYO'DA HAMSİ ŞENLİĞİ 

T
rabzon Üniversitesi 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu ve 

Büyükliman Su Ürünleri 
Kooperati'nin katkıları ile 
düzenlenen etkinliğe Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, İlçe 
Jandarma Komutanı Jandarma 
Ütğm. Mert Oğuztarhan, İlçe 
Emniyet Müdür V. Merthan 
Çelikdağ, Yüksekokul Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ergün, İlçe 
Gençlik ve Spor Müdürü Yunus 
Ali Civil, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın, İlçe Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu, Vakfıkebir KYK 
Müdürü Ömer Gül, İYİ Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan 
Beşli, Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve 

Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu, Büyükliman Su 
Ürünleri Kooperati Başkanı 
Osman Türker, Sivil Toplum 
Kuruluşlarının temsilcileri, 
Akademik ve İdari Personeller 
ile Yüksekokul Öğrencileri 
katıldı.
“KARADENİZ'İMİZİ VE 
TRABZON'U KÜLTÜREL 
ANLAMDA DAHA YAKINDAN 
TANITMAYI AMAÇLADIK” 
Yoğun bir katılımın gerçekleştiği 
Hamsi Şenliği renkli görüntülere 
sahne oldu. İlçe Halk Eğitim 
Merkezi folklor ekibi horon 
gösterisini sergiledikten sonra, 
ızgaralarda pişen hamsinin 
tadına bakmak isteyen 
öğrenciler aynı zamanda 
kemençe eşliğinde okul 
yerleşkesinde horon oynadılar. 

Şenlikle ilgili açıklamada 
bulunan Yüksekokul Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ergün; 
“Bugün Yüksekokulumuz 
yerleşkesinde öğrencilerimize 
yönelik olarak Hamsi Şenliğini 
gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür 
şenliklerin öğrencilerimizin 
birlik ve beraberlik duygularını 
pekiştirmesi bakımından 
önemli bir vesile olduğu 
kanaatindeyim.” dedi. 
Karadeniz'imizi ve Trabzon'u 
kültürel anlamda daha 
yakından tanıtmayı 
amaçladık. Yüksekokul 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga 
Ergün; Yüksekokulumuza 
ülkemizin farklı şehir ve farklı 

kültürlerinden gelen ve eğitim 
öğretim hayatına devam eden 
öğrencilerimizin hamsi şenliği 
ile birlikte hem sosyal ve 
kültürel anlamda bir araya 
gelerek motivasyonlarını 
artırmak hem de 
Karadeniz'imizi ve Trabzon'u 
kültürel anlamda daha yakından 
tanıtmayı amaçladık. Hamsi 
şenliğini bundan sonraki yıllarda 
da sürdürerek geleneksel hale 
getirmeyi planlıyoruz. Bu vesile 
bu organizasyonun 
gerçekleşmesindeki 
katkılarından dolayı Büyükliman 
Su Ürünleri Kooperati başta 
olmak üzere tüm iç ve dış 
paydaşlarımıza, şenliğe katılan 
ilçe protokolüne ve 
öğrencilerimize teşekkür 
ediyorum.” dedi.

icdan, vücut kelimesi ile aynı kökten 

Vgelir. Çünkü varlık demek mevcut 

olan, algılanan demektir. Vicdan 

kelimesi, insanın karşıdaki nesneleri, 

olayları ve manaları tam ve isabetli olarak 

algılaması demektir. Vicdanın manası, 

kâinattaki en büyük iki gerçeklik olan Allah'ı 

ve ahret hayatını tam ve eksiksiz olarak 

algılamak ve bunun gereğini yapması 

demektir. İnsan dışındaki varlıklar 

algıladıklarının bilincinde değiller. Sadece 

insan algıladığının farkındadır. Ruhun dört 

temel özelliği var ve bunlar vicdanı 

oluşturan dört hakikattir. Bunlar zihin, irade, 

kalp ve histir. Eğer insanın bu dört manevi 

uzvu sağlıklı bir şekilde çalışırsa o insan 

karşı tarafı sağlıklı olarak algılar ve gereğini 

yapar. Eğer bunlardan birinde veya 

çoğunda bir arıza varsa, o insan vicdansız 

sayılır, doğru ve dengeli algılayamaz yani 

zulmetmiş olur. Dengesizlik, fıtrata ve İlahî 

sisteme yıkıcı bir etki bıraktığından zulüm 

sayılır. Nitekim bizim adalet dediğimiz 

kelimenin Türkçesi, denge ve dengeleme 

kelimeleridir. Zihin, İlahî marifet, irade 

ibadet, kalp kaybı âleme açılır ve hisler İlahî 

sevgi ile dolarsa insan, vicdanlı olur kemal 

noktasına çıkar. Kuranda bu yaşam 

biçimine takva der. Allah ile ifade ettiğimiz 

sonsuzluk, mükemmellik, kutsal değerler 

yani marifet olmasa insan insanlıktan çıkar, 

alemde olan her şeyi anlamsız ve kaos 

görür. Demek imanı ve irfanı olmayanın 

vicdanı olmaz. Takva, insanın başta ruh ve 

kalbi olmak üzere bütün duygularını 

koruması ve geliştirmesi, manasına geliyor, 

takvanın kökü vikaye yani koruma demektir. 

Fıtrî ve tabii olan şeyler o kadar güçlüdür ki 

hiçbir şey onlara karşı gelemiyor. Mesela 

fıtrî bir yazılım olan evliliğe Allah'ın emri 

deniliyor. Burada Allah'ın emri vahiy 

tarzında gelen emir demek değildir. 

Evlilikteki Peygamberin kavli ile ifadesi de 

onun getirdiği yasalar ve hukuk 

çerçevesinde demektir. Demek insan bütün 

yaradılışıyla bütün duygularıyla bütün 

yaptıkları ile açıkça ve net olarak diyor ki 

benim için bir dayanak noktası (Allah'a 

iman) ve arzularımı içinde 

gerçekleştireceğim bir alan (medet noktası) 

yani ahrete iman olmazsa ben yok 

sayılırım.  İnsanda beş duyunun yanında 

insana şevk veren altıncı duyu olarak bir 

şaika, bir yerlere sevk eden yedinci bir duyu 

olarak saika duygusu vardır. Bunun gibi 

vicdan için derin ve geniş bir duygu daha 

vardır. Vicdan dediğimiz bu iç duygunun 

varlığı, dayanak ve medet noktası noktası 

vardır bunlara dayanmalıdır.  İnsanın aklî 

melekeleri bazen dursa da fıtrat ve vicdan 

asla fire vermez, asla susmaz ve asla 

durmaz. 

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu bahçesinde
Yüksekokul öğrencilerine yönelik olarak “Hamsi Şenliği” düzenlendi. 

GÜLBAHAR HATUN'DA NÖBET DEĞİŞİMİ

Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi, 2021-
2022 eğitim öğretim yılı 

için Okul Aile Birliği Genel Kurul 
toplantısı Fen Lisesi 
Pansiyonunun Konferans 
salonunda gerçekleştirildi. 
Divan Başkanlığını Ergin 
Şeref”in yaptığı toplantıda saygı 
duruşu ve istiklal marşının 
okunmasının ardından yönetim 
ve denetleme kurulu faaliyet 
raporları okundu ve ibra edildi. 
Yeni Yönetim ve Denetleme 
Kurulu üyeleri seçildi. Yönetim 
Kurulu toplantısı sonunda da 
Özer Aktaş Yönetim Kurulu 
başkanlığına, Fatih Sivri başkan 
yardımcılığına, Özer Alayoğlu 
sekreter üyeliğe, Sadık Aydın 
Muhasip üyeliğe, Murat Gürdal 
üyeliğe seçildi. Yönetim Kurulu 
toplantısında Okul Müdürü 
Kadri Alay yeni seçilen Yönetim 
Kurulu üyelerine okulun eğitim 
öğretim, ziki şartlar, okulun 
zayıf ve güçlü yönlerini anlattı. 
ALAY, “ 2021 YKS”de 
BAŞARIMIZ %26 “tir.
Okul Müdürü Kadri Alay, 
Yönetim Kurulu toplantısında, 
okulumuzun temel hede “İyi 
İnsan İyi Vatandaş”  
yetiştirmektir. Öğrencilerimizi 
topluma kazandırmanın 
mücadelesini veriyoruz. Evine 
gelen misare “Hoş geldiniz” 
demeyi bilmeyen gencin 
sorumluluğu ebeveynin ve 
eğitimcilerindir. Öncelik 
hedemiz eğitimdir. Öğretim 
açısından da güçlü bir kadroya 
sahibiz. Geçtiğimiz yıl pandemi 
nedeniyle uzaktan eğitim süreci 
içinde bile başarımız %26 ile 

Anadolu Liselerin Türkiye 
ortalamasının üzerindedir.
“65 MEZUN 17 
ÜNİVERSİTELİ”
Mezun 65 öğrencimizden 18 “i 
istedikleri Yüksek Öğretim 
Kurumuna yerleşti. Bu eğitim 
öğretim yılında 7 TYT, 8 AYT ve 
2 Türkiye Geneli Deneme 
Sınavı planladık. 3 Deneme 
bitti. Önümüzdeki günlerde 
Türkiye Geneli Deneme sınavı 
var. Öğrencilerimiz çeşitli Özel 
Eğitim Kurumlarına devam 
ederken okulun imkanları ile 
açtığımız kursa da 68 öğrenci 
müracaat etti. Burada bir konu 
var ki bizi rahatsız ediyor. 
Velilerimiz bizden son sınıftaki 
öğrencilerinin sürekli Deneme 
Sınavı yapılmasını, bazı 
derslerin kaldırılmasını talep 
ediyor ki bu mümkün değildir. 
Öğrencilerimiz sürekli yapılan 
Deneme Sınavı soruları ile 
üniversiteye hazırlanamazlar. 
Son sınıfın konuları ne olacak? 
Sadece evde hazırlanan 
öğrenciler var. Onlar son sınıfın 
konularını nereden öğrenecek? 
Biz devlet kurumuyuz. Özel 
sektör anlayışı ile çalışamayız ” 
dedi. Okulun ihtiyaçlarını 
anlatan Müdür Alay “ İŞKUR, bu 
yıl Temizlik ve Güvenlikçi 
vermedi. Bu konuda sıkıntımız 
var.” dedi.
“YENİ BAŞKAN AKTAŞ” 
Başkan Aktaş: “Bizleri bu 
göreve layık gören değerli 
velilerimize, yönetim kurulu 
arkadaşlarıma, okul idaresine 
ve öğretmenlerimize teşekkür 
ediyorum. Okul Aile Birliğinde 
görev alan eski arkadaşlarımıza 

da yaptıkları çalışmalar 
dolayısı ile teşekkür 
ediyoruz. Bu öğrenciler 
hepimizin. Bu nedenle 
Yönetim Kurulu 
üyelerinden başlamak 
üzere veliler olarak 
yükü paylaşmalıyız. Biz, 
yönetim Kurulu olarak 
1.000 TL bağış 
yapıyoruz. Velilerimizin 
ekonomik sıkıntılarını 
da göz önüne alınarak 
bu yıl velilerimizden 50 
TL alınmasını 
kararlaştırdık. 
Okulumuzun bütün 
ihtiyaçları için destek 
vermeye hazırız.” Dedi.
“BAŞKAN AYDIN 
TEŞEKKÜR ETTİ”

Okul Aile Birliği Başkanlığını 
devreden Sadık Aydın; “Biz 
Veliler olarak her birimiz 
kendimizi okulumuzun ailesinin 
birer ferdi olarak görüyoruz. 
Canımızdan çok sevdiğimiz 
çocuklarımızın okulumuzda 
şefkat dolu öğretmenlerin 
ellerinde geleceğe en iyi bir 
şekilde hazırlandıklarına 
inanıyoruz ve bunu sürekli 
gözlemliyoruz. Bu Pandemi 
döneminde tüm zorluklara 
rağmen okul yönetiminin ve 
öğretmenlerimizin 
çocuklarımızın eğitimine-
öğretimine katkı sunmak için ne 
kadar çaba harcadıklarına şahit 
olduk. Buradan hepsine veliler 
ve şahsım adına teşekkür 
ediyorum. Ayrıca görev sürem 
içerisinde uyum içerisinde görev 
yapmaktan onur ve mutluluk 
duyduğum Okul müdürümüz 
Sayın Kadri Alay, Müdür 
Yardımcılarımız İbrahim İlhan 
Kalyoncu, Ali Yücel Yıldız, 
öğretmenlerimiz, yönetim 
kurulunda görev yaptığım 
arkadaşlarım başta olmak 
üzere, okulumuzun her türlü 
sıkıntısında yanımızda olup 
bizlere destek olan Sayın 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya, Eski Milli 
Eğitim Müdürümüz Samim 
Aksoy'a, İlçemizdeki 
işadamlarına, esnaarımıza ve 
gönlü bizimle olan herkese 
yardımlarından ve katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Yeni 
seçilen başkanımız ve 
yönetimine de görevlerinde 
başarılar diliyorum dedi.”

CHP'DEN TÜİK'E TEPKİ: "BUNCA İNSANIN
EKMEĞİYLE NASIL OYNARSINIZ?"
Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulunda
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)  yer aldığı bütçe görüşmelerinde söz aldı.

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, TBMM Genel Kurulunda 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 
(TÜİK)  yer aldığı bütçe 
görüşmelerinde söz alarak, 
“çarşı pazar ateş pahası, zamlar 
yağmur gibi yağıyor, marketler 
ve benzin istasyonları yat 
değiştirmeye yetişemiyor ama 
TÜİK'e göre enasyon yüzde 
21,3. Siz milletin aklıyla alay mı 
ediyorsunuz?” dedi.  CHP 
Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, Hazine ve Maliye Bakanı 
Nurettin Nebati ile Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş'un da 

bulunduğu bütçe görüşmesinde 
yaptığı konuşmada TÜİK'in 
belirlediği düşük enasyon 
nedeniyle işçinin, emeklinin ve 
memurun ekmeğiyle 
oynandığını ifade etti.
“BUGÜN GERÇEK 
ENFLASYON YÜZDE 
60'LARDA”
Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda 
yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “Çarşı pazar ateş 
pahası, zamlar yağmur gibi 
yağıyor, marketler ve benzin 
istasyonları yat değiştirmeye 
yetişemiyor ama TÜİK'e göre 
enasyon yüzde 21,3. Siz 

milletin aklıyla alay mı 
ediyorsunuz? Bugün 
ülkemizde gerçek enasyon 
yüzde 60'lardadır." 
“TÜİK İŞÇİNİN, EMEKLİNİN, 
MEMURUN EKMEĞİYLE 
OYNUYOR”
“TÜİK'in açıkladığı enasyon 
rakamlarının çarşıyla, pazarla 
ve ülke gerçekleriyle alakası 
yoktur ve ne acıdır ki 
açıklanan bu yalan yanlış 
enasyon rakamları esas 
alınarak işçimizin, 
emeklimizin ve 
memurlarımızın maaşlarına 

yapılacak zamlar 
belirlenmektedir.”
“DEVLETİN KAPISINI 
MİLLETE NASIL 
KAPATIRSINIZ?”
“TÜİK'e soruyorum: Siz bunca 
insanın ekmeğiyle nasıl 
oynarsınız? Sizde hiç vicdan 
yok mu, Allah korkusu yok mu? 
Ayrıca, TÜİK, devletin ve milletin 
bir kurumudur. Siz bu kurumu 
babanızın çiftliği gibi nasıl 
yönetirsiniz? Siz hangi hakla, 
hangi gerekçeyle ve kimden 
aldığınız talimatla devletin 
kapısını millete kapatırsınız?”

Vakfıkebir İlçesi Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi,  Okul Aile Birliği
Genel Kurul Toplantısı velilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. 
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VEFAT EDEN ÖĞRETMENLER UNUTULMADI
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, "24 Kasım Öğretmenler Günü"
Kapsamında görevi başında vefat eden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret etti. 

V
akfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın ve 
beraberinde Fevziye İlk-

Ortaokulu Müdürü Murteza 
Kıran, Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu Müdürü 
Rahmi Durmuş, Sınıf 
Öğretmeni Mustafa Kemal 
Hindistan ve Milli Eğitim Özel 
Büro Öğretmeni Çetin 
Hacıfettahoğlu ile birlikte 
görevleri başında iken 
vefat eden merhum 
Mustafa Turupçu, 
merhum Engin Hindistan, 
merhum Ahmet Sabri 
Kurt, merhum Erkay 
Topkara öğretmenlerin 
kabirlerini ziyaret edip, 
Fatiha okuyup dua ettiler.  
“SİZLERİ HİÇ 
UNUTMAYACAĞIZ”
Vakfıkebir ilçesinde 24 
Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla görevleri 
başında hayatlarını 
kaybeden öğretmenler 
mezarları başında anıldı. 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, 
görevleri başında 
hayatlarını kaybeden 
meslektaşlarını 

Öğretmenler Günü'nde 
unutmadı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın yaptığı 
açıklamada, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü'nde eğitim 
camiasında görev almış ve 
görevleri başında ebediyete 
irtihal etmiş meslektaşlarını 
kabirlerinin başında anarak dua 
ettiklerini belirtti. Altın, Onların 
şahsında başta şehit 
öğretmenlerimizin hepsine ve 

bütün ahrete göç etmiş 
öğretmenlerimize ayrıca 
bizleri yetiştiren ve 
bugünlere gelmemize 
vesile olanların ahrete göç 
etmiş değerli 
büyüklerimizin hepsine 
Allah'tan rahmet diliyoruz. 
Hayatta olanlara sağlık ve 
afiyet diliyoruz. Başta 
ilçemizde görev yapan 
bütün öğretmenlerimiz, 
bununla birlikte ülkemizin 
her safında, köyünden 
kasabasına, şehir 
merkezinden en ücra 
noktasına kadar görevini 

en layığı ile bu vatana bir 
hizmet aşkı ile vatana bir vefa 
borcu duygusu ile hareket eden 
ve orada insan yetiştirmeye 
gayret eden bütün 
öğretmenlerimize görevlerinde 
başarılar diliyorum. Hepsinin 
öğretmenler gününü tebrik 
ediyorum. Aileleri ve sevdikleri 
ile huzurlu, mutlu ve başarılı 
yıllar diliyorum. “dedi.

AĞASAR'IN HAMARAT HANIMLARI
Kadın İstihdamının artırılmasına yönelik geliştirilen proje kapsamında Şalpazarı ilçesi Halk Eğitimi Müdürlüğünce
yöre kadınları Trabzon Hasır Bileziği'nin' yapımını hem öğreniyorlar hem de yeni ürünler ortaya koyuyorlar.

K
adın İstihdamının 
artırılmasına yönelik 
geliştirilen proje 

kapsamında Trabzon'un 
Şalpazarı ilçesi Halk Eğitim 
Müdürlüğünce ilçe 
merkezindeki Atatürk 
İlkokulunda açılan gümüş takı 
işlemeciliği kursuna katılan yöre 
kadınları Trabzon Hasır 
Bileziği'nin' yapımını hem 
öğreniyorlar hem de yeni 
ürünler ortaya koyuyorlar. Usta 
öğretiler Fatma Nazan Bahadır 
ve Fatma Akat kursu başarıyla 
tamamlayan kursiyerlerin 
evlerinde kurabilecekleri 
atölyelerle beraber hasır 
bilezik üretimi yaparak ev 
bütçelerine destek 
sağlayabileceklerini söyledi. 
Şalpazarı Halk Eğitim Müdürü 
Temel Dural da geçtiğimiz 
kasım ayında başlayan ve 440 
saat sürecek kursun 13 Ocak 
2022 tarihinde sona ereceğini 
belirtti. Dural “Evde boş oturan 
bayanlarımızı Hasır Bilezik ve 
Takı Tasarım yapım 
kursumuza bekliyoruz” dedi. 
Trabzon Hasır İşlemeciliği ve 
Takı Tasarım kursuna katılan 
kursiyerlerden Selvi Muhcu ise 

“Çalışmış olduğum kurumdaki 
iş yoğunluğumun oluşturduğu 
stres ve sıkıntıdan psikolojik 
olarak rahatlamak için takı 
tasarım kursuna katıldım. 
Burada iyi bir arkadaş ortamı 
oluşturduk ve herkes ile gayet 
güzel samimi bir ortamda 
birbirimiz ile yardımlaşarak 
güzel çalışmalar ortaya 
çıkarmaya çalışıyoruz. Katılmış 
olduğum bu kursta hem 
kendimiz dinlendiriyoruz hem 
beyin hem bedenen buraya 
gelmek benim için çok eğlenceli 

ve çok zevkli bir çalışma oldu. 
Burada öğrenmemize yardımcı 
olan kurs hocalarımıza çok 
teşekkür ederim. Kadınlarımız 
oturdukları evlerinde televizyon 
izleyerek kendi dünyalarına 
kapanacaklarına bu tarz 
kurslara gelsinler hem 
sosyalleşsinler hem de 
ürünlerin çıkartılmasını 
öğrensinler insan gerçekten bir 
şeyler öğrenerek yapmış 
olduğu çalışmaları görünce 
mutlu oluyorlar” ifadelerini 
kullandı.
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T
rabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
öğrencilere unutulmaya 

yüz tutmuş değerlerimizi, 
gelenek ve göreneklerimizi, 
kültürümüzü hatırlatmak ve 
öğretmek amacıyla yürütülen  
"Hayata Değer Kat" projesi için 
Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu öğrencileri Vakfıkebir'in 
kültürel mekanlarını ve 
değerlerini tanıtmak için yoğun 
çalışma içerisindeler. 
“Değerlerin kadar değerlisin'' 
sloganıyla öğrencilerin, sosyal 
kişisel gelişimini, duygusal 
zekâlarını geliştirmeyi 
hedefleyen Hayata Değer Kat 
Projesinde öğrenciler ellerinde 
afişlerle kah bir fırında, kah 
iskelede, kah taş binada kah 
şadırvanda video çekimleri 
yapıyorlar. Proje kapsamında 

başvurusu kabul edilen 
öğrenciler, her ay önceden 
belirlenmiş farklı görevleri 
yerine getiriyorlar.  Öğrenciler 
yerine getirdikleri görevleri 

sosyal medya hesabından 
paylaşıyorlar.  Mayıs ayına 
kadar sürecek proje sonunda 
öğrencileri birbirinden değerli 
ödüller bekliyor.

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu proje çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

KEMALİYE A.D. İLKOKULU
ÖĞRENCİLERİ HAYATA DEĞER KATIYOR

MİLLETVEKİLİ KALYONCU'NUN ACI GÜNÜ

A
nkara'da tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybeden MHP İzmir 

Milletvekili Prof. Dr. Hasan 
Kalyoncu'nun ağabeyi Doç. Dr. 
İsmail Hakkı Kalyoncu için 
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine 
bağlı Yalıköy'de öğle vakti 
cenaze namazı kılındı. 
Cenazeye MHP İzmir 
Milletvekili Prof. Dr. Hasan 
Kalyoncu'nun yanı sıra ailesi ve 
yakınları ile Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, MHP Malatya 
Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 
MHP İstanbul Milletvekili Hayati 
Arkaz, MHP Genel Merkez 
Yürütme Kurulu Üyesi Afşin 
Birben, Trabzon Büyükşehir 

Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Vakfıkebir 
Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı Mümin 
Nuhoğlu, AK Parti Trabzon İl 
Başkanı Sezgin Mumcu, MHP 
Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı 
Tarım, Trabzon İl Müftüsü 
Osman Aydın, İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük'ün yanı sıra 
belediye başkanları, daire 
amirleri, siyasi parti ve STK 
temsilcileri ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. Kılınan 
cenaze namazının ardından 
İsmail Hakkı Kalyoncu, 
Demirci Mahallesindeki aile 

kabristanlığında toprağa verildi. 
Merhuma Allah'tan rahmet, 
ailesine ve sevenlerine sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.

MHP İzmir Milletvekili Prof Dr. Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu (60), Vakfıkebir'de toprağa verildi.

SU ÜRÜNLERİ YİYORUM, SAĞLIKLI BÜYÜYORUM
“Su Ürünleri Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum" projesi kapsamında
Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu'nda program düzenlendi. 

V
akfıkebir Kemaliye 
Adnan Demirtürk 
İlkokulu'nda düzenlenen 

programa Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın, İlçe 
Jandarma Komutanı J. Ütğm. 
Mert Oğuztarhan,  İlçe Emniyet 
Müdürü vekili Merthan 
Çelikdağ, Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç, daire amirleri 
ve öğrenciler katıldı. Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başlayan 
programda Vakfıkebir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü 
Remziye Kuleyin'in açılış 
konuşması sonrası Su Ürünleri 
Yük. Mühendis Zahide Bulut'un 
katılımcılara balık tüketimi, 
faydaları ve yasal balık boyu ile 
ilgili bilgiler verdiği slayt 
sunumu ile son buldu. 

Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulunda yapılan programda 
öğrencilere balık avlanma 
şekilleri, balık avlanma 
boyutları ve balık çeşitleri ile 
ilgili detaylı bilgiler verildi. Balık 
avlanma boyutları içerikli, özel 
tasarlanmış cetveller gelen 
misarlere hediye edildi. 
“ONLAR BİZİM 
YARINLARIMIZ”
Projenin amacının; balığı sıkça 
tüketme imkanı bulunmayan 
çocuklara balık yedirmek ve 
onların sağlıklı gelişimine katkı 
sağlamak olduğunu dile getiren 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye Kuleyin, 
“Gerçekleştirdiğimiz bu projeyle 
amacımız sağlıklı bir neslin 
yetişmesine katkıda bulunmak 
ve balığı sık tüketme imkanı 
bulunmayan bölgelerdeki 
çocuklarımızı su ürünleri 
hakkında bilgilendirmek. Çünkü 

tüm çocukların büyüme 
süreçlerinde balığın içerdiği 
Omega 3'ü ve balıkta bulunan 
diğer vitamin ve mineralleri 
almaları gerekiyor. Bugün ne 
kadar doğru ve yeterli 
beslenirlerse yarın o kadar 
sağlıklı olurlar. Çünkü onlar 
bizim yarınlarımız. Bir çocuğun 
sağlıkla gülmesi, dünyanın 
daha yaşanılabilir bir yer 
olması demek” dedi. Çocuklara 
balığın yararları sunumla 
anlatıldı.

DİN GÖREVLİLERİYLE TANIŞMA VE MÜZAKERE PROGRAMI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçeye bağlı Yalıköy Mahallesinde din görevlileriyle grup toplantısı gerçekleştirdi.

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, "Kitap 
Oku-Yorum" projesi 

kapsamında din görevlileriyle 
gruplar halinde gerçekleştirdiği 
tanışma, sohbet ve müzâkere 
programlarına Yalıköy 
Mahallesinde devam etti. 
Yalıköy Mahallesi Merkez 
Camii Kütüphanesinde 
yatsı namazı sonrası bölge 
din görevlileriyle bir araya 
gelen Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
"Kitap Oku-Yorum" projesi 
kapsamında, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm 
Araştırmaları Merkezi 

(İSAM) tarafından yayına 
hazırlanan İbrahim Kalın'ın 
"İslâm ve Batı" isimli kitabını 
din görevlileriyle müzâkere etti. 
Sohbet ortamında gerçekleşen 
ve din görevlilerinin kitaptan 
edindikleri bilgilerden 

çıkardıkları sonuçları 
yorumlayıp paylaştıkları 
müzâkere programı, tanışma 
faslının ardından, ikram ve 
karşılıklı sohbetten sonra Asr 
sûresi tilâveti, meâli ve tefsiri ile 
sona erdi.

HAYATA DEĞER KATAN GENÇLER
Vakfıkebir Fen Lisesi öğrencileri, Trabzon MEM Arge Biriminin düzenlediği "Hayata Değer Kat"
projesi kapsamında Vakfıkebir Belediye Başkanı Sayın Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.            

akfıkebir Fen Lisesi 

Vöğrencileri, Trabzon 
MEM Arge Biriminin 

düzenlediği "Hayata Değer 
Kat" isimli projeleri 
kapsamında İlçe Belediye 
Başkanı Sayın Muhammet 
Balta'yı makamında ziyaret 
ettiler.   İngilizce öğretmeni 
Canan Öz Uzunosmanoğlu ve 
Müdür Yardımcısı Fatih Birinci 
eşliğinde gerçekleştirilen 
ziyarette öğrenciler, projenin 
Aralık ayı etkinlikleri 

kapsamında yapmış oldukları 
"Kurumsal bir yöneticiye 
ziyaret gerçekleştir; 
sorunlarını, taleplerini ilet" 
etkinliği çerçevesinde yapmış 
oldukları anketin sonuçlarını 
Belediye Başkanına ilettiler. 
Öğrenciler ile yakından 
ilgilenen Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, öğrencilerin 
sorularını tek tek yanıtlayarak 
geleceğimizin teminatı 
gençlerimizin her zaman 
yanında olduğunu belirtti. Üç 

yıldır sürdürülen projenin 
amacı, öğrencilerimize 
unutulmaya yüz tutmuş 
değerlerimizi, kültürümüzü, 
gelenek ve göreneklerimizi 
öğretmek, hatırlatmak ve 
aşılamaktır. "Değerlerin kadar 
değerlisin" sloganıyla 
öğrencilerin sosyal, kişisel ve 
duygusal zekalarını 
geliştirmeyi hedefleyen bu 
projede görev alan tüm öğrenci 
ve öğretmenlerimizi tebrik 
ediyoruz.

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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TRABZONSPOR,
ANTALYASPOR
DEPLASMANINDA
İLK KEZ MAĞLUP
OLDU: 2-1

S
por Toto Süper Lig'in 16. 
haftasında Antalyaspor 
Trabzonspor maçı ile bir 

seri daha son buldu. Antalyaspor 
Trabzonspor maçını 2-1 
kazanarak Karadeniz Devinin 
galibiyet ve namağlup 
unvanlarına son verdi. 
Trabzonspor'un müsabakadaki 
tek golünü maçın 24. dakikada 
Cornelius'dan attı. Antalyaspor 
gollerini ise 33. dakikada 
penaltıdan Fredy ve 72. dakikada 
Dorukhan'ın kendi kalesine att. 
Trabzonspor maçın bu sonucu ile 
Süper Lig'deki ilk yenilgisini almış 

oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 
Süper Lig'de 27 maç sonra 
mağlubiyet almış oldu. Aldığı 
kritik galibiyetle Antalyaspor 
puanını 21'e yükseltirken, lider 
Trabzonspor 39 puanda kaldı.  
Trabzonspor Süper Lig'in 17. 
haftasında sahasında Hatayspor 
ile Antalyaspor ise deplasmanda 
Konyaspor ile karşı karşıya 
gelecek.
"İŞ KAZASI”
Maçın ardından düzenlenen 
basın toplantısında konuşan 
Avcı, "Biz oyuna bireysel olarak 
da, oyun olarak da iyi 

başlayamadık. Rakibin ne 
oynadığını biliyoruz, onlar bizim 
ne oynadığımızı biliyor. 
Planlarımızı karşılıklı sahanın 
içinde uygulamaya çalıştığımızda 
hem oyun organizasyonu olarak 
hem bireysel olarak sahaya bunu 
yansıtamadık. Ona rağmen fırsat 
önümüze geldi. Duran toptan 
fırsat yakaladık. Ama penaltı golü 
ile geriye düştük. Devre arası bir 
iki tane formasyonunda değişiklik 
yaptık, zaman zaman oyuna 
girdik, zaman zaman giremedik. 
Kendi kalemize attığımız bir golle 
mağlup olduk. İlk defa 

deplasmanda kaybettik. 
Namağlup şampiyon olacağız 
demedik. Nasıl 3 puan 
kazanıyorsak, bugünde 3 puan 
kaybettik" diye konuştu. 
Antalyaspor'un galibiyetini tebrik 
eden Avcı, "Ama bunu daha iyi 
hale getirmek için hem 
performans hem oyun olarak 
davetiye çıkardık. Onun için bir iş 
kazası diyebiliriz. Bir 3 puan 
kaybettik. Buradan neler 
çıkartabiliyoruz, bunun üzerinde 
çalışıp cumartesi saat 16.00'da 
taraftarımızı maça bekliyoruz. 
Ondan sonraki sürece yine 

devam edeceğiz" ifadelerini 
kullandı.
“BUGÜN SADECE 3 PUAN 
KAYBETTİK”
Trabzonspor'un aldığı yol ve 
hedeflerinin sorulması üzerine 
Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un 
bugün geldiği nokta, bütün 
rekorları kırarak, ilk defa 
deplasmanda maç kaybettik. 
Rakibe de saygı göstermek 
lazım. Parçadan bütüne harika 
işler yaparak gidiyor bu takım. 
Dünyanın en iyi takımları üst 
üste kaybediyor. Bugün sadece 
3 puan kaybettik. Hiçbir şey 

kaybetmedik. Bugün 3 puan 
kaybettik yolumuza devam 
edeceğiz" değerlendirmesini 
yaptı.

V
akfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür 
Küçük, "Kitap 

Oku-Yorum" projesi 
kapsamında din 
görevlileriyle gruplar 
halinde gerçekleştirdiği 
tanışma, sohbet ve 
müzâkere 
programlarına merkez 
ve yayla camilerinde 
görev yapan din 
görevlileriyle devam 
etti. Merkez Ensar 
Camii'ndeki buluşma 
akşam namazını 

müteakip caminin 
yanındaki oturma 
salonunda 
gerçekleştirildi. 
Buluşmaları hizmetin 
bir parçası olarak 
gördüğünü belirten İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
"Tanışmak, kaynaşmak 
ve aynı zamanda 
okunan kitapları 
mütâlaa etmek, 
yorumlamak, kir 
teatisinde bulunmak, 
kadîm meseleleri 
tartışmak ve 

çıkardığımız sonuçları 
birlikte müzâkere 
etmek amacıyla bu 
buluşmaları 
gerçekleştiriyoruz. 
Okuyacağız, 
yorumlayacağız ama 
esas maksat bir araya 
gelmek ve 
sorunlarımızı 
konuşmaktır. İnsanları 
aydınlatabilmemiz için 
önce bizim aydınlanma 
yolunda çaba ve gayret 
içerisinde olmamız ve 
sürekli kendimizi 

yenilememiz, güncel 
bilgilere vâkıf 
olmamız 
gerekmektedir." 
sözlerine yer verdi. 
Müftü Küçük, 
kıldırdığı yatsı 
namazı ve okuduğu 
aşr-ı şerif ve 
meâlinin ardından 
devam eden 
programda, din 
görevlilerinin 
okuduğu Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm 

Araştırmaları Merkezi 
(İSAM) tarafından 
yayına hazırlanan 
İbrahim Kalın'ın "İslâm 
ve Batı" isimli kitaptan 
edindikleri bilgiler 
ışığında çıkardıkları 
sonuç ve yorumları 
dinledi, kir ve 
kavramlar mütâlaa 
edildi. Program, 
tanışma faslının 
ardından Asr sûresi 
tilâveti, meâli ve kısa 
tefsiri ile sona erdi.

V
akfıkebir 
Deregözü 
Ortaokulu 

öğrencileri Trabzon İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
Çocuk Akademisi 

tarafından düzenlenen 
Astronomi ve Uzay 
Bilimleri Eğitimine 
katıldı. Öğrencilere 
eğitimi Ege 
Üniversitesi Gözlem 

Evi Müdürü Doç. Dr. 
Hasan Ali Dal verdi. 
Eğitim çevrimiçi olarak 
üç gün sürdü. 
Eğitimde öğrencilere 
birinci gün Güneş 

sisteminin oluşumu, 
güneş ve yapısı 
hakkında bilgi verildi. 
İkinci günün konusu 
ise karasal 
gezegenler ve dev 
gaz gezenlerin 
özellikleri idi. Eğitimin 
son gününde ise 
uydumuz Ay'ın 
özellikleri, kara 
delikler ve solucan 
delikleri hakkında bilgi 
verildi. Öğrencilerin 
merak ettiği konularda 
soru sorma imkânı da 
bulduğu eğitimde 
öğrenciler astronomi 
ve uzay konusunda 
pek çok yeni bilgi 
öğrendiler.

PSİKİYATRİ DOKTORU GÖREVE BAŞLADI
Vakfıkebir Devlet Hastanesi uzman doktor kadrosuna yeni
bir doktor daha ekleyerek uzman hekim kadrosunu çoğaltıyor.

Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi 
yönetimi bölge 

hastanesi konumunda 
olan Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde hastalara 

daha kolay ve rahat 
hizmet verebilmek 
için çalışmalarına 
aralıksız devam 
ediyor. Bu çalışmalar 
neticesinde uzman 
doktor sayısını da 
artırarak hastalara 
daha verimli hizmet 
vermek için Psikiyatri 
doktorunu da hastane 
kadrosuna dahil 
ettiler. Bu doğrultuda 
Psikiyatri Uzm. Dr. 
İrem Traş Vakfıkebir 
Devlet Hastanesinde 
görevine başladı.
Uzm. Dr. İrem Tıraş 
Kimdir?
1991 yılında Antalya 
İlinde doğdu. 2005-

2009 yılları arasında 
Antalya Anadolu 

Lisesini bitirdi. 2009 
yılında girdiği Akdeniz 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden 2016 
yılında mezun oldu. 
2016-2017 yılları 
arasında bir yıl Uşak 
Toplum Sağlığı 
Merkezinde görev 
yaptı. 2017-2021 yılları 
arasında Akdeniz 
Üniversitesinde 
Psikiyatri uzman 
doktoru ünvanı alarak 
mezun oldu. Cinsel 
terapi temel eğitim ve 
bilişsel davranışçı 
terapi temel eğitim 
Uzm. Dr. İrem Tıraş 
2021 Aralık ayından 
itibaren Vakfıkebir 
Devlet Hastanesinde 
göreve başladı.

MERKEZ VE YAYLA CAMİİ
GÖREVLİLERİYLE MÜZÂKERE
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, merkez ve yayla camilerinde görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

ASTRONOMİ VE UZAY EĞİTİMİ

“TUTUM YATIRIM VE YERLİ MALI HAFTASI"
Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu sınıflarında
Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası için çeşitli etkinlikler
yapılırken, Türk Malları kullanmanın önemi ve tutumluluğun
ne kadar gerekli olduğu bilgisi öğrencilere aktarıldı.

"Tutum Yatırım ve Yerli 
Malı Haftası" 
etkinliğine,  öğrencilerle 
birlikte Kaymakamımız 
Sayın Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye 
Başkanımız Sayın 

Muhammet Balta, Milli 
Eğitim Müdürümüz 
Sayın Ahmet Altın ve 
daire amirleri katılarak 
öğrencilerin 
etkinliklerini izlediler. 2. 
Sınıf öğrencilerinin 

meyve ve sebzeleri 
tanıtan drama gösterisi 
ile ülkemizde yetişen 
ürünlerin çeşitliliği 
vurgulanırken, 
ardından söylenen 
neşeli şarkılarla tutumlu 

olmanın önemi 
konusu bir kez 
daha dile getirildi. 
Ardından öğrenciler 
ülkemizde yetişen 
sebze-meyveleri, 
kuruyemişleri, 
evlerinde özenle 
hazırladıkları pasta 
ve börekleri 
birbirleri ile 
paylaşıp, 
beslenmelerini 
yaparak, yerli malı 
haftası etkinliklerini 
sürdürdüler. Hafta 
boyunca sınıarda 

tutum, yatırım ve Türk 
Malları hakkında bilgiler 
verildi, şiirler okundu, 
konuşmalar yapıldı yerli 
malının önemi 
kavrandı.

“BU MAĞLUBİYET
NAZAR BONCUĞU

OLSUN”

Spor Toto Süper Lig'in 16.
haftasında lider Trabzonspor,
Antalyaspor deplasmanına
konuk oldu.  Mücadele ev
sahibinin 2-1 üstünlüğü ile sona
e r d i .  L i d e r  Tr a b z o n s p o r,
27 maçlık yenilmezlik serisinin
ardından ilk kez yenildi.
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar
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0462 841 44 05
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0462 851 01 01 0505 628 87 88
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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

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

dönercim
recep usta

recep usta
kebapcım


