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VAKFIKEBÝR'DE  COÞKUSUKURTULUÞ

“14 Şubat ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü
birliğin beraberliğin ve kardeşliğin daha da pekiştiği günlerdir. 
İşgal günlerinde vatan savunmamızda emeği geçenleri bir kez
daha hatırlıyor, rahmetle anıyoruz.”

EÐÝTÝMÝN GELECEÐÝ ÇALIÞTAYI YAPILDI
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitimin kalitesini
artırmak amacıyla 'Vakfıkebir'de Eğitimin Geleceği Çalıştayı' yapıldı. 

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Koop. Başkanı Hasan Topaloğlu ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı
İsmail Hakkı Çobanoğlu ilçede başlatılan kampanyaya destek çağrısında bulundular. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

ÝNDÝRÝLDÝ MÝ?
Temel gıda maddelerinin KDV oranları 
%8'den %1'e indirildi.
Acaba indirildi mi?
Marketler uygulamayı başlattı mı?
Fiyatlara %7 indirim yansıdı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
duyurmuştu…
Akabinde bu indirimin geçen hafta başı 
Pazartesi günü yatlara yansıtılacağını 
söyledi…
Duyurulduğu an bazı ürünlere %7 zam 
uygulandı…
Hafta başı olduğunda gelen zammı 
indirerek, sanki indirim yapılmış gibi 
gösterildi…
Buna ne denir siz karar verin…
Üç hari marketlerin bu indirimi yapmadığı 
konuşuluyor…
Tüketici marketlere gittiğinde herhangi bir 
indirim olmadığını söylüyorlar…
Tüketici kandırılıyor mu?
Bir açıklama yapılıyor.
Ardından o indirim kadar zam uygulanıyor.
Bu tür insanlar neyin kafasını yaşıyorlar 
anlamış değilim…
Bu insanların gözünü para bürümüş 
kısaca. İnsanlarımız/tüketicimiz göz göre 
göre sömürülüyor...
E-Devlet üzerinden artık şikayet bildirimi 
açıldı. Gördüğünüz herhangi bir üründe 
indirim uygulanmamışsa, şifreniz ile giriş 
yapıldıktan sonra direkt olarak oradan 
şikayet edebildiğinizi unutmayınız…
********************
Merdiven altı ürünlere dikkat…
Vakfıkebir'de üretiliyor deniliyor ama 
merdiven altı üretim çok…
Tereyağı ve benzeri ürünleri alırken nelere 
dikkat edilmeli…
Etiket ve etiketin üzerinde yazanlara 
dikkat…
Vakfıkebir'de yeni gündeme gelen bazı 
markalara dikkat edilmeli…
Ne olduğu belli olmayan merdiven altı 
üretim yapılarak, piyasaya sürülüyor…
Ürün alırken dikkat edelim, bilinmedik 
ürünleri almayalım…
Bundan birkaç yıl önce pazardan köylü 
kadınların yapmış olduğu bir tereyağı 
alınmıştı. Kargo ile gönderilmişti. 
Tereyağının içine gizlenmiş 100-200 gr 
arası kalın tuz tespit edilmişti. 100-200 gr 
tereyağı insanı ne kadar zengin eder değil 
mi?
Sahtekarlık böyle bir şey…  
********************
Sokak hayvanları ile vatandaşın başı 
belada…
Her hafta yazıyoruz…
Her bu olayı yazışımızda iyi yönlü tebrikler 
alıyoruz ama sonuca bir türlü 
ulaşamıyoruz…
Geçen haftalarda Vakfıkebir'de bir kadına 
sokak köpekleri saldırmıştı. Bu saldırma 
neticesinde birkaç ısırıkla kurtarıldı…
Bu tür olaylar neden yaşansın ki?
Okulların zili çaldı.
Çocuklarımız okullarına giderken bile 
tereddüt ediyorlar/korkuyorlar…
Çocuklarımız neden korkarak okullarına 
gitsinler ki…
Sokak köpeğinin bazıları ağızlarından 
salyalar akıyor bazıları ise sürekli 
kaşınıyor…
Hastalıklı oldukları apaçık ortada…
Bir şey yapılıyor mu hayır…
Vakfıkebir Kurtuluş günü programda bir 
sokak köpeği vardı. Bu köpeğin tüyleri 
dökülmüş ve sürekli kaşınıyordu.
Hayvanlara zulmü bırakıp onları, 
çocuklarımızı, vatandaşlarımızı rahata 
kavuşturmamız gerektiğini düşünüyorum… 

alıştay'a TBMM Çevre ÇKomisyonu Başkanı, 
AK Parti Trabzon 

Milletvekilimiz Muhammet 
Balta, Vakfıkebir 
Kaymakamımız Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, İl 
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin 
Burak Fettahoğlu, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 
Emekli ilçe Milli Eğitim 
Müdürleri, okul müdürleri, 
öğretmenler ve Öğretmen 
Temsilcileri, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanı, Esnaf 
Odası Başkanlığı, Muhtarlar 
Birliği Başkanı ve Eğitim 
Öğretim Sendika Temsilcileri 
gibi STK temsilcileri katıldı. 
Vakfıkebir Uygulama 
Otelinde düzenlenen çalıştay 
da açılış konuşmasını İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Altın Yaptı.
“İLÇEMİZİN GEÇMİŞİ İLE 
GURUR DUYUYORUZ”
Çalıştayın açılış konuşmasını 
yapan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın,  
Vakfıkebir İlçesi'nde tarihten 
bu güne kadar gelen süreçte 
eğitim faaliyetlerinin 
tarihçesini anlattı. Müdür 
Altın, Asil bir geçmişiyle gurur 
duyduğumuz ilçemizde, 1894 
yılında ilk açılan okul, eski 
caminin hemen kuzeyinde 
yer alan Özel Rüştiye 
Mektebidir. 1902 yılında, aynı 
yerde bu kez ilkokul 
açılmıştır. Bunun yanında 
bugünkü özel idare binasının 
olduğu yere Garp Okulu ve 
tarım binasının olduğu yere 
de Şark Okulu adında yeni 
okullar yapılmıştır. Tüm 
okullarımızda, 1916 yılında 
başlayan Rus işgaline kadar, 
eğitim-öğretime devam 
edilmiştir. İki yıl ara verilen 
eğitim öğretim faaliyetleri, 
bağımsızlık mücadelemizin 
kazanıldığı 14 Şubat 1918 
tarihinden sonra yeniden 
başlamıştır. Bugün bir araya 
gelme sebebimiz; ilçemizde 
hali hazırda eğitim-öğretim 
hizmetlerinden faydalanan 
öğrenci-yetişkin yani tüm 
halkımız için daha nitelikli, 
daha verimli bir yaklaşımla, 
çağın gereklerine uygun 
eğitim ortamlarını oluşturarak 
yeni nesile aktarabilmek için 
neler yapabiliriz? sorusuna 
yanıt bulmaktır. O zaman, 
hep birlikte, Vakfıkebir eğitimi 
için neler yapalım? 
Çocuklarımızın ve halkımızın 
mutluluğu için neyi, nasıl 
hayata geçirelim? Sorularına 
yanıt arayalım. Konuları 
ciddiyetle, içtenlikle ele 
alacağımıza, yararlı 

sonuçlara ulaşarak omuz 
omuza yola koyulup başarılı 
çalışmalara imza 
atacağımıza inanıyorum. 
Niyetimiz halis, gayretimiz 
geleceğimiz için. Rabbimin 
izniyle çalıştayımız hayırlara 
vesile olacaktır dedi.
“EĞİTİMİN 
KONUŞULDUĞU BİR 
TRABZON OLMASI 
ARZUSUNDAYIZ”
Açılışta konuşma yapan 
Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürü Hüseyin Burak 
Fettahoğlu, "Göreve 
başladığımız gün bir şey 
ifade ettik; bizler bu şehrin 
her köşesinde, her 
noktasında eğitimin 
konuşulacağı bir Trabzon 
olması arzusuyla görevimize 
başladık. Bugün de buna çok 
yakinen şahit olmak bizlere 
çok büyük bir mutluluk 
veriyor. Göreve başladığımda 
kıymetli meslektaşlarıma 
şöyle bir tanışma yazısı 
yayınlamıştım: Bu şehrin 
evlatlarına, çocuklarına bir 
projeniz, bir faydanız, bir 
etkinliğiniz, bir sözünüz, bir 
kriniz olduğunda kimden 
gelirse gelsin hiç önemli 
değil, her daim, her zaman 
kapımız sizlere açıktır. 
İlimizde göreve geldiğimiz 
günden beri oluşturduğumuz 
projelerimizden özellikle 
"Okursuz Kütüphane 
Kalmasın" ve yakın bir 
zamanda basına 
açıklayacağımız "Trabzon 
Veli Akademisi" bu şehrin en 
önemli iki projelerinden biri 
olacak. Eğitimin Geleceği 
Çalıştayı da bizim 
beklentilerimizin yürürlüğe 
girdiğinin bir göstergesidir. 
Baştan beri söylediğimiz gibi 
şehrin her yerinde eğitim 
konuşulsun istiyoruz; 
çocuklarımızın, ülkemizin 
yarınlarına yönelik hayallerini 
gerçekleştirmeleri için bizlerin 
onları her şekilde 
desteklemesi gerektiğini 
düşünüyorum. Çalıştay'ımıza 
destek olan Sayın 
Milletvekilimize, Sayın 
Kaymakamımıza Sayın 
Belediye Başkanımıza ve 
tüm katılımcılara çok çok 
teşekkür ediyor, saygılarımı 
sunuyorum." dedi.
“BU ÇALIŞTAYDA SÖZLER 
ARTIK SİZİN”
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, çalıştayda yaptığı 
selamlama konuşmasında, 
yerel yönetimler olarak bizler 
Milli Eğitim Müdürümüzle 
zaman zaman bir araya 
geliyoruz. Bize düşen 
sorumluluklar varsa onları 

yerine getirmek için gayret 
gösteriyoruz. Elbette yerel 
yönetim ayağı, bakanlık 
ayağı olan işler oluyor. Son 
olarak yaptığımız bir 
toplantıda Sayın Vekilimize 
bazı konuları arz ederken 
hem ilçe milli eğitim 
müdürümüze hem de bize 
şunu söylemişti. Bu konuları 
parça parça değil, 
Vakfıkebir'de bir çalıştay 
yaparak neler yapabiliriz ve 
tüm sorunlarımız nelerdir. Bir 
bütün yaklaşımla 
öğretmenlerimiz ne 
düşünüyor, Okul idaresi, okul 
aile birliği ve veliler neler 
düşünüyor diye toptan bir 
yaklaşımla bakanlık ve il milli 
eğitim bazında bu işleri daha 
iyi takip ederiz diyerek yola 
çıktık ve buradaki çalıştayda 
sözler artık sizin. Sizin ortaya 
koyacağınız sorunlar ve 
çözüm önerileri 
doğrultusunda bizde kendi 
üzerimize düşenler varsa 
yapacağız bakanlık ve il 
nezlinde olan çalışmaları hep 
birlikte takip edeceğiz dedi. 
“EĞİTİM ÇOK BOYUTLU 
BİR İŞ”
Vakfıkebir Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Bu krin 
oluşmasına hayata 
geçirilmesine vesile olan 
Sayın vekilimize yürekten 
teşekkür ediyorum. Eğitimin 
tüm sorunlarını bir masada 
bilenler tarafından istişare 
edilmesi ve tespit edilmesi 
çok önemli. Eğitim çok 
boyutlu bir iş. Sorunu bilen 
bence çözümü de en iyi 
bulacak kişidir. Sorunları 
sadece ziki anlamda 
görmemek lazım. Bizim 
temel sorunumuz iyi insan 
yetiştirememek. Bir makam 
ve para sahibi değil toplumun 
tüm kademelerinde iyi insana 
ihtiyacımız var. 15 Temmuz 
gibi bir süreç geçirdik. 
Unutmamalıyız. Devletin 
kılcal damarlarını yaramaz 
kişilerin, hain kişilerin ülkeyi 
nereye getirebileceğini hep 
beraber müşahede ettik. Bu 
çok boyutlu eğitim sürecinde 
öğrencimiz, öğretmenimiz, 
velilerimiz ve yerel 
yöneticilerimiz, STK'larımız 
hep beraber âdete aynı 
çiviye farklı keserlerle 
vurmalıyız ki bu gençlerimiz 
inşallah gelecekte güzel bir 
noktaya ulaşsın diye. 
Sizlerden beklentimiz 
öğrencilerimize dokunun. 
Öğrencilere iyi insan nasıl 
olur, dürüst insan nasıl olur 
topluma ve kendisine nasıl 
faydalı olur bu noktada ciddi 
tavsiyelere ve rol modellere 

ihtiyaçları vardır. Bu ülke ve 
millet adına bir şeyler 
yapabilir miyiz? Asıl olan 
millet dolayısıyla 
heyecanımızı muhafaza 
ederek hareket etmeliyiz. Bu 
sürece katkı veren herkese 
ve çalıştayın kir önderliğini 
yapan Sayın vekilimize 
teşekkür ediyorum dedi.
Eğitim ile alakalı yapılan 
toplantılar beni en fazla 
heyecanlandıran 
toplantılardır diyen TBMM 
Çevre Komisyon Başkanı ve 
Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, çalıştay 
paydaşlarına seslendi. 
“HEYECANI OLMAYAN 
İNSANDAN BAŞARI 
BEKLEYEMEZSİNİZ”
Milletvekili Balta,  Yatırımları, 
yoları ve ziki mekânları 
yaparsınız para kazanırsınız 
ama iyi insan, eğitimli insan 
vatanını ve milletini, 
bayrağını seven insan 
yetiştirmedikten sonra bir 
ülkenin geleceği karanlıktır. 
Geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizi yetiştirecek olan 
öğretmenlerimiz kanaat 
önderleridir. Geleceğe yön 
veren insanlardır. Bir 
öğretmen dünyanın en iyi 
öğretmeni olsa da çocuk 
evden aileden sorunlu 
çıkmışsa, babası tarafından 
azarlanmışsa, annesi 
tarafından dövülmüşse, 
morali bozuksa bu gün 
dünyanın en iyi öğretmeninin 
ders anlatması ona hiçbir şey 
ifade etmez. Paydaşların 
karşılıklı iletişime geçmesi 
lazım. Heyecanı olmayan 
insandan başarı 
bekleyemezsiniz. Trabzon'da 
Trabzonspor kadar 
eğitiminde konuşulması 
lazım. Bu çalıştay sonucunda 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
eğitimle alakalı gelecekte 
belirlenecek yol haritasını 
ortaya çıkartacak. Yol haritası 
belirlendikten sonra bizi de 
sorgulayabilirsiniz. Burada 
ihtiyaçlar ve talepler belli 
olacak bizlerde onları alarak, 
her altı ayda bir ya da yılda 
bir bu işin tekrarı yapılıp 
bizlerde hesap vereceğiz, 
sorgulayacağız, biz ne yaptık 
siz ne yaptınız. Bu toplantılar 
neticesinde değerlendirme 
yaparak ne kadar yararlı oldu 
bilmeliyiz. 
“VATANINA, BAYRAĞINA, 
ÜLKESİNE SEVDALI 
İNSANLAR YETİŞTİRMEK 
LAZIM”
Sadece öğrenciyi sınavlarla 
başarılı kılmak öğretmenin 
veya velinin başarısı değildir. 
Vatanına, bayrağına, 

ülkesine sevdalı iyi insanlar 
yetiştirmek lazım. Eğitimde 
eti senin kemiği benim 
dönemi bitti. Çocuklarımızın 
farklı dünyaları var. Onlara 
önce aileleri sonra 
öğretmenleri yol gösterecek. 
Burada ilçemizin eğitiminin 
fotoğrafını çekerek bizlerde 
bu fotoğrafa göre kendimize 
yol haritası belirleyeceğiz. Bu 
ilin çocukları çok zeki. 
Trabzon eğitimde iyi olacak 
ama asıl olan iyi insan 
yetiştirecek ve gittikleri her 
yerde örnek olacak. O zaman 
başarılı oluruz. Giyimiyle, 
kuşamıyla, oturup kalmasıyla 
vatana millete bayrağa 
bağımlılığıyla güvenilir insan 
olacak. Buradaki 
öğretmenlerin siyasi görüşü 
beni ilgilendirmiyor. Benim bir 
siyasi kimliğim var. 
Milletvekiliyim, amacımız 
milletimizin iradesine ve 
milletin bize verdiği yetkiyi 
namusumuz gibi koruyup 
kollamak ve gece gündüz 
demeden hizmet etmek. 
Sadece kendi partililerimize 
değil 84 milyon 
vatandaşımıza hizmet etmek. 
Öğretmenlerin de siyasi 
görüşü olur.  Ama önemli 
olan asli görevleri 
yavrularımızı üç değer 
uğruna yetiştirmektir. Bu 
toplantının Vakfıkebir'de 
verimli olacağına inanıyorum. 
Burada uyumlu bir çalışma 
yapıldığını görüyorum. 
“TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ 
SİZLERE BAĞLI”
Trabzon ilini her alanda 
Türkiye sıralamasında en üst 
düzeyde olacağını 
düşünüyorum. Paradan 
ziyade eğitime yatırım 
yapmak lazım. Anne ve 
babalar çocuklarına servet 
bırakacağına iyi bir eğitim 
yaptırsınlar. Eğitimli insan 
hem kendine hem topluma 
hizmet eder. Bu toplantının 
hayırlara vesile olmasını 
Canab-ı Allah'tan diliyorum.  
Toplantıya emeği geçen 
herkese teşekkür ederek 
başarılar diliyorum. 
Türkiye'nin geleceği sizlere 
bağlı. Siyasi düşüncelere 
göre devletinize küsmeyin. 
Daha fazla heyecanlanarak 
yavrular yetiştirin. Öğretmen 
sadece öğretmen değil insan 
psikolojisinden anlayandır. 
Başta başöğretmen Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm ebediyete irtihal eden 
öğretmenlerimize Allah'tan 
Rahmet diliyorum. Öğretmen 
öğretmendir ki emekli olsa 
bile öğretmendir. Çalıştay 
Hayırlı uğurlu olsun dedi. 

Alper Özkan KARAGÖL

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitimin kalitesini artırmak amacıyla 'Vakfıkebir'de Eğitimin Geleceği Çalıştayı' yapıldı. 



“MUHACİRLİK DÖNEMİ 
TOPLUMSAL HAFIZAMIZ 
DERİN İZLER BIRAKTI”          
Savaşın başladığı 1914 
yılından itibaren eli silâh tutan 
mensuplarını cephelere 
gönderen Vakfıkebir, bütün 
imkânsızlıklarına rağmen, Rus 
istilâsından kaçarak muhacir 
çıkanlara da bir sığınak olmuş, 
ekmeğini onlarla paylaşmış, 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışmıştı.  Trabzon'un 
işgalinden sonra ise Karadağ 
ve civarında cereyan eden, 
kahramanlıklarla dolu vatan 
savunmamızda Sahil 
Grubumuzun karargâhı 
Vakfıkebir'de idi.  Yediden 
yetmişe yöre insanımızın iştirak 
ettiği ve 3 ayı aşkın süre devam 
eden bu muharebelerde 
düşman; deniz, kara ve hava 
üstünlüğüne sahip olmasına 
rağmen, bu cephede bir adım 
ileri gidememişti. Ancak, 
güneyimizde bulunan Bayburt, 

Gümüşhane ve Erzincan'ın 
işgal edilmesi birliklerimizin Sisi 
Dağı, Çavuşlu Deresi, Çanakçı 
hattına çekilmesine sebep oldu. 
Askerimizin çekilmesiyle de 
Vakfıkebir'imiz 22 Temmuz 
1916 tarihinde işgal edildi. 
Muhacir çıkacak imkânları olan 
halkımız, yanlarına çok az eşya 
ve yiyecek alarak, düşman 
esaretinden canlarını, 
namuslarını kurtarmak için 
yollara düştüler.  Düşman işgali 
altında yaşamaktansa geleceği 
bilinmeyen bir yolculuğa çıkan 
ecdadımız, iki yıllık süre içinde 
türlü meşakkatlerle karşılaşmış, 
ağır bedeller ödemişlerdir.  Geri 
dönemeyenler topraklarından 
ayrılarak başka yerlere 
yerleşmek zorunda kalmış, 
işgalden sonra dönenler 
toprağa öperek yaşadıkları 
acıyı dile getirmişlerdir. 
Toplumsal hafızada derin izler 
bırakmış olan bu dönem, 
muhacirlikle başlayan yeni bir 

halk takvimi oluşturulmasına 
neden olmuştur.  Muhacirlik 
günlerinde, çekilen sıkıntılar ve 
hayatını yitirenlerin acı 
hatıraları hiçbir zaman 
yüreklerimizden silinmeyecektir. 
Gidecek imkânı olmayanlar da, 
imkânsızlıklara rağmen işgalle 
direndiler. Katliamlara ve türlü 
eziyetlere uğradılar. Bundan 
104. yıl önce Beldemizde 
yaşanan o acı günler sona erdi 
ve Erzincan Mütarekesi gereği 
ileri harekâta geçen askerimiz 
14 Şubat 1918 günü Vakfıkebir'i 
kurtardı.
“GEÇMİŞİ OLMAYANIN 
GELECEĞİ DE YOKTUR”
Değerli Hemşehrilerim; Tarih, 
geçen zamanların şahididir. 
Geçmişi olmayanın geleceği de 
yoktur. Gelecekte bizi nelerin 
beklediğini ancak geçmişte 
başımıza gelenlerden 
anlayabiliriz. Millî şuurunu, 
benliğini kaybeden milletlerin, 
bağımsızlıklarını 

koruyamadıklarını 
unutmayalım.  Sevgili Gençler; 
Aziz şehitlerimizin canları 
pahasına savundukları bu 
vatan üzerinde kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti'nin geleceği, istiklal 
şuuruyla yetişen sizlere emanet 
edildi. Bu değerli emaneti 
yaşatmak, korumak ve gelecek 
kuşaklara aktarmak, en büyük 
görev ve sorumluluğunuzdur. 
Milli ve manevi değerlerimize 
sahip çıkın. Şanlı tarihimizi 
öğrenin, gurur duyun. Bu 
anlamlı günde başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere kanlarıyla, canlarıyla bu 
güzel coğrafyayı bizlere vatan 
yapan aziz şehitlerimizi, 
gazilerimizi rahmetle, minnetle 
yâd ediyor, ülkemizin ve 
milletimizin o kara günleri bir 
daha yaşamamasını Cenab-ı 
Allah'tan niyaz ediyorum. ” dedi. 
Daha sonra halkoyunları 
ekipleri ve Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi mehter takımı 

gösterilerini sundu. Çeşitli 
yarışmalarda dereceye 
girenlere ödüllerine 
verilmesinin ardından 
fotoğraf sergisi gezildi. 
Törene Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
Beşikdüzü 
Belediye Başkanı 
Ramis Uzun, 
Tonya Belediye 
Başkanı Osman 
Beşel, 
Çarşıbaşı 
Belediye 
Başkanı 
Mümin 
Nuhoğlu, 
Cumhuriyet 
Savcısı Kadir 
Enes Atilla, 

Hakim Burak Oğuz 
Çiftçi, daire amirleri, 
siyasi parti ilçe 
başkanları, 
öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı.

Büyükliman
Postası 3 HABER

VAKFIKEBÝR'DE KURTULUÞ COÞKUSU
Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. 
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Osman KOYUNCU

VAHYİN MANASI NEDİR?
lmi tabirler, ilmin elinden cahillerin eline 

İdüşerse pek çok noktadan hurafeye 
dönüşür. Vahyi, halk arasında kanatlı 

meleklerin çok uzaklardan Allah'tan aldığı 
yazılı kâğıtları veya sözleri peygamberlere 
getirmesi olarak algılanıyor. Vahiy, Allah'ın 
kulları ile konuşmasıdır fakat onun 
konuşması bizim gibi değildir. O yarattıkları 
ile seviyelerine göre çeşitli dillerde konuşur. 
Eski ABD başkanı Bill Clinton, biyoloji 
Allah'ın dilidir der. Bütün canlıların şifresi, 
onların DNA larında saklanmıştır. Allah, 
sonsuz soyut(maddi olmayan) varlık 
olduğundan kabiliyetleri sınırlı insanlar 
tarafından tam olarak algılanamaz. Allah, 
kendi soyut kudretini(enerji gibi) 
somutlaştırarak(maddeleştirerek) kendini 
akıl sahiplerine gösterir. Varlıkların 
yaratılması Allah'ın isimlerinde kendini 
yaşamasıdır. Teşbihte hata olmaz derler 
nasıl ki bir sanatkâr yaptığı eserlerle bir 
sergi açar.  Sergiye gelenler sanat eserlerini 
inceler ve sanatkârı tebrik ederler. Allah'ta 
bin bir çeşit yaratıkları ile bu kâinatı 
süslemiş akıl, ilim ve şuur sahibi insanların 
nazarını sunmuştur. Bir eserin 
mükemmelliği sanatkârın hayâlının genişliği 
ile orantılıdır. Sanatkârın hayal dünyası ne 
kadar genişse o eser o kadar mükemmeldir. 
Onun için büyük düşünür M. İkbal, kâinat 
Allah'ın hayâlıdır der. Kâinatta mükemmel 
bir yaratılma ve gelişim süreci vardır, bu 
süreç Rabbil âlemin(geliştirerek terbiye 
eden) manası ile ifade edilir. Kâinattaki bu 
düzen bütün ilim dalları ile ispatlanmıştır. 
Kâinatta yalnız insan elinin karıştığı 

yerlerde düzen bozuluyor, çevre felaketleri 
oluşuyor. Kuran'da, meleklere düşman 
olan bana düşmandır manasında ayetler 
vardır. Mikail meleği ekolojiyi temsil eder, 
demek ki çevreye yani ekolojiye düşman 
olan Allah'a düşman olmuş olur, çevre 
ölürse kâinatta ölür.
   Kâinatta olan her şey, insanın 
genlerinde, dolayısıyla beyninin 
katmanlarında arşivlenmiştir. İhtiyaç 
olunca İlahî bir yönlendirme ile (melek 
vasıtası ile) bu arşivden bilgiler, bu âlemde 
gönderilir. Evrensel manası ile vahiy, bütün 
kâinatı ilgilendiren sonsuz arşivin çiçek 
açması, insanlık dünyasında meyve 
vermesidir ve aynı zamanda vahiy, 
evrensel bir bilinç olan bu ilahı sistemin 
peygamberlerdeki inkişafıdır. Keşif ve 
keramet denem şeyler hayal gücünün fazla 
inkişafından ileri gelir. Bir karıncaya bir 
kâse su okyanus görüldüğü gibi bazı 
kişilerdeki bu küçük ve gölgeli olan inkişaf, 
bir okyanus olarak görülür, o insana olağan 
üstü özellikler yüklenir. Bunların 
Vahiylerden farkı, vahiy perdesiz, gölseliz, 
açık ve berraktır, kerametler perdeli, 
gölgeli ve karışıktır. Hayal gücünün 
inkişafı, dindar olmayan insanlarda olursa 
buna istidrac denir.
   Kâinattaki düzen ve dengenin devamı 
için insanlığın kanun ve kurallarla düzenli 
ve dengeli yaşaması lazımdır. İnsanın aklı, 
kendi ilmi ile bütün bu kâinatın ve onun 
çekirdeği olan insanın düzenini sağlayacak 
kanunları bulup çıkaramaz, ilahı düzene, 
külü akla yani vahye ihtiyaç duyar. 

HASTALARIMIZA DAHA GÜVENLİ
SAĞLIK HİZMETLERİ SUNACAĞIZ
Başhekim Uz. Dr. Aydın Kant, Vakfıkebir Devlet Hastanesinin Büyükliman Bölgesi'nde 9 ilçeye hizmet verdiğini
belirterek, yani Klinik destek sistemi sayesinde hastalarımıza daha güvenli sağlık hizmetleri sunmuş olacağız dedi.

aşhekim Uz. Dr. Aydın 

BKant, Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi'nin değişen ve 

gelişen teknolojiyle beraber, 
çağdaş yöntemlere ayak 
uydurma zorunluluğu 
karşısında kendini yenileyen ve 
çok ciddi potansiyeli olan bir 
hastaneyiz dedi. Hastanemizin 
sağlık bilgileri ve işletme 
sistemleri yani Seviye 6 ile 
seviyelendirildiklerini belirten 
Başhekim Kant, birçok hastane 
ile iş ortaklığı yapan bu rma 
ülkemizde ve dünyanın birçok 
yerinde hastaneleriyle çalışıyor. 
Hastanelerin belirli kriterlerini 
karşılamak koşuluyla seviye 6 
sertikasını veriyor. 2022 
yılında da bu sertikayı alan 
hastane bizim hastanemizdir. 
Aranan kriterler ise öncelikle 
hasta güvenliği, bilgi güvenliği, 
ilaç güvenliği gibi birçok 

alanlarda dijitalleşmeniz 
gerekiyor. Asıl ve nihai amacı 
kâğıtsız hastane, artık 
hastanede hiçbir kâğıt 
kullanılmaması, hastaların 
bütün verilerinin güvenli bir 
şekilde kaydedilmesi ve kayıt 
edilen verilerin güvenli bir 
şekilde yedeklenmesi hastaya 
çok daha bir güvenli sağlık 
hizmeti verilebilir sistem. Birçok 
hastanemiz zaten bu durum 
geçerli.
“HASTALARIMIZA DAHA 
GÜVENLİ SAĞLIK 
HİZMETLERİ SUNACAĞIZ”
Bakanlığın bu konularda 4-5 
yıldan beri ciddi çalışmaları 
olduğunun altını çizen 
Başhekim Kant, Trabzon'da 
Sürmene Devlet Hastanesi, 
Maçka Devlet Hastanesi, 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi ve 
Tonya Devlet Hastanesi seviye 

6 sertikasını aldı. Dolayısıyla 
ilçe hastanelerimizde de 
kâğıtsız işlemler yapılacak. 
Klinik destek sistemleri artık 
hayatımızın her noktasında 
yanımızda olan ve daha çok 
olacak olan yapay zekâyı artık 
biz hastanemizde kullanıyoruz. 
Hekimlerimiz hasta ile 
karşılaştıkları zaman klinik 
verilerde devreye girerek 
doktorlarımıza yardımcı oluyor. 
Yani Klinik destek sistemi 
dediğimiz bir sistemdir. 
Dolayısıyla hastalarımıza daha 
güvenli sağlık hizmetleri 
sunmuş olacağız. Bu sistem ile 
artık yanlış ilaç uygulaması diye 
bir şey mümkün olmayacak. 
Sistem çalışmadığı durumlarda 
ise hastaya gerekli medikal 
müdahale yapabiliyoruz. Sistem 
çökmüş olsa dahi yapacağımız 
başka sistemlerimizde var dedi.
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KAMPANYA'YA DESTEK ÇAĞRISI
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koop. Başkanı Hasan Topaloğlu
ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu ilçede başlatılan kampanyaya destek çağrısında bulundular. 

akfıkebir Esnaf ve 

VSanatkârlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Koop. Başkanı Hasan 
Topaloğlu ve Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, 
Gazetemizi ziyaret ederek YAZI 
İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre sohbet 
ettiler. STK Başkanları 
Vakfıkebir Trabzonspor 
Taraftarlar Derneği Başkanı 
Hasan Bahadır ve yöneticileri 
tarafından ilçede başlatılan 
kampanyaya destek çağrısında 
bulundular.
“MARKA KENT TRABZON VE 
TRABZONSPOR'UMUZ 
HAYALİMİZDİR DEDİK”
STK temsilcileri adına 
açıklamada bulunan Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 
“Yöneticiler, bizler ve 
taraftarlarımız şampiyonluk 
parolası ile yola çıkarken Marka 
Kent Trabzon ve 
Trabzonspor'umuz hayalimizdir 
dedik. Çok kıymetli 
yöneticilerimiz bizlere bir hayal 
tasvir etti. Şehirleri marka kent 
yapabilen parametrelerden, 
etkenlerden biri de Türkiye'de o 

şehirlerin futbol takımlarıdır. 
Bizim marka değerimiz de, 
gözbebeğimiz de 
Trabzonspor'umuzdur. Artık bu 
kentin üzerindeki toprağı silkinip 
üzerimizden atmamızın vakti 
geldi. Biz buna şehir olarak da 
ilçe olarak da varız ve hazırız 
dedik. 1967 yılında ilk adımı 
atan değerli büyüklerimiz başta 
olmak üzere ilk başkanımız 
merhum Sayın Ali Osman 
Ulusoy Başkanımıza, 
Trabzonspor'la özdeşleşen ve 
Türk futbolunun duayenlerinden 
olan merhum Özkan Sümer'e, 
malzemecisinden kulüp 
başkanına kadar bugün 
aramızda olmayan herkese 
Allah'tan rahmet ediyoruz. İlk 
kulüp başkanımız merhum 
Sayın Ali Osman Ulusoy'dan 
bugünkü mevcut başkanımız 
Sayın Ahmet Ağaoğlu'na kadar 
görev yapan 17 başkanımıza da 
Trabzonspor'umuza verdikleri 
emeklerden ve katkılardan 
dolayı teşekkür ediyoruz.” 
“BU KAMPANYA'YA DESTEK 
VERİN!”
Bizler STK temsilcileri olarak bu 
gün Vakfıkebir taraftarlar 
derneği ile birlikte ilçenin tüm 
hücreleri, taraftarları, 
hanımefendiler ve gençlerle 

beraber Trabzonspor'umuza 
sahip çıkma zamanı! Bizi her 
şehirde, tüm dünyada başarı ile 
temsil eden, gururlandıran, 
onunla hayat bulan ve bizi 
onurlandıran 
Trabzonspor'umuza görevimizi 
yerine getirme zamanı geldi. İş 
adamları, esnaarımız, gençler, 
ev hanımları, bütün 
taraftarlarımız. Her birimizin 
farkındalıkla Bordo Mavi 
renklerine gönül verdiğimiz 
Trabzonspor'umuza, Trabzon 
ruhuna uygun bir şekilde el ele 
tutuşarak, gönül gönüle vererek, 
takımımıza sahip çıkma 
zamanıdır. Bu doğrultuda 
Vakfıkebir ilçemizi bayraklarla 
süsleyecek olan Vakfıkebir 
Trabzonspor Taraftarlar 
Derneğine katkıda bulunmaya 
tüm taraftarlarımızı davet 
ediyoruz. Bizler Şampiyonluk 
yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Trabzonspor'umuzun 
renklerini taşıdığı bayrakların 
yapılması için gereken desteği 
sunduk. Bu kampanyaya 
herkesin katılmasını bekliyoruz. 
Bu kampanyayı başlatan dernek 
başkanımız Sayın Hasan 
Bahadır'a ve yönetici 
arkadaşlarına teşekkür ediyoruz 
dediler. 

BGC'DE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI
Trabzon ve Giresun'dan 8 ilçede çalışan gazetecileri çatısı altında birleştiren
Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti (BGC) 16. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 

ikmet Aksoy Lokalinde 

Hdüzenlenen törene TGC 
ve AGC yöneticileri de 

katılırken BGC Başkanı Aydın 
Gelleci, “Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti olarak her 
zaman doğruların yanında ve 
yanlışların da karşısında 
olmaya devam edeceğiz” dedi.
14 Şubat 2006 tarihinde 
merhum kurucu ve onursal 
başkan Hikmet Aksoy 
önderliğinde kurulan BGC, 16 
yaşına girdi. Kuruluş yıl 
dönümü nedeniyle BGC Hikmet 
Aksoy Lokalinde pasta kesildi. 
Kutlama törenine Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Ersen Küçük ve Başkan 
Yardımcısı Ahmet Kamburoğlu, 
Akçaabat Gazeteciler Cemiyeti 
(AGC) Denetim Kurulu Başkanı 
Osman Başocak ve Sayman 
Derviş Altuntaş, BGC yönetim 
kurulu üyeleri ve üyeler katıldı.

“MUTLULUĞUMUZA ORTAK 
OLDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR 
EDİYORUM”
BGC Başkanı Aydın Gelleci, 
tören sonrası yaptığı 
değerlendirmede “Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti olarak 
Trabzon ve Giresun'un 8 
ilçesiyle oluşan Büyükliman 
Bölgesinin sorunlarını ve 
çözüm önerilerini 
seslendirmeye devam 
edeceğiz. Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti olarak her 
zaman doğruların yanında ve 
yanlışların da karşısında 
olacağız. Yazılı ve görsel basın 
ekonomik anlamda zor günler 
geçiriyor. Dileriz kısa sürede bu 
sorunlar çözülür ve her şey 
normale döner. Bu cemiyetin 
kuruluşunun mimarı merhum 
onursal ve kurucu başkanımız 
Hikmet Aksoy'a teşekkür ediyor 
ve onunla birlikte aramızdan 

ayrılanlara Allah'tan rahmet 
diliyoruz. Yine bu cemiyetin bu 
günlere gelmesinde büyük 
emeği olan eski başkanlarımıza 
ve yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarıma, bu mekanı bize 
tahsis eden Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet 
Balta'ya, kaymakamlarımıza ve 
belediye başkanlarımıza, STK 
başkanlarımıza, 
sponsorlarımıza ve her zaman 
yanımızda olan üyelerimize 
teşekkürü bir borç biliyorum. 
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti olarak Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti, Giresun 
Gazeteciler Cemiyeti ve komşu 
cemiyetimiz Akçaabat 
Gazeteciler Cemiyeti ile her 
zaman iş birliği içinde olmaya 
gayret ediyoruz. Bugün burada 
mutluluğumuza ortak oldukları 
için kendilerine çok teşekkür 
ediyorum. ” dedi.



Büyükliman
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BÜYÜKLİMAN KARDEŞLİĞİ
Vakfıkebir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. Yıldönümünün kutlama
töreninde Büyükliman Yöresinin birlikteliği ve kardeşliği bir kez daha pekişti. 

örene Beşikdüzü Belediye Başkanı 

TRamis Uzun, Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel ve Çarşıbaşı 

Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu birlikte 
katılarak bu anlamlı güne renk kattılar. 
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız 
ise il dışına çıkacak olması dolayısıyla 
törene katılamadı. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, başkanların 
katılımından duyduğu mutluluğu dile 
getirerek teşekkür etti.

18.02.2022

İMO YÖNETİMİNE KARADENİZ SEÇİLDİ
İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesinin Başkanlık seçimlerinde Vakfıkebirli
hemşehrimiz Mustafa Karadeniz yeni yönetime seçilme başarısı gösterdi.

1
6. Dönem İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Trabzon Şubesinin 

seçimlerinde Büyükliman 
Bölgesini temsilen yer alan 
Vakfıkebir'li hemşehrimiz 
Mustafa Karadeniz yeni 
seçilen yönetime girme 
başarısını gösterdi. Trabzon, 
Rize, Giresun, Gümüşhane ve 
Artvin Bölgelerini de kapsayan 

İnşaat Mühendisleri Odası 
Trabzon Şubesinde Başkanlık 
seçimi gerçekleşti. Mevcut 
Başkan Muzaffer Aydın'ın üç 
dönem kuralını doldurduğu 
için başkanlık yarışına dahil 
olmadığı seçimde 3 aday 
yarıştı. Başkan adayları 
Mustafa Tiryaki, Mustafa 
Gültekin ve Emin Çavuş 
yarıştığı seçimlerden Mustafa 

Tiryaki ve yönetimi seçimleri 
kazanma başarısı gösterdi. 
Mustafa Tiryaki 568 oy alırken 
Mustafa Gültekin 116 ve Emin 
Çavuş ise 84 oy aldı. Seçim 
sonuçlarının açıklanmasının 
ardından açıklamada bulunan 
Başkan Mustafa Tiryaki, 
“Seçimimize katılan tüm 
meslektaşlarımıza ve 
arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Demokrasi 
şöleninin yaşandığı bu 
kongremizde yarışan diğer 
arkadaşlarımıza da katıkları 
renkten dolayı ayrıca teşekkür 
ediyorum. Bundan sonra hep 
beraber odamızı yönetmeye 
devam edeceğiz. Meslekte 
Birlik Gurubu olarak 
gelenekten aldığımız 
deneyimi, geleceğe aktarmak 
için genç, dinamik ekibimizle 
yola çıktık. Cenabı Allah 
çıktığımız bu yolda yar ve 
yardımcımız olsun” diye 
konuştu. Mustafa Tiryaki 
Başkanlığında yeni yönetim 
kurulu şu isimlerden oluştu; 
Mustafa Karadeniz, Semih 
Nehar Nalbantoğlu, Yavuz 
Usta, Zehra Gül Turhan, Bora 
Uğraşkan ve Murat Uğur 
Sağlam.

KULEYİN MMO YÖNETİMİNE SEÇİLDİ 
Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şubesinin 14. Olağan Genel Kurulunda Vakfıkebir'li
hemşehrilerimiz Hamdi Kuleyin yönetim kurulu seçimlerinden zaferle ayrıldı.  

M
akine Mühendisleri 
Odası Trabzon 
Şubesi'nde yeni yönetim 

belli oldu. Trabzon Makine 
Mühendisleri Odası (MMO) 
14'üncü Dönem Olağan Genel 
Kurulu gerçekleştirilirken seçim 
heyecanı yaşandı. İki adayın 
yarıştığı seçimlerde büyük 
heyecan yaşandı. 13. Dönem 
yönetim kurulu başkanı da olan 

Fulya Bankoğlu başkanlığında 
hemşehrimiz RTEÜ Makine 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Elemanı Yük. Mak. Müh. Hamdi 
Kuleyin yeni seçilen yönetime 
girme başarısı gösterdi. Trabzon, 
Rize, Gümüşhane, Bayburt, 
Artvin, Giresun, Erzurum, Kars, 
Iğdır ve Ardahan bölgelerini 
kapsayan Makine Mühendisleri 
Odası Trabzon Şubesinde 

yönetim kurulu seçimi 
gerçekleştirildi. Başkan adayları 
Fulya Bankoğlu ve Ufuk 
Bulut'un yarıştığı seçimde Fulya 
Bankoğlu ve yönetimi seçimleri 
kazanma başarısı gösterdi.  
Makine Mühendisleri Trabzon 
Şubesi'nde iki aday başkanlık 
için yarıştı. 2530 delegenin oy 
kullanma hakkı olan seçimde 
599 geçerli oy kullanıldı. 
Yapılan seçimde oy sayımı 
sonrası Fulya Bankoğlu 305 oy 
ile başkan seçildi. Ufuk Bulut 
ise 294 oy aldı.
“TEŞEKKÜR ETTİLER”
Yeniden Başkanlığa seçilen 
Fulya Bankoğlu, yaptığı 
açıklamada sonuçların hayırlı 
olmasını diledi. Bankoğlu, “Çok 
katılımlı bir seçim oldu. İki liste 
olmasından dolayı son derece 
mutluyuz. Bizi en çok mutlu 
eden durum eski 
arkadaşlarımızı büyüklerimizi 
görmek oldu. Demokratik bir 
ortamda seçimimizi 

gerçekleştirdik.” dedi. Yönetim 
Kurulu üyesi olarak seçilen 
Hamdi Kuleyin ise “ Bölgemiz, 
şehrimiz, üniversitelerimiz ve 
odamıza bağlı tüm 
meslektaşlarımızın temsil 
yetkisini yönetim kurulumuza 
veren kıymetli delegelerimize 
desteklerinden dolayı teşekkür 
ederiz” dedi.

KURTULUŞ GÜNÜNE ÖZEL 61 ESER SERGİLENDİ
Vakfıkebir'in düşman işgalinden Kurtuluşunun 104. Yıl etkinlikleri
kapsamında “VAKFIKEBİR” konulu fotoğraf sergisi beğeni topladı.

akfıkebir Halk Eğitimi 

VMerkezi Fotoğrafçılık 
kursu öğrencileri 

tarafından hazırlanan sergide 61 
eser sergilendi. Hükümet 
Konağı önünde halka açık 
yapılan sergi ilgi topladı. 
Fotoğrafçılık kursu Öğretmeni 
Fatih Muhammet Topal, sergi ile 
ilgili yaptığı açıklamada, yıl boyu 
çekmiş olduğumuz 
fotoğraardan yalnızca 
Vakfıkebir İlçemize özel olan 
fotoğraarı sergiledik. Sergimize 

yoğun ilgi vardı. Önümüzdeki 
günlerde eserlerimize yenilerini 
katarak ilçe dışında da 
sergilemek için girişimlerimiz 
var. Kursiyerlerimiz çok 
yetenekli. Güzel eserler ortaya 
çıkarıyorlar dedi. Eserlerin 
Vakfıkebir'e ait özel fotoğraar 
olduğunun altını çizen Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu, kursumuz bu yıl 
üçüncü yılında Hocamız Fatih 
bey ve kursiyerleri çok başarılı. 
Kendilerini kutluyorum. 

Şampiyonluğa giden bir 
Trabzonspor'un beşinde 61 
eserin sergilenmesi sergimize 
ayrı bir renk kattı. Sergimizi 
gezen ziyaretçilerimizden çok 
olumlu dönüşler aldık. 
Kursumuza ilgi her yıl artarak 
devem ediyor. Eserlerimizi ilçe 
dışında da sergilemek için 
girişimlerimiz devam ediyor. 
İnşallah en kısa zamanda bu 
arzumuz yerine getirilerek 
ilçemizin ve kurumumuzun adını 
daha fazla duyuracağız dedi.

KAROĞLU GÖREVİNE BAŞLADI
Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne Doktor Öğretim Üyesi Ertuğrul Karoğlu atandı.

oktor Öğretim Üyesi 

DErtuğrul Karoğlu, ilk, 
orta ve lise öğrenimini 

Trabzon'da tamamladı. Lisans 
öğrenimini Atatürk Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, İşletme Bölümü'nde 
tamamladı. Yüksek lisans 
öğrenimine Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İşletme Bölümü'nde 
başladıktan sonra, 
çalışmalarını Uniwersytet 
Gdanski, The Faculty of 
Economics'de tamamladı. 
Doktora öğrenimini ise 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İşletme Bölümü'nü bitirerek 
“Doktor” unvanı aldı. Halen 
Yönetim ve Organizasyon 
alanında akademik 
çalışmalarını devam 
ettirmektedir. 2010 yılından beri 
Beşikdüzü Meslek 
Yüksekokulu'nda görev 
yapmaktadır. Dr. Ertuğrul 
Karoğlu, üniversitede birçok 
idari görev üstlenmiş olup, 
farklı sivil toplum kuruluşlarında 
aktif olarak görev yapmaktadır. 
Evli, iki çocuk olan Karoğlu, 
2022 yılı itibariyle Trabzon 
Üniversitesi, Beşikdüzü Meslek 
Yüksekokulu'na müdür olarak 
atandı.12 yıldır Beşikdüzü 

MYO'da görev yaptığını ifade 
eden, Beşikdüzü Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Ertuğrul 
Karoğlu, “Beşikdüzü Meslek 
Yüksekokulu ülkemizin en 
önemli meslek 
yüksekokullarından birisi. 
Burada yaşıyorum. Halkımızla 
iç içeyim. Müdür 
Yardımcılarımız Öğr. Gör. Taner 
Başfırıncı, Öğr. Gör. Cafer 
Yunus Öztürk ve öğretim 
görevlisi arkadaşlarımızla 
birlikte çok iyi bir ekip 
oluşturduk. Hedefi ve heyecanı 
olan bir kadromuz var. Hep 
birlikte el ele vererek çok 
çalışacağız” dedi. 

AK PARTİDE ŞOK İSTİFA
Şalpazarı eski Belediye Başkanı ve AK Partiden Belediye Başkan Adayı olan Fehmi Cengiz eşi ile birlikte AK Parti'den istifa etti. 

alpazarı'nda Milliyetçi ŞHareket Partisi'nden 
Belediye Başkanı seçilen 

daha sonra AK Parti'ye gecen 
ve AK Parti çatısı altında hem 
belediye başkanlığı yapan hem 
de AK Parti'nin Belediye 
Başkan adayı olarak seçimlere 
katılan Fehmi Cengiz'in 
vefasızlığa tepki gösterdiği 
öğrenildi. Fehmi Cengiz, 
geçtiğimiz günlerde AK 
Parti'den Belediye Başkanlığı 
yapan başkanlara yönelik 
olarak verilen yemeğe davet 
edilmemişti.
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BU ŞEHRİN RUHUNDA 
SPOR VAR!
İlk olarak Trabzon Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan 
Çetiner'i makamında ziyaret 
ederek yeni görevinin hayırlı 
olması temennisinde bulunan 
Milletvekili Balta "Değerli 
Müdürümüzün şehrimize güzel 
hizmetler sunacağını inanıyor, 
muvaffakiyetler diliyorum” dedi. 
AK Parti iktidarı olarak Gençlik 
ve Spor üzerine ciddi yatırımlar 
yaptıklarını kaydeden 
Milletvekili Balta; 
Trabzon'umuzda sportif 
anlamda önemli yatırımlara 
imza attık. Bu yatırımlarımız 
artarak devam ediyor. Spor 
şehri Trabzon deyiminin 
içerisinin ne kadar dolu 
olduğunu bu yatırımlara 
baktığımız zaman görüyoruz. 
Bu şehrin ruhunda spor var. Bu 
şehre yapılan spor tesisleri 
boşuna yapılmadı. Bu 
tesislerden dünya 
şampiyonları, Avrupa 
şampiyonlar ve birçok başarılar 
yakalayan sporcular yetişiyor. 
Bu başarılar bizleri 
gururlandırıyor. Spor 
tesislerimiz daha etkin 
kullanarak dünya 
şampiyonlarının sayıları daha 
da artırmalıyız. Hedefimiz bu 
komplekslerden milli 
değerlerimize sahip, çalışkan 
ve disiplinli nesiller yetiştirmek, 
amatör ruhla bunu yoğurarak 
sağlam bir toplum yapısını 
oluşturmak olmalıdır. Sizlerinde 
bu düsturla hareket ederek 
başarılı işlere imza atacağınıza 
yürekten inanıyoruz. Sizlere, 
gençlerimize, sporcularımıza 
desteğimiz sonsuzdur. Trabzon 
bir spor şehridir. Spor 
kültürünün bütün ruhuyla 
yaşandığı ve yaşatıldığı bir 
şehirdir. Bunu yaşatan bütün 
kulüplerimizi ve sporcularımızı 
canı gönülden kutluyorum. 
Gençlik ve Spor alanında 
Trabzon'umuza kazandırılan 
tüm hizmetler için Başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, Gençlik ve Spor 
Bakanımız Sayın Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'na ve 
şimdiye kadarki tüm Gençlik ve 
Spor Bakanlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi 
HEDEF EĞİTİMDE MARKA 
ŞEHİR TRABZON!
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta,  
daha sonra Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürü Hüseyin Burak 
Fettahoğlu'na hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 
Trabzon'da yapılan eğitim 
öğretim faaliyetleri ve yapımına 
başlanacak olan ve yapımı 
devam eden hizmetler 
hakkında Milli Eğitim Müdürü 
Fettahoğlu'ndan bilgiler alan 
Milletvekili Balta “ Öncelikle 
Değerli Müdürümüzün 
şehrimize güzel hizmetler 
sunacağını inanıyor, kendisine 
başarılar diliyorum. AK Parti 
olarak Eğitim konusunda 
Trabzon'da çok ciddi yatırımlar 
yaptık, yapmaya da devam 
ediyoruz. Müdürümüz görevine 
yeni başlamasına rağmen 
Ankara'da olsun, Trabzon'da 
olsun görüştük. Eğitimi ile 
alakalı problemlerimiz, 
aşılması gereken noktalar 
varsa onları istişare etmeye 
çalıştık. Bugün de kendi 
makamında bir kez de ziyaret 
ederek çalışmaları 
değerlendiriyoruz. Eğitim'in 

Türkiye'nin vazgeçilmez ve 
istikbaline dönük en önemli 
sektör olduğunu biliyoruz. 
Bugün Türkiye´de her 
ilerlemenin arkasında eğitim 
var. Ne eksiklik varsa onunda 
arkasında eğitim var, 
eksiklikleri gidermenin yolu da 
eğitimden geçiyor. Hakkıyla en 
çok hizmet götürdüğümüz 
alanlardan biri eğitimdir.  
Ülkemizin dört bir yanında 
olduğu üzere Trabzon'umuzda 
da inşa ettiğimiz modern 
okulları, yeni derslikleri, 
kütüphane ve spor salonlarını 
görenler ülkemizin geldiği 
konumu takdir ediyor. 
Eksiklerimiz, yapmak isteyip de 
yapamadıklarımız yok mu? 
Elbette var. Evlatlarımıza iyi bir 
eğitim ve öğretim vermek için 
daha çok çalışmalıyız. Eğitim 
sisteminden beklentimiz, 
çocuklarımızı, anne ve 
babalarına hayırlı birer evlat, 
ülkelerine ve milletine hayırlı 
birer fert olarak yetiştirmesidir. 
Değerli müdürümüz ünde bu 
mim halde çalışarak başarılı 
işlere imza atacağınıza 
yürekten inanıyoruz. Sizlere, 
öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize ve 
velilerimize desteğimiz her 
daim olacaktır. Hep birlikte 
kolları sıvazlayacağız ve kısa 
vadede 2023 olmak üzere 
2053 ve 2071hedefleri 
doğrultusunda, Trabzon'umuzu 
eğitimde marka değer olmaya 
hazır duruma getireceğiz. 
Böylelikle geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de bu güzel şehrimiz 
akademik başarıları, ürettiği 
ulusal ve uluslar arası projeleri 
ile hak ettiği yerlere gelecektir. 
Trabzon'u her alanda olduğu 
gibi Eğitim konusunda büyük 
hizmetleri olan ve olmaya 
devam eden 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli 
Eğitim Bakanımız Sayın 
Mahmut Özere ve şimdiye 
kadarki tüm Milli Eğitim 
Bakanlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili
Muhammet Balta, Trabzon'da Gençlik, Spor ve Milli Eğitim Müdürlüklerini ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi. 

HEDEF EĞİTİMDE MARKA ŞEHİR TRABZON

18.02.2022

Vakfıkebir'de 2021/2022 Eğitim 
öğretim yılı ikinci dönemin 
başlaması ve öğrencilerin 
yeniden ders başı yapmasının 
ardından İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünde görevli 
personeller ve İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik ekipleri servis 
araçlarına yönelik denetim 
yapmaya başladılar. 2021/2022 
Eğitim öğretim yılı taşımalı 
eğitim uygulaması kapsamında, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
İlçe Emniyet Müdürlüğü 
tarafından Okul servis 
araçlarının denetimleri 
yapılmaya devam ediliyor. 
Vakfıkebir'de 2021/2022 Eğitim-
Öğretim yılının ikinci döneminin 
başlamasıyla birlikte 
öğrencilerin ve okul servis 
araçlarının karıştığı trafik 
kazalarını önlemeye ve 
çocukların güvenli bir trafik 
ortamında eğitim öğretimlerini 
sağlamaya yönelik Vakfıkebir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 

tarafından denetim ve kontroller 
titizlikle devam ediyor. Yol 
güzergahlarında durdurulan 
servis araçlarının evrak 
kontrolleri yapıldı. Trafik 
güvenliği açısından 
bilgilendirmelerde bulunan polis 
ekipleri, kurallara uyan servis 
şoförlerine teşekkür etti.
“OKULLAR AÇILDI, 
DENETİMLER 
SIKLAŞTIRILDI”
2021-2022 Eğitim-öğretim 
yılında 15 günlük sömestr 
tatilinin ardından ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencileri okula 
başladı. Yarıyıl tatilinin sona 
ermesi sonrası öğrenciler 
yeniden ders başı yaparken, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
de denetimlerini arttırdı. Okul 
servis araçlarına yönelik 
denetim yapan ekipler, servis 
şoförlerinin evraklarını kontrol 
ederek Genel Bilgi Taraması 
(GBT) yaptı. Evraklarında 
eksiklik bulunan şoförlere ise 

cezai işlem uygulandı. 
Denetimde tek tek durdurulan 
okul servislerindeki öğrenci ve 
servis görevlilerine gereken 
kurallar hatırlatıldı. Yapılan 
denetimlerde, okul servis 
araçları yönetmeliğine aykırı 
araçlara cezai işlemler 
uygulandı. Denetimlerin sıklıkla 
ve farklı noktalarda yapılacağı 
belirtildi.
“DENETİMLERİ YERİNDE 
BULUYORUZ”
Denetimleri yerinde bulduğunu 
söyleyen servis şoförleri, 
“Denetimler çok güzel. Bunların 
devamı gelsin. Bu işi doğru 
yapan yapmayan ortaya çıkıyor. 
Denetimlerde evraklarımızı 
kontrol ediyorlar, uymamız 
gereken kurallar hakkında bilgi 
verip yeni değişen kurallar varsa 
onların bilgisinide bizlere 
aktarıyorlar. Ehliyetimiz, 
yeterlilik belgesi olsun tüm 
evraklarımızı kontrol ediyorlar. 
Araç içinde de salgın devam 
ettiği için dezenfektan kullanımı, 
ateş ölçer, rehber olup olmadığı 
gibi noktalara bakıyorlar. 
Denetimler bizi sevindiriyor” 
dedi. Denetimlerin yapılmasını 
olumlu bulduğunu söyleyen 
Öğrenci velileri ise, 
“Yaygınlaştırılması konusunda 
daha fazla adım atılması ve belli 
aralıklarla bunun kontrolünün 
yapılması gerekiyor” dediler.

OKULLAR AÇILDI, DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından Okul servis araçlarının denetimleri yapılmaya devam diliyor.

PİYANO KONSERİ BÜYÜLEDİ
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen Piyano Konseri izleyiciyi büyüledi.

akfıkebir Halk Eğitimi 

VMerkezi Müdürlüğü 
tarafından organize 

edilen Piyano Konserini, 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan'ın yanı sıra 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, İlçe Emniyet Müdür Vekili 
Merthan Çelikdağ, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Hasan 
Topaloğlu, daire amirleri ve çok 
sayıda vatandaş izledi. 
Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezinin düzenlemiş olduğu 
Piyano konseri halk tarafından 
beğeniyle izlendi. Yoğun ilginin 
olduğu piyano konseri 
Vakfıkebir Fen Lisesi Yurt 
Binasının Konferans Salonunda 
seyirci ile buluştu.  Vakfıkebir 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
bünyesinde Usta Öğretici olarak 
görev yapan Ecem Çelikdağ 
şefliğinde 25 kişilik piyano 
konseri izleyicileri büyüledi. 
Konseri izlemek isteyen çok 
sayıda vatandaş salona 
sığmadı. Piyano Kursu 

öğrencilerinin vermiş olduğu 
konsere halkın büyük ilgisi ve 
isteği üzerine Vakfıkebir Halk 
Eğitimi Merkezi yetkilileri tekrar 
harekete geçerek piyano 
kursunun yeniden planlandı ve 
kursiyer başvuruları devam 
etmektedir.
“ÖĞRENCİLERİN ADLARI VE 
CANLANDIRDIKLARI 
ESERLER”
Hamza Alp = Yaşasın 
okulumuz-süt içtim dilim yandı, 
İpek Eyüboğlu = Daha dün 
annemizin - Arkadaşım eşek, 
Zeynep Melahat Koyuncu= Mad 
World, Zeynep Zenbil = Vals-
Menuet-Unutamadım, İclal 
Yemenici= 9. Senfoni-rüzgar, 
Temel Bera Birinci= Neşeli ol ki 
genç kalasın-Yeni yıl, Selma Tok 
= Hasretinle yandı gönlüm-
Ağlatan dans, Gamze Algan= 
23 nisan-küçük kuzu, Zeynep 
Atasoy= Jane maryam- Für 
Elise - Beni Al, Zeynep Liva 
Uzan= Bana bir masal anlat 
baba - Küçük Kurbağa, Melih 
Gazi Uzan = Happy birthday- 

Bak postacı geliyor, Melis Eda 
Kurt= Hatırla sevgili-
Memleketim-İzmir Marşı, Ceyda 
Sultan Şenyılmaz= Her şey 
seninle güzel - Yıldızların 
altında, Esil Ravza Gül= Ateş 
böceği – Samanyolu, Çağan 
Mumcu = La cumparsita - Miki 
fare, Ceyda Dural = God father - 
Çanakkale türküsü, Gamze 
Çavşak= Matruşka- Üsküdara 
giderken-Faded, Beren Su 
Kara= Caddelerde rüzgar- 
Senden başka- Yine bir gülnihal, 
Eylül Naz Beşli= Sevemedim 
karagözlüm- Medcezir, Gizem 
Bayram= Amelie- Dökülen 
yapraklar- Kara sevda dizi 
müziği, Ali Osman Beşli = 
Nuvole Bianche Ludovico, 
Ceylin Aksoy= Chopsticks- 
Moonlight sonata-Hercai, Ceren 
Aksoy= Vals grinko-Ezel, Veda, 
River flows mix- My heart will go 
on, Melih Yusuf Aksoy = Skyfall- 
Una mattina ludovico- Yalnızlık 
Senfonisi, Aydın Eren Dudu = 
Perfectly Wrong - Kimseyi 
görmedim ben (ekip)

VAKFIKEBİR DEV BAYRAKLARLA SÜSLENİYOR
Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği Başkanı Hasan Bahadır sosyal medya hesabından paylaştığı
görsel ile beraber, “Vakfıkebir İlçesi 61 tane Dev Bayraklarla Donatıyor” çağrısında bulundu.

V
akfıkebir 
Trabzonsporlular 
Derneği Başkanı Hasan 

Bahadır sosyal medya 
hesabından paylaşımda şu 
ifadelere yer verdi. Başkan 
Bahadır, Vakfıkebir İlçemizi 61 
tane Dev Bayraklarla 
Donatıyoruz. Görseldeki 
Lokasyonlara Dev Bayraklar 
Yerleştirilmiştir. Ayrıca Kanuni 
Sokak,14 Şubat Kurtuluş 
Caddesi, Tonya Yolu, Fol 
Deresi ve Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi Mevkilerine küçük 
bayraklarla süsleme 

yapılacaktır. Fol deresi üzerine 
20 x 12 metre dev bayrak, 
hastane önündeki üst geçide 28 
metrelik pankart, Yalıköy 
merkez de olmak üzere 
önümüzdeki günlerde ilçemize 
tüm Bayraklar yerleştirilecektir 
dedi.
“BU HİKAYEDE OLMAK İÇİN 
SENDE DESTEK OL”
Vakfıkebir Trabzonsporlular 
Derneği Başkanı Hasan 
Bahadır ayrıca yaptığı çağrıda 
şu ifadelere yer verdi; 
Trabzonspor'umuza 
şampiyonluk yolunda destek 

olmak isteyen bütün 
taraftarlarımızı bu bayrak 
kampanyasına katılmaya davet 
ediyoruz. Bayrak yapılması için 
yapılan bağışlar sosyal medya 
hesaplarımızdan paylaşılacaktır 
çağrısında bulundu. 
Bu Bayrak kampanyasına 
destek olmak için; Dernek 
Başkanı Hasan Bahadır, Tribün 
lideri Murat Günaydın ile irtibata 
geçebilirsiniz. Sosyal medya 
üzerinden yapılan bu çağrı 
dakikalar içerisinde çok sayıda 
Trabzonsporlu tarafından 
karşılık buldu.

MÜFTÜ KÜÇÜK'DEN HASTA ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Regâib Kandili öncesi hastaları ziyaret etti, kandillerini kutladı, duâ etti ve duâlarını aldı.

İ
lçe Müftüsü Şükür Küçük, 
hasta vatandaşlarla onların 
aile yakınlarına moral ve 

manevi destek amacıyla, ilçeye 
bağlı Esentepe ve Bozalan 
Mahallelerinde hasta ziyaretinde 
bulundu. Esentepe Mahallesi 

Camii İmam Hatibi İbrahim 
Erdin ile birlikte mahallede 
ikamet eden Mehmet  Atik ve 
Reyhan Özkan adlı hasta 
vatandaşlarla, Bozalan 
Mahallesi Camii İmam Hatibi 
Cevdet Topkara ile birlikte de 

mahallede aynı evde ikamet 
eden Hikmet ve Ayşe Yılmaz 
isimli hastaları ziyaret etti. 
Hastalara ve yakınlarına 
geçmiş olsun temennisinde 
bulunan ve kendileriyle bir 
süre sohbet edip, hâl ve 
hatırlarını soran Müftü 
Küçük, tedavileri, bakım 
hizmetleri ve sağlık 
durumlarıyla ilgili de bilgi 
aldı. Kur'an-ı Kerim 
tilâvetinde bulunulan 
ziyaretlerde Müftü Küçük, 
hastaların ve yakınlarının üç 
aylarını ve Regâib 
kandillerini de kutladı. Hasta 
ve yaşlı vatandaşlara bol bol 

duâ eden İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, tüm hastalara Allah'tan 
âcil şifâlar, sabır ve metânet, 
yakınlarına da kolaylıklar ve 
sağlık afiyet temennisinde 
bulundu.



Büyükliman
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üyükliman Yöremizdeki 

Bbirlik ve beraberliğin daha 
da pekişmesi ve 

kaynaşmanın sağlanması 
amacıyla düzenlenen turnuvanın 
ilk maçları Çarşıbaşı ilçemizde 
yapıldı. Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta, 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun ve Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı Mümin 
Nuhoğlu'da turnuvanın açılışına 
katılarak tüm takımlara başarılar 
dilediler. İlk maçlarda Şalpazarı 

Belediyesi - Çarşıbaşı Belediyesi 
ile Vakfıkebir Belediyesi - 
Beşikdüzü Belediyesi ile karşı 
karşıya geldiler. İlk müsabakaları 
Çarşıbaşı Belediyesi ve 
Beşikdüzü Belediyesi galip 
tamamladılar. 
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ŞAMPİYONLUK YOLUNDA MÜTHİŞ BİR GALİBİYET

VAKFIKEBİR 1874 FK'NIN ZAFERİ
Vakfıkebir 1874 FK sahasında ağırladığı lig 2. Hayat Medikal Malukaspor'u 8 kişi
kalmasına rağmen 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek playof hakkını elde etti.

T
rabzon 2. Amatör 
Kümede mücadele eden 
ve 28 puanla haftaya 3. 

sırada giren temsilcimiz 
Vakfıkebir 1874 FK, Vakfıkebir 
İlçe Stadyumunda 30 puanla 
ligde 2. Sırada bulunan Hayat 
Medikal Mulakaspor'u ağırladı. 
2 kırmızı kart ve bir sakatlık 
dolayısıyla karşılaşmayı 8 kişi 
tamamlayan temsilcimiz 
müsabakadan 4-1 galip 
ayrılarak son hafta öncesi ligde 

ikinci sıraya yükseldi.  
Vakfıkebir 1874 FK son hafta 
karşılaşacağı dördüncü sırada 
bulunan 28 puanlı 
Çağlayanspor karşısında 
alacağı galibiyet, beraberlik 
veya 3 farktan daha az bir 
mağlubiyetle playofa çıkacak. 
Maç sonrası ilçe kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ve 
ilçenin kanaat önderleri takımı 
tebrik ederek pleyof maçlarında 
başarı dilediler. 
Karşılaşma öncesinde 
Vakfıkebir futboluna hizmeti 
gecen Mahmut Badur, Mürteza 
Karaş ve Kadir Kulayin'e 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Vakfıkebir 
1874 FK Başkanı Samet Yolcu 
ve yönetim kurulu üyeleri 
tarafından hizmet teşekkür 
belgesi verildi. 
STAD: VAKFIKEBİR

HAKEMLER: Halil İbrahim 
Yıldırım**, Emrah 
Türkyılmaz***, Ahmet Emre 
Akbulut***
VAKFIKEBİR 1874 FK: Şenol 
Ziya***, Oğuzhan***, Ahmet 
Talha***, Ahmet Bıyıklı* (Dk.12 
Murat***), Yunus Emre***, 
Serkan*** (Dk.60 Yasin**), 
İlhan***, Şevki***, Arda*** 
(Dk.78 Hazar**), Bilal****, A. 
Türker***(Dk.60 A. Uğurcan**) 
HAYAT MEDİKAL 
MULAKASPOR: Yunus*, 
Serkan**, Muhammet**, M. 
Mert**, V. Salih** (Dk.36 
Barış**), Atilla** (Dk.72Besim*), 
Emre**, D. Eren**, Kaan**, 
Fırat**, Osman**
GOLLER: Dk.30-63- 90+5 Bilal, 
Dk.56 A. Türker (Vakfıkebir FK), 
Dk.69 D. Eren (Mulakaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.57 
Şevki, Dk.79 Y. Emre 
(Vakfıkebir FK)

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında en yakın takipçisi Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve zirvede kritik
bir galibiyet elde etti. 18. galibiyetini alan Fırtına 60 puanla bir maçı eksik Konyaspor'un 12 puan önüne geçti.

BÜYÜKLİMAN'DA KARDEŞLİK TURNUVASI
Büyükliman Yöremizde bulunan ilçelerin belediyelerinin çalışanlarından oluşturulan takımlar arasında bir futbol turnuvası düzenleniyor. 

üper Lig'de 25. haftanın 

Smaçı Akyazı'da oynandı, 
Trabzonspor ile 

Konyaspor kozlarını paylaştı. 
Abdullah Avcı yönetimindeki 
Fırtına, 40 bin taraftarının 
önünde rakibini Edin Visca'nın 
golleriyle devirdi, puan farkını 
12'ye çıkartarak şampiyonluk 
yolunda dev bir adım daha attı. 
3 maçlık galibiyet serisi sona 

eren İlhan Palut'lu Konyaspor'a 
Sokol Cikalleshi'nin attığı gol 
ise puan için yeterli olmadı.
Trabzonspor, Süper Lig 'de 25. 
haftanın en kritik maçında 
Konyaspor 'u ağırladı. Akyazı'da 
40 bin taraftarının önünde 
oynayan Fırtına, Boşnak yıldızı 
Edin Visca'nın golleriyle 3 puanı 
kaptı. Sahadan 2-1 galip ayrılan 
Bordo Mavililer, aradaki puan 

farkını 12'ye çıkarttı ve 
şampiyonluk yolunda dev bir 
adım attı. 
TRABZONSPOR: 2 
KONYASPOR: 1 
Bir Fırtına tuttu ligi! Lider 
Trabzonspor, Süper Lig'in 25. 
haftasında ikinci sıradaki 
Konyaspor'u konuk etti. Maça 
hızlı başlayan Trabzonspor 13. 
dakikada 1-0 öne geçti: 

Cornelius'un taşıdığı atakta 
topla ceza sahasında buluşan 
Visca önce düzeltti ardından 
vuruşunu yaparak skoru 1-0'a 
getirdi. İlk 45 dakikada başka 
gol olmadı ve Trabzonspor 
devreyi önde tamamladı. 
Mücadelede 67. dakika 
oynanırken Visca bir kez daha 
sahne aldı: Anthony Nwakaeme 
ceza sahasında şık hareketlerle 

topu Konyasporlu oyunculardan 
saklarken pasını Visca'ya 
aktardı. Tecrübeli golcü yere 
düşerken vuruşunu yaptı ve 
hem kendisinin hem de 
Trabzonspor'un ikinci golünü 
kaydetti. Visca vuruşunu 
yaparken sakatlandı ve 71. 
dakikada yerini Yusuf 
Erdoğan'a bıraktı. Konyaspor'da 
oyuna 64. dakikada giren Sokol 

Cikalleshi 83. dakikada 
rövaşeta golüyle farkı 1'e 
indirse de yeşil-beyazlılar kalan 
dakikalarda gol bulamadı ve 3 
puana ulaşan taraf Trabzonspor 
oldu. Bu zaferle birlikte 18. 
galibiyetini alan Trabzonspor 
puanını da 60'a yükseltti ve bir 
maçı eksik olan Konyaspor'la 
arasındaki puan farkını da 12'ye 
çıkardı.

SÜPER TOTO SÜPER LİG
PUAN TABLOSU

2-1

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..
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İNŞAAT

Anahtar Tesl�m �nşaat,

Yapım - Onarım ve Tad�lat İşler�

Ahşap ve Taş Ev Yapımı

İnşaat ve Taahhüt İşler�

Proje İşler�

Her Türlü Bağ, Bahçe, Yol

ve Çevre Düzenleme İşler�

Taş Duvar Yapımı

Arsa Yer� Açma

Nakl�ye İşler� İle H�zmet�n�zdey�z

BAYILSA

BAYILSA

BGC'DE KURULUÞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI
Trabzon ve Giresun'dan 8 ilçede çalışan gazetecileri çatısı altında birleştiren
Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti (BGC) 16. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 


