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19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında ilk olarak Vakfıkebir Hükümet Konağı önünde düzenlenen 
çelenk sunma törenin ardından Ramada Otel'de düzenlenen program ile tören devam etti. 

> Murat PANK 2'de

Vakfıkebir'li hemşehrimiz Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 
Bilal Günaydın, İstanbul 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı olarak atandı.

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

MÜDÜR BEKAR; “YEREL BASINI ÖNEMSİYORUZ” 
Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Bekar, Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunarak; 
hakkında yapılan haber için teşekkür edip, ilçenin güvenliği için vatandaşlarla el birliği içinde gece-gündüz çalıştıklarını belirtti. 

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

> Sadık AYDIN 2'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

ÞÝMDÝ OLDU MU?
Bu hafta Muhtarlar günü idi…
Bu yıl ki muhtarlar gününde Muhammet 
Balta'lar unutuldu…
Trabzon'umuzun evladı Süleyman Soylu'ya 
teşekkür edildi…
Yöremizin evladı TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta ve Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya bir teşekkür dahi 
edilmedi…
Vakfıkebir için elini taşın altına koyan, 
Mahallelerimiz ve köylerimizden ne talep 
gelirse, onlar için mücadele verene bir 
teşekkür çok görüldü…
Öte yandan Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'da unutuldu…
Geçen dönem ve bu dönemde de en 
büyük yatırımı köy/mahalle yollarına ve 
sanat yapılarına yaparken, muhtarlar 
gününde bir teşekkür edilmemesi 
düşündürücü…
Köy/mahalle yollarına beton-asfalt yol 
yaptılar…
Sanat yapıları ile köy/mahalle yollarını 
daha güzel hale getirdiler…
Şehir merkezinden daha fazla, en büyük 
yatırımı köy/mahallelere yaparken, dernek 
başkanı İzzettin Çilingir'in, muhtarlar adına 
aldıkları yatırımlar için bir teşekkür dahi 
etmediler…
Teşekkür etmek, o insanı onure etmektir…
Teşekkür etmek, yapılan işin olumlu 
yapıldığını gösterir…
Birilerine teşekkür edilirken, başkalarını 
unutmamak gerekir…
Yapılan yatırımlar ne çabuk unutuldu bu 
ilçe de…
Herkes Belediye Başkanı'nı eleştirdi, 
köy/mahallelere çok fazla yatırım yaptın 
diye…
Şimdi gelinen nokta bu…
Şimdi teşekkür etmedin, yarın bir istek 
olduğunda nasıl yanına gidebileceksin…
Eleştirmek, insanların daha güzel işler 
yapmasıdır. Kendilerini düzeltmeleridir…
Bizler de eleştiriliyoruz, ama yinede 
demiyoruz neden eleştiriliyoruz diye…
Eleştiri olmadığı yerde bir problem var 
demektir…
*******************
Pandemiden dolayı sınıar kapatılıyor…
Sınıfta iki öğrenci pozitif çıktığında, o sınıf 
kapatılıyor.
5. Günde test alınıp negatif çıkması 
durumda, o sınıf tekrar yüz yüze eğitim-
öğretime başlıyor…
Artık çocuklarımıza korumamız gerekli…
Çocuklarımıza da bulaşıyor…
Maske, mesafe ve temizlik…
Okula giden çocuklarımızı nasıl mesafe 
kuralı uygulanacak…
Sınıfta 2'şerli, 3'erli oturulurken, teneffüs 
zili çaldığında ise oyun oynamaya 
başlıyorlar…
Veliler endişeli...
Çocuklarımız ise korkar duruma geldi…
Temizlik diyoruz ama personel yok…
Okullar, okul aile birliklerinden karşılıyorlar. 
Okul aile birliği ise işadamlarından ve 
velilerden yardım talep ediyor. Nereye 
kadar işadamları ve veliler karşılayacak 
ki…
Herkes çok zor durumda…
Piyasalar her geçen gün zam haberleri ile 
yankılanıyor…
Artık insanlar alıştı…
Her gün zam zam zam…
Alım gücü düştü.
Yapılan işler durdu.

Piyasa sıkıntılı artık para bile dönmeme 
noktasında…

İş olacak ki işveren maaş ödeyecek, iş 
olmazsa işveren nasıl ödeme yapacak…

Nereye gidiyoruz, bizleri ne bekliyor, 
yaşayıp göreceğiz…

B
eşikdüzü İlçe Emniyet 
Müdürü Ahmet Bekar; 
“Beşikdüzü ilçemizde 

görevimize başladığımız 
günden itibaren rutin 
çalışmalarımızın dışında 
ilçedeki halkımızın, 
esnaarımızın ve 
muhtarlarımızın asayişle ilgili 
sorunlarına çözüm bulmak 
için çalışıyoruz. Beşikdüzü 
çok güzel bir ilçe olmasının 
yanı sıra, huzurlu bir ilçe. 

Huzur içerisinde rahatlıkla 
yaşanılacak bir ilçe. İnsanları 
çok iyi niyetli. Burada 
olmaktan ve hizmet etmekten 
mutluluk duyuyorum” dedi.
“HALKIMIZIN DUYARLILIĞI 
MEMNUNİYET VERİCİ”
Beşikdüzü halkının her türlü 
olaya karşı duyarlı olduğunu 
belirten Müdür Bekar, “Bizim 
görevimiz can ve mal 
emniyetini sağlamak. Bunun 
içinde sorumluluk sahamızda 

gece gündüz 
çalışıyoruz. Şuana 
kadar çok ciddi bir 
olayla karşılaşmadık. 
Şunu söyleyebilirim, 
İlçemizdeki insanlar 
çok duyarlı. Emniyet 
güçlerimiz zaten 
halkla iç içe, bunu 
sağlamaya gayret 
gösteriyoruz.  Eğer 
bu sağlanamazsa 
orada suç oranları 
artar. Ancak ilçe 
insanlarımız duyarlı. 
Zaten modern kolluk 
anlayışı, sadece 
kolluk gücüyle değil, 
halkın da katılımıyla 
sivil toplum 

örgütlerinin ve halkımızın iç 
içe olduğu bir yapıyı 
gerektiriyor. Bizde bunun için 
çalışıyoruz ve önümüzdeki 
süreç de bu çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” dedi. 
“YEREL BASINI 
ÖNEMSİYORUZ.”
Zaman zaman kurum ve 
kuruluş ziyaretlerinde 
bulunan Müdür Bekar, “Bu 
anlamda yerel basını da 

önemsediklerini dile getirerek 
Gazetemizi de ziyaret etti. 
Yerel basını gerek 
gazetelerden ve gerek 
web'den takip ettiğini belirten 
Emniyet Müdürü Ahmet 
Bekar, Büyükliman Postası 
Gazetesi'nin yayın 
politikasını beğendiğini 
aktardı. Basının önemine de 
değinen Bekar, kendi 
kurumları olsun ya da başka 
kurumlar olsun yaptıkları 
çalışmaları basın yoluyla 
birlikte kamuoyu ile 
paylaşmalarına imkân 
sunulduğunu ve böylelikle 
kurumların bazı 
çalışmalarından vatandaşın 
da haberdar 
olduğunu belirtti. Kurumların 
basın yolu ile vatandaşlara 
bazı konularda bilgi 
verilmesinin de önemli 
olduğunu belirtti. Bu anlamda 
basın olarak sizler üzerinize 
düşen görevleri yerine 
getiriyorsunuz. Yaptığınız ve 
bundan sonra yapacağınız 
bütün çalışmalarınızda 
sizlere ve sizlerin aracılığı ile 
bütün basın mensuplarına 

başarılar diliyorum dedi.”
“EMNİYET MÜDÜRÜNÜN 
ZİYARETİ BİZLERİ 
MEMNUN ETMİŞTİR”
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu; “Beşikdüzü İlçe 
Emniyet Müdürü Ahmet 
Bekar'ın gazeteyi 
ziyaretlerinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek ziyaretlerinden 
ötürü teşekkür etti. Gazete 
hakkında bilgi veren 
Kamburoğlu, gazete olarak 
vatandaşları bilgilendirmek 
için çalıştıklarını, 
sorunları gündeme 
getirip çözüme 
katkı sunma gayretinde 
olduklarını ifade etti. Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu, Müdür Bekar'a 
ilçedeki görevinde başarılar 
dileyerek, Büyükliman 
Postası Gazetesi olarak, 
kolluk güçleriyle iç 
içe birlikte görev yaptıklarını 
ve her zaman Emniyet 
güçlerimizin çalışmalarında 
yanlarında olacaklarını 
söyledi.”

HEMŞEHRİMİZ BAŞHEKİM GÜNAYDIN'A ÖNEMLİ GÖREV

N
iğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 

Başhekimi Vakfıkebir 'li 
hemşerimiz Dr. Öğrt. Üyesi 
Bilal Günaydın İstanbul'a 
tayin olması nedeniyle; 4 
yıllık görev süreci sonunda 

Niğde'ye veda etti. Niğde 
Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde Başhekim olan 
Bilal Günaydın, sosyal 
medya hesabında yaptığı 
paylaşımda hastanenin 
gelişiminde destek olanlara 

teşekkür etti.
“ALLAH'IN ADALETİ VE 
DEVLETİN MENFAATİ NE 
İSE ONA GÖRE CEVAP 
VERDİM”
Vakfıkebir'li hemşehrimiz 
Dr. Öğrt. Üyesi Bilal 
Günaydın yaptığı 
paylaşımda; “Sevgili 
Niğdeliler, Meslektaşlarım, 
Çalışma arkadaşlarım, 
Ailem ve Can Dostlarım, 
Yaklaşık 4 yıldır gururla 
sürdürdüğüm Niğde Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
başhekimlik görevimden 
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 
Kamu Hastaneleri 
Başkanlığı bünyesine 

atanmam nedeniyle ayrılmış 
bulunmaktayım. Görevi 
devraldığımda annem ve 
babamın gönderdiği çiçek 
notunda ''Makamın 
yükseldikçe gönlün alçalsın 
ve asla adaletten vazgeçme. 

Rızkını veren de, alan da 
sadece ve sadece Allah'tır.'' 
notu vardı. Görev yaptığım 
süre boyunca her zaman 
gariplere, yoksullara ve dertli 
insanlara yardımcı olmaya 
çalıştım. Adaletten asla ve 
asla ayrılmadım. Kapıma 
gelen ve sahada gördüğüm 
herkese elimden geldiğince 
yardımcı olmaya çalıştım. 
Gelen taleplere Allah'ın 
adaleti ve devletin menfaati 
ne ise ona göre cevap 
verdim. Haramzadeleri 
makam ve mevkileri ne 
olursa olsun hep kurumdan 
uzak tuttum dedi.”
Dr. Öğrt. Üyesi Bilal 
Günaydın, Geldikleri günden 
beri projelerine devam 
ettiklerini söyledi.  Günaydın, 
"Bu projeleri hayata 
geçmesinde yardımları olan 
öncelikle Niğde valimize, 
belediye başkanımıza, 

milletvekillerimize, ildeki tüm 
siyasi parti başkanlarına, 
Rektör hocama, Dekan 
hocama, bizlere destek olan 
vatandaşlarımıza, tüm Niğde 
halkına, eşime, aileme, 
hastanemizde görev yapan 
temizlikçisinden, güvenliğine, 
hemşiresinden hastane 
çalışanlarına ve hayırsever 
vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Niğde'de görev 
yaptık bundan sonra da 
başka illerde devletimize 
milletimize hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Bu vesile 
ile Haklarınızı helal etmenizi 
arzu eder, saygı ve 
selamlarımı sunarım." dedi.
İstanbul 1.Bölge Kamu 
Hastaneleri Birliği Başkanı 
olarak atanan Vakfıkebir'li 
hemşerimiz Dr. Öğrt. Üyesi 
Bilal Günaydın'a yeni 
görevinde başarılar 
diliyoruz.

AMATÖR SPOR HAFTASI KUTLANDI

V
akfıkebir Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü 
Yunus Ali Civil 

tarafından organize edilen  
“Amatör Spor Haftası” çeşitli 
etkinliklerle Vakfıkebir 
ilçesinde kutlandı.Gençlik ve 

Spor İlçe Müdürlüğü 
tarafından organize edilen 
Amatör Spor Haftası 
düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. 
Vakfıkebir İlçesinde 
çeşitli sportif 

faaliyetler 
gerçekleştirildi.
“ ÜLKEMİZDE SPORUN 
TEMELİNDE AMATÖR 
RUH, PROFESYONEL 
BİR MÜCADELE 
VARDIR”
Vakfıkebir Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürü Yunus Ali Civil, 
8-14 Ekim tarihleri arası 
Amatör Spor Haftası'nı 
kutluyoruz.  Civil,"Bizler 
gençlerimizin kötü 
alışkanlıklardan uzak 
kalmaları ve enerjilerini bir 
şekilde atmaları için spor 
kulüplerimizi desteklemeye 
gayret gösteriyoruz. 
İlçemizde spora karşı her 
geçen gün artan talep ve 

ilgi var. Hem amatör olarak 
hem de diğer branşlarda çok 
güzel gelişmeler var. Lisanslı 
sporcu sayımızın özellikle 
arttırılmasını arzu ediyoruz, 
gençlerimizin özellikle spor 
ile ilgilenmesini istiyoruz. 

Okullarımızdaki 
çocuklarımızın en az bir tane 
spor dalı ile ilgilenmesini 
istiyoruz, salon sporları 
olabilir yada ferdi sporlar 
olabilir. Gençlerimiz spor ile 
ilgilendiğinde hem zinde, 
ziki olarak sağlıklı bir yapıya 
kavuşmuş olur, iyi bir ruh 
haliyle geleceğe taşınmış 
olur ve kötü alışkanlıklardan 
da uzak durur. Tüm 
tesislerimizde gençlerimizin 
sportif faaliyetlerde 
bulunabilmeleri için 
çalışmalar düzenliyoruz. Tüm 
dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de biran önce eski 
neşeli günlerimize dönmeyi 
bekliyoruz. Ülkemizde sporun 
temelinde amatör ruh, 
profesyonel bir mücadele 
vardır. Amatör spor 
kulüplerimizin Spor Bakan-
lığı'na katkıları büyüktür. 
Amatör spor profesyonelliğin 
başlangıcıdır. Amatöre 

hizmet eden herkese ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. 
Herkesin 'Amatör Spor 
Haftası'nı tebrik ediyorum" 
diye konuştu. 
“GÖNÜLLÜLÜK ESASTIR”
Eski neşeli ve spor dolu 
günleri özlediklerini belirten 
Müdür Civil, "Türkiye Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
olarak her yıl bu haftayı 
kutluyoruz. Amatör gönüllülük 
esasına bağlı ekonomik 
olarak beklentisi olmayan 
insanların emek verdiği 
yerdir. İnşallah pandemi 
salgını biran önce tamamen 
biter bizde sahalara cıvıl cıvıl 
yeniden döneriz. 8-14 Ekim 
tarihleri arasında Türkiye'nin 
her bir yerinde olduğu gibi 
ilçemizde de amatör spor 
haftamızı kutluyoruz. Tüm 
antrenörlerin ve sporcuların 
amatör spor haftasını 
kutluyorum" dedi.



V
akfıkebir Gülbahar Anadolu 
Lisesi tarafından sunumu 
gerçekleştirilen törende, 

sunuculuğu okulun Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni Ergin şeref yaptı. 
Vakfıkebir 
Hükümet 
Konağı 
önünde 
saygı 
duruşu ve 
İstiklal 
Marşımızın 
okunmasıyl
a başlayan 
tören 
Vakfıkebir 
Muhtarlar 
Dernek 
Başkanı 
İzzet 
Çilingir 
tarafından Atatürk Anıtına çelenk 
sunuldu. Tören daha sonra Ramada 
Otel'de devam etti. Burada Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, 
Vakfıkebir Belediye Başkan Vekili Özer 
Aktaş ve Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir günün anlam ve 

önemini belirten birer konuşma 
yaptılar.
“MUHTAR, DEMOKRASİNİN TEMEL 
TAŞIDIR”  
Havanın yağışlı olması nedeniyle 

Ramada Otelde 
sabah kahvaltısıyla devam edilen 
törende konuşan Başkan Çilingir; 
muhtarlarımız köy ve mahalle sakinleri 
ile devlet arasında aracı rolü oynarken 
diğer yandan da kamu çağdaş 
yönetim anlayışının en temel 

gereksinimlerindendir.  Katılımcılığın 
sağlanmasında önemli bir görevi 
yerine getirmekte devletimizle 
vatandaşlarımız arasında bir köprü 
vazifesi görmektedir. Muhtarlığın 192 
yıllık merkezi/yerel idareyi temsil eden 
bir kurum olmasının yanı sıra 
toplumsal barışın sağlandığı en önemli 
müesseselerden biri olduğu 
unutulmamalı. Çünkü temsil edilen 
gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen 
alan bir müessese siyasallaşmamış tek 
çözüm merkezidir.  Mustafa Kemal 
Atatürk'ün dediği gibi “Muhtar, 
demokrasinin temel taşıdır.”  Milletin 
tercihine, teveccühüne, itimadına 
mazhar olarak, halkımızın tercihi ve 
seçimiyle işbaşına gelmiş kişiler olarak 
hepimiz çok iyi biliyoruz ki son derece 
önemli bir makamda hem devletimiz 
adına hem de milletimiz adına büyük 
sorumluluk taşıyoruz. Yönetim 
anlayışımızda, vatandaşlarımızın 
devletimize ihtiyaç duyduğunda 
çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız 
olduğu bilinci çok önemli bir yer 

tutmaktadır. Bizler her konuda millet 
iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği 
noktadayız dedi. 
“HİZMET VERMEYE HEP BİRLİKTE 
DEVAM EDECEĞİZ”
Muhtarlarımız köy ve mahallelerde 
devletin tüm kurumlarını temsil 

ediklerini belirten Belediye Başkan 
Vekili Özer Aktaş; Halkımızın talep ve 
ihtiyaçlarını yetkili makamlara arz 
ederek çözümlerine vesile olur. 
Halkımızın en yakın yardımcılarıdır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız da 
muhtarlar için yerel yönetimlerde sizler 
bizim Türkiye'de ki ilk elimiz, ayağımız, 
gören gözümüz, duyan kulağımız ve 
aynı zamanda sesimizdir demiştir. 
Bizler belediyen olarak muhtarlarımızla 
çok güzel hizmetlere öncü olduk. 
Belediyemiz imkânları elverdiği 
müddetçe hizmet vermeye hep birlikte 
devam edeceğiz dedi.
“MUHTARLARIMIZ BİZİM GEÇMİŞTE 
DE BU GÜNDE ÇOK DEĞERLİDİR”
Muhtarlarımız yerel demokrasinin en 
önemli katılımcılarından birisi olduğunu 
belirten kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan; Köyümüzün ve mahallemizin 
idari amiri, devleti ve hükümeti temsil 
edendir. Köyde ve mahallede 
ihtiyaçları tespit eden ve onların hayata 
geçirilmesi, ilgili kurumlar nezlinde 
girişimlerde bulunması yönünde en 

yakın mesai arkadaşlarımızdır. 
Muhtarlarımız bizim geçmişte de bu 
günde çok değerlidir. Muhtarlar 
müessesesi saygındı daha da saygın 
hale getirildiğini ifade eden Kaymakam 
Uzan, bizler bu memlekette emanetçi 
şuuru ile yaklaşıyoruz. Sizlerde bu 

şuurla hareket etmenizi vatandaşımı-
zın her sorunuyla yakinen ilgilenmeniz, 
onların talep ve sorunlarını dinlemenizi 
ilgili kurumlara aktarmanızı sizlerden 
istiyorum. Pandemi sürecinde bizlerle 
yakın çalıştınız. Vefa sosyal destek 
gurubu personelleriyle yeri geldi 65 yaş 
üstü vatandaşın parasını çektiniz elden 
getirdiniz, yeri geldi PTT'den parasını 
çektiniz/yatırdınız. Yeri geldi erzak 
ihtiyacını karşıladınız. Bunların 
karşılığında ise çok önemli hayır duası 
aldınız. Hepinize teşekkür ediyoruz. 
Bizlerde burada sizler uyumlu bir 
şekilde çalışma yapmak istiyorum. Her 
mahallemizi gezerek sorunlarınızı 
emniyet, jandarma ile dinleyeceğiz. 
“BELEDİYE BAŞKANIMIZA 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Belediye başkanımızın bu kahvaltıyı 
organize etmesinden dolayı kendilerine 
teşekkür ettiğini belirten Kaymakam Dr. 
Uzan; Devletin ve bizlerin size değer 
veriyor olmasının yanında yerel 
yönetim de sizlere aynı şekilde göz 
bebeği olarak bakıyor. Üzerimizdeki, 

sorumluluk ve vebal yüksek. 
Dolayısıyla bu şuur ve bilinçle 
çalışacağız. Vatandaşımızı mutlu 
etmeye gayret edeceğiz. 
Vatandaşın her talebi, meşru ve 
hukuki olmayabilir olsun 
dinleyeceğiz. Meşru taleplerini 
ilgili kurumlar nezlinde girişimde 
bulunacağız. Meşru olmayan ve 
hukuka aykırı olan taleplerinin 
de neden olmadığını söyleye-
ceğiz. Ama ilgilendiği-mizi her 
halükarda göstereceğiz. Bizleri 
bu konularda rahatsız 
edebilirsiniz. Bizim kapımız her 
daim sizlere açıktır. Beraber 
istişareli bir şekilde çalışacağız. 
İnşallah muhtarlık müessesesi 

daha uzun yıllar yaşasın. Sizler gibi 
kıymetli arkadaşlarımız bu kutsal 
görevi ifa etsinler dedi.Konuş-maların 
ardından İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün 
yemek duasının ardından program 
sona erdi.  

Büyükliman
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VAKFIKEBİR'DE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

İLÇEMİZDE İZ BIRAKAN KAYMAKAM OLMASINI DİLİYORUZ
İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulundular.

eçtiğimiz günlerde Vakfıkebir ilçe kaymakamlık 

Ggörevine atanan Sayın Dr. Hacı Arslan Uzan'a 
hayırlı osun ziyaretleri sürüyor. Bu anlamda da 

İYİ Parti Vakfıkebir ilçe başkanlığından da Kaymakam 
Uzan'a ziyaret gerçekleştirildi. 
İLÇEMİZDE İZ BIRAKAN KAYMAKAM OLMASINI 
DİLİYORUZ
İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli; " 
Vakfıkebir'de Devletimizin temsilcisi olan 
kaymakamımızı ziyaret ederek hayırlı olması 
dileklerimizi ilettik. İnşallah hizmetleri ile 
Vakfıkebirlilerin gönlünde iz bırakan kaymakamlarımız 
arasında yerini alır. Biz İYİ Parti ailesi olarak tüm kurum 
ve kuruluşlarımız gibi ilçemize yeni atanan 
kaymakamımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk" 
dedi.İYİ Parti İlçe Başkanı Beşli ziyaret sonrası yaptığı 
değerlendirmede; “İYİ Parti Vakfıkebir ilçe teşkilatı 
olarak ilçemize yeni atanan Kaymakamımız Sayın Dr. 

Hacı Arslan Uzan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 
görevinde başarılar diledik. Kaymakamımıza geldiği ilk 
günden itibaren halkın içinde olmasından dolayı 
teşekkür ettik ve bu anlamda ilçemize güzel 
hizmetlerde bulunacağına inandığımızı söyledik. 
İlçemizde yapılacak olan her türlü hizmette bizim de 
kendisini destekleyeceğimizi, ilçemize hizmet söz 
konusu olduğunda hiçbir siyasi partinin ayrım 
gözetmeksizin bir bütün olarak hareket edeceğini 
söyledik. Bizim de olduğu gibi bütün siyasi partilerin 
amacının ilçemize, ilimize ve ülkemize hizmet olduğunu 
ifade ettik dedi.”Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, görev yaptığı ilçeler arasında özellikle 
Vakfıkebir de bütün siyasi partilerin çok iyi bir diyalog 
içersinde olduğunu ve bu da kendisi için hizmet 
anlamında çok önemli bir duruş olduğunu söyleyerek, 
ziyaretleri için İYİ Parti ilçe teşkilatına teşekkür etti.

Dr. Hacı Arslan Uzan-KaymakamÖzer Aktaş-Başkan Vekiliİzzet Çilingir Dernek-Başkanı

TONYA MYO “BAĞIMLILIKLA MÜCADELE” ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

T
rabzon Üniversitesi Tonya Meslek 
Yüksekokulu, okulun konferans salonunda 
Tonya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte 

“Bağımlılıkla Mücadele” etkinliği düzenledi. Tonya 
Meslek Yüksekokulu konferans salonunda 
gerçekleşen etkinliğe; Tonya Kaymakamı Sayın 
Muhammet İKİS, Tonya İlçe Emniyet Müdür V. 

Sayın Osman Ersen YILMAZ, Yüksekokul 
Müdürü Sayın Öğr. Gör. İlyas ÜN, Müdür 
Yardımcıları Sayın Öğr. Gör. Dr. Galip USTA ve 
Sayın Öğr. Gör. Neşe İŞCAN AYYILDIZ, Daire 
Başkanı Sayın Recep DEMİR, Şube Müdürü 
Sayın Harun MOLLAOĞLU, Trabzon İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 

Müdürlüğü'nden Komiser Yardımcısı 
Sayın ERDOĞAN ÖZER, Siber 
Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nden Polis Memuru Sayın 
İLHAN TOZLUYURT, öğretim 
elemanları ve öğrenciler katıldı.Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması 
ile başlayan program protokol 
konuşmaları ile devam etti. Sayın 
Osman Ersen YILMAZ ve Sayın 
Erdoğan ÖZER tarafından 
“Bağımlılıkla Mücadele” 
konusunda sunum ve kısa lm 
gösterimi yapıldı, ayrıca Sayın 
İlhan TOZLUYURT tarafından da 
“Dijital Bağımlılık” ile ilgili sunum 
gerçekleştirildi. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Yüksekokul 

Müdürü Öğr. Gör. İlyas ÜN; “Üniversitemiz 
ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü katkılarıyla 
Yüksekokulumuz ve Tonya İlçe Emniyet 
Amirliği ortaklığında öğrencilerimize yönelik 
“Bağımlılıkla Mücadele” konferansı 
gerçekleştirdik. Bağımlılıkla mücadele 

konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. 
Emniyet yetkililerimizin konu ile alakalı bilgi ve 
tecrübelerini aktardığı güzel bir program oldu. 
Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Maske, 
mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat 
edilerek gerçekleşen programda, bağımlılık 
süreci ile alakalı dikkat çekici mesajlar verildi.



ekâmül (Evrim), bilimsel bir meseledir ve Tkâinatta hiçbir şeyin birden bire 

olmaması demektir. Hayatın en büyük özelliği 

yavaş akmasıdır. Yaratılıştaki evrim büyük bir 

plan ve program içindedir. Bir şeyin var 

olabilmesi için evrim sürecinden geçmesi 

lazım, bu sürecinden geçmeyen hiçbir 

madde, hücre, atom vs yoktur,  her şey 

sürekli yenileniyor. Yenilenmenin planı 

Allah'ın ilminden, gelişmesi Allah'ın 

iradesinden, enerjisi ise Allah'ın 

kudretindendir, kudret enerji demektir. Din, 

yaratılma süreci için, ilim, irade(evrim) ve 

kudret(enerji) der.

İnsanlığın ilk evrelerinde ilim 

gelişmedi(insanlar soyut manayı 

anlayamadılar) bundan dolayı olaylar 

somut(maddi) olarak anlatılmıştır. Allah, her 

şeyi tedricen, yavaş yavaş, sanatla, özene 

bezene yaptık diyor. Hayat ağacı bir tanedir, 

her tür bir daldır, insan bu ağacın meyvesidir.  

Bediüzzaman, insanlık hayvanlıktan terakki 

ederek Âdem oldu, insanlığın başı vahşettir 

diyor. Evrim demek maymundan geldik 

demek değildir. Diğer hayvanlarla ortak bir 

atamız olduğu gibi maymunlarla da ortak 

atamız vardır.  Darvin zamanında DNA gibi 

ilimler bilinmediğinden o şekilde düşünülmüş 

sonra yanlış olduğu anlaşılmıştır. Evrim, Allah 

tarafından programlanmış bir yazılım, her 

aşaması bir programı dâhilinde 

gerçekleşmiştir. Cansız elementlerden 

cenine, oradan da bebek olarak doğumuna 

kadar insanın geçirdiği çeşitli haller 

insanoğlunun evriminin çeşitli safhalarıdır. 

İnsanlık, diğer canlılarla olan ortak 

kökeninden ayrıldıktan sonra 9 milyon sene 

tekâmülü(evrimleşmesi) sürdü. Geçirdiği bu 

süreçler insan beyinde kayıtlıdır. 

Kuran âdeme peygamber demiyor, sadece 

Âdem kelimeler aldı deniyor. 

Arapçada kelime prensip ve yasa 

manasına geliyor. Kuran vahyi Nuh'tan 

başlatıyor. Biz Nuh'a ve ondan sonrakilere 

gönderdiğimiz gibi sana da vahiy 

gönderdik, diyor. Vahiy zincirini Nuh'tan 

başlatılıyor. (Nisa, 163) Yani ilk peygamber 

Nuh (a.s.) oluyor ve Âdem, insanlığın 

vahye muhatap olmadan önceki genel 

halinin ifadesidir.  Âdem için şirke girdi 

diyor, Peygamber olsa şirke girmez. Din 

adına evrime karşı çıkmak, 400 sene önce 

Hıristiyanların dünyanın döndüğüne karşı 

çıkması gibidir.

Büyükliman
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BAŞKAN BALTA,  “BU DEĞERLERİMİZE 
ÖNEM GÖSTERMELİYİZ”

PROF. DR. ALP'TEN HAYIRLI

OLSUN ZİYARETİ

Osman KOYUNCU

  İSLAM, EVRİM TEORİSİ İLE UYUŞUR MU?

Trabzon İlimizin ve 
Vakfıkebir İlçemizin 
yetiştirdiği önemli 

değerlerden olan ve Türkiye'nin 
önemli illerinde valilik 

görevlerini başarılı bir şekilde 
sürdürmekte olan Denizli Valisi 
Ali Fuat Atik ve Aydın Valisi 
Hüseyin Aksoy'u makamlarında 
ziyaret eden Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, her iki valimize de 
görevlerinde başarılar 
diledi.Ziyaretle ilgili bir açıklama 
yapan Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
'İlimizin yetiştirdiği önemli 
değerlerden Denizli Valimiz 
Sayın Ali Fuat Atik'i ve Aydın 
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'u 
makamlarında ziyaret ederek 
bir süre hasbihâl etme fırsatı 
buldum. Bu değerli valilerimiz 
ve bunlar gibi Ülkemizin çeşitli 
yerlerinde başarılı bir şekilde 
görev yapan, önemli görevlerde 
bulunan, ilimizin ve ilçemizde 
birlerin arasında yetişen bu 
değerlerimize sahip çıkarak 
önem göstermeliyiz. Bu vesile 
ile Kendilerine güler yüzleri, 
misarperverlikleri ve yakın 
ilgileri dolayısıyla teşekkür 
ediyor, görevlerinde başarılar 
diliyorum” dedi.

DOĞANIN GÜZELLİKLERİ ARASINDAKİ “BARAK GÖLÜ”

K
adıralak Yaylası 
eteklerindeki Barak 
Yaylası'nda oluşturulan 

yapay gölet, “Vargit 
Çiçekleri”nin açmasıyla gezip 
görenlerin yoğun ilgisini 
çekiyor. Tonya'nın Karşular 
Mahallesi Kadıralak Yaylası 
eteklerinde oluşturulan yapay 
gölet, gezip görenlerin yoğun 
ilgisini çekerken gölet 
çevresinde sonbaharın tüm 
güzelliklerini görmek mümkün. 
“Barak Gölü” Kalyoncu 
Ailesinin arazisi üzerinde aynı 
yerde akan derenin suyunun 
doldurulmasıyla oluşturuldu. 
Gölün üzerine bir seyir 
platformu, su değirmeni çarkı 
ve çevrede oturma yerleri 
hazırlanarak doğaseverlerin 
hizmetine sunulurken doğa 
tutkunları için tam bir piknik 
alanı haline getirildi. “Barak 
Gölü” ve çevresi Tonya ilçe 
merkezine en yakın piknik 
alanı olma özelliği taşırken, 
merkeze beş kilometre 
uzaklıkta. Yolun büyük bir 
bölümü beton dökülmüş. 
Göletin devamında Kadıralak 
Yayla'sına ulaşmak mümkün.  

Sonbaharın gelmesi ile birlikte 
piknikçiler tarafından tercih 
edilen gölet yaklaşık 1000 
metrekare bir alanı kaplıyor. 
Ziyaretçi akınına uğrayan 
Barak Göleti, yeni 
evleneceklere dış çekim 
imkânı, sunarken gölet, 
dağların arasında, yeşille iç içe 
muhteşem görüntüsü 
Sonbaharın güzelliği ile 
birleşince insanların çalışma 

stresinden uzaklaşmak için 
hafta sonunu değerlendirdiği 
en önemli yerlerin başında 
geliyor. Mini bir işletmenin 
olduğu gölet, yürüyüş alanı, 
gölete uzanan mini iskelesiyle 
ve oturma alanları, girişin 
başında ünlü yazar ve şairlerin 
isimleri yazılı olması da kitap 
okumayı ve yazmayı sevenler 
için bu alanın ideal bir yer 
olduğu izlenimi veriyor. 
Kadıralak Yaylası'nın 
eteklerinde, orman içerisinde 
temiz havası, sıra dışı 
coğrafyası ile kuş sesleri 
arasında "Huzur veren mekan" 
Barak Gölü, diğer taraftan da 
Sonbahar mevsiminde 
misarlerini ağırlıyor. Barak 
Göledini emekli öğretmen 
Hasan Kalyoncu'nun kendi 
arazisinde kendi imkânlarıyla 
yaptırdığı öğrenildi. Doğanın 
nimetlerini sunan gölet 
özellikle bölgede güneşli 
havayı fırsat bilen tatilciler, göl 
çevresindeki muhteşem 
manzarada sıkça fotoğraf 
çektirip, sele yapmayı da 
ihmal etmiyor.

2
010-2016 yılları arasında 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu'nda 

Müdürlük görevi yapan 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Kimya Bölümü Analitik Kimya 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hakan ALP, Trabzon 

Üniversitesi Vakfıkebir 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne yeni atanan 
Dr. Öğr. Üyesi Tolga 
Ergün'e yeni görevi için 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 
İkili arasındaki görüşmede, 
2021-2022 Yılı Eğitim-
Öğretim süreçleri, 
akademik yapı, sosyal ve 
kültürel faaliyetler ile ilgili 
konular istişare edildikten 
sonra Prof. Dr. Hakan Alp, 
Yüksekokul Müdürü 
Ergün'e yeni görevine 
başlaması dolayısıyla 
başarılar diledi.Ziyarette 
MYO Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Sedal Atay, 
Yüksekokul Öğretim 
Elemanlarından Öğr. Gör. 

Erhan Genç ile Yüksekokul 
Sekreteri Mustafa Gelir'de 
katıldılar. 

B A Ş K A N  B A L T A ’ D A N

MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI

2
010-2016 yılları arasında 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu'nda 

Müdürlük görevi yapan 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Kimya Bölümü Analitik Kimya 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hakan ALP, Trabzon 
Üniversitesi Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğüne yeni 
atanan Dr. Öğr. Üyesi Tolga 
Ergün'e yeni görevi için 
hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.İkili 
arasındaki 
görüşmede, 2021-2022 Yılı 
Eğitim-Öğretim süreçleri, 
akademik yapı, sosyal ve 
kültürel faaliyetler ile ilgili 
konular istişare edildikten 
sonra Prof. Dr. Hakan Alp, 
Yüksekokul Müdürü Ergün'e 
yeni görevine başlaması 
dolayısıyla başarılar 
diledi.Ziyarette MYO 
Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Sedal Atay, 
Yüksekokul Öğretim 
Elemanlarından Öğr. Gör. 
Erhan Genç ile Yüksekokul 
Sekreteri Mustafa Gelir'de 
katıldılar. 

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



V
akfıkebir ilçesinin tarihine ışık 
tutan ve tarihi geçmişinde 
birçok önemli değer yetiştiren 

eski adıyla Vakfıkebir Lisesi olan ve 
şimdiki adıyla Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi eğitim ve yönetim 
kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. 
Eğitim kadrosunun güçlü olmasının 

yanı sıra idareci kadrosunu da 
güçlendiren ve ilçenin önemli lisesi 
olan Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi, 
Okul Müdürü Kadri Alay idaresinde 
yeni eğitim öğretim yılında yeni 
başarılara imza atmak için yardımcı 
idareci kadrosunu da güçlendiriyor. 
Bir süredir boş olan okul müdür 

yardımcılığı kadrosuna 
yılların tecrübesi 30 yıllık 
idareci olan İbrahim İlhan 
Kalyoncu atanarak görevine 
başladı. Vakfıkebir Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi Müdür 
Yardımcılığı görevine 
başlayan deneyim ve 
tecrübesiyle eğitim çınarı olan 
İbrahim İlhan Kalyoncu'ya 
yeni görevinde başarılar 
diliyoruz. 
GENÇLERİMİZİN 
YETİŞMESİNDE HİÇBİR 
FEDAKARLIKTAN 
KAÇINMAYACAĞIMIZA 
İNANCIM TAMDIR
Okulun Müdür Yardımcılığı 
görevine başlayan İbrahim 
İlhan Kalyoncu yaptığı 
açıklamada; Eğitim anlayışı 
olarak görevimi hep 
öğrencilerin en iyi şekilde 

yetişerek, bu vatanın, bu milletin 
geleceği olduğu şuuru ile yerine 
getirmeye çalıştım, çalışıyorum dedi. 
Kalyoncu,  “Şahsıma tevdi edilen bu 
görevin onurunu taşımakla birlikte 
büyük bir sorumluluğunda 
bilincindeyim. Tarihi geçmişi çok 

önemli olan okulumuzda görev 
yapmak benim içinde çok değerli. 
Çalışmalarımızı, yürütürken takım 
ruhu ile yeniliklere açık katılımcı bir 
eğitim faaliyeti gerçekleştirme 
anlayışı içerisinde, Milli Eğitim'in 
genel amaç ve temel ilkelerine bağlı 
kalacağımız şüphesizdir. Bizlere 
emanet edilen geleceğimizin teminatı 
en değerli varlıklarımız olan 
gençlerimizi ve çocuklarımızı en iyi 
şekilde yetiştirmek için bu güne 
kadar olduğu gibi bundan sonrada 
hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayacağımıza inancım tamdır. 
Oluşturacağımız sinerji, birlik ve 
beraberlik saygı, sevgi ve hoşgörü 
anlayışı içerisinde ortak aklı 
kullanmak suretiyle okulumuzu 
eğitim, öğretim, sosyal, sportif ve 
kültürel alanlarda daha üst 
seviyelere birlikte taşıyacağımıza 
yürekten inanıyorum” dedi.
İBRAHİM İLHAN KALYONCU 
KİMDİR?
1970 yılında Tonya'da doğdu. İlk-orta 
ve lise tahsilini Tonya'da tamamladı. 
1991 yılında Fırat Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümünden mezun oldu. 1992 

yılında Bingöl ili Solhan ilçesi Kırık 
Yürekli Mezrası ilkokulunda sınıf 
öğretmeni olarak göreve başladı. 
Doğu hizmeti ve askerlik 
hizmetinden sonra 1995 yılında 
memleketi Tonya'da göreve başladı. 
1996 ile 2004 yılları arası Tonya 
İmam Hatip Lisesi Müdürü olarak 
görev yaptı. 2004 ile 2020 yılları 
arası Tonya Anadolu Lisesi Kurucu 
Müdürü ve yöneticiliği görevlerini 
yürüttü. 2010-2011 yıllarında bir 
dönem geçici olarak Tonya İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürlüğü görevi de 
yaptı. 2018 yılında 
kurumsallaşmasında büyük 
emekleri  olan Tonya Anadolu Lisesi 
yöneticilik görevinin süresi 
dolduğundan Beşikdüzü Farabi 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 
Felsefe öğretmeni olarak tayin istedi. 
2020-2021 eğitim öğretim yılı 
döneminde Beşikdüzü Anadolu 
Lisesinde Müdür Yardımcılığı 
görevine de vekalet etti. 15.10.2021 
tarihinden itibaren boş bulunan 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi Müdür Yardımcılığı görevine 
vekalet atandı. Evli ve 3 çocuk 
babasıdır.        

Büyükliman
Postası 5 22.10.2021HABER

“VGHAL” KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

DİNAMİK ASANSÖR HİZMETE AÇILDI

V
akfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi 
Gülbahar Hatun Caddesi üzerinde 
“DİNAMİK Asansör Mühendislik 

Hizmetleri” adı altında yeni bir işyeri hizmete 
açıldı. Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi 
Gülbahar Hatun Caddesi üzerinde Dinamik 
Asansör Mühendislik Hizmetleri adı ile Makine 
Mühendisleri Coşkun Akdemir ve Tahir Şişman 
tarafından yeni bir işyeri bölge halkının 

hizmetine açıldı. 
İşyerinin açılışına 
Belediye Başkan Vekili 
Özer Aktaş,  Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem 
Sağlam, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Merthan 
Çelikdağ, MHP İlçe 
Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk ve davetliler 
katıldılar.  Açılış 
töreninde birer 
selamlama konuşması 
yapan Belediye 
Başkan vekili Özer 
Aktaş ve Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem 
Sağlam yaptıkları 
konuşmalarda şu 

ifadelere yer verdiler.  
“AÇILAN HER YENİ İŞYERİ YENİ BİR 
İSTİHDAMDIR”
Bu güzel caddemizde üzerinde bu genç 
girişimci mühendis kardeşlerimiz bölgemizde 
olmayan bir sektörde yeni bir iş yeri açarak iş 
hayatına atılıyor. Vakfıkebir de açılan her yeni 
işyeri yeni bir istihdamdır. Vakfıkebir'in bir 
canlılığıdır, ilçeyi sahiplenmedir. Bir vergidir ve 

devlete katkıdır. Genç girişimci kardeşlerimiz 
Coşkun Akdemir ve Tahir Şişman kardeşlerimizi 
tebrik ediyorum. Bu vesile ile bu kardeşlerimizin 
yeni açmış olduğu işyerinin kendilerine, 
ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını cenabı 
Allah'tan niyaz ediyorum. Bu yeni işyerlerine 
sahip çıkmak vatandaş olarak hepimizin görevi. 
Bu vesile ile Kardeşlerimizin kesesinin 
bereketli, 
işyerinin hayırlı, 
bedenlerinin 
sıhhatli, 
yuvalarının mutlu 
olmasını cenabı 
Allah'tan niyaz 
ediyorum, 
hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.” 
Dedi.Vakfıkebir 
Belediye Başkan 
vekili Özer Aktaş 
ise yaptığı 
konuşmasında; 
“Bu ilçenin en 
gözde 
caddelerinden bir 
tanesi üzerinde 
işyeri açıyorlar. 
Bu tür işyerlerinin 
buralarda 

açılması buraların güzelleşmesine vesile 
olmaktadır. İnanıyorum ki dürüst ve gayretli 
çalışmaları ile birlikte buradan ailelerini 
geçindirecek hayırlı, bereketli bol kazanç elde 
edeceklerdir. Bu duygularla bu işyerinin 
kendilerine ve ilçemize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum.” 
Dedi.

MİLLETVEKİLİ MUHAMMET BALTA'DAN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI

T
BMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta, muhtarların 
Türkiye idare sisteminde 
temel taş olduğunu 
söyledi.Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Çevre 

Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 19 Ekim 
Muhtarlar Günü nedeniyle 
mesaj yayınladı.  Balta, 
mesajında, "1829 yılından 
bugüne üzerinden 190 yıl 
geçmiş olmasına rağmen idari 

teşkilatımızın bir parçası 
demokrasinin özü 
muhtarlık kurumu halen 
dimdik ayakta, 
hizmetlerini sürdürüyor. 
Demokrasinin bir gereği 
olarak bizzat vatandaşlar 
tarafından seçilen ve her 
biri milletin birer ferdi 
olan muhtarlarımız, 
görev yaptıkları 
mahallelerdeki sorunu 
çözümü, vatandaşların 
talep ve beklentilerini 
yerine getirilmesi 
yolunda, kamu idareleri 
ve yerel yönetimlerle 
işbirliği içinde hareket 
eden önemli birer hizmet 
odaklarıdır. Demokrasi 

zincirinin ilk halkasını 
oluşturan muhtarlık, 
fedakârlık ve sevgi gerektiren 
zor bir görevdir. Yakın mesai 
arkadaşlarım olarak 
gördüğüm muhtarlarımız da 
bu zorlu görevi büyük bir 

özveri ve meşakkatle yerine 
getirmektedirler. Dolayısıyla 
muhtarlarımızla karşılıklı 
istişare ve fikir alışverişinde 
bulunarak şehrimizin 
problemlerine çare üretiyoruz. 
İnşallah el birliğiyle bu güzel 
şehrin bütün sorunlarını en 
asgari seviyeye indireceğiz“ 
dedi.Milletvekili Balta sözlerini 
öyle sürdürdü: AK Parti olarak 
muhtarlarımıza hak ettiği 
değerin verilmesi, talep ve 
ihtiyaçlarının gözetilmesi 
konusunda hassasiyet 
göstermekteyiz. Muhtarlık 
müessesesi, her dönem için 
önemli bir kurum olmuş ve bu 
müesseseyi vazgeçilmez 
kılan en önemli misyon, 
devlet ve milletin ortak temas 
noktası olma özelliği, 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde yapılan Muhtarlar 
Buluşmalarıyla yeniden ön 
plana çıkmış ve müessese bu 
buluşmalarla en parlak 

dönemini yaşamaya 
başlamıştır.Son 19 yılda 
muhtar maaşları ve diğer 
hususlarda atılan adımlar 
bunun göstergesidir. Şöyle ki; 
İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü 
bünyesinde Muhtarlar Daire 
Başkanlığı kurulmuş ve bu 
birimle birlikte gerek 
başkentte gerekse başkentten 
taşra ile ilgili muhtarların ve 
muhtarlık kurumunun iş ve 
işlemlerini takip edilmesi 
açısından önemli bir yol kat 
edilmiştir. Bunun yanında 
taşrada da muhtarlar yalnız 
bırakılmayarak Muhtarların 
taleplerini yakından takip 
etmek amacıyla büyükşehir 
belediyelerin-de muhtarlar 
daire başkanlığı, 
diğer belediye-lerde ise 
muhtarlar müdürlüğü 
kurulmuştur. Bunun yanında 
Valiliklerde bir vali yardımcısı, 
büyükşehirlerde bir genel 

sekreter yardımcısı ve diğer 
belediyelerde ise bir başkan 
yardımcısı muhtarların 
taleplerinin takip 
edilmesinden sorumlu 
tutularak muhtarlık 
müessesesinin kamu 
nezdinde iş ve işlem-lerinin 
hızlı, nitelikli ve etkili 
yürütülmesi noktasında 
önemli bir mesafe alınmıştır. 
Türkiye'nin ekonomisi 
büyüdükçe, imkânlar arttıkça, 
muhtarlarımıza verilen 
desteklerde daha 
artacaktır.Başta Trabzon'da 
görev yapan tüm Türkiye'deki 
Muhtarlarımızın Muhtarlar 
Günü'nü kutluyorum. Hayatını 
kaybeden muhtarlarımıza da 
Allah'tan rahmet diliyorum. 
Muhtarlarımızla birlikte 
çalışmaktan büyük keyif 
aldığımızı belirtiyor, 
Muhtarlarımıza 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum" dedi.

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



T
ürkiye Harp 
Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve 

Yetimler Derneği 
Trabzon Şubesi Başkanı 
Gazi Ahmet Tezcan ve 

beraberindekiler Başkan 
Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret 
ederek Türk Bayrağı 
motifli plaket takdim 
ettiler.Türkiye Harp 

Malulü Gaziler Şehit Dul 
ve Yetimler Derneği 
Trabzon Şubesi Başkanı 
Gazi Ahmet Tezcan, 
Başkan Yardımcısı Gazi 
Mehmet Sarı, Yönetim 

Kurulu Üyesi Şehit Eşi 
Asiye Aliyazıcıoğlu, 
Gaziler Emrah Çalık, 
Metin Seyis, Muhammet 
Bayram, Zafer Baştan, 
Şehit Babası M. Fetih 
Seyis,  Şehit Kardeşi 
Kaan Çankaya ve Şehit 
Kızı İrem Aliyazıcıoğlu 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında 
ziyaret ederek Türk 
Bayrağı motifli plaket 
takdim ettiler. Başkan 
Muhammet Balta ise, 
gazi ve şehit 
yakınlarımızın her 
zaman yanında ve 
destekçisi olduğumuzu 
ifade ederek 'Osmanlı 
Belgelerinde Vakfıkebir' 
isimli kitabımızı hediye 
etti.

Büyükliman
Postası 6 22.10.2021HABER

GAZİLERDEN ANLAMLI ZİYARET İYİ PARTİ'DEN İLÇE MÜFTÜSÜ KÜÇÜK'E ZİYARET

İ
Yİ Parti Vakfıkebir 
İlçe Teşkilatı 
ilçemize yeni atanan 

müftümüz Sayın Şükür 
Küçük'e hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunarak, 
görevinde başarılar 
dilediler.İYİ Parti 
Vakfıkebir İlçe Teşkilatı 
Başkan Alpaslan Beşli 
eşliğinde ilçeye bir 
süre önce atanarak 
görevine başlayan ilçe 
müftüsü Şükür 

Küçük'e hayırlı olsun 
ziyaretinin yanı sıra 1-
7 Ekim Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası 
nedeniyle ziyaret 
gerçekleştirdi.   İYİ 
Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Alpaslan Beşli 
ve teşkilat mensupları 
ile birlikte Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğüne 
ziyarette bulundular. 
İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük ile bir araya 

gelen heyet karşılıklı 
bilgi alışverişinde 
bulundular. İYİ Parti 
İlçe Başkanı Alpaslan 
Beşli yaptığı 
açıklamada; 
“Pandemi süresince 
camilerimiz kapalıydı, 
fakat tüm din 
görevlilerimiz bu zor 
şartlarda gerek Vefa 
Sosyal Destek 
ekibinde gerekse 
filyasyon ekiplerine 

destek vererek bu 
zorlu günleri 
atlatmamız da 
halkımıza yardımcı 
oldular. Devletimizin 
neredeyse her 
bakanlığı ile ortak 
çalışma yürüten 
Diyanet İşleri bizler için 
çok değerlidir. 
Vakfıkebir ilçemizde 
de bulunan camilerimiz 
ve yürütülen 
çalışmalarla ilgili de 
verdikleri bilgiler için 
sayın müftümüze 
teşekkür ediyorum. Bu 
vesile ile bir kez daha 
tüm din görevlilerimizin 
Camiler ve Din 
Görevlileri haftasını 
kutluyor, yeni göreve 
başlayan ilçe 
müftümüze de yeni 
görevinde başarılar 
diliyoruz. Her konuda 
diğer kurumlarımızın 
yanında olduğumuz 
gibi müftülüğümüzün 
de yanındayız” 
ifadelerini kullandı.

"MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI'NI” KUTLADILAR 

M
evlid-i Nebi 
Haftası 
dolayısıyla, 

Hikmet Kaan Proje 
İmam Hatip 

Ortaokulundan İlçe 
Müftülüğüne 
ziyaret.Vakfıkebir Hikmet 
Kaan Proje İmam Hatip 
Ortaokulu Müdürü 

Ahmet Bulut, 
beraberinde Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi 
Öğrenmeni Kezban 
Ersoy Akyüz ve bir grup 

öğrenci ile birlikte 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük'e 
makamında bir ziyaret 
gerçekleştirdiler.Mevlid-i 
Nebi Haftası 
dolaysısıyla 
gerçekleştirilen ziyarette 
İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'e gül takdim eden 
öğrenciler, Müftü Şükür 
Küçük'ün ve şahsında 
tüm din görevlilerinin 
Mevlid-i Nebi Haftasını 
tebrik ettiler.Bir süre 
ziyaretçileriyle baş başa 
sohbet eden Müftü 
Şükür Küçük, ziyaretten 
oldukça memnun 
olduğunu belirterek, okul 
müdürü, öğretmen ve 
öğrencilere teşekkür ve 
dua etti, eğitim öğretim 
döneminde başarılar 
diledi.

MÜFTÜ KÜÇÜK, "MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI" ETKİNLİĞİNE KATILDI

V
akfıkebir İlçe 
Müftülüğüne bağlı 
Bölge Yatılı Kız 

Kur'an Kursunda eğitim 
öğretim gören 4-6 yaş 
grubu minik öğrenciler 
için "Mevlid-i Nebi 
Haftası" dolayısıyla 
etkinlik 
düzenlendi.Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın Yaygın 
Din Eğitimi Programı 
kapsamında Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğüne bağlı 
Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursunda eğitim öğretim 
gören 4-6 yaş grubu 
minik öğrenciler için 
Kur'an kursu 
öğreticilerinin 
organizasyonu ile 
düzenlenen "Mevlid-i 
Nebi Haftası" etkinliğine 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük de iştirak 
etti.4-6 yaş grubu 
minikleri ziyaretinde 
kendilerine çikolata 
ikramında bulunan 
Müftü Küçük, 

öğrencilerle bir süre 
sohbet etti,  seviyelerine 
uygun sorular sordu. 
Minikler, "Mevlid-i Nebi 
Haftası" dolayısıyla 
düzenlenen etkinlikte, 
kursta öğrendikleri 
bilgilerle hünerlerini 
sergilediler. İlahiler ve 
salat-ü selam okuyarak 

Peygamberimiz (s.a.s)'i 
anan minikler, 
Peygamberimizin 
doğum günü anısına 
hazırlanan pastayı da 
İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük ile birlikte kestiler. 
6 sınıfta toplam 75 minik 
öğrencinin eğitim 
öğretim gördüğü Bölge 

Yatılı Kız Kur'an 
Kursunda, öğrencilerin 
sağlık ve eğitim öğretim 
durumlarıyla ilgili Kur'an 
Kursu öğreticilerinden 
bilgi alan Müftü Küçük, 
kursun eksik ve 
ihtiyaçlarıyla ilgili de 
Kurs Yöneticisi Fatma 
Kapal'dan bilgi aldı. 
Öğrencilerin başarı ve 
heyecanından memnun 
kalan İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, öğrencilere, 
kursta görevli Kur'an 
kursu öğreticilerine ve 
Kurs Yöneticisi Fatma 
Kopal'a teşekkür etti, 
eğitim öğretim 
hizmetlerinde 
muvaffakıyetler 
diledi.Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğüne bağlı Bölge 
Yatılı Kız Kur'an 
Kursunda, 2021 yılı 
itibariyle hafızlığa 
hazırlanan 54, 4-6 yaş 
grubu 75 öğrenci olmak 
üzere toplam 129 
öğrenci eğitim öğretim 
görüyor.

TONYA'DAN ZİYARETE GELDİLER 

T
onya 
Trabzonspor 
Taraftarlar 

Derneği Başkanı 
Mustafa Baki, 
Halkbank Vakfıkebir 
Şubesi Müdürlüğü 
görevinde bulunan 

Mevlüt Sağlam, Tonya 
Orta Mahalle Muhtarı 
Mustafa Karabulut ve 
Tonya Orta Mahalle 
İmamı Tuncay 
Küçükbirinci, 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 

Balta'yı makamında 
ziyaret ederek bir süre 
sohbet ettiler. 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek 

misafirlerine teşekkür 
etti. Tonya'dan gelen 
Tonya Trabzonspor 
Taraftarlar Derneği 
Başkanı Mustafa Baki, 
Halkbank Vakfıkebir 
Şubesi Müdürlüğü 
görevinde bulunan 
Mevlüt Sağlam, Tonya 
Orta Mahalle Muhtarı 
Mustafa Karabulut ve 
Tonya Orta Mahalle 
İmamı Tuncay 
Küçükbirinci ise 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta'nın her zaman 
kendilerine destek 
olduğunu ifade ederek 
hem verdiği estek hem 
de yakın ilgi ve alakası 
dolayısıyla şükranlarını 
sunduklarını ifade 
ettiler. 

YALIKÖY MAHALLESİ KUR'AN KURSUNU ZİYARET 

V
akfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür 
Küçük, Yalıköy 

Mahallesi Kur'an 
Kursundaki kursiyerleri 

ziyaret etti.Diyanet 
İşleri Başkanlığı'nın 
Yaygın Din Eğitimi 
Programı kapsamında 
Vakfıkebir İlçe 

Müftülüğüne bağlı 
Yalıköy Mahallesi 
Kur'an Kursunda 
yetişkinlere yönelik 
açılan ihtiyaç odaklı  

Kur'an kursunu 
ziyaretinde 
kursiyerlerle bir süre 
sohbet eden Müftü 
Küçük, Kur'an Kursu 
Öğreticisi Nigar 
Gültekin'den 
kursiyerlerin 
devam devamsızlık ve 
eğitim öğretim durumu 
ilgili bilgi aldı. 
Kursiyerlere 
öğrendikleri ve 
ezberledikleri dua ve 
sureler ile anlamlarıyla 
ilgili sorular da soran 
Müftü Küçük, aldığı 
cevaplardan oldukça 
memnun kaldı, 
kursiyerlere ve kurs 
öğreticisi Nigar 
Gültekin'e teşekkür 
etti, başarılarının 
devamını diledi. 

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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V
akfıkebir ilçesinin yetiştirdiği önemli 
alimlerden ve ilçenin manevi değeri, 
Kurra Hafız Ahmet Olgun dualarla son 

yolculuğuna uğurlandı.Vakfıkebir İlçesi 
Hamzalı Mahallesinden, merhum Hacı Ziya 
Habiboğlu'nun talebelerinden, Uzun yıllar 
Vakfıkebir Müftülüğü bünyesinde hizmet eden, 
ömrünü Kur'an'a adamış ve yüzlerce hafız 
yetiştirmiş, ilçenin ve bölgenin manevi değeri 
Emekli Kur'an Kursu Öğreticisi Kurrâ Hafız 
Ahmet Olgun duâ ve gözyaşlarıyla son 
yolculuğuna uğurlandı. Hafızların hocası Hafız 
Ahmet Olgun yaşlılığa bağlı olarak geçen 
hafta rahatsızlanarak yoğun bakım ünitesine 
alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 
yaşam mücadelesini kaybeden Kurra Hafız 
Ahmet Olgun sevenlerini üzdü. Büyükliman 
Bölgesi'nin yetiştirdiği alimlerden ve Vakfıkebir 
Karadağ Yayla Camii İmam Hatibi Muammer 

Olgun'un da babası olan 
merhum Hafız Ahmet Olgun'un 
cenazesi, 20 Ekim 2021 
Çarşamba günü öğle namazına 
müteakip Vakfıkebir Merkez Yeni 
Camii'nde, Trabzon İl Müftüsü 
Osman Aydın'ın yaptığı taziye 
konuşmasını müteakip 
merhumun oğlu İmam Hatip  
Muammer Olgun'un kıldırdığı 
cenaze namazı ve Şalpazarı İlçe 
Müftüsü Hüseyin 
Hacıfettahoğlu'nun yaptığı 
duanın ardından ilçeye bağlı 
Hamzalı Mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Merhum hocamıza Allah'tan 

rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve 
başsağlığı diliyoruz.TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta'da cenaze törenine katılarak 
Olgun ailesinin acısını paylaştı.

üper Lig’in 10. 

Shaftasında 
oynayacağımız 

Göztepe maçı hazırlıklarımız 
devam ediyor.
Teknik Direktörümüz Abdullah 
Avcı yönetiminde bugün 
11.30’da Mehmet Ali Yılmaz 
Tesisleri’nde yapılan 
antrenmanda dinamik ısınma 
hareketlerinin ardından 5’e 2 
ve rondo çalışmaları 
gerçekleştirildi. 
Antrenmanımız çift kale maç 
ile son buldu.
Takımımız yarın yapacağı 
antrenman ile 
Göztepe maçı hazırlıklarını 
sürdürecek.

Büyükliman
Postası 7 22.10.2021HABER-HABER

BAŞKAN BALTA HEMŞEHRİLERİMİZİ ZİYARET EDİYOR 

B
aşkan Muhammet Balta, hemşehrilerimiz 
Bursa Sağlık İl Müdürü Dr. Fevzi 
Yavuzyılmaz'ı, Bursa Sosyal Güvenlik 

(SGK) İl Müdürü Erhan Karaca'yı ve İzmir Torbalı 
Devlet Hastanesinde Başhekim olarak görev 
yapan Dr. Miraç Çavdar'ı görev yerlerinde ziyaret 
ederek bir süre sohbet etti. Ziyaretler sırasında 
gördüğü yakın ilgi ve alaka dolaysıyla duyduğu 
memnuiyeti dile getiren Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, “İlimizin ve ilçemizin 
bağrından çıkarak ülkemizin dört bir yanında 
başarı ile görev yapan hemşehrilerimizi görev 
yaptıkları yerlerde ziyaret ederek onlarla hasbihal 
ediyoruz. Bizlere gösterdikleri misarperverlik 
dolayısıyla son derece mutlu olduk. Kendilerine 
teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” 
diye konuştu. 

T R A B Z O N S P O R , G Ö Z T E P E 
MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ülkemizin dört bir yanında 
başarıyla görev yapan hemşehrilerimizi ziyaret etmeye devam ediyor. 

HAFIZ AHMET OLGUN EBEDİYETE UĞURLANDI

V
akfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
Yalıköy Mahallesi Kur'an Kursunda 
eğitim öğretim gören 4-6 yaş grubu 

minik öğrencileri ziyaret ederek bir süre 
sohbet etti.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yaygın 
Din Eğitimi Programı kapsamında ilçe 
müftülüğüne bağlı Yalıköy Mahallesi Kur'an 
Kursunda eğitim öğretim gören 4-6 yaş grubu 
minikleri ziyaretinde kendilerine çikolata 

ikramında bulunan Müftü Küçük, öğrencilerle 
bir süre sohbet etti. Miniklerin sağlık ve eğitim 
öğretim durumlarıyla ilgili Kur'an Kursu 
Öğreticisi Sema Salih'ten bilgi alan İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, öğrencilere seviyelerine 
uygun sorular sordu. Miniklerden aldığı 
cevaplardan memnun olan Müftü Küçük, 
öğrencilere ve kurs öğreticisi Sema Salih'e 
teşekkür etti, başarılarının devamını diledi. 

MÜFTÜ MİNİKLERLE SOHBET ETTİ

MÜFTÜLÜKTEN BİR YILDIZ DAHA KAYDI
Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı Güneyköy Ketaş Camii İmam Hatip'i 
Yusuf Özkul, 33 yıllık İmam Hatiplik görevini sonlandırarak emekliye ayrıldı. 

V
akfıkebir ilçesi tarihi geçmişinde önemli 
hafızlar ve alimler yetiştiren Trabzon'un 
en önemli ilçelerinin başında geliyor. 

Değerli hafızlar ve ilim adamlarının yetiştiği 
ilçede, halkın sevip saydığı, topluma yön veren 
önemli imamlarda yetişmiştir. Bu anlamda İlçe 
Müftülüğünden bir yıldız daha kaydı.  
Toplumda yeri olan, herkesin sevip saydığı, 
insanlarla olan beşeri münasebetleri üst 
seviyede olan, tüm vatandaşların takdirini 
toplayan ve gönüllerinde taht kuran, yanlışın, 
haksızın ve haksızlığın her zaman karşısında 
olan, haklının ve garibanın yanında dim dik 
duran Vakfıkebir İlçesinin yetiştirdiği birçok 
önemli İmam Hatip'ten biri olan Yusuf Özkul 

emekliye ayrıldı. İmam Hatip Yusuf Özkul 33 
yıllık meslek hayatına son noktayı koyarak 
emekli oldu. Bizlerde emekli olan hocamız 
Yusuf Özkul'a yeni yaşantısında sağlık, 
mutluluk ve başarılar diliyoruz. 
YUSUF ÖZKUL'UN KISA ÖZ GEÇMİŞİ!
1970 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 
doğdu. 1988 yılında Vakfıkebir İmam Hatip 
Lisesinden mezun oldu. 1989 yılında ilk 
görev yeri olarak Akçaabat'ın Erikli köyüne 
İmam Hatip olarak atandı. 1991 yılında 
Çarşıbaşı ilçesinin Kovanlı köyünde görev 
yapmaya başladı. 10 yıllık görevinin 
sonrasında 2000 yılında Vakfıkebir ilçesi 
Şenocak köyüne tayin oldu. 2010 yılında 
Vakfıkebir Güneyköy Ketaş Fabrikası 
Cami'sinde göreve başladı. 2010-2021 yılları 

arası burada görev yaptı. 33 yıllık hizmet yılı 
sonrası Ekim 2021 itibariyle emekliye 
ayrıldı.Çalıştığı görev süresi zarfında; Kavanlı 
köyünde lojman yapılması, Şenocak köyünde 
Camii'nin yıkılıp yeniden yapılması ve camii 
lojmanının köye kazandırılması, Bölgede 
yapılan kız kuran kursunda Hacı Ziya 
Habipoğlu Derneğiyle beraber hizmette 
bulundu. Sivil toplum kuruluşlarından biri olan 
Diyanet Sendikalarında yönetim kadrolarında 
yer aldı. Son olarak genç ya da yaşlı demeden 
bütün toplum kesimine din hizmetleri sunmak 
onları kurumla buluşturma gayreti içerisinde 
olmuştur.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE'YE ACIMADI: 3-1

T
rabzonspor'da derbi coşkusu 
yaşanıyor. Sahasında konuk ettiği 
Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden bordo-

mavililer, karşılaşmanın ardından büyük 
sevinç yaşadı. 3 puanla birlikte liderliği de 
alan Fırtına'da futbolcular, galibiyeti kolbastı 
oynayarak kutladı.Süper Lig'de 9. haftanın 
en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor 
sahasında Fenerbahçe'yi konuk 
etti. Bordo-mavililer 1-0 geriye 
düştüğü derbide rakibini 3-1 
mağlup ederek 3 puanın sahibi 
oldu. Fırtına'nın gollerini 
Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı 
kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek 
golü Rossi'den geldi. Zorlu 
karşılaşmanın ardından zirvenin 
yeni sahibi olan Trabzonspor'da 
tüm futbolcular gelenekselleşmiş 
kolbastı oyunu ile galibiyeti 
kutladı.
TRABZONSPOR 
FENERBAHÇE'Yİ EZDİ GEÇDİ!

Süper Lig'de derbi haftasında 
Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı 
karşıya geldi. Maçın 3. dakikasında 
Rossi ile 1-0 öne geçen 
Fenerbahçe'de 23. dakikada Kim 
Min-Jae ikinci sarıdan kırmızı kart 
gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 
Kim'in faul pozisyonunda frikik 
kazanan Trabzonspor, Bakasetas'ın 
yerden vurduğu sert şut sonrası 
Altay topu kontrol edemedi ve top 
çizgiyi geçerek skor 1-1'geldi. İlk 
yarı bu skorla sona erdi.
İKİNCİ YARIDA GELEN 
GOLLERLE TRABZON 
GALİBİYETE UZANDI
İkinci yarıda baskısını artıran 

Trabzonspor, Szalai'nin ceza sahasında 
Cornelius'u düşürmesinden sonra VAR'dan 
gelen uyarıyla hakem pozisyonu inceledi ve 
penaltı kararı çıktı. Bakasetas, penaltı 
vuruşunu gole çevirdi ve Trabzonspor 2-1 
öne geçti. Kontra atakta bir pozisyon daha 
bulan Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3-1 öne 
geçti ve maç bu skorla sona erdi.



PROF. DR. ALP'TEN HAYIRLI OLSUN ZiYARETi

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi
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Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

“VGHAL” KADROSUNU GÜÇLENDİRİYORBAŞKAN BALTA,“BU DEĞERLERİMİZE 
Ö N E M  G Ö S T E R M E L İ Y İ Z ”
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, hemşehrimiz Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i ve 
hemşehrimiz Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamlarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

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

Vakfıkebir Meslek Yüksek Okulu Eski Müdürlerinden Prof. Dr. Hakan Alp, okul 
müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ergün'ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. 

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

SATILIK LÜX DAİRELER -  ADADÜZÜ EVLERİ

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Vakfıkebir ilçesinin tarihi geçmişine ışık tutan ve ilçenin gözbebeği konumunda olan
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi, eğitim ve yönetim kadrosunu her geçen gün güçlendiriyor. 

> Ahmet Kamburoğlu 4'de

Recep Baltürk
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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
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SABAH KAHVALTISI VERİLİR


