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Ahmet KAMBUROĞLU

“NE VAKFIKEBÝR'MÝÞ”
Vakfıkebir'de neler neler oluyor…
Ocuyum, bucuyum, şucuyum…
Yeni söylemler türedi ve devam ediyor…
İnsanlar neden kendilerini yüksekten görür 
ki…
Birkaç ay önce “KOLTUK 
ZEHİRLENMESİ” diyerek bir yazı 
yazmıştım…
Bu koltukların gelip geçici olduğunu ve 
insanlara daha iyi, en iyi hizmetin gelmesi 
için devlette çalıştığını dile getirmiştik…
Devlet memurları ne için görev alırlar?
İnsanlara daha iyi, en iyi hizmetin gitmesi 
ve yardımcı olmaları için…
İnsanlar koltuğa oturduklarında 90 derece 
dönebiliyor.
Halk dilinde dönek ve koltuk zehirlenmesi 
olarak adlandırılır…
Güzel güzel atanmışsın, o koltuğu yakışır 
şekilde insanlara yardımcı olsan, güzel 
güzel insanların işlerini yapsanız kötü mü 
olur be kardeşim…
Tabii ki iyi olur ama anlayana…
Şimdi ise o koltuklar bitti, yanındaki kalfalar 
başladı…
Kalfalık, çıraklık, ustalık ve usta öğreticilik 
diye gidiyor…
Acaba bu Vakfıkebir'de daha neler neler 
göreceğiz…
Bizim gördüklerimizi ve duyduklarımızı 
herkeste görüyor ve duyuyor…
Ama yaşanılanı herkes bilmeyebilir…
İşleyişi herkes bilmeyebilir…
Buradaki amacım kimseyi küçümsemek 
değil, işleyişin değişmesi ve yoluna 
girmesidir…
Herkes bir adım atarken, arkadan gelecek 
adımı iki kez düşünmelidir…
Yanlışa yanlış, doğruya doğru…
************************
Bu ay gelen elektrik faturalarını öpüp 
alnımıza koyalım…
Bir sonraki ay gelecek olan faturalar, tam 
zamlı olarak karşımıza çıkacak…
350 TL gelen fatura, bu ay 650 TL 
civarında geldi.
Önümüzdeki ay gelecek olan faturayı 650 
TL beklerken, bir anda 1000 TL olması çok 
mümkün…
Ayağını yorganına göre uzat, devri başladı 
ama nasıl başladı…
Herkesin öyle bir gideri var ki, bu devirde 
neyi kısacak…
Evde mum ışığı, su kullanımı %50, evlerde 
yemek çok az yapılacak, market ve manav 
%75, hep azalacak…
Esnaf asgari ücret mi düşünsün, elektriği 
mi düşüsün, gelen artışları mı düşünsün…
Esnaf bu durumda neyi düşünecek…
Esnafta iş, güç kalmadı…
Hiç kimse bir şey satamıyor.
Satamadığı gibi gelen maaş, vergi, sigorta, 
elektrik, su, kira vs. ödemelerini nasıl 
yapacak…
Esnaf kredinin, esnafa kullandırmış olduğu 
kredi meblağının artması gerekir.
Esnafta iş yokken bu insanlar nasıl 
mücadele edecek…
Her şey %150 gibi artmışken, bu kredi 
meblağı neden artmıyor…
Hükümet, esnafı için bir kredi desteği de 
verebilir…
Esnafın durumunu görenler, esnafa destek 
olmak zorundalar…
İyi günde, kötü günde derler ya, aynı bu 
misal.
Geçmişte bir nebze iyiydik, şimdi kötü 
durumdayız.
Bu durumda da hükümet esnafa desteği 
açıklayacak ve yanında olduğunu 
hissettirecek…
Eğer destek olunmazsa, bu esnaf batıp 
gidecek…

T
rabzon Üniversitesi 
Sıfır Atık 
Koordinatörlüğü'nde 

Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu Müdürü ve Sıfır 

Atık Birim Komisyonu 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tolga 
Ergün ve Yüksekokul 
Sekreteri Mustafa Gelir'in 
katkılarıyla Vakfıkebir 

Meslek Yüksekokulu, 
Trabzon Valiliği Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
İl Müdürlüğü tarafından 
temel seviye “Sıfır Atık 
Belgesi” almaya hak 
kazandı. Konu ile ilgili 
açıklamada bulunan okul 
müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga 
Ergün; “Trabzon Üniversitesi 
Sıfır Atık 
Koordinatörlüğü'nde 
yüksekokulumuz 
yerleşkesinde sıfır atık 
projesi kapsamındaki 
girişimimizle çevre bilinci ve 
sürdürülebilirliği 
amaçlıyoruz. Özellikle 
atıkların geri dönüşümü ile 
hem israfın önüne geçilmesi 
hem de kaynakların tekrar 
kullanılabilir hale getirilmesi 
ve ekonomiye 

kazandırılması oldukça 
önem arz etmektedir.” dedi. 
Hem israfın önlenmesi hem 
de kaynakların tekrar 
kullanılabilir hale getirilmesi 
oldukça önem arz 
etmektedir. Müdür Ergün; 
“Genç nesillerin geleceklerini 
şekillendiren bir meslek 
yüksekokulu hedemizle 
yarınlara daha yeşil ve 
yaşanabilir bir dünya 
bırakabilme bilinci 
doğrultusunda ilerliyoruz. 
Buradan hareketle okulumuz 
eğitim binası ve idari bina 
içerisindeki her bir kata geri 
dönüşebilir maddeler (kâğıt, 
cam, plastik, metal atıklar 
vb.) ile geri dönüşemeyen 
evsel atıklar (ıslak mendil, 
süprüntü, şekerleme, çiklet 
vb.) için ikili sistemden 

oluşan kutular yerleştirdik. 
Buradan toplanacak atıklar 
için de okulumuz bahçesine 
atık geçici depolama alanı 
oluşturduk. Burada toplanan 
atıklar ise belirli periyotlarla 
ilgili birimlere nakil edilecek 
ve dönüşümü sağlanacak” 
dedi. Ergün; “Sıfır Atık hede 
doğrultusunda yaptığımız 
hazırlıklar neticesinde 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulumuz, Trabzon 
Valiliği Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 
tarafından verilen temel 
seviye Sıfır Atık Belgesi 
almaya hak kazanmıştır. Bu 
vesile ile bu süreçte emeği 
geçen ve katkı sağlayan 
herkese şükranlarımı 
sunuyorum” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Alper Özkan KARAGÖL

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu, Trabzon Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANI          
2020 - 2021 Eğitim Öğretim yarıyılının tamamlanması dolayısıyla Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulunda bir tören düzenlendi.

T
örende, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, 
Vakfıkebir Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu Müdürü 
Rahmi Durmuş, okul idareci 
ve öğretmenleri tarafından 
öğrencilerin karneleri 
dağıtıldı. İlçe Millî Eğitim 

Müdürü Ahmet Altın yaptığı 
açıklamada, “Vakfıkebir 
eğitim camiası olarak yüz 
yüze eğitimin başladığı 6 
Eylül 2021 tarihinden bu 
yana sürdürmüş olduğumuz 
eğitim öğretim faaliyetlerine 
ufak bir ara veriyoruz. 
Özellikle bu zor koşullarda 
göstermiş oldukları üstün 
performans ve 

gayretlerinden dolayı 
öğretmenlerimize 
şükranlarımı sunuyorum. Bu 
süreçte derslerine devam 
ederek öğretim faaliyetlerine 
katılan çocuklarımızı 
gönülden tebrik ediyorum. 
Sevgili Öğrencilerimiz;
6 Eylülde ilk zille başlayan 
eğitim yolculuğumuza kısa 
bir ara veriyoruz. Şimdi 
kendinizi değerlendirme, 
eksiklerinizi belirleme ve 
dinlenme vakti. Notlarınız ne 
olursa olsun, kendinize olan 
güveninizi ve inancınızı 
kaybetmemenizi, 
motivasyonunuzu 
düşürmemenizi, kısa ve 
uzun vadeli hedeer 
belirlemenizi öneririm. 
Çünkü belirlenmiş doğru 
hedeer sayesinde 
başarının yolu size hep açık 
olacaktır. Tatil sürecini 
dinlenerek, sosyal ve sportif 

aktivitelere zaman ayırarak, 
öğrendiğiniz bilgi ve 
becerilere yenilerini 
ekleyerek, sevdiklerinizle 
vakit geçirerek ve mutlaka 
kitap okuyarak 
değerlendirmenizi tavsiye 
ediyorum.
Değerli Meslektaşlarım; 
Sizler nesillerin inşasında 
önderlik yapan kişilersiniz. 
Geleceğimizin teminatı 
gençlerimizin yetişmesinde 
ve başarılarındaki rolünüz 
paha biçilemez. İçinde 
bulunduğumuz salgın 
sürecinden dolayı her 
zamankinden daha çok 
fedakârlık, uyum, özen 
gerektiren çalışmalarınızdan 
dolayı teşekkür ediyorum. 
Hepinize sağlık ve huzur 
içinde geçireceğiniz bir 
yarıyıl tatili diliyorum. 
Kıymetli Velilerimiz; 
Unutmayınız ki 

öğrencilerimizin karne notları 
sadece akademik 
başarılarının 
değerlendirmesidir. Biz 
çocuklarımızın her şeyden 
önce iyi bir evlat, iyi bir 
vatandaş; nihayetinde de iyi 
bir insan olması 
gayesindeyiz. Bu, bizler için 
öğrencilerimizin akademik 
başarıları kadar önemlidir. 
Göstermiş olduğunuz 
hassasiyet ve eğitime vermiş 
olduğunuz destek için 
hepinize teşekkür ediyorum. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
ülkemizi yarınlara taşıyacak 
olan sevgili öğrencilerimize 
ve onları hayata hazırlayan 
saygıdeğer 
öğretmenlerimize eğitime 
sağladıkları katkıdan dolayı 
teşekkür ediyor; sağlıklı, 
mutlu ve huzurlu bir yarıyıl 
tatili geçirmelerini diliyorum 
dedi.”

BAHADIR KARDEŞLERDEN MALZEME DESTEĞİ 
Vakfıkebir Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Bahadır ve İş Adamı Olcay Bahadır kardeşler Vakfıkebir 1874 FK Spor Kulübüne malzeme desteği verdiler. 

V
akfıkebir İlçemizi 2. 
Amatör kümede 
başarılı bir şekilde 

temsil eden ve bu yıl ilk kez 
katıldığı ligde şampiyonluğa 
oynayan Vakfıkebir 1874 FK 
Spor Kulübüne Maç Topu ve 
Yağmurluk Malzemesi 
yardımında bulunan 
Vakfıkebir Trabzonspor 

Taraftarlar Derneği Başkanı 
Hasan Bahadır ve İş Adamı 
Olcay Bahadır kardeşleri 
kutluyoruz. Hasan ve Olcay 
Bahadır kardeşler yaptıkları 
açıklamada; “Vakfıkebir 
ilçemizi Trabzon 2. Amatör 
kümede başarılı bir şekilde 
temsil eden ilçemizin takımı 
Vakfıkebir 1874 FK Spor 

Kulübüne malzeme 
desteğinde bulunduk. Yeni 
kurulan ve bu yıl ilk defa 
sahalara çıkma cesaretini 
gösteren ilçemizin 
temsilcisi futbol 
kulübümüze şampiyonluk 
yolunda cani gönülden 
başarılar diliyoruz. Aldıkları 
sonuçlarla başarılı bir 
sezon geçiren takımımıza 
tüm işadamlarımızı ve ilçe 
halkımızı sahip çıkmaya 
davet ediyoruz. İlçemizin 
birlik ve beraberlik 
içerisinde aşamayacağı 
hiçbir sorunu asla olamaz. 
Yeter ki bu birlikteliği 
sağlayalım. İlçemizin 
kanayan bir yarası da çok 
eski bir ilçe olmamıza 
rağmen halen daha 
profesyonel lig de bir 
futbol takımımızın 
olmamasıdır. Bu 
potansiyel ilçemizde var. 

Birlik ve beraberlik 
içerisinde bunu muhakkak 
başarmalıyız. İlçemizin 
adının duyurulmasında 
önemli bir pay sahibi olan 
bütün spor kulüplerimize 
cani gönülden başarılar 
diliyoruz dediler.” Vakfıkebir 
1874 FK Spor Kulübünden 

yapılan açıklamada ise; 
“Kulübümüze Maç Topu ve 
Yağmurluk Malzemesi 
yardımında bulunan 
Vakfıkebir Trabzonspor 
Taraftarlar Derneği Başkanı 
Sayın Hasan Bahadır ve İş 
Adamı Sayın Olcay Bahadır 
kardeşlere Kulübümüz ve 
Yönetim Kurulu adına 

teşekkür ederiz. Kendilerine 
İş ve Çalışma hayatında 
başarılar diliyoruz. Birlikte 
Güçlüyüz VAKFIKEBİR 
açıklamasında bulundular. 
Bizlerde Hasan ve Olcay 
Bahadır kardeşleri böyle bir 
yardım da bulunup örnek bir 
davranış sergiledikleri için 
kutluyoruz. 



İ
Yİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin 
Örs; esnaf ve teşkilat ziyaretinde 
bulunmak üzere geldiği Vakfıkebir 

ilçesinde öncelikle Vakfıkebir ilçe 
teşkilatını ziyaret ederek partiye yeni 
katılan üyelere rozetlerini taktı. İlçe 
teşkilatını ziyareti sırasında Milletvekili 
Hüseyin Örs'e İYİ Parti Kurucular 
Kurulu Üyesi Ali Sağır, İYİ Parti 
Trabzon İl Başkan Yardımcısı Ahmet 
Bilgin, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Kılıç, Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan 
Beşli, Beşikdüzü İlçe Başkanı Serkan 
Dübüş, Beşikdüzü Belediye Başkan 
Yardımcısı Kamuran Kahyaoğlu, İYİ 
Parti Vakfıkebir Belediyesi Meclis 
Üyesi Okan Bilgin, Beşikdüzü ve 
Vakfıkebir Kadın Kolları Yönetim 
Kurulu üyeleri ve partililer eşlik ettiler.
“İNŞALLAH HER ŞEY DAHA İYİ 
OLACAK”
İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli yaptığı selamlama 
konuşmasında;  “Sayın Vekilim, Sayın 
teşkilatımızın güzide temsilcileri, 
Beşikdüzü ilçemizden gelen Belediye 
Başkan Yardımcım ve ilçe başkanım, 
yönetim kurulu üyelerimiz ve 
basınımızın güzide temsilcileri 
toplantımıza hoş geldiniz. Bu soğuk 
havada böyle birliktelik, böyle bir sıcak 
hava yaratmak çok önemliydi. İnşallah 
bu tip toplantıların devamını diliyorum. 
İnşallah partimizle beraber ilerde çok 
daha güzel çok daha iyi günler 
göreceğimizi düşünüyorum. Partimize 
karşı halkımızın teveccühü artarak 
devam ediyor. Bu yolda partimize 
katılımlar arttıkça her geçen gün 
güçlenerek daha da çok büyüyoruz. 
İnşallah her şey daha iyi olacak 
diyorum sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum dedi.”
İYİ PARTİNİN BU YÜKSELİŞİNDEN 
RAHATSIZ OLUYORLAR
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin 
Örs ise yaptığı konuşmasında; “20 
Ocak 2020'den itibaren Genel 
Başkanımız Sayın Meral Akşener 
hanımefendi Türkiye'yi adım adım 
geziyor. İlçe ilçe ve il il geziyor. Şuan 
da hemen hemen bütün vilayetlere 
gittik. Gitmediğimiz birkaç tane vilayet 
kaldı. Gittiğimiz her yerde esnaarı 
ziyaret ediyoruz. Vatandaşı dinliyoruz 
ve oradaki vatandaştan aldığımız 
izlenimleri TBMM'de dile getiriyoruz. 
Onların problemlerine yönelik 
önergeler veriyoruz. Ayrıca Genel 
Başkanımız Türkiye'de sıkıntıya 
uğrayan problemi olan dezavantajı 
olan grupların adına onların 
sözcülerine grup toplantılarımızda söz 
veriyor. Kimi zaman atanamayan bir 
öğretmenimiz kimi zaman bir 
esnafımız, çiftçimiz, sağlıkçımız orada 
söz alıyor. Birinci ağızdan 
problemlerini TBMM kürsüsünde dile 
getiriyor. Şimdi bizlerde milletvekilleri 
olarak meclis çalışmalarından arda 
kalan zamanlarımızda şehrimizde 
teşkilatlarımızla beraber olmaya 

çalışıyoruz. Onlarla beraber esnafa 
gidip vatandaşa gidip onları ziyaret 
etmek istiyoruz. Onların problemlerini 
dinlemek istiyoruz. Bu çerçevede 
yaptığımız programlar doğrultusunda 
bu gün burada Vakfıkebir ilçemizdeyiz.  
Ama her şeyden önce şunu 
söyleyeyim; partimiz Türkiye 
genelinde büyük bir ivme yakaladı. 
Bizi önce dikkate almayanlar, 

görmezden gelenler, duymazdan 
gelenler şimdi İYİ Partinin bu 
yükselişinden rahatsız oluyorlar. Bu 
rahatsızlıklarını da gizleyemiyorlar. 
Bize türlü komplolar tehditler iftiralarla 
beraber yolumuzu kesmek istiyorlar. 
Ama biz her türlü bu baskı ve tehdide 
karşı partimiz yükselişte ve giderek bu 
yükseliş devam ediyor. Türkiye'de 
oyunu artıran tek parti bizim partimiz 
yani İyi Partidir. Daha önce biz 
özellikle teşkilatlanma noktasında bazı 
hedeer koymuştuk. Trabzon 
genelinde de hedeerimiz vardı. 
Teşkilat başkanımız hepimizin sevdiği 
saydığı sayın bakanımız Koray Aydın 
Bey'in özellikle bu mahalle 
teşkilatlanması noktasında çok 

hassastı. Ama bu bugün artık bir çok 
ilçede oturdu. Ben dün Trabzon'un 
dört tane köy mahallesindeydim. 
Dördünde de mahalle başkanlarımızın 
mahalle teşkilatlanmamızın ne kadar 
önemli olduğunu bizzat kendim orda 
görerek yaşadım. Oysaki oralarda 2 
Eylül'e kadar öyle bir teşkilatımız 
yoktu. Ama şimdi kurduk ve onların 
çabalarıyla beraber bir vücut düşünün 

onun kılcal damarlarına kadar 
ulaşabiliyoruz. Mahalle başkanları 
konusunda ilçelerimizde de burada da 
bunu biraz daha harekete geçirelim. 
Biz yine 2021 yılı itibariyle yılsonu 
hede olarak da Trabzon'da üye 
sayısında 6 bin gibi bir hedemiz 
vardı. Allaha şükürler olsun bu 
hedemizi gerçekleştirdik. Bugün 
Trabzon ilinde üye sayımız hedemiz 
olan 6 binin üzerinde 6 bin 520 
civarlarındadır. Değerli arkadaşlarım 
şu aklınızda olsun ve her yerde 
rahatlıkla bunu söyleyin. İyi Parti 
kurulduğu günden bu yana 4 
yaşındayız. Biz kuruluş aşamasındaki 
üye sayısını İyi Parti olarak 5 'e 
katladık. Yani şuandaki üye sayımız 

550 bin civarına yaklaşan üye sayımız 
var. En son Aralık ayının sonunda 511 
bin civarındaydı. Biz 100 bin sayısıyla 
kurulup 4 bin üye sayımızı 5 katına 
çıkaran partiyiz dedi.” 
“VATANDAŞLARIMIZ BU 
İKTİDARDAN MEMNUNİYETSİZ VE 
ARTIK UMUTLARINI KESTİLER” 
Milletvekili Örs, sözlerine şöyle devam 
etti. Bu şunu gösterir; “Milletin bizim 

partimize teveccühü var. Milletin bizim 
partimize, genel başkanımıza 
teveccühü var. Partimiz artık 
Türkiye'de bir umut partisi oldu. 
İnsanların çektiği sıkıntılar özellikle 
son yılbaşında yapılan zamlardan 
sonra çekilen sıkıntılar, akaryakıta, 
tüpe, elektriğe, doğalgaza gelen 
zamlar bunların hepsini biliyoruz ve 
tüm bu olumsuzluklar tabiî ki öncelikli 
dar gelirli insanlarımızı, memurumuzu, 
emeklimizi, işçimizi vuruyor. Artık 
insanlar çekinmeden korkmadan 
problemlerini ifade edebiliyorlar. 
Eskiden biz bir yere gittiğimiz zaman 
insanlar bizi çevirir sağına soluna 
bakar bir duvarın arkasında 
kulağımıza söylerlerdi problemleri. 

Şimdi gittiğimiz yerlerde açıkça beyan 
ediyorlar. Neyi beyan ediyorlar; bu 
iktidardan memnuniyetsizliklerini, artık 
umutlarını kestiklerini ve bizi de umut 
olarak görüyorlar. Biz bu noktada 
iktidar olmak isteyen bir partiyiz. Sayın 
genel başkanımızın ortaya koyduğu 
bir tavır var. Başbakanlığa talip olmak 
demek bu memleketin idaresine talip 
olmak demektir. İyi partinin iddiası; bu 
memleketin idaresine talibiz. Bununla 
ilgili de özellikle ekonomi noktasında 
bir ekibimiz var. Partimizde çalışan 
ekonomi kurmaylardan oluşan bir 
ekibimiz var. Bunlarla beraber de bu 
ekonomik problemleri ortadan 
kaldırmak adına çalışmalarımız ve 
projelerimiz var. Sayın genel 
başkanımız bunları zaman zaman 
TBMM'sinde Çarşamba gününki grup 
toplantılarımızda açıkça ifade ediyor. 
Dolayısıyla biz bundan sonraki 
yapacağımız çalışmalarımızda artık 
bize umut gözüyle bakan bizi umut 
olarak sayan Türk milletinin, halkının, 
vatandaşın beklentilerine cevap 
verecek hal ve tavırlar içerisinde 
olmalıyız. Parti olarak da onların 
taleplerine cevap verecek 
programlarla milletin önüne çıkmalıyız 
dedi.”
“AK PARTİLİLERDE ŞUNU 
BİLSİNLER; ARTIK CEKETİMİ 
KOYSAM SEÇİLİRİM DEVRİ 
KAPANDI”
Milletvekili Örs; “Ben bu noktada 
Trabzon'da da partimizin yükselişini 
sahada gören biriyim. Trabzon'un hem 
doğusunda hem batısındaki ilçelerde 
ziyaretler yapıyorum. Daha geçen 
yılbaşından önceydi. Akçaabat'ın 
köylerini dolaştım. Tonya'ya çıktım, 
İskenderliye, Düzköy'e, Çayırbağı'na, 
Çarşıbaşı'na Of'a gittim. Orada da 
yine bugün Vakfıkebir de ve 
Beşikdüzü'nde de olduğu gibi Of'ta da 
Sanayi sitesini gezdim. Trabzon'un 
doğusunda batısında merkezinde 
özellikle her yerinde partimize bir 
teveccüh var. İnsanlar Meral Akşener'i 
umut olarak görüyor. Bizde bu 
noktada çalışmalarımızı daha da 
yoğunlaştıracağız. Bugün biraz soğuk 
bir havaydı ama Vakfıkebir'deki esnaf 
ziyareti ve Beşikdüzü sanayideki 
arkadaşlarımız oradaki çalışan 
arkadaşlarımız esnaf kardeşlerimizin 
ilgisi bizi ısıttı. Gerçekten moral aldık. 
İlk defa bize siyasi parti geldi dediler. 
Bizde onun için varız. Bizi diğer 
partilerden ayıran da budur. Çünkü biz 
burnu havada, havalı, dediğim dedik 
çaldığım düdük siyaseti yapmıyoruz. 
Ak Partililerde şunu bilsinler; artık 
ceketimi koysam seçilirim devri 
kapandı. Niye çünkü artık İYİ Parti var. 
Vakfıkebir de partimize yeni katılan 
üyelerimize rozetlerini taktık. 
Kendilerine bu cesareti gösterdikleri 
için teşekkür ediyor ailemize hoş 
geldiniz diyorum diyerek sözlerini 
tamamladı. 
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ÖRS, “AK PARTÝLÝLER ÞUNU BÝLSÝNLER; ARTIK CEKETÝMÝ KOYSAM SEÇÝLÝRÝM DEVRÝ KAPANDI”
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs; esnaf ve teşkilat ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Vakfıkebir ilçesinde
partiye yeni katılan üyelere rozet takma töreninde yaptığı açıklamada,  her geçen gün büyüyen ve güçlenen bir partiyiz dedi.

28.01.2022
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Osman KOYUNCU

ÂDEM VE HAVVA HAKKINDA BİR YORUM
azılan şarkı sözleri üzerine, siyaset 

Ydünyasında yapılan yorumlara kısa bir 
açıklama yapacağım, konu çok geniş, 

tam anlaşılması için kitap yazmak lazımdır. 
Yıllar önceki bu söz için niçin şimdi 
konuşuluyor? Birileri yakında seçim olacak, 
bize oy vermezsen din elden gidecek ha 
dikkatli olun mesajını veriyor.

    Eğer konuya dini ve fenni ilimler diye 
ayırarak bakarsan, o zaman konu hurafe 
olarak kalır, gençler ve kafası çalışan 
fenciler dinden soğur. Allah bir ise, bütün 
ilimler onundur, fen ilimleri Allah'ın 
isimleridir, fen gözlüğü, yorum ve tevil ilmi ile 
Kuran'a bakamazsan kimseye bir şey 
anlatamazsın, hurafeler içinde boğulursun.   
Din, Allah'ın yaratması için ilim, irade ve 
kudret üçlüsü üzerinde durur.  Bugün ilim 
yazılımdır, kudret enerjidir, irade ise 
(tekâmül)gelişimdir. Telefonun değeri 
içindeki kablo ve plastik değildir, değeri 
yazılımıdır. Yoktan yaratmak yoktur, 
yaratmak şekil vermek manasındadır. Allah 
kudretine şekil veriyor, nesneler yaratılıyor, 
ilim ise Allah'ın yaratmasını taklit ederek 
enerjiyi maddeye çevirmeye 
çalışıyor(kuantum fiziği).

    Kuran, peygamberliği Hz. Nuh'tan 
başlatıyor, Nisa 163. Âdem, insanlığın genel 
ismidir, peygamber değil, peygamberimiz, 
yüz bin adam yaratıldı diyor, o zaman yüz 
bin tane âdem peygamber mi vardır.  İnsanın 
biyolojik boyutu beşer, soyut değerleri 
anlaması insan, ilim, dil ve medeniyeti 
öğrenmesine âdem denir. Âdem kelimeler 
aldı sözü, insanlar soyut değerleri öğrenince 
nesneleri öğrendiği gibi bazı kuralları da 

buldu çıkardı manasındadır. Din, hayat bir 
ağaçtır, bütün canlılar birbirinin akrabalarıdır, 
maymunla, yılanla köpekle akrabayız. Darvin 
zamanında fen ilimleri, bilhassa genetik ve 
DNA gibi konular gelişmediğinden, şu 
şekilde canlılar evrimleşerek maymun oldu, 
sonra kuyruğu koptu insan oldu gibi ileri 
sürdüğü görüş doğru değildir. İnsan tekâmül 
ederek gelişti, bir ağacın dalları gibi, türler 
belli zaman içinde birbirlerinden ayrılarak 
gelişimini tamamladı. Şimdi ki ilim, türlerin 
ne zaman birbirlerinden ayrılarak gelişimini 
tamamladığını biliyor. Bediüzzaman, hayat 
bir ağaçtır, hayvanlar dalları, bitkiler 
yaprakları insanlar ise meyvesidir, insanlığın 
başı vahşettir, bazı özelliklerini hayvanlıktan 
aldı diyor. Elbette Allah çamurdan insan 
yaratabilir kudreti buna yeter fakat bu şekilde 
bir yaratma yoktur. Allah, ana rahmindeki bir 
çocuğu 9 ayda değil de bir anda geliştirebilir 
O'nun için zor değildir, imtihan gereği bu 
şekilde geliştiriyor. Medreselerde okutulan 
mantık kitabi bile, insanlık nesnelerin 
isimlerini, tabiat seslerini taklit ederek 
öğrenmeye başladığını söylüyor. Hiç bir 
temel kaynakta olmayan, uydurma bilgilerle, 
Havva her seferinde bir erkek bir kız olmak 
üzere ikiz doğuruyordu, bir önceki erkek 
sonraki kız ile evleniyordu falan deniyor. 
Allah en büyük günah olarak kardeşlerin 
evliliğini saymıştır. Bunu diyenler, Allah'a 
hakaret ederek, hâşâ, Allah başka yol 
bulamadı da en büyük günah saydığı yolla 
insanları çoğalttı demek istiyorlar. Aynı ana 
babadan, önce ve sonra doğsun kardeş 
olmazlar mı? İşte Allah'ın isimleri olan fenleri 
bilmezsen bu şekilde hurafeye saparsın. 

EMEKLERİNİZİN KARŞILIĞINI ALIYORSUNUZ 

arne dağıtımı sırasında 

Kbir konuşma yapan 
Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta, 
"Geleceğimizin güvencesi 
çocuklarımız pandemi 
dolayısıyla ayrı kaldıkları 
okullarına yeniden kavuştular. 
Bugün hem onlar ve hem de 
bizler veliler olarak karne 
heyecanı yaşadık. 2021-2022 
Eğitim-Öğretim yarıyıl tatili 
başladı. Sevgili öğrenciler, 
birinci dönem boyunca ortaya 
koyduğunuz gayret ve 
çalışmaların sonucunda 
karnelerinizi aldınız. Biliyoruz ki 
bu süreç geçen senelere göre 
sizin için daha zorlayıcı geçiyor. 

Koronavirüsü tamamen etkisiz 
kılmamız için aşı olmanın 
yanında tedbirlere uymaya 
devam etmemiz gerekiyor. 
Kıymeti olan her ne varsa bir 
değer karşılığında ona 
ulaşıldığını bilmelisiniz. Elbette 
verdiğiniz emekler bugün 
karnelerinizde karşılık 
bulacaktır. Kararlı çalışmanızla 
gelecekte kendinize, ailenize, 
ülkemize ve tüm insanlığa 
sağladığınız hizmetlerle asıl 
mükafata erişeceksiniz. 
KARNELER 
DEĞERLENDİRMEDİR 
Karnenin bir değerlendirme 
içerdiği unutulmamalıdır. Arzu 
edilen notlara sahip olmayan 

öğrenciler için yarıyıl tatili 
eksiklerini gidermek ve yeni 
döneme daha iyi hazırlanmak 
için bir fırsat olacaktır. Değerli 
anne-babalar çocuklarımızın 
kalbimizdeki değeri, 
karnelerdeki notlardan daha 
büyüktür. Bize düşen karnelerde 
karşılaşılan durum her ne olursa 
olsun çocuklarımıza 
duyduğumuz güveni ve desteği 
esirgemeyip daima 
sürdürmektir. Bu duygu ve 
düşüncelerle öğrencilerimizi ve 
öğretmenlerimizi gayretlerinden 
ve fedakârlıklarından dolayı 
kutluyor, huzurlu ve sağlıklı bir 
yarıyıl tatili geçirmelerini 
temenni ediyorum.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 2021- 2022 eğitim öğretim
yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla katıldığı karne töreninde konuştu.

DOSTLARIN BULUŞMASI 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'nın il genel meclisi üyeliği
döneminde birlikte görev yaptığı arkadaşlarından sürpriz ziyaret.

akfıkebir Belediye Başkanı 

VMuhammet Balta'nın il 
genel meclisi üyeliği 

döneminde birlikte görev yaptığı 
arkadaşları Halim Kaya, Mehmet 
Öztürk, Emin Zurnacı, Salih 
Yavuz ve Rıfat Yavuzyılmaz'ı 
makamında ağırladı. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek 
misarlerine teşekkür etti. 
Başkan Balta, “Birlikte çok güzel 
çalışmalara imza attık. Çok güzel 
anılarımız oldu. O günlerden çok 
güzel anılar biriktirdik. Bu ziyaret 
vesilesi ile eski anılarımızı da 
yad etmiş olduk. İşte bu ziyaret 
gösteriyor ki! O günlerden elde 
kalan sadece güzel dostluklar ve 

anılardır. Makamlar ve mevkiler 
her zaman gelip geçicidir. O 
yüzden her zaman söylediğimiz 
gibi ebedi kalacak olan hoş bir 
sedadır, makam ve mevki 
değildir. Bu ziyaret bunun bir 
göstergesidir. Tekrar 
arkadaşlarımıza bu güzel 
ziyaretleri için teşekkür ediyorum 
dedi.”   
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SİZLER BU MEMLEKETTE EL ÜSTÜNDE
TUTULACAK DEĞERLERİMİZSİNİZ
Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ve Vakfıkebir Belediye Başkan Vekili
Özer Aktaş, Kıbrıs Gazimiz İbrahim Yolcu ve Gazimiz Emre Çalık'ı evlerinde ziyaret ettiler. 

iyaret sırasında 

Zgazilerimiz ve aileleri ile 
bir süre sohbet eden 

Kaymakam Dr. Uzan, Belediye 
Başkan Vekili Aktaş ve 
beraberindekiler Gazilerimize 
Türk bayrağımızı hediye ettiler. 
Ziyarete Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan'ın yanı sıra 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Vekili Özer Aktaş, İlçe Jandarma 
Komutanı Ütğm. Mert 
Oğuztarhan, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Merthan Çelikdağ, 
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü 
Yaşar Sal ve Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Müdürü İsmet Bank 
katıldı. Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, 1974 yılında Kıbrıs Barış 
Harekatına katılarak Kıbrıs Gazi 
olan İbrahim Yolcu'yu ve 2019 
Aralık ayı başında Hatay'ın 

Amanos Dağları'nda arazi 
taraması yaparken terör örgütü 
PKK tarafından tuzaklanan 
patlayıcının inlak etmesi 
sonucu iki ayağını kaybeden 
Vakfıkebirli Gazimiz Astsubay 
Çavuş Emre Çalık'ı ve ailesini 
evlerinde ziyaret etti.
“SİZLER BU MEMLEKETTE 
EL ÜSTÜNDE TUTULACAK 
DEĞERLERİMİZSİNİZ”
Gazimiz Astsubay Çavuş Emre 
Çalık ve ailesiyle bir süre 
sohbet eden Kaymakam Dr. 
Hacı Arslan Uzan, "Sizler bizim 
onurumuz, gururumuzsunuz. 
Sizlerin fedakârlığı bizim güven 
içerisinde yaşamamız içindir. 
Bugün bizler, bu vatan 
topraklarında huzur ve emniyet 
içerisinde yaşıyorsak, bunu siz 
gazilerimize ve bu vatan için 
canlarını feda eden aziz 
şehitlerimize borçluyuz. Sizlere 

olan minnet borcumuzu hiçbir 
zaman ödeyemeyiz.  Sizler bu 
memlekette el üstünde 
tutulacak değerlerimizsiniz. 
Sizlere ve şehitlerimize minnet 
ve şükran borçluyuz. Her zaman 
sizlerin yanınızda olacağımızı 
bilmenizi istiyorum. Rabbim, 
gazimize acil şifalar lütfeylesin, 
mükafat ikram eylesin. Bu vesile 
ile tüm aziz şehitlerimize 
Cenab-ı Allah'tan rahmet, 
gazilerimize şifalara diliyorum. 
Vatanımızın bölünmez 
bütünlüğü, milletimizin birlik 
beraberliği için sınırlarımız 
içinde ve dışında büyük bir azim 
ve kararlılıkla terör örgütleriyle 
mücadele eden tüm kahraman 
askerlerimize, polisimize, 
jandarmamıza Allah kolaylıklar 
versin, her türlü kötülüklerden, 
hile ve tuzaklardan onları 
muhafaza eylesin.” dedi.

2022 VAKFIKEBİR EĞİTİM ÇALIŞTAYI
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, Kemaliye Adnan Demirtürk
İlkokulu "2022 Vakfıkebir Eğitim Çalıştayı" ön hazırlık toplantısına katıldı.

ubat ayında yapılacak olan Ş"2022 Vakfıkebir Eğitim 
Çalıştayı" ön hazırlık 

toplantıları başladı.  Çalıştay 
için her okul kendi bünyesinde 
okul müdürü, müdür yardımcısı, 
bir öğretmen ve okul aile birliği 
başkanlarından oluşan okul 
çalıştayı yapılacak. Raporlanan 
çalıştay ilçe genelinde Şubat 

ayında yapılacak olan tüm 
paydaşların katılımıyla 
raporlanacak. Çalıştayda 
çıkacak olan görüşler 
raporlanacak. Müdür Altın 
Şubat ayı içerisinde yapılacak 
olan “Vakfıkebir Eğitim 
Çalıştayı” için ön hazırlık 
toplantısı yapan Kemaliye 
Adnan Demirtürk İlkokulu 

idareci ve öğretmenleri ile bir 
araya gelerek toplantının açılış 
konuşmasını yaptı. 
Öğretmenlerin de hazır 
bulunduğu toplantıda Eğitim- 
Öğretim'deki eksikler, geleceğe 
dair planlamalar ile ilgili sohbet 
edildi. Çalıştay öncesi bir araya 
gelen öğretmenler kirlerini 
Müdür Altın  ile paylaştı.
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AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI İÇİN SINAVLAR BAŞLIYOR
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemile Kahyaoğlu,
Ortaöğretim düzeyindeki açık öğretim okullarının sınavları Mart
ayı içerisinde e-sınav yöntemiyle yapılması planlanmıştır dedi.

V
akfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu yapılacak 

sınavlar ile ilgili 
değerlendirmesinde; 
“Ortaöğretim düzeyindeki açık 
öğretim okullarının sınavları 
Mart ayı içerisinde e-sınav 
yöntemiyle yapılması 
planlanmıştır. Öğrencilerin 
sınavlara katılabilmesi için 
aşağıda belirttiğimiz takvime 
uygun hareket etmeleri 
gerekmektedir. Ortaöğretim 
düzeyindeki açık öğretim 
okullarının iş ve işlemleri 
ilçemizde Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünce yürütülmektedir. 
Sınavlar ile ilgili olarak geniş 
bilgiyi kurumumuzdan 

öğrenebilirsiniz dedi.” Müdür 
Kahyaoğlu; “Açık Öğretim 
Ortaokulu 2021 - 2022 eğitim 
öğretim yılı  2021-2 dönemi ilk 
kayıt ve kayıt yenileme iş ve 
işlemleri 28 Ocak 2022 
tarihinde, Açık Öğretim Lisesi 
2021 - 2022 eğitim öğretim yılı  
2021-2 dönemi ilk kayıt ve kayıt 
yenileme iş ve işlemleri ise 8 
Şubat 2022 tarihinde sona 
erecektir dedi.”
Açık Öğretim Ortaokuluna 
kimler başvurabilir? 
Milli Eğitim Bakanlığınca örgün 
eğitim kurumları için her yıl 
belirlenen eğitim-öğretim yılının 
başlangıç tarihi, Açık Öğretim 
Ortaokuluna ilk kayıtlarda 
aranacak yaş sınırını belirler. 

Eğitim-öğretim yılı başlangıç 
tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 
15 yaşından gün alanlar ilk 
kayıt başvurusunda bulunabilir. 
Öğretim yılındaki tüm dönem 
kayıtlarında bu tarih esas alınır. 
a) 4. sınıfı bitirenler,  b) İlkokul 
mezunları,  c) İlköğretim ya da 
ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. 
sınıfından ayrılanlar, d) 
Ortaokulu dışardan bitirme 
sınavına başvurup mezun 
olamayanlar,  e) Yetişkinler II. 
Kademe Eğitimi Başarı Belgesi 
olanlar, f) Yetiştirici ve 
tamamlayıcı temel eğitim-B 
kurs belgesi olanlar, g) Yurt 
dışında öğrenim görüp en az 
ilkokul 4. sınıfı bitirenler 
düzeyinde Denklik Belgesi 
olanlar, İlk kayıt için başvuru 
yapabilir.
Açık Öğretim Lisesine kimler 
başvurabilir? 
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul 
mezunu olanlar.  b) Ortaöğretim 
kurumlarından ayrılanlar. c) 
Ortaöğretim kurumlarından 
mezun olanlar. ç) Bir 
yükseköğretim kurumundan 
ayrılan veya mezun olanlardan, 
meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 
yıllık sisteminden mezun 
olanlar ile genel liselerimizin 3 
yıllık veya 4 yıllık alanlı 
sisteminden mezun olanlar, d) 
Yurt dışında öğrenim görmüş 
olup öğrenimini tamamlamadan 
ayrılanlardan denklik belgesi 
almış olanlar başvurabilirler.

EMİRAL'IN BAŞARISI

K
tÜ Sürmene Deniz 
Bilimleri Fakültesi Gemi 
İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği 

Bölümü'nden Vakfıkebirli genç 
hemşehrimiz Arş. Gör. Haruncan 
Emiral'in, TÜBİTAK 1512 - 
Girişimcilik Destek Programı 

kapsamında "Kenevir lif esaslı 
kompozit malzeme ile kaplanmış 
su altı araç ve sualtı sistemlerine 
Air Cavity System (Hava 
boşluklu gövde sisteminin) 
uygulanması” başlıklı projesi 
desteklenmiştir. KTÜ olarak 
projesi desteklenen 
akademisyenimizi ve proje 
ekibini tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz. Proje Ekibi: 
Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan 
(YTÜ), Prof. Dr. Teoman Ayhan, 
Çevre Mühendisi Fazıl Sağlam, 
Elektrik Uzmanı Arif Emre 
Özdemir, Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Mühendisi Emre 
Güven, Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Mühendisi Selim Ayan

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi açıkladı, Arş. Gör. Haruncan Emiral'ın
yaptığı proje ile KTÜ TTMTÜBİTAK 1512 - Girişimcilik Destek Programı (BiGG) Proje Desteği kazandı.

28.01.2022

AİLH'DE KARNE VE ÖDÜL HEYECANI
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde karne heyecanı yaşanırken, sınıflarında ilk üç dereceye
giren öğrenciler İHL Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından hediyelerle ödüllendirildiler.

V
akfıkebir Anadolu İmam-
Hatip Lisesi öğrenci 
başarısını artırma 

çalışmalarını her yıl olduğu gibi 
bu yılda sürdürdü. 2021-2022 
Eğitim Öğretim yılının 1. 
Döneminin sona ermesiyle 
birlikte düzenlenen karne 
töreninde her sınıf düzeyinde 
ilk üçe giren öğrencilere ödül 
verildi. Öğrenci başarısını 
artırma projesi kapsamında 
önceden öğrencilere 
duyurularak, her dönem için 
ayrı ayrı olmak üzere sınıf 
birincileri 500 TL, sınıf ikincileri 
400 TL, sınıf üçüncüleri de 300 
TL ile ödüllendirildiler. Proje 
uygulaması eğitim-öğretim yılı 
başında Danışma Toplantısında 
karara bağlanmış; ödül olarak 
verilen toplam 4.800 TL 

Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi 
Mezunları ve Mensupları 
Derneği tarafından karşılandı. 
Aynı uygulamanın 2.dönem de 
devam edeceğinin altını çizen 
okul müdürü Hayrettin Deniz, 
ödül töreninde yaptığı 
konuşmada; 2021-2022 eğitim 
öğretim yılının 1.dönemini 
tamamladıklarını ifade ederek, 
bu süreçte başarılı çalışmalar 
yapan öğretmen ve personeline 
teşekkür etti. Düzenli ve 
programlı çalışan öğrencilerin 
karnelerinde ve aldıkları 
ödüllerde çalışmalarının 
karşılığını aldıklarına vurgu 
yaparak, zayıfı olan öğrencilerin 
de daha çok çalışarak başarılı 
olabileceklerini söyledi. Okul 
Müdürü Hayrettin Deniz, 
öğrencilere hitaben yaptığı 

veciz konuşmasında; “ 
Öğretmenler olarak sizlerden 
beklentimiz; davranışlarıyla 
örnek, Kur'an ahlakıyla 
ahlaklanmış ve 
Peygamberimiz(s.a.v) in 
sünnet-i seniyesine uyan birer 
kişi, ayrıca akademik başarıyı 
yakalamış ve ülkesinin 
geleceğine yön veren, vatana 
ve millete hayırlı birer evlat 
olmanızdır” dedi. Yapılan 
törende ödüller sahiplerine 
Okul Müdürü Hayrettin Deniz, 
Vakfıkebir İmam-Hatip Lisesi 
Mezunları ve Mensupları 
Derneği Başkanı Ali Uçar ve 
Okul Aile Birliği Başkanı Yasin 
Yıldız tarafından verildi. Ödülü 
hak eden öğrenciler büyük 
sevinç yaşadılar ve emeği 
geçenlere teşekkür ettiler. 
BİRİCİLİK ÖDÜLÜNE HAK 
KAZANAN ÖĞRENCİLER:
9/A Oğuzhan Bilgin, 10/A 
Ahsen Sebiyla Başkan,11/A 
Zümrüt Çimşit, 12/A Gökçe 
Dost İKİNCİLİK ÖDÜLÜNE 
HAK KAZANAN 
ÖĞRENCİLER:
9/A Meryem Aydın, 10/A Betül 
Boz, 11/A Neslihan Atmaca, 
12/A Meryem Alkin 
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜNE HAK 
KAZANAN ÖĞRENCİLER:
9/A Melek Uzun, 10/A Büşra 
Kahraman, 11/A Safa Sudenur 
Karaca,12/A Meryem Günaydın 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDULAR
Fettahoğlu Ailesi adına Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam ve beraberindeki Aile üyeleri ile
birlikte Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Burak Fettahoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 

T
rabzon İl Milli Eğitim 
Müdürü Hüseyin Burak 
Fettahoğlu'nu ziyarete 

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem 
Sağlam'ın yanı sıra Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Daire 
Başkanı Murat Öztürk, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Şantiyeler 
Şube Müdürü Vural Fettahoğlu, 
Tonya Belediyesi Fen İşleri 
Müdürü Ahmet İhsan 
Hacıfettahoğlu, İş Adamları 
Abdurrahman Öztürk ve Onur 
Öztürk katıldılar. 
“FETTAHOĞLU AİLEMİZ 
ADINA BAŞARILAR 
DİLİYORUZ”
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
“Çok zengin tecrübesiyle kıymetli 
müdürümüze Trabzon'umuzda 
başarılar diliyoruz. İnşallah 
burada başarılı ve verimli bir 
çalışma süreci geçirir. Hayırlı 
olsun diyorum. Fettahoğlu ailesi 
geniş bir aile. Görev yaptığı 
yerlerde başarılı çalışmalar 

yaptığını eğitime çok pozitif 
baktığını insan ilişkileri, 
öğretmen ve öğrenciyi merkezi 
alan yapısında olduğunu 
biliyoruz. Bu önemli görevi 
başarı ile sürdüreceğinden hiçbir 
kuşkumuz yoktur. Kendisini 
Tebrik ediyorum. Trabzon 
Türkiye'nin gözde illerinden bir 
tanesi. Tarihi ve kültürel 
zenginliklerinin yanı sıra 
insanının mert ve cesur oluşuyla 
tanınan önemli bir şehir.  Değerli 
müdürümüz daha önceden de 
Trabzon da şube müdürlüğü 
görevinde bulunması dolayısı ile 
bu coğrafya'yı, bu toprakları ve 
insan yapısını iyi bilen kişilerden 
birisidir. Bu anlamda eğitim-
öğretim noktasında 
Trabzon'umuza önemli katkılar 
sağlayacaktır. Trabzon'un eğitim 
alanındaki başarısını daha da 
artırarak başarı çıtasını 
yukarılara çekecektir. Cenabı 
Allah yar ve yardımcısı olsun. 
Biz her zaman yanında olmaya 
ve destek vermeye devam 

edeceğiz dedi.”
“TRABZON'DA GÖREV 
YAPMAKTAN ÇOK 
MUTLUYUM”
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin Burak Fettahoğlu, 
ziyarette yaptığı konuşmada: 
“Fettahoğlu ailesine bu nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Sayın Kadem 
Başkanımın söylediği kelimeler 
sorumluluğumuzu artırıyor. 
Çünkü çok güzel şeyler ifade 
ediyor. Fettahoğlu ailesi olarak 
güzel ve önemli bir aileyiz. Tüm 
paydaşlarımıza kapımız her 
zaman açıktır. Herkese her 
kesime eşit mesafedeyiz. Bizim 
yol haritamızda, Adalet, 
merhamet, vicdan empati ve 
tarafsızlık olmasıdır. Trabzon her 
şeyi hak eden önemli bir şehir. 
Ben Trabzon'da görev 
yapmaktan son derece çok 
mutluyum. Herkes elinden geleni 
yapmıştır. Her şeyin en güzelini 
buradaki çocuklar hak ediyor. 
Bizi bu önemli göreve layık 
gören değerli büyüklerime 
sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 
İlimizin eğitim prolini her geçen 
gün daha iyi noktalara taşımak 
üzere yoğun çaba içerisindeyiz. 
Bu noktada tüm kesimler üzerine 
düşen gayreti gösteriyor. Bir 
yandan ziki eksiklikleri 
giderirken diğer yandan eğitim 
kalitesini artırmaya yönelik 
çalışmalar gerçekleştiriliyoruz. 
İnşallah diğer alanlarda olduğu 
gibi eğitimde de başarı çıtamızı 
daha da yukarılara taşıyacağız 
dedi.” Fettahoğlu ailesi adına İl 
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin 
Burak Fettahoğlu'na Plaket 
takdim ettiler. 

GÜVEN AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Vakfıkebir İlçesi Akköy Mahallesinden ilçenin eski esnaflarından olan Selim Güven'in eşi Fikrîye Güven yaşamını kaybetti. 

akfıkebir İlçesinin 

Vesnaarından olan Selim 
Güven'in eşi hayatını 

kaybetti. Geçirdiği rahatsızlık 
sonucunda hayatını kaybeden 
Fikriye Güven Vakfıkebir Merkez 
Yeni Camiinde düzenlenen cenaze 
merasiminin ardından Akköy 
Mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Merhume teyzemize Allahtan 
rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 
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019 yılından beri Iğdır il 
Müftülüğü'nde Din Eğitimi 
Şube Müdürü olarak 

görev yapan Seyfullah 
Hacıfettahoğlu'nun Trabzon İl 
Müftülüğü'ne tayini çıkması 
dolayısıyla veda programı 
düzenlendi.  Hacıfettahoğlu 
Iğdır Valisi Sarıibrahim 
tarafından başarı belgesiyle 
uğurlandı. Hacıfettahoğlu, 

Iğdır'da görev 
yaptığı süre 
içerisinde Iğdır 
Valiliği'nin 
koordinesinde Iğdır 
Belediyesi, Sivil 
toplum kuruluşları 
ve Iğdır'daki 
Kurumlar ile birçok 
faaliyeti gerçekleşti 
gerçekleştirdi. 
Hacefettahoğlu,  
Son olarak Iğdır 
Merkez Erkek Yatılı 
Kur-an Kursu 
tadilatını 
tamamlayarak 

açılışının gerçekleşmesine 
vesile oldu. Veda programına 
Iğdır İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, 
Müftü Yardımcısı Dr. Ahmet 
Dağ, Şube Müdürleri, Çalışma 
arkadaşları, Kur'an kursu 
öğreticileri, İmam Hatipler ve 
müezzin kayyımlar katıldı. 
Program sonunda İl Müftüsü 
Dr. İrfan Açık ve çalışma 
arkadaşları Iğdır'a yapmış 

olduğu hizmetlerden dolayı 
kendisine teşekkür ederek 
hediye takdiminde bulundular. 
Veda töreninde duygusal anlar 
yaşadığını ifade eden Seyfullah 
Hacıfettahoğlu; programı tertip 
eden, katılan çalışma 
arkadaşlarına teşekkür ederim. 
Iğdır'da güzel anılar 
biriktirdiğini vazifesini en güzel 
şekilde yapmaya gayret 
gösterdiğini ifade etti. 
Ayrılıkların hüzünlü olduğunu, 
Trabzon'da arkadaşlarını 
misafir etmekten mutlu 
olacağını ifade ederek helallik 
istedi. Ayrıca Hacıfettahoğlu, 
Iğdır Valisi Hüseyin Engin 
Sarıibrahim'e de veda 
ziyaretinde bulundu. Vali 
Sarıibrahim Iğdır'a yapmış 
olduğu hizmetlerden dolayı 
kendisine teşekkür ederek 
başarı belgesi takdim 
etti.Hacıfettahoğlu önümüzdeki 
günlerde Trabzon 
Müftülüğü'ndeki görevine 
başlayacak. 

2019 yılından beri Iğdır İl Müftülüğü'nde Din Eğitimi Şube Müdürü olarak görev yapan Vakfıkebirli hemşehrimiz
Seyfullah Hacıfettahoğlu'nun Trabzon İl Müftülüğü'ne tayini çıkması dolayısıyla veda programı düzenlendi.

HACIFETTAHOĞLU'NA YENİ GÖREV KENDİNİZİ GELİŞTİRECEK ETKİNLİKLER
YAPMANIZI ÖNERİYORUM

aymakam Dr. Hacı Arslan 

KUzan, ilk ve ortaöğretim 
kurumlarında başlayan 

yarıyıl tatili dolayısı ile yaptığı 
açıklamada; Öğrencilerimiz, 
öğretmenlerimiz ve velilerimiz 
için yorucu, yoğun ve son 
derece başarılı geçen bir eğitim 
döneminin ardından heyecanla 
beklenen yarıyıl karne gününde 
sizlerle aynı heyecanı 
paylaşıyorum.  Bir dönem 
boyunca gösterdikleri gayret ve 
çalışmalarından dolayı tüm 
idarecilerimizi, 
öğretmenlerimizi, 
öğrencilerimizi ve velilerimizi 
kutluyorum” dedi.
“KENDİNİZİ GELİŞTİRECEK 
ETKİNLİKLER YAPMANIZI 
ÖNERİYORUM”
Sözlerini sürdüren Kaymakam 
Dr. Uzan, “Sevgili Öğrenciler; 
Birinci dönem çalışmalarınızın 
karşılığı olan karnelerinizi 
aldınız. Karnelerini alan bütün 
öğrencileri gayretlerinden dolayı 
kutluyor, karnenizdeki notlar ne 
olursa olsun, umudunuzu, 
cesaretinizi, çalıştığınız takdirde 
başarılı olacağınıza dair 
inancınızı, başarabileceğinize 
dair güveninizi hep diri 

tutmanızı diliyorum. Bu tatilde 
hepinize dinlenirken kendinizi 
geliştirecek etkinlikler 
yapmanızı, bol bol okumak, 
araştırmak, için olabildiğince 
istekli olmanızı öneriyor ve iyi 
tatiller diliyorum” ifadelerini 
kullandı.
“AİLECE KALİTELİ ZAMAN 
GEÇİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR 
FIRSAT”
Kaymakam Dr. Uzan 
açıklamasının devamında, 
“Kıymetli Veliler; Çocuklarımızın 
sosyal, zihinsel, duygusal ve 
ziksel potansiyellerinin 
karnelere sığmayacak kadar 
zenginliğe sahip olduğunu 
unutmamalıyız. Karne, 
çocuğunuzun ne kadar zeki 
olup olmadığının bir göstergesi 
değildir. Çocuğun, eğitim 
dönemi boyunca öğretilen 
konuları ne kadar öğrenip, 
öğrenemediğini gösterir. 
Karnelerde yer alan notlar 
yalnız öğrencilerin durumunu 
değil, genel olarak hepimizin 
eğitimdeki çabalarını gösterir. 
Yarıyıl tatili, ailece kaliteli 
zaman geçirmek için önemli bir 
fırsattır. Çocuğunuza özel 
zamanlar oluşturmak, anne 

baba olarak çocuğunuz ile 
kurduğunuz bağı geliştirecek ve 
özgüveninde olumlu etkilerin 
görülmesine vesile olacaktır” 
dedi.
“ÖZVERİLİ 
ÇALIŞMALARINIZDAN 
DOLAYI SİZLERİ TEBRİK 
EDİYORUM”
Kaymakam Dr. Uzan, “Kıymetli 
Öğretmenler; Çocuğun 
yetişmesinde sırayla, Anne; 
evladın edep ve terbiyedeki 
göstergesi, Baba; çocuğun 
eğitimiyle yakından ilgilenen, 
hedeni tayin etmesinde 
yardımcı olan desteği, Toplum; 
sevgide saygıda, ilimde, 
dürüstlükte, terbiyede 
eksikliklerini gideren yardımcısı, 
Öğretmenler; cevheri ortaya 
çıkartmada ve işlemede bir 
kaşif olmalıdır. Bu cevherleri 
vatanına, milletine ve devletine 
sadık, aklı hür, vicdanı hür 
bireyler olarak yetiştirmek için 
göstermiş olduğunuz özverili 
çalışmalarınızdan dolayı sizleri 
tebrik ediyor, bütün öğretmen 
ve öğrencilerimize aileleriyle 
birlikte huzur dolu ve sağlıklı bir 
yarıyıl tatili diliyorum” şeklinde 
sözlerini sonlandırdı.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, ilk ve ortaöğretim kurumlarında başlayan yarıyıl
tatili dolayısı ile yaptığı açıklamada; “Bir dönem boyunca gösterdikleri gayret ve çalışmalarından
dolayı tüm idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyorum” dedi.

HAFIZLARA BELGELERİ VERİLDİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu'nda ve Bölge Yatılı Kız Kur'an
Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan ve Sınav'da başarılı olan öğrencilere belgeleri verildi.

akfıkebir İlçe 

VMüftülüğü'ne bağlı Hafız 
Hasan Kaan Kur'an 

Kursu'nda ve Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını 
tamamlayan 'Hafızlık Tespit 
Sınavı'nda başarılı olan 
öğrencilere, Din Hizmetleri ve 
Eğitimi Şube Müdürlüğünce 
hazırlanıp gönderilen Hafızlık 
Belgeleri, Vakfıkebir İlçe 

Müftüsü Şükür Küçük 
tarafından verildi. Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen 
belge merasimine hocalarıyla 
birlikte gelen, Hafız Hasan 
Kaan Kur'an Kursu'ndan; Yusuf 
Ensar Öztürk, Yusuf Kaya, 
Abdullah Tarık Tulumen ve 
Bahri Samet Emanet ile Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'ndan 
Gülseren Kasım'a ve Damla 

Altuntaş adına da hocasına 
Hafızlık Belgeleri ile Türkiye 
Diyanet Vakfı Vakfıkebir 
Şubesince de hediyelerini 
veren İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, hafızları, hocalarını ve 
ailelerini tebrik etti. Müftü 
Küçük,  öğrencilere ve 
hocalarına bundan sonraki 
eğitim öğretim hayatında ve 
çalışmalarında başarılar diledi.

TDV GÖNÜLLÜLERİ ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, Türkiye 
Diyanet Vakfı Vakfıkebir 

şubesi gönüllülerinin özverili 
çalışmalarıyla temin edilen 
giyecekleri, ilçedeki ilköğretim 
okullarında eğitim öğretim 
gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 
ulaştırdı. TDV gönüllüleri, hayır 
sahipleriyle ihtiyaç sahipleri 
arasında köprü oldular Türkiye 
Diyanet Vakfı Vakfıkebir şubesi 
gönüllüleri Kur'an kursu 
öğreticisi Gülsüm Birinci ve 
Fatma Gümüş, hayırseverlerle 
ihtiyaç sahibi vatandaşlar 
arasında köprü oluşturdular. 
TDV gönüllüsü Kur'an kursu 

öğreticileri, 
Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'nün 
öncülüğünde ihtiyaç 
sahibi ailelere 
yardımcı olmak 
amacıyla, ilçedeki 
ilköğretim 
okullarında okuyan 
ihtiyaç sahibi 
çocukları okul idaresi 
ile iletişime geçerek 
tespit ettiler. Vakıf 
gönüllüleri, hayır 
sahibi vatandaşların 
katkılarıyla, 
çocukların yaşlarına 

uygun olarak mont, bot ve 
çorap gibi giyecekler temin 
ettiler. Hazırlanan giyecekler, 
hayır sahibi 
vatandaşlar adına 
İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük tarafından, 
TDV gönüllüleri 
Gülsüm Birinci ve 
Fatma Gümüş ile 
birlikte okullar 
ziyaret edilerek 7 
ilköğretim okulundan 
toplam 14 öğrenciye 
verildi. Hediyeleri 
alan çocukların 
sevinçleri 

gözlerinden okunurken, 
okulların idareci ve öğretmenleri 
Müftü Küçük ve vakıf 
gönüllülerine teşekkür ettiler, 
hizmetlerinde başarılar dilediler.
SİZ DE EL UZATABİLİRSİNİZ! 
Türkiye Diyanet Vakfı Vakfıkebir 
şubesi gönüllülerimiz 
aracılığıyla, sizler de ihtiyaç 
sahibi öğrencilerimize yardımcı 
olmak isterseniz ilçe 
müftülüğümüz ile iletişim 
kurabilirsiniz!
Tel: 0 462-841 51 44 Faks: 0 
462-841 58 24 E-posta: 
vakfikebir@diyanet.gov.tr 
ADRES: Kemaliye Mahallesi 
Hacıziyahabiboğlu Cad. Ara 
Sokak No: 4/2 Vakfıkebir / 
TRABZON

Türkiye Diyanet Vakfı Vakfıkebir şubesince, ilköğretimde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek yardımı yapıldı.
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ENGELSİZ TAKSİ ENGELLERİ AŞIYOR 
Göreve başladığı günden itibaren engellilere yönelik hassasiyeti ile örnek olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Son olarak Japonya Büyükelçiliği tarafından yürütülen hibe programı
kapsamında temin edilen ve tanıtımı bugün yapılan 'Engelsiz Taksi' tüm kesimler tarafından takdirle karşılandı. 

“Tüm projelerimizde önce 
engelli bireylerimizi 
düşünmeliyiz” diyen Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, söz verdiği 
projeleri birbiri ardına hayata 
geçiriyor. Japonya Büyükelçiliği 
tarafından yürütülen hibe 
programı kapsamında temin 
edilen 58 bin dolar değerindeki 
engelli ulaşım aracının tanıtım 
töreni, bugün Trabzon 
Büyükşehir Belediyesinde 
yapıldı. Tanıtım törenine 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Japonya Büyükelçiliği Ekonomi 
Bölümü Yerel Projelere Hibe 
Programı sorumlu Diplomatı 
Akifumi Doma ve Yerel Projelere 
Hibe Programı Danışmanı 
Fatma İskân, engelli bireyler ve 
aileleri katıldı.
CADDE VE SOKAKLARIMIZI 
DİZAYN EDİYORUZ
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, tanıtım 
töreninde yaptığı konuşmada 
“Bugün güzel bir vesile ile bir 
aradayız. Engellilerimiz için 
Japonya hükümeti ile onların 
desteğiyle temin ettiğimiz, 
donanımını sağladığımız ve 
taksi olarak kullanacağımız 
engelli aracımızı hizmete 
alıyoruz. Birkaç aydır deneme 

mahiyetinde 
kullanıyorduk 
ama bugün 
resmi olarak 
hizmete 
başlamış oluyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
engelli 
vatandaşlarımız
a yönelik çok 
farklı 
hizmetlerimiz 
oldu. 
Engellilerimiz 

için araç tamir atölyemiz hizmete 
girdi. Bütün projelerimizi 
engellilerimizin en iyi şekilde 
yararlanabileceği anlayışla 
hayata geçiriyoruz. Cadde ve 
sokaklarımızı engelli 
vatandaşlarımıza göre dizayn 
ediyoruz” dedi.
ALO 153'Ü ARAYARAK 
MÜRACAAT EDEBİLİRLER 
Şehrin kaldırımlarının engelli 
vatandaşlara göre genişletildiğini 
de belirten Başkan Zorluoğlu, 
“Yollarımızı, otoparklarımızı, 
binalarımızı engelli 
kardeşlerimizin en iyi şekilde 
kullanabileceği şekilde dizayn 
etmeye gayret ediyoruz. 
Engelsiz Yaşam Akademimiz 
geçtiğimiz dönemde Büyükşehir 
Belediyesi olarak engellilere 
dönük bir başka hizmetimizdi. 
Bugün de sağ olsun Japon 
Hükümeti 58 bin dolarlık hibe 
sağladı bize. Bu çerçevede bu 
aracı aldık, giydirdik. Aynı anda 
2 tane engelli vatandaşımızı 
taşıyabilecek kapasitede, aynı 
zamanda içinde 10'un üzerinde 
koltuk bulunan güzel bir araç 
oldu. Hastaneye, resmi 
kurumlara ya da başka yerlere 
gitmek isteyen engelli 
vatandaşlarımız, Alo 153 hattı 
üzerinden TİKOM merkezimize 

başvurarak müracaat edebilirler. 
Engelli kardeşlerimizi şoför ve 
yanında bizim istihdam 
edeceğimiz refakatçi ile birlikte 
istedikleri yere güvenli ve 
konforlu şekilde ulaştıracağız. 
Bu bir başlangıç. Talebe göre, 
ihtiyaca göre bu araçların 
sayısını artırmayı planlıyoruz. 
Şehrimizde, yaşayan engelli 
vatandaşlarımız için hayırlı olsun 
inşallah” ifadelerini kullandı.
DOMA: İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM 
VERİYORUZ
Japonya Büyükelçiliği Ekonomi 
Bölümü Yerel Projelere Hibe 
Programı sorumlu Diplomatı 
Akifumi Doma ise, “Bu proje 
yerel düzeyde faaliyet gösteren 
çeşitli kuruluşlarla iş birliği 
içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına 
hızlı ve titizlikle cevap 
verebilmeyi hedeeyen Japonya 
Büyükelçiği tarafından 
oluşturulan yardımlar 
çerçevesinde yürütülmüştür. 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinden hükümetimize, 
bölgede yaşayan engelli 
bireylerin daha kolay bir şekilde 
sağlık hizmetlerine 
ulaşabilmelerini hedeeyen bir 
proje başvurusu yapılmıştır. Biz 
de bu başvuruyu kabul ederek 
engelli bireyler için ulaşım aracı 
temini konusunda destek 
sağladık. Önümüzdeki süreçte, 
temin edilen aracın kullanılması 
ile birlikte bugüne kadar sağlık 
hizmetlerine ulaşım konusunda 
zorluk yaşayan vatandaşların 
sorununun çözüleceğine ve 
bölgenizin sağlık ortamının 
önemli ölçüde iyileşeceğine olan 
inancım tamdır. Bu proje 
vesilesiyle önümüzdeki süreçte 
Japonya ve Türkiye arasındaki 
dostluk ilişkilerinin daha da 
derinleşmesini temenni ederim” 
dedi.



Büyükliman
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DEV MAÇTA KAZANAN TRABZONSPOR

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper 
Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı son 
10 dakikada bulduğu gollerle 2-1 
mağlup etti! Kötü gidişatını 
engelleyemeyen Galatasaray üst üste 
dördüncü mağlubiyetini yaşarken 27 
puanda kaldı. Trabzonspor ise puanını 
54'e yükseltti. HAYATIMIN EN ÖNEMLİ 

GOLÜYDÜ Spor Toto Süper Lig'de lider 
Trabzonspor, 23. hafta maçında 
Galatasaray ile derbide kozlarını 
paylaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan 
mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-
mavililer önemli bir virajı kayıpsız geçti. 
Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas 
attığı golle 3 puanda önemli rol oynadı. 

Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok 
mutlu olduğunu belirten Bakasetas, "Bu 
gol tüm takım içindi. Hayatımın en 
önemli golüydü. Bana hep destek veren 
insanlara armağan ediyorum bu golü." 
ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un 
Yunan yıldızı Bakasetas, Galatasaray'a 
karşı 2-1 kazandıkları mücadele 

sonrası açıklamalarda bulundu. 
Takımının maçtaki ilk golünü atan 
Bakasetas, "Zor günler geçirdim. Bu 
takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. 
Zor günlerde bana çok destek verdiler. 
Birçok takımda oynadım ama bugüne 
kadar oynadığım takımlarda böyle 
destek görmedim. Bu takımın parçası 

olduğum için mutluyum." dedi. Yunan 
yıldız, "Hayat bazen böyledir. İşler her 
zaman olumlu gitmez. Zor günlerde 
direnç göstermelisiniz. Bu gol tüm 
takım içindi. Hayatımın en önemli 
golüydü. Bana hep destek veren 
insanlara armağan ediyorum bu golü." 
ifadelerini kullandı.

VAKFIKEBİR 1874 FK SPOR
ERTELENEN MAÇI 3-0 KAZANDI
Trabzon 2. Amatör Kümede mücadele eden Vakfıkebir temsilcimiz Vakfıkebir 1874 Futbol
Kulübü Akyazı Stadyumunda oynadığı Akçaabat Uçarsuspor karşılaşmasını 3-0 kazandı.

akfıkebir temsilcisi 

VVakfıkebir 1874 FK 
Spor, kendi saha 

ve seyircisi önünde 
Vakfıkebir İlçe 
stadyumunda oynanması 
gereken ve kar yağışı 
nedeniyle ertelenen 
Akçaabat Uçarsuspor 
maçını Federasyon 
tarafından Akyazı 
stadyumuna alınmıştı. 
Vakfıkebir 1874 FK Spor 
erteleme maçında rakibi 
Akçaabat Uçarsuspor'u 3-
0 yenmeyi başararak 

müsabakadan galibiyetle 
ayrıldı. Ligin 2. Yarısına 
Akçaabat Temsilcisi 
Karadağ Sporu 
Deplasmanda 3-0 gibi net 
bir skorla yenerek 
başlayan Vakfıkebir 
temsilcisi ikinci maçını da 
yine Akçaabat temsilcisi 
Uçarsuspor'u da 3-0 gibi 
net bir skorla yenmeyi 
başardı. Şampiyonluk 
yolunda bir maçı daha 
geride bırakan 
temsilcimize başarılar 
diliyoruz. 

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider
Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta
Galatasaray'ı 85 ve 90. dakikalarda
bulduğu gollerle 2-1 yendi. Bordo-mavililer,
Süper Lig'de 2 maç aradan sonra kazandı.
Son 12 l ig maçında sadece 1 kez
kazanabilen Galatasaray, 23. haftayı
küme düşme hattının 3 puan üzerinde
15. sırada tamamladı.

2. LİG YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORLAR
Türkiye Masa Tenisi Üçüncü Lig 2.etap müsabakalarının birinci yarı maçları İzmir İli
Katip Çelebi Üniversitesi Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Türkiye Masa 
Tenisi Üçüncü Lig 
2.etap 

müsabakalarının birinci 
yarı maçları İzmir İli 
Katip Çelebi 
Üniversitesi Spor 
Salonunda yapılan 
müsabakalarla 
tamamlandı. 
Temsilcimiz Vakfıkebir 
14 Şubat Spor Kulübü 
ligde iki mağlubiyet 
alarak ligi ikinci sırada 
tamamladı. Masa tenisi 
3.Lig 2.etap 
müsabakalarının birinci 
yarı maçları 21-23 
Ocak 2022 tarihleri 
arasında İzmir ili Katip 
Çelebi Üniversitesi spor 
salonunda yapılan 
müsabakalarla 
tamamlandı. 
Temsilcimiz Vakfıkebir 
14 Şubat Spor Kulübü 
ligi ikinci sırada 
bitirerek 2.lige çıkmak 
için büyük avantaj 
sağladı. Temsilcimiz 
Vakfıkebir 14 Şubat 
Kulübüne ikinci lig 
yolunda başarılar 
diliyoruz.
“2.LİG'E YÜKSELMEK 
İÇİN VAR 
GÜÇÜMÜZLE 
ÇALIŞIYORUZ” 
Vakfıkebir 14 Şubat 
Spor Kulübü Başkanı 

Yavuz Çalış yaptığı 
açıklamada; “Türkiye 
Masa Tenisi 3. Lig 
müsabakalarında İlimizi 
ve ilçemizi en iyi 
şekilde temsil etmek 
için elimizden gelen 
gayreti var gücümüzle 
harcıyoruz. Yaptığımız 
müsabakalar 
sonucunda sadece iki 
maç kaybederek ligin 
ilk yarısını 2. Sırada 
tamamladık. Türkiye 2. 
Ligine yükselmek için 
büyük bir avantaj elde 
ettik. Bu başarıyı 
sağlayan 
sporcularımızı ve teknik 
heyetimizi kutluyorum. 
Ayrıca Türkiye 3. lig 
müsabakalarında 
bizlere sponsor olan 
BAKKALOĞLU GRUP 
A.Ş.Yönetim Kurulu 
Başkanı Ecz. 
Süleyman 
Temel 
Bakkaloğlu'na,   
İSLAMOĞLU 
GIDA SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ. 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat 
İslam'a,  
CEMSAN-
VEİTO Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Cemil 
Albayrak'a, 

Belediye 
Başkanımız 
Muhammet 
Balta'ya, İlçe 
Kaymakamı
mız Dr. Hacı 
Arslan 
Uzan'a, 
Gençlik ve 
Spor İlçe 
Müdürümüz 
Yunus Ali 
Civil'e ve ilçe 
esnaarımıza 

kulüp başkanı olarak 
desteklerinden dolayı 
ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Play off 
grubundaki 
maçalarımıza en iyi 
şekilde hazırlanıp 2. 
Lige çıkmak için 
elimizden geleni 
yapacağımızdan hiçbir 
şüpheniz olmasın. 2. 
Lige muhakkak 
çıkacağız. Bu yolda 
çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. 
Trabzon'umuzu ve 
Vakfıkebir ilçemizi en iyi 
şekilde temsil edeceğiz 
dedi.”
İLK YARI 
MAÇLARINDA 
TEMSİLCİMİZİN 
ALDIĞI SONUÇLAR: 
Vakfıkebir 14 Şubat  

(TRB.) :3 Altay: 1, 
Vakfıkebir 14 Şubat  
(TRB.) :3 Hatay 
Gençlik: 2, Vakfıkebir 
14 Şubat  (TRB.) :3 
Kocaeli B.Ş.BLD. Kağıt 
spor: 0, Vakfıkebir 14 
Şubat  (TRB.) :3 Çorum 
Belediye GSK: 1, 
Vakfıkebir 14 Şubat  
(TRB.) :3 Mersin AKD. 
Anadolu Lisesi: 1, 
Vakfıkebir 14 Şubat  
(TRB.) :3 B.Şehir BLD. 
Ankara: 1, Vakfıkebir 
14 Şubat  (TRB.) :2 
Bandırma 17 Eylül 
Üniversitesi: 3, 
Vakfıkebir 14 Şubat  
(TRB.) :3 Süleyman 
Demirel Üniversitesi: 1, 
Vakfıkebir 14 Şubat  
(TRB.) :3 Zonguldak 
Özel İdare Yolspor: 1, 
Vakfıkebir 14 Şubat  
(TRB.) :3 Onikişubat 
NF Spor: 1, Vakfıkebir 
14 Şubat  (TRB.) :3 
Bandırma MTİ: 0, 
Vakfıkebir 14 Şubat  
(TRB.) :3 Haydar spor: 
1, Vakfıkebir 14 Şubat  
(TRB.) :3 Isparta GSK: 
1, Vakfıkebir 14 Şubat  
(TRB.) :2 Çankaya 
Üniversitesi (Ank.): 3, 
Vakfıkebir 14 Şubat  
(TRB.) :3 İzvet (İzm.):0
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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



AİLENİZ İLE

YAŞAM
KALİTENİZİ

ARTTIRACAK 

BU 'DE PROJE
GEÇ KALMADAN

 DE SİZ
YERİNİZİ 

...ALIN

ROYAL GARDEN 
Hayal ettiğiniz gibi...

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

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

> Sadık AYDIN 4'de > Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

DOSTLARIN BULUÞMASI 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'nın il genel meclisi üyeliği
döneminde birlikte görev yaptığı arkadaşlarından sürpriz ziyaret.

SÝZLER BU MEMLEKETTE EL ÜSTÜNDE
TUTULACAK DEÐERLERÝMÝZSÝNÝZ
Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda
Vakfıkebir'li hemşehrimiz İsmail Baş başkanlığa seçildi.

2. LÝG YOLUNDA EMÝN ADIMLARLA ÝLERLÝYORLAR

>Alper Özkan Karagöl  7'de

Türkiye Masa Tenisi Üçüncü Lig 2.etap müsabakalarının birinci yarı maçları İzmir İli
Katip Çelebi Üniversitesi Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.


