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> Sadık AYDIN 3'de
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Büyükliman Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu, 
Va k f ı k e b i r  İ l ç e  K a y m a k a m l ı ğ ı  g ö r e v i n e  y e n i  a t a n a n  K a y m a k a m
Dr. Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 

> Murat PANK 2'de

Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, fındık üreticilerini uyardı, 
“Gereğinden fazla kullanılan gübre hem toprağı hem de ürünü olumsuz yönde etkiler” dedi.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“HOÞ GELDÝNÝZ”
Bu hafta Kaymakam beyi ziyaret ettim…

Hoş bir sohbet gerçekleştirdik…

Girişkenliği/çalışkanlığı gözümüzden 

kaçmadı.

Hiç makamda oturmayı seven bir insan 

değil gibi…

Vakfıkebir'de kendisini sık sık göreceğiz…

Vakfıkebir'imize hoş geldiniz diyorum…

*********************

Eğitim öğretim yılının başlaması ile 

Vakfıkebir MYO'da hareketli dakikalar 

başladı.

Öğrenciler yavaş yavaş okullarına 

geliyorlar…

Vakfıkebir'de öğrenci kalabalığı da 

gözlerden kaçmadı…

Esnaf kısmen öğrencilerin gelişine 

seviniyor…

Pandemiden dolayı okullarımız kapalı idi.

Esnaf iş yapamaz duruma gelmişti.

Esnafın siftah yapamadığı günler bile 

olmuştu…

Vakfıkebir'de hareketlilik başladı ve esnafta 

gülüyor…

**********************

Vakfıkebir'de kiralık daire sıkıntısı büyük…

Kiralar 2'ye katlamış durumda…

Ev sahipleri acaba kiraladıkları yattan mı 

vergi veriyor…

Bunun da araştırılması gerekir…

Bazı ev sahipleri öğrenci sayısına göre 

kiralama yapıyor.

Kaç öğrenci kalacak ise kişi sayısı 

üzerinden kiralama yapıyor…

Buna da kurnazlık deniyor…

Öğrencilerimiz için hiç iyi bir imaj 

sergilemiyoruz…

Öğrencilerimize para gözüyle bakarsak 

eğer, burayı arkadaşlarına farklı anlatır ve 

buradaki üniversiteyi kimse seçmez…

Bugün böyle yarın ne olacağız demeliyiz…

Bugünün yarınını da unutmayacağız…

**********************

Biz birlik olacağız ama olamıyoruz…

Neden?

Neden bizler kısır çekişme içindeyiz…

Bizler neden Trabzon'un doğusu gibi 

olamıyoruz?

Neden?

Birilerinden neyimiz eksik?

Fuzuli söylemleri ve dedikoduyu 

bırakmadıktan sonra bir adım dahi 

ilerlemeyiz…

Fuzuli söylemleri ve dedikoduyu boş 

adamlar çıkartır.

Bizler boş adam mıyız?

Herkes işinde gücün de ama boş laar 

çok…

Boş olan her şeyi bırakıp, önümüze bakıp 

daha nasıl güzel işler yapabiliriz telaşına 

girmemiz ve önümüzü açmamız gerekir…

Diye düşünüyorum…

HAYIRLI OLSUN DEDiLER

Z
iyaret sırasında 
konuşan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, “Hepimizin 
ortak amacı Vakfıkebir 
ilçemize hizmettir. Biz bütün 
kurum amirlerimizle büyük bir 
uyum içerisinde çalışıyoruz. 
Sizinle aynı şekilde çalışarak 

ilçemize hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Yeni 
görevinizin hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.Vakfıkebir 
Kaymakamı Hacı Arslan 
Uzan ise, “Vakfıkebir 
Belediye Başkanımızın, tüm 
siyasi partilerimizi temsil 
eden Belediye Meclisi 

üyelerimizle birlikte bizi 
ziyaret gelmesinden 
büyük mutluluk duydum. 
Bu tablo Vakfıkebir 
İlçemizdeki birlik ve 
beraberliğin en güzel 
göstergesidir. Nazik 
ziyaretleriniz dolayısıyla 
her birinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 
VAKFIKEBİR 
KAYMAKAMI HACI 
ARSLAN UZAN KİMDİR 
1 Temmuz 1984 tarihinde 
ÇORUM/Sungurlu'da 
doğdu. İlk ve 
ortaöğretimini 
Sungurlu'da, lise eğitimini 

ise Çorum'da tamamladı. 
Çukurova Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İşletme bölümünden 2006 
yılında mezun oldu.2007-
2009 yılları arasında Maliye 
Bakanlı-ğı'nda, eski adıyla 
vergi denetmen yardımcısı 
olarak görev yaptı. 2009 

yılında Bitlis'te, Bitlis 
Kaymakam Adayı olarak 
Kaymakamlık mesleğine 
başladı. Kaymakamlık 
stajlarını Bitlis, Bursa ve 
Konya'da tamamladı. 2010 
yılında bir süre 
Konya/Emirgazi İlçesinde 
vekâleten Kaymakamlık 
yaptı. 2011 yılında yurtdışı 
stajı kapsamında, Fransa'nın 
Besançon kentinde bir yıl 
süreyle Franche-Comté 
Üniversitesinde Fransızca 
eğitim aldı. Daha sonra 
Toulouse Bölge Valiliğinde 
Fransız idari yapısı üzerine 
staj yaptı. 2015 yılında 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Kamu Yönetimi 
alanında yüksek lisans yaptı. 
2016 yılında Anadolu 
Üniversitesi, Adalet 
bölümünden mezun oldu. 
2018 yılında Atatürk Üniversi-
tesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği 

ve Otelcilik bölümünde “sakin 
şehir” tez konusu ile 
doktorasını tamamladı. Halen 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İşletme Anabilim dalında 
“kayyımlık sistemi” üzerinde 
doktora çalışmasına devam 
etmektedir.2012-2014 yılları 
arasında Giresun/Alucra, 
2014-2016 yılları arasında 
Erzurum/Uzundere ve 2016-
2019 yılları arasında ise 
Muş'un Bulanık ilçesinde 
görev yapmıştır. 2016-2019 
yılları arasında Bulanık 
Belediye Başkan Vekilliği 
(kayyım), 2017-2019 yılları 
arasında ise Bulanık İlçesi 
Erentepe ve Rüstemgedik 
Belediye Başkan Vekilliği 
görevlerini yürütmüş-
tür.07.08.2019 tarih ve 
2019/268 sayılı Cumhur-
başkanlığı Atama Kararna-
mesi ile İlçemize atanmıştır. 
Fransızca bilmekte olup, evli 
ve 2 çocuk babasıdır.

V
akfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet 
Kılıç, bölgemizde 

fındık hasadı bitiği ve 
üreticiler fındıklarını pazara 
indirmeye başladığı bu 
günlerde hasat sonrası 
üreticilerin toprak tahlili 
yaptırmalarını önerdi. Başkan 
Muhammet Kılıç yaptığı 
açıklamada; şunları söyledi: 
“Yeni dönem için çiftçinin 
kafasında hangi gübreyi ne 
kadar, ne zaman ve nasıl 
kullanacağına dair sorular 
vardır. Çünkü karlı bir 
gübreleme ancak; bitkinin 
isteği olan gübreleri en uygun 
zaman ve şekilde toprağa 
uygulamakla yapılabilir. Bu 
sebepten toprağı analiz 

ettirerek gübre kullanımı çiftçi 
için en ekonomik yoldur. 
Böylece hem bitkide toksit 
etki yapmayacak, doğru 
miktarda gübre kullanılmış 
olur, hem de bol ürün elde 
edebileceği gibi gübreye de 
gereğinden fazla para 
harcamamış olur. Bu sebeple 
laboratuvarda yapılacak 
analiz sonucunda toprakta 
yetişecek bitkinin iyi bir 
şekilde büyümesi ve kaliteli 
ürün alınması için toprak ve 
yaprak örneklerinde hangi 
besin maddelerinin eksik 
olduğu belirlenmiş olacaktır. 
Çünkü toprağı analiz 
ettirmeden gübre kullanımı 
çeşitli sorunlar yaratır. 
Bitkinin ihtiyacından daha az 

gübre verildiğinde, bitkiler 
yeterince 
beslenemediklerinden iyi 
gelişememektedirler. Alınan 
ürün miktarı da buna bağlı 
olarak düşük olur. 
Gereğinden fazla kullanılan 
gübre ise; Hem toprağı hem 
de ürünü olumsuz yönde 
etkiler. Bütün bu nedenlerden 
dolayı çiftçinin gübre 
kullanmadan önce mutlaka 
toprağını analiz yaptırması ve 
alacağı analiz raporuna göre 
gübre kullanması 
gerekmektedir.Ziraat odamız; 
üreticilerimizden gelen toprak 
numunelerini Trabzon 
Büyükşehir Toprak Analiz 
Laboratuarı işbirliğiyle 
yapmaktayız. Analiz 
sonuçlarını ve gübreleme 
programını Tarım 
Danışmanımız ile 
yürütmekteyiz. Salgın 
hastalıkla mücadele ettiğimiz 
bu günlerde tarımın ve 
üretimin ne kadar önemli 
olduğunu bir kere daha 
anladık. Üreten ve ülke 
ekonomisine katkı sağlayan 
çiftçilerimizin her zaman 
yanındayız dedi.”
TOPRAK NUMUNESİ NASIL 
ALINIR?

Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç 
toprak numunesi nasıl 
alınacağı noktasında yaptığı 
değerlendirmede; “Toprak 
numunesi arazinin tamamını 
temsil edecek şekilde 
arazinin en az 5-6 farklı 
noktasından ve bitki iz 
düşümünden alınmalıdır. 
Numune alınacak yerin üst 
yüzeyi yani çimen tabakası 
otlardan temizlenmelidir. 
Temizlenen bu alanda 30 cm 
derinliğinde V şeklinde bir 
çukur açılır ve bu çukurun 
kenarından helva keser gibi 
3-4 cm kalınlığında bir dilim 
kesilerek alınır. Alınan bu 
topraklar taş, odun, yaprak 
vs. gibi yabancı maddelerden 
temizlenir. Daha sonra bu 

topraklar temiz bir yüzeyin 
üstünde karıştırılır. 
Hazırlanan bu topraktan 1,5 
kg kadarı alınarak poşetlenir. 
Poşet içine etiket konulur. 
Etikette iletişim bilgileri ile 
ada-parsel bilgisi olmalıdır. 
Eğer bu topraklar nemli ise 
gölge bir yerde bir müddet 
kurutulur. Bunların yanında 
çamurlu yerlerden, su 
birikintisi, çukur ve tümsek 
yerlerden, çit ve yol 
kenarlarından, gübre yığını 
olarak kullanılan yerlerden 
toprak numunesi 
alınmamalıdır. Ayrıca, 
arazinin toprak yapısı 
farklılıklar gösteriyorsa her 
farklı kesimden ayrı numune 
alınarak ayrı tahlil 
yaptırılmalıdır dedi.”

BELEDiYEDEN PAZARCI ESNAFINA ÇORBA 
Çarşıbaşı 

ilçesinde ilkler 
yaşanıyor. 

Çarşıbaşı Belediyesi 
tarafından Pazarcı 
esnafına sabah 
çorbası verilmeye 
başlandığı ve ilk gün 
120 kişiye dağıtım 
yapıldığı açıklandı. 
Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Mümin 
Nuhoğlu farkındalık 
yaratmak amacıyla 
ilçede yaptıkları 
istişareler sonrası 
pazarcı esnafına 
özellikle sabahın ilk 
saatlerinde köylerden 
gelen üretici 
kadınlara sabah 
çorbası dağıtmaya 

başladı. Cumartesi günleri 
ilçenin pazarının olması 
nedeniyle bu gün ilk çorbalar 
dağıtıldı. Bu güne özel 120 
kişilik çorba dağıtımı yapıldı.     
Sayının artabileceği belirten 
Belediye Başkanı Mümin 
Nuhoğlu, gazetemize yaptığı 
açıklamada, bir yerden 
başlamak istedik. Amacımız 
gönüllere girmek. Daha önce 
dağıtımına başlayacaktık 
fakat Pazar yerinde çatısını 
onardık inşaat olarak 
yapılması gereken işler 
olduğundan bu güne kaldı.   
İlçenin önderleriyle 
yaptığımız istişare sonucu 
çorba dağıttım işi ön plana 
çıktı. Sloganımız ise “Soğuk 
günlerinizde, sıcak çorbanız 
bizden” Sloganıyla yola 

çıktık.  Yaptığımız 
araştırmalar sonrası dağıtıma 
başladık. Amacımız üreten 
kadınlara yönelik hizmet 
vermekti. Sabah saat 07.00 
den çorbamız bitene kadar 
dağıtım yapacağız. Bu gün ilk 
olması nedeniyle hem de 
denemek amacıyla 
120 kişilik çorba yaptık.
 Sayı duruma göre 
artabileceği gibi israf 
etmeden dökmeden son 
kaşığına kadar özellikle 
köyden gelen kadınlarımız ve 
pazarcı esnafı için dağıtım 
yapıyoruz. Bunun için 
olumlu dönüşüler aldık. 
Pazarcı esnafımız memnun 
bizlerde yaptığımız 
hizmetin geri dönüşümünü 
aldığımız için mutluyuz dedi. 



Büyükliman
Postası 3 01.10.2021HABER

V
akfıkebir ilçesinin yeni 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan bir süre 

önce ilçeye gelerek görevine 
başladı. İlçedeki görevine 
başlayan Kaymakam Uzan'ı 
makamında ziyaret eden Yazı 
İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu, Kaymakam Uzan 

ile samimi bir ortamda 
gerçekleşen ziyarette 
misarperverliği için Kaymakam 
Uzan'a teşekkür etti. 
Kamburoğlu, Kaymakam Uzan'a 
yeni görevinde başarılar 
dileyerek her zaman yanlarında 
olduğunu söyledi. 
“VAKFIKEBİR TARİHİ 

GEÇMİŞİYLE GÜZEL BİR 
İLÇE” 
Konuşmasında sık sık 
Vakfıkebir'in tarihi dokusu ve 
doğal güzelliklerinden 
bahseden yeni Kaymakam Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Bu bölgeyi 
iyi tanıdığını ve öğrencilik 
yıllarında Trabzon'a çok 
geldiği için yabancılık 
çekmediğini söyledi. Bu 
yüzden Trabzon'u çok 
sevdiğini söyleyen Kaymakam 
Uzan, “Coğra konumu ile 
Vakfıkebir özel ve estetik 
olarak güzel bir ilçe. 
Vakfıkebir, tarihi dokusunu 

kaybetmemiş. Bu anlamda 
İlçe'de yaşayan 
vatandaşlarımızın buna katkısı 
büyük. Çünkü vatandaş, kentin 
tarihi dokusunu korumuş. 
Böylesine güzel bir ilçede 
göreve severek başladım. 
İnsanları çok sıcakkanlı. 

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde 
görev yaptım. Farklı kültürleri 
tanımak, Anadolu'nun farklı 
coğrafyalarında insanlarımızla 
birlikte aynı havayı solumak 
meslek hayatımın en sevdiğim 
unsuru. Vakfıkebir'in saymakla 
bitmeyen kendine has birçok 
özelliği var. Dünyaca ünlü 
ekmeği, fındığı, el sanatları, 
yemekleri, halk oyunları öne 
çıkan özelliklerinden bazıları. 
Bu güzel ve huzurlu ortamı 
doyasıya yaşamak istiyoruz. 
Tabii ki bunlarla birlikte 
amacımız halkımıza en iyi 
şekilde hizmet götürmek. 
Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet 
vermek, devletimizin sunduğu 
imkânlar çerçevesinde en güzel 
şekilde vatandaşımıza faydalı 
olmak ve devletin tüm 
imkanlarını Vakfıkebir'de 
uygulamak istiyoruz.  
Vakfıkebir'de görev 

yapacağımız süre boyunca 
olabildiğince adil, hakkaniyetli 
bir yönetim anlayışı sergilemek 
istiyoruz. Vakfıkebir'de güzel bir 
başlangıç yaptık. İnşallah bu 
sonuna kadar böyle gider dedi.”
GAZETECİLİK MESLEĞİ, 
SORUMLULUK GEREKTİREN, 
ZOR FAKAT ONURLU 
MESLEKLERDEN BİRİSİDİR
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan; “Dünya ve ülke 
gündemine ait gelişmeleri 
kamuoyuna aktararak toplumun 
haber alma ve bilgilendirme 
ihtiyacını karşılayan gazetecilik 
mesleği, sorumluluk gerektiren, 
zor fakat onurlu mesleklerden 
birisidir. Gazetecilik mesleği, 
özellikle çok büyük fedakârlık 
isteyen ve zor şartlarda yapılan 
önemli bir meslektir. Kamuoyu-
nu aydınlatmak için günün her 
saatinde haber peşinde koşan 
gazetecilerimiz zor şartlarda ve 

sorumluluk duygusu içinde 
toplumumuzu bir taraftan 
gelişen olaylar karşısında 
aydınlatırken, bir taraftan da 
halkımızın talep ve beklentilerini 
yansıtarak, önemli bir kamu 
görevini yerine getirmektedirler. 
Öyle zannediyorum ki! 
İlçemizde de bu mesleği yerine 
getiren gazeteci arkadaşlarımız, 
yaptığımız çalışmaları ve 
sunulan hizmetleri 
vatandaşlarımıza doğru ve hızlı 
bir şeklide aktarılması 
noktasında bizlere destek 
olacak, yaptıkları haberlerle 
ilçemizin tanıtımına önemli 
katkılar sunacaklardır. Bu duygu 
ve düşüncelerle yapmış 
olduğunuz bu nazik ziyaret 
dolayısı ile sizin vezninizde 
Büyükliman Postası Gazetesi 
ailesine teşekkür ediyorum. 
Çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum dedi.”

KAMBUROĞLU'NDAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

İLÇE MÜFTÜLERİ TOPLANTISI VAKFIKEBİR'DE YAPILDI

İ
l müftülüğü ile ilçe müftülükleri 
arasındaki koordineyi 
güçlendirmek, yürütülen iş ve 

işlemlerde birlikteliği sağlamak, 
hizmette verimliliği artırmak ve 

yapılan hizmetleri yerinde 
görmek maksadıyla; Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın 
başkanlığında, Vakfıkebir Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu Toplantı 

Salonunda gerçekleştirilen 
toplantıya; İl Müftü Yardımcıları 
Muhammet Suiçmez, Hadi 
Keskin ve ilçe müftüleri 
katıldı.Trabzon İl Müftüsü 
Osman Aydın'ın açılış 
konuşmasıyla başlayan 
toplantıda, il ve ilçelerde 
yürütülen din hizmetleri 
kapsamında; Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası ve Mevlîd-i 
Nebî Haftası ile ilgili konuların 
yanısıra, hafızlık ve ihtiyaç 
odaklı Kur'an Kursları Uygulama 
Esasları ve Yaz Kur'an 
Kurslarının değerlendirilmesi 
yapıldı. Müftülükler bünyesinde 
oluşturulan Diyanet Gençlik 
koordinatörlüklerinin gençlere 

yönelik çalışma ve 
faaliyetleri ile diğer idari 
konuların da görüşüldüğü 
toplantıda; cami ve Kur'an kursu 
hizmetlerinin kalitesini artırmak 
ve cami dışı din hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması için yapılacak 
çalışmalar ile din hizmetlerinde 
gerçekleştirilecek faaliyetleri 
ihtiva eden konular görüşüldü. 
Vakfıkebir İlçesinde 
gerçekleştirilen 2021 yılı Eylül 
ayı mutat ilçe müftüleri 
toplantısı, dilek ve temennilerle 
sona erdi. Daha sonra öğle 
namazını cemaatle merkez yeni 
camide kılan il ve ilçe 
müftüleri, namazdan sonra 
Kur'an-ı Kerim tilâvetinde 

bulundular ve duâ 
ettiler.Toplantıya ev sahipliği 
yapan Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, İl Müftüsü Osman 
Aydın başkanlığında yapılan ilçe 
müftüleri toplantısının gayet 
yararlı ve faydalı geçtiğini belirtti. 
Müftü Küçük, toplantıya 

katılan İl Müftüsü Osman Aydın 
başta olmak üzere il müftü 
yardımcıları ve ilçe 
müftülerini Vakfıkebir'de 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek 
toplantıya katılan herkese 
teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mevzuatı çerçevesinde her ay farklı bir ilçede yapılan ilçe müftüleri toplantısı bu ay Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE MUHTARLARININ BAŞKANLIĞINA YENİDEN AKTÜRK SEÇİLDİ
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 4. Olağan Genel Kurulu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Ankara'da gerçekleştirildi. Tek listeli genel kurulda muhtarların 
yoğun teveccühünü ve tam desteğini alan Trabzonlu Bekir Aktürk ikinci kez Türkiye muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevine getirildi.

İ
çişleri Bakanı Süleyman 
Soylu'nun katıldığı, Divan 
kurulu başkanlığını Hak-

İş/Hizmet-İş Sendikası Genel 
Başkan Vekili Av. Hüseyin ÖZ, 
Divan üyeliğini ise Hak-İş 
&Hizmet-İş Trabzon Şube 
Başkanı İsmail Hakkı Kaplan, 
Trabzon Şoförler Odası Başkanı 

Ömer Hakan Usta, Trabzon 
Ortahisar Ziraat Odası Başkanı 
Mustafa Bekar ve İstanbul 
Sarıyer Zekeriya köy Muhtarı 
Semra ÖZKARA 'nın yaptığı 
Türkiye Muhtarlar 
Konfederasyonu 4.Olağan genel 
kurulunda yeniden 
Konfederasyon Başkanlığına 

Bekir AKTÜRK seçildi .Türkiye 
Muhtarlar Konfederasyonu 4. 
Olağan Genel Kurulu 25 Eylül 
Cumartesi günü Ankara'da 
coşkulu bir şekilde 
gerçekleştirildi. Demokrasinin 
temel taşı muhtarlık kurumunun 
çatısı Türkiye Muhtarlar 
Konfederasyonu Genel Kurulu 
vesilesi ile Türkiye'nin her ilinden 
muhtarımız Ankara'da bir araya 
geldiler.
“MUHTARLIK MÜESSESİNİ 
LAYIK OLDUĞU EN GÜZEL 
YERE TAŞIYACAĞIZ”
Ülkenin dört bir yanından 
yüzlerce muhtarın katılımı ile 
gerçekleşen genel kurulda 
kendisine yeniden genel 
başkanlık görevi layık görülen 
genel başkan Aktürk tüm 
muhtarlara katılımlarından ötürü 
teşekkür ederken genel kurula 
katılarak muhtarlara olan ilgi ve 

alakasını her zaman gösteren 
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu'nun da bu önemli 
günlerinde kendilerini 
onurlandırmasından ötürü ayrıca 
teşekkür etti. Başkan Aktürk 
önceden olduğu gibi milletin ve 
devletin hizmetinde en gayretli 
bir şekilde çalışarak muhtarlık 
müessesini layık olduğu en 
güzel yere taşıyacaklarının 
sözünü verdi.
“BUGÜN TÜRKİYE'DEKİ 
TOPLAM TERÖRİST SAYISI 
189'A İNDİ”
Genel Kurula katılan ve yoğun 
ilgi gören İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu da, Genel 
Başkan Bekir Aktürk'ü tebrik 
ederek, "Eskiden muhtara 
sadece köyle alakalı konular 
sorulurdu. Bugün muhtar 
toplantılarında; şehirleşmeyi, 
uyuşturucuyla mücadeleyi, 

sosyal meseleleri, altyapı ve 
asayişi konuşuyoruz. Muhtar 
artık; sadece köye ait değil, 
şehrin bir öğesi ve şehrin 
yönetiminde etkin olan bir 
aktördür." dedi. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, "Bugün 
Türkiye'deki toplam terörist 
sayısı 189'a indi" açıklamasında 
bulundu. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan 
Kongre Merkezi'nde 
Türkiye Muhtarlar 
Konfederasyonu 4'üncü 
Olağan Genel Kurul 
Toplantısı'nda konuşan 
Bakan Soylu, 
konuşmasında, 
"Etrafımızdaki coğrafyaya 
huzuru, barışı, güveni ve 
kardeşliği bu büyük millet 
getirecektir" diyerek, 
"Bugün Türkiye'deki 

toplam terörist sayısı 189'a indi. 
Muhtarlara, Muhtarlarımızın 
birleşik oy pusulalarıyla seçime 
girmesini isteyenlerdenim. 
Muhtarlarımızın özlük haklarında 
önemli iyileştirilmeler yapıldı. 
Afet meselesinde bizim en 
kıymetli paydaşımız 
muhtarlarımızdır" dedi.

50 YILLIK KUZİNE VE SOBA USTASI TEKNOLOJİ TAMİRCİSİ OLDU
rabzon'a bağlı 12 bin 

Tnüfuslu Şalpazarı 
İlçesinde hemen 

hemen her evde kullanılan 
kuzine sobalar bugün 
neredeyse yok denecek 
kadar azaldı İlçenin yaşlanan 
nüfusuna yeni nesil teknoloji 
ürünleri de geçmişteki kuzine 
imalatlarının kaybolmasına 
neden oldu.Şalpazarı 
İlçesinde Baba mesleği 
kuzine ve soba imalatçısı 

1960 doğumlu 7 evlat babası 
Ali  Özdin yaklaşık olarak 50 
yıldır sürdürdüğü kuzine ve 
soba imalatından eskisi gibi 
iş yapamaz ve çoluk çocuk 
geçindirmekte 
zorlandığından evlatlarına 
bakabilmek alternatif 
çözümler bularak evine 
ekmek götürmeye başladı.
ARTIK BENDE 
ELEKTRONİK ALETLER 
TAMİRİ YAPIYORUM

Şalpazarı İlçe esnaarından 
50 yıllık Kuzine ve Soba 
ustası hiçbir kursa gitmeden 
çağımızın elektronik 
malzemelerin tamirini 
yaptığını belirtti. Özdin; Süt 
makinası, Aspiratör, Küçük 
Mutfak Robotları, Dijital 
teraziler, Hilti ve bunlara 
benzer elektronik tamiratlar 
yaparak çocuklarının 
geçimini sağlamaya 
çalıştığını belirtti.



V
akfıkebir Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet 
Çilingir ve 46 Mahalle 

muhtarı geçtiğimiz hafta 
göreve başlayan İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan'ı ziyaret edip hayırlı 
olsun temennisinde 
bulundular. Kaymakamlık 
Konferans Salonunda 
Muhtarları ağırlayan 
Kaymakam Uzan, muhtarlara 
tek tek söz vererek 
tanışma fırsatı buldu. 
“BU GÜZEL İLÇEYE 
GÜZEL 
ÇALIŞMALAR 
YAKIŞIR”
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getiren Kaymakam 
Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Böyle güzel bir 
ilçede sizlerle birlikte 
görev yapacağım için 
çok mutluyum dedi. 
Muhtarlarla gece gündüz 
Vakfıkebir için çalışacaklarını 
belirten Kaymakam Uzan, 
"Kapımız ve telefonlarımız 24 
saat açık. Beni her konuda 
gece gündüz demeden 
arayabilirsiniz. İlçemiz için 
elimizden gelen gayreti hep 
birlikte göstereceğiz. 
Muhtarları kabul eden 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, muhtarlarla bir süre 
görüştü. Muhtarlarla tek tek 
tanışan Kaymakam Uzan, 

demokrasi ile idare edilen 
devletlerde muhtarların 
sistemin kuvvetli halkası 
olduğunu belirtti. Kaymakam 
olarak görev süresince 
muhtarlarla istişare etmeye 
önem vereceklerini, 
mahallelerde devletin şefkatli 
elinin ulaşamadığı muhtaç ve 
ihtiyaç sahibi vatandaşa 
ulaşmanın yolunun muhtarlarla 
mümkün olacağını belirten 

Kaymakam Uzan, muhtarları 
önemsediklerini kaydetti. 
Mahallerde yaşanması 
mümkün olan sorunların 
çözüme kavuşması adına 
muhtarların mutlaka kendisini 
bilgilendirmesini isteyen 
Kaymakam Uzan, muhtarlar ve 
diğer sivil toplum örgütleri ile el 
birliği içinde imkanlar 
ölçüsünde ilçe halkına hizmet 
vereceklerini kaydetti. 
Muhtarları ağırlayan 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, yapılan ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken Bu makam Halkla en 
yakın önemli birim olan 
Muhtarlarımızın kapısıdır. 
Bölgenizdeki sorunların çözüm 
makamıdır. İlçenin huzur ve 
güvenliğini sağlamak ve 
sorunlara çözüm aramak için 
hep birlikte çalışacağız. 
Kaymakamlık Toplantı 
salonunda muhtarları 
ağırlayan Kaymakam Uzan, 

muhtarlar ile uzun 
süre kir 
alışverişinde 
bulunarak, kendileri 
ile güzel çalışmalar 
yapacaklarını ifade 
etti. Vakfıkebir 
ilçesini çok 
beğendiğini ifade 
eden Kaymakam 
Uzan, bu güzel ilçeye 
güzel çalışmalar 
yakışacağını 

söyledi.”Vakfıkebir Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir 
ise Derneğimiz, Şahsım ve 46 
mahalle Muhtarımız adına 
ilçemize hoş geldiniz der yeni 
görevinizde başarılar 
diliyorum. Muhtarlar olarak 
Vatandaşın dertleriyle 
dertleşmek sorunlarına 
çözüm bulmak her an 
yanlarında olmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Birlikte 
daha güzel hizmetler için 
çalışacağımıza inancımız 
tamdır dedi.

Büyükliman
Postası 4 01.10.2021YORUM - İLAN - HABER

KAYMAKAM UZAN ; “BU GÜZEL İLÇEYE GÜZEL ÇALIŞMALAR YAKIŞIR”

BAŞKAN SAĞLAM,“OKULLAR AÇILDI 
ESNAFIN YÜZÜ BİR NEBZEDE OLSA GÜLDÜ”

V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 

eğitim alanının onlarca sektörü 
besleyen bir gelir kapısı 
olduğunu belirterek, “Yüz yüze 
eğitimle birlikte esnaf tam 
kapasiteyle çalışmanın bir 
nebzede olsa mutluluğunu 
yaşıyor” dedi. Yüz yüze eğitimin 
başlamasıyla birlikte eğitim 
alanının etkilediği piyasalar 
hareketlendi. Başta kırtasiyeler, 
kıyafet mağazaları, 
ayakkabıcılar, marketler, 
lokantalar, cafeler, çay ocakları, 
berberler ve okulların 
bulunduğu bölgelerdeki 
esnafların yüzü, okulların 
açılmasıyla birlikte bir nebzede 
olsa güldü. Başkan Sağlam, 
Üniversite eğitiminin de yüz 

yüze olarak başlamasıyla 
birlikte bölgemizde bulunan 
esnafların bir nebzede olsa 
rahat nefes almasının piyasayı 
rahatlatacağını dile getirdi.” 
“ESNAFIMIZ TAM KAPASİTE 
ÇALIŞMANIN BİR NEBZEDE 
OLSA MUTLULUĞUNU 
YAŞIYOR”
“Pandemi dolayısıyla zor günler 
geçiren esnafın okulların 
açılmasıyla biraz daha rahat 
nefes aldığını aktaran Başkan 
Kadem Sağlam, birçok 
işkolunun eski günlerine 
dönmek için umutlandığını 
belirtti. Okul alışverişi nedeniyle 
özellikle kırtasiye ve kıyafet 
alanında hizmet gösteren 
esnafın bu süreçte yüzünün 
güldüğünü dile getiren Başkan 
Sağlam, “İki yıldır okulların yüz 

yüze eğitime kapalı olması 
nedeniyle esnafımız sıkıntılı 
süreçten geçmişti. Yine 
üniversitelerin kapalı 
olmasından dolayı emlak 
sektörü başta olmak üzere 
birçok esnafımız öğrencilerin 
gelmesini beklemekteydi. 
Yapılan açıklamalarla 
üniversitelerin de açılması 
piyasayı hareketlendirdi. 
Üniversite bölgesinde bulunan 
esnaflar, üniversiteli 
öğrencilerinin gelmesiyle 
birlikte hareketlendi. Yaz 
dönemimde düğün salonları 
canlılık yaşadı. Düğün 
sektörünün hareketli geçmesi 
esnaflarımızı da canlandırdı. 
Esnafımızın rahat nefes alması 
piyasayı da rahatlatacaktır. 
Eğitim alanı onlarca sektörü 
besleyen bir gelir kapısı. 
Kırtasiyeden, markete, 
servisinden, emlakçısına, giyim 
kuşamından, yiyecek içeceğe 
birçok alanda hizmet veren 
esnafımız artık tam kapasite 
çalışmanın mutluluğunu 
yaşıyor. Böyle bir sevindirici 
durumun bozulmaması için tabi 
ki dikkat etmemiz gerekiyor. 
Korona virüsün var olduğunu 
unutmadan tedbirlerimizi 
almalıyız. Yeniden artacak 
vakalar kapanmaya neden 
olacaktır. Esnafımız buna 
dikkat etmelidir” diye konuştu.

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, eğitim alanının onlarca sektörü besleyen bir gelir kapısı
 olduğunu belirterekYüz yüze eğitimle birlikte esnaf tam kapasiteyle çalışmanın bir nebzede olsa mutluluğunu yaşıyor” dedi. 

AVRUPA SPOR HAFTASI ETKiNLiKLERi DOLU DOLU

T
ürkiye Herkes İçin Spor 
Federasyonu tarafından 
organize edilen, Gençlik 

ve Spor İlçe Müdürlüğünce 
düzenlenen Avrupa Spor 
Haftası etkinliği 30 Eylül´de 
sona erdi. Avrupa Spor Haftası 
etkinlikleri kapsamında 
Vakfıkebir'de sportif faaliyetler 
dolu dolu geçti. 23 Eylül´de 81 
ilde yaklaşık 250 spor 
branşında başlayan "Ulusal 
Herkes İçin Spor ve Sağlık 
Günleri" Vakfıkebir ilçesinde 
Kapalı Spor Salonunda, Gençlik 
Merkezinde ve Büyükliman 
İlkokulu  öğrencileriyle çeşitli 
spor etkinlikleri düzenlenerek 
sona erdi.
7'DEN 70'E HERKESİ SPOR 
AKTİVİTESİ İÇİNDE 
OLMASINI İSTİYORUZ
Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil 
etkinlikler hakkında yaptığı 
değerlendirmede; “Çocuk ve 

gençlere sağlıklı yaşam ve spor 
yapma alışkanlığı kazandırmak, 
spor kültürünü tabana yayılarak 
demokratikleşmesini sağlamak, 
dijital medyayı etkin kullanarak 
spor branşlarının bilinirliğini 
arttırmak, spor, ziksel 
aktiviteler gibi konular hakkında 
bilgi ve farkındalığı artırmak ve 
bireylerin spor branşlarına daha 
bilinçli katılımını sağlamak 
amacıyla 23 Eylül´de başlayıp 
30 Eylül´de sona eren Avrupa 
Spor Haftası kapsamında ilçede 
değişik spor dallarında 
faaliyetler gerçekleştirildi. 
Müdür Civil, düzenledikleri 
aktivitelerle her yaştan insanı 
bir araya getirerek hareket 
bilincini ve sağlıklı yaşam 
kültürünü oluşturmak 
istediklerini belirtti. Sağlıklı 
yaşam için bölge halkını spora 
teşvik etmek amacıyla hafta 
kapsamında çeşitli sportif 
faaliyetler gerçekleştirdiklerini 

aktaran Civil, "Bu kapsamında 
Dart, Satranç, Okçuluk, Bisiklet, 
Basketbol,  Futsal, Teakwando 
branşlarında etkinlikler 
düzenlendi. Hepinizin nezdinde 
sporcuları-mızı gönülden 
kutluyor ve tebrik ediyorum. 
Avrupa Spor Haftası 
etkinlikleri ile ülkemizin spor 
alanındaki mevcut 
potansiyelinin etkin kullanılması 
ve geliştirilmesi, Türkiye'nin bir 
spor ülkesi olarak 
konumlandırılması, 
gerçekleştirilecek sportif 
etkinliklerle ülkeler 
arasındaki en prestijli ülke 
olmasını hedeemekteyiz." 
dedi.Müdür Civil, “Bu etkinlikler 
haftası dolayısı ile biz pek çok 
branşımızı tanıtma fırsatı ve 
spor etkinliği farkındalığını 
oluşturma imkanı bulmuş 
olduk. 
Federasyonumuzun ve 
bakanlığımızın amacı budur. 
7'den 70'e herkesi spor 
aktivitesi içinde olmasını 
istiyoruz. Sağlıklı birey, sağlık 
bir nesil olunabilmesi için spor 
hayatımızın bir parçası
 olması lazım. 
Spor Haftası etkinliği de bu 
farkındalığı oluşturmak için 
yaptığımız bir etkinliktir. 
Vakfıkebir'de tesislerimiz 
oldukça fazla. Oldukça yoğun 
kullanılan tesislerimiz var. Biz 
daha fazla yoğunlaşsın 
istiyoruz" dedi.
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B
üyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi Aile Hekimi Dr. 
Zafer Kamiloğlu; 

Mevsim değişikliklerinde 
bağışıklığı güçlendirmenin 
yolları ile ilgili açıklamada 
bulundu.Sonbaharı karşılarken 
ziksel aktiviteler azalıyor, 
havaların da serinlemesiyle 
enfeksiyon riski artıyor. 
Tatillerin sonuna gelinmesi, 
okulların açılması, iş 
yoğunluklarının artması ve yeni 
bir düzen kurma stresi ve 
devam eden COVID-19 faktörü 
de göz önüne alındığında bu 
dönemde bağışıklık sisteminin 
gözden geçirilmesi gerektiğini 
belirten Dr. Zafer Kamiloğlu, 
“Bağışıklık sistemimizi 
baskılayan ve zayıf düşüren 
faktörler; hatalı beslenme 
alışkanlıkları, hareketsiz 
yaşam, sigara, uyku 
düzensizliği ve stres gibi 
özünde yaşam tarzımızla ilgili 
unsurlardır. Bunların varlığı 
halen devam ederken, 
bağışıklık güçlendiren 
takviyeler tek başına hiçbir işe 
yaramaz. Ancak yaşam 
tarzınızda sağlıklı yaşama dair 
değişiklikler kalıcı olarak 
yapılandırıldığında, doğru 
kişiye doğru takviyeler 
bağışıklık gücünü katlayıcı 
etkiler gösterir” açıklamasında 
bulundu. Bağışıklık sistemi 
kabaca vücuda giren hastalık 
yapıcı mikropları ortadan 
kaldırmak için savaşan bir 
işleyiş düzeni olarak 
tanımlanabilir. Bağışıklığın 
zaman zaman çeşitli 
faktörlerden etkilenerek zayıf 
duruma düşebildiğini ve buna 
bağlı olarak da bazı 
hastalıkların ağır veya tekrar 
tekrar yaşanabildiğini söyleyen 
Dr. Zafer Kamiloğlu, özellikle 
mevsim geçişleri ve 
sonbaharda bağışıklığı 
güçlendirmenin yolları 
hakkında açıklamada bulundu.
“DÖRT BESİN GRUBUNDAN 
YETERLİ DERECEDE 
BESLENMEK”
Dr. Zafer Kamiloğlu; “Bağışıklık 
güçlendirici beslenme, önce 
dengeli beslenme kavramı ile 
başlar. İlk olarak şeker ve 
şeker eklenmiş yiyecekler- 

içecekler, hamur işleri, 
kızartmalar, katkı maddesi 
içeren hazır yiyecekler, 
işlenmiş etler ve katı yağ ile 
yapılmış yiyeceklerden uzak 
durmak gerekir. Bundan 
sonraki kural, dört besin 
grubundan yeterli derecede 
beslenmektir. Bunlar süt ve süt 
ürünleri, et grubu, 
sebze/meyve grubu ve 
tahıllardır. Bu gruplar içerisinde 
enfeksiyon ile baş etme 
konusunda çok başarılı 
besinler mevcuttur. Özellikle 
sebze ve meyveler farklı renk 
özelliklerine göre sahip 
oldukları farklı antioksidan ve 
lif içerikleri nedeniyle son 
derece kıymetlidir. Soğan, 
sarımsak, lahanagiller, 
turpgiller, brokoli, nar, portakal, 
avokado başta olmak üzere 
tüm sebze ve meyvelere 
beslenme programında yer 
verilmeli. Sebze ve meyvelerin 
bağırsaklarımızdaki yararlı 
bakteriler olan probiyotiklerin 
çoğalmasına yardımcı olması 
özelliği de savunma 
sistemimize ekstra güç katar. 
Probiyotik sayımızı arttırmak 
için yoğurt, ker, turşu, sirke 
gibi fermente ürünlerden 
faydalanacağımız gibi, doktor 
ve diyetisyen önerisi ile 
probiyotik/prebiyotik 
takviyeler de 
kullanılabilir. 
Karbonhidrat olarak 
basit şekere -yani sofra 
şekeri ve şekerle 
yapılan yiyeceklere -
ihtiyacımız olmadığı 
gibi bu tüketim tarzı 
bağışıklık sistemimizi 
de zayıatır. 
Dolayısıyla tam 
buğday ekmeği, 
karabuğday, yulaf, 
bulgur vs. gibi kompleks 
karbonhidratlar - yani rane 
edilmemiş, kepekli, kabuklu 
tahıllar- tercih edilmeli. 
Bağışıklık sisteminin 
salgıladığı antikorlar protein 
yapıdadır. Protein alımı yeterli 
düzeyde tutulmalı ve ihmal 
edilmemelidir. Kırmızı et, 
tavuk, hindi, balık, yumurta, süt 
ve süt ürünleri, bakliyatlar 
protein içeren besinlerdir. 

Ayrıca bu grupta çinko minerali 
de direncimizi arttırmamızda 
yardımcı olur. Omega 3 yağ 
asitleri de bağışıklık 
sistemimizi güçlendirmede 
önemli rol oynarlar. Başta balık 
olmak üzere semizotu ve 
cevizde de omega 3 bulunur. 
Balık tüketimi haftada 3 
porsiyon şeklinde ızgara veya 
fırında olmalıdır. Şayet 
tüketilemiyorsa yine doktor 
veya diyetisyen önerisiyle balık 
yağı takviyesi olarak alınabilir. 
Zerdeçal son zamanlarda 
üzerinde en çok çalışma 
yapılan bitkilerden birisidir. 
Bağışıklık sistemini pozitif 
anlamda tetiklediği 
bilinmektedir. Baharat olarak 
da karabiberle birlikte 
çorbalarda kullanılabilir. Doktor 
veya diyetisyen kontrolünde 
besin takviyesi olarak da 
alınabilir. Yağlı tohumlardan 
ceviz, fındık ve bademin 
içermiş oldukları E vitamini, 
bitkisel yağ asitleri ve çeşitli 
mineral içerikleri bağışıklığı 
desteklemek açısından son 
derece faydalıdır. Yağ çeşidi 
olarak da özellikle zeytinyağı, 
hindistan cevizi yağı, çörekotu 
yağı ve avokado yağını güçlü 
antioksidanlar olarak sayabiliriz 
dedi.” 
“VÜCUT DİRENCİNİ 
ARTTIRACAK ÖNERİLER”
Dr. Zafer Kamiloğlu; “Vücut 
direncini arttıracak örnek bitki 
çayı olarak; yeşil çay + 
adaçayı + 1 çay kaşığı doğal 
bal karıştırarak günde 2 ncan 
tüketilebilir. Ihlamur, rezene, 
zencel ve kuşburnu çayları da 
önerilen çaylar arasındadır. 
Arıların kovanlarının hijyenini 
sağlamak için ürettiği 
propolisin de bağışıklığı 
arttırdığına dair yapılmış 
çalışmalar mevcuttur. Üretim 
koşullarının güvenirliği ve 
kişiye alerjik etkisi riskleri 
nedeniyle yine doktor veya 
diyetisyen görüşü 
çerçevesinde alınmalıdır. 

Vücuttaki D vitamini 
düzeyini arttırmak için en 
temel öneri güneşten 
yararlanmaktır. Gerekiyorsa 
doktor önerisiyle takviyelerin 
kullanılması gerekir. 
Yukarıda bahsedilenlere ek 
olarak bol su tüketimi de 
vücuttaki toksinlerden 
arınmak ve metabolizmayı 
canlandırmak için 
en temel unsurlardan birisidir 
dedi.

Büyükliman
Postası 5 01.10.2021HABER

BGC'DEN KAYMAKAMLARA HAYIRLI OLSUN ZiYARETi

SAHİLLERİ TEMİZLİYORLAR 

akfıkebir İlçesinde 

Vbulunan 46 mahalle 
muhtarına MTAL 

Uygulama Oteli Konferans 
Salonunda eğittim semineri 
verildi. Ülke genelinde 1829 
yılından beri faaliyetkerini 
sürdüren muhtarlık müessesesi 
demokrasının gelişmesinde 
katkıda bulunurken, yönetime 
katılımını sağlamanın önemli 
araçlarından birisi olduğu 
muhtarların kamu hizmetlerini 
etkin, verimli ve sürdürülebilir 
bir şekilde sunabilmekleri 
sorunun en kısa sürede yetkili 

makamlara ileterek 
koordinasyon içerisinde 
olabilmeleri ve muhtarlık 
müessesesi ile görev, yetki ve 
sorumluluklarını daha kapsamlı 
bir şekilde kavrayabilmeleri 
amacıyla ilçede görev yapan46 
mahalle muhtarlarına seminer 
verildi.Seminerin sunumunu 
Vakfıkebir Yazı İşleri Müdürü 
Şifa Karadeniz tarafından 
yapılırken,  il ve ilçe yönetimi, 
muhtarlık müessesesi ve 
organları, muhtarların görev, 
yetki ve sorumluluklar, muhtar 
bilgi sisteminin (MUHBİS) 

tanıtılması, ikametten ayrılma 
kısıtlaması/yasaklanması, konu 
başlıkları Trabzon İl İdari Ve 
Denetim Müdürü Selami Turhal 
İle İl Sosyal Etüt Ve Proje 
Müdürü Mehmet Akbulut 
tarafından verildi. Seminer 
sonrası muhtarlar yaptıkları 
açıklamada; seminerin son 
derce yararlı geçtiğini, önemli 
bilgilendirmelerde bulunan 
Sayın Akbulut, Sayın Turhal 
ve Sayın Yazı işleri 
müdürümüz Şifa Karadeniz 
hanıma teşekkür ediyoruz 
dediler. 

MUHTARLARA EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ

G
örele'de başlatılan yol 
kenarlarında ve 
sahillerimizde daha 

temiz çevre, sağlıklı bir 
yaşam için çöp 
toplama etkinliği 
devam ediyor. Görele 
Belediyesi temizlik 
işleri ekipleri, ellerinde 
çöp toplama 
poşetleriyle birlikte yol 
kenarlarını ve 
sahillerimizi gezerek, 
temiz çevre, sağlıklı bir 
yaşam için oradaki 
çöpleri topladı. Görele 
Belediye Başkanı Tolga 

Erener, vatandaşlarımızı 
yaşadığı çevreye karşı biraz 
daha duyarlı olmaya davet etti. 

Sahillerin temizliği için 
vatandaşların daha duyarlı ve 
dikkatli olması gerektiğini 
belirten Belediye Başkanı 
Tolga Erener, “Kirlilik 
anlamında ne varsa ne yazık ki 
sahillerimizde mevcut. Bu 
görüntü bizleri çok üzdüğü gibi, 
çevreye karşı ne kadar duyarlı 
olduğumuzu bizlere 
göstermektedir. Bu durum 
doğayla barışık bir yaşam tarzı 
değildir. Bu durumu ancak el 
ele vererek, çözebiliriz. Daha 
temiz bir yaşam ve çevre için 
el ele verelim, çevremizi temiz 
tutalım” dedi.

DR. KAMİLOĞLU; “MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERİNDE 
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI”

İCAZET TÖRENİNE DAVET
akfıkebir'de, 26 

VErkek, 24 Kız 
Öğrencimiz için icazet 

töreni 
düzenlenecektir.Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğüne bağlı Hafız 
Hasan Kaan Kur'an 
Kursu'nda hafızlığını 
tamamlayan 26 erkek, Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 
ise hafızlığını tamamlayan 
24 kız öğrenci olmak üzere 
toplam 50 öğrenci için; ilçe 
müftülüğünün öncülüğünde 
tertiplenecek olan icazet 
töreni, 09 Ekim 2021 
Cumartesi günü saat: 
09.30'da Vakfıkebir Kapalı 
Spor Salonunda 
gerçekleştirilecektir.Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Dr. 
Burhan İşliyen, İstanbul 
Fatih Camii Baş İmam Hatibi 
Kurrâ Hafız Metin Çakar ve 
Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Enver Osman 
Kaan gibi misar 
hocalarımızın 
da katılacağı bu manevi 
merasime tüm halkımız 
davetlidir.

B
üyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Üyeleri, yeni atanan 

Vakfıkebir Kaymakamı Hacı 
Arslan Uzan ve Beşikdüzü 
Kaymakamı Ferhat Vardar'ı 
makamlarında ziyaret ederek, 
'Hayırlı olsun' dediler. 

Büyükliman 
Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Aydın Gelleci, 
Başkan Yardımcısı 
Tuncay 
Hacıfettahoğlu, 
Genel Sekreter 
Mehmet Bülent 
Alp, Sayman 
Hasan Bahadır ve 
yönetim kurulu 
üyesi Mustafa 

Özcan'ın katılımıyla 
gerçekleşen ziyaretlerde 
konuşan, BCG Başkanı Aydın 
Gelleci, Türkiye'de iki ili 
kapsayan tek cemiyet 
olduklarını belirterek cemiyet 
tarihçesi hakkında 

Kaymakamlara bilgiler verdi. 
BGC Başkanı Gelleci, 
“Geleneksel hale gelen 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler gününde 
yaptığımız programa gecen yıl 
pandemi dolayısıyla ara vermek 
zorunda kaldık. Bu yıl 
Beşikdüzü'nde Belediye 
Başkanımız Sayın Ramis 
Uzun'un ev sahipliğinde 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.  
Sizleri de aramızda görmekten 
mutluluk duyacağız” diye 
konuştu. Vakfıkebir Kaymakamı 
Hacı Arslan Uzan ve Beşikdüzü 
Kaymakamı Ferhat Vardar ise 
ziyaretlerden duydukları 
memnuniyeti dile getirerek BCG 
üyelerine çalışmalarında 
başarılar dilediler. 

BEŞİKDÜZÜ'NDE SOKAK VE CADDELERDE BAKIM ÇALIŞMASI

B
eşikdüzü ilçe merkezinde 
Beşikdüzü Belediyesi 
tarafından sokak ve 

caddelerde bakım ve onarım 

çalışmaları 
gerçekleştiriliyor.Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis 
Uzun, “Kısıtlı imkanlarımıza 
rağmen ilçemize en iyi 
hizmeti verebilmek için yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. 
Mahalle yollarımızda bakım 
ve onarım çalışmaları yaptık, 
ihtiyaç duyulan yerlerde 
yapmaya devam ediyoruz. 

İlçe merkezimizde de bozulan 
sokak ve caddelerde parke taşı 
döşeme çalışmaları yaparak 

yeniden düzenliyoruz. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan 
sonrada Beşikdüzü'müze 
hizmet edebilmek için var 
gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi. 



T
rabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu 
Trabzon'da üniversiteyi kazanan 

öğrencilere müjdeyi verdi. Başkan 
Zorluoğlu yaptığı açıklamada, "KYK 
başvurularında yedek olan öğrenci 
kardeşlerimiz için geçici olarak barınma 
imkanı sağlıyoruz. Öğrenci 
kardeşlerimizin Hamamizade İhsan Bey 
Kültür Merkezi'nde kurduğumuz standa 
başvuru yapmaları yeterli olacaktır" 
ifadelerini kullandı.

T
rabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Murat 

Zorluoğlu'nun 
riyasetinde, itfaiye 
teşkilat yapısı her geçen 
gün güçlendiriliyor. Bu 
doğrultuda İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde kurulan 

Arama Kurtarma ve 
Eğitim Şube 
Müdürlüğüne bağlı 
arama kurtarma ekibine 
son olarak arama 
köpekleri dâhil edildi.
 EĞİTİMLER 
TAMAMLANDI
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinden yapılan 
açıklamada, “Büyükşehir 

Belediye Başkanımız 
Murat Zorluoğlu'nun 
üzerinde hassasiyetle 
durduğu itfaiye teşkilat 
yapısının 
güçlendirilmesi 
çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Bu kapsamda 
Arama Kurtarma ve 
Eğitim Şube 
Müdürlüğümüze bağlı 
olarak kurulan arama 
kurtarma ekibine arama 
köpeklerimiz dâhil 
edilmiş bulunmaktadır.  
Arama kurtarma ekibinin 
köpek eğitmenleri, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi Buca 
Toros Tesisleri'ndeki 
eğitimlerini 
tamamlayarak 
belgelerini aldılar. Ekibin 
son üyeleri de arama ve 
kurtarma köpek 

eğitimcisinin sabırlı, 
özgüvenli, dikkatli olarak 
kentlerde veya kırsal 
alanlarda meydana 
gelebilecek arama 
kurtarma vakalarında 
nasıl davranacakları 
konusunda teorik ve 
uygulamalı eğitim aldı. 
Ayrıca güç, dayanaklılık, 
spor ile gece ve gündüz 
zor hava koşullarında 
farklı şartlarda kazazede 
arama ve kurtarma 
faaliyetleri icra edildi. 
Köpek eğitmenleri, Ali 
Şengül ve İsmail Ersoy 
tarafından 
gerçekleştirilen eğitim 
sonrasında belgelerini 
Köpek Eğitim Sınavı 
Hakemi İbrahim 
Yılmaz'dan alarak 
görevlerine başladı” 
ifadeleri kullanıldı.

Büyükliman
Postası 6 01.10.2021HABER

BÜYÜKŞEHİR'İN ARAMA KÖPEKLERİ HAYAT KURTARACAK

Trabzon Üniversitesine bağlı Tonya Meslek Yüksek Okulu yeni öğrencileriyle eğitim–öğretime başladı. 

DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER 
BİRLİĞİ ENCÜMEN TOPLANTISI YAPILDI
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) 'Eylül Ayı Encümen Toplantısı 
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği ve Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında Bayburt'ta yapıldı.

Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği 
Encümen Toplantısı, 
Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği ve 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu'nun 
başkanlığında, Bayburt 
Belediye Başkanı 
Hükmü Pekmezci'nin 
ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 
Bayburt Belediyesinde 
düzenlenen toplantıya; 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, 

Bayburt Belediye 
Başkanı Hükmü 
Pekmezci, 
Gümüşhane Belediye 
Başkanı Ercan Çimen, 
Arhavi Belediye 
Başkanı Vasfi 
Kurdoğlu, İyidere 
Belediye Başkanı 
Saffet Mete, Ortahisar 
Belediye Başkanı Av. 
Ahmet Metin Genç, 
Arsin Belediye Başkanı 
Muhammet Sait 
Gürsoy ve DKBB 
Genel Sekreteri 
Mehmet Şentürk 
katıldı.

 GÜNDEM 
MADDELERİ KARARA 
BAĞLANDI
DKBB Genel Sekreteri 
Mehmet Şentürk 
toplantının başında 
gündemde yer alan 
konular hakkında bilgi 
verdi. Encümen 
toplantısı, gündem 
maddelerinin 
görüşülüp karara 
bağlanmasının 
ardından sona erdi. 
Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği ve 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, nazik 
misafirperverliği 
nedeniyle Bayburt 

Belediye Başkanı 
Hükmü Pekmezci'ye 
teşekkürlerini iletti.  
Bayburt Belediye 
Başkanı Hükmü 
Pekmezci, toplantının 
sonunda misafirlerine 
Bayburt'un yöresel 
ürünlerinden oluşan 
çeşitli hediyeler ve 
plaket takdim etti. 
Başkan Pekmezci, 
daha sonra Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Zorluoğlu ve 
misafirlerine Bayburt'u 
gezdirerek şehirde 
yürütülen çalışmalarla 
ilgili bilgilendirmede 
bulundu.

ÇALIŞ AİLESİNDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

TONYA MYO YENİ DÖNEME BAŞLADI

P
andemi süreci dolayısıyla 
ara verilen eğitim - 
öğretime sürecine devam 

ediliyor. Yeni dönemle ilgili 
olarak bir açıklama Yapan 
Tonya Meslek Yüksek okulu 

Müdürü İlyas Ün, 
“Bir buçuk yılık 
aranın ardından 
bugün itibariyle 
Üniversitemizde yüz 
yüze eğitime 
başladık ve 
öğrencilerimizin 
gelişiyle beraber 
Tonya Yerleşkemiz, 
özlenen günlerine 
geri döndü. Maske, 
mesafe ve hijyen 
kurallarına azami 
ölçüde dikkat 
ederek 
geçireceğimiz yüz 
yüze eğitim 
sürecimizin hayırlı 

olmasını temenni ediyorum” 
dedi. 

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ve değişik birimlerde 
eğitimini sürdüren 'Arama Kurtarma Ekibi'nin son üyeleri arama köpekleri oldu.

1393634 Gemi numaralı H.OSMAN 61 isimli özel Teknemin ruhsatını kaybettim.Hükümsüzdür 
Recep ÇOLAK

ZAYİ İLANI

hilik Haftası Dolayısıyla, 'Ahilik ve Helal Bilinci' Konulu; Ortaokul Öğrencileri Arası Ödüllü 

A"Resim Yarışması" ile Lise Öğrencileri Arası Ödüllü, "Kısa Film ve Video Yarışması" 
Düzenlenecektir.

Son Başvuru Tarihi: 04 Ekim 2021Ayrıntılı Bilgi ve Müracaat: İl ve İlçe Müftülükleri

A
rtvin'in Hopa 
İlçesi Cumhuriyet 
Başsavcılığı 

görevine atanan 
Vakfıkebir'li 
hemşehrimiz Adem 
Çalış'ın çok özeli 

misafirleri vardı.  Adem 
Çalış'ın babası Aydın 
Çalış ve annesi Fatma 
Çalış evlatlarını 
makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun 
dileklerini ilettiler ve 

başarılar dilediler.1979 
yılında Vakfıkebir 
ilçemizde doğan, Dokuz 
Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
mezunu Başsavcı 
Adem Çalış, 12 yıl 

serbest avukatlık 
yaptıktan sonra 2015 
yılında kazandığı sınav 
sonrası savcılık 
mesleğine geçiş 
yapmıştı. 3 yıl Osmani-
ye ilinde görev yaptık-
tan sonra Rize'ye ata-
nan Adem Çalış son 
HSK Kararnamesi ile 
Başsavcı olarak Art-
vin'in Hopa ilçesinde 
görev yapmaya başla-
mıştı. 2 çocuk babası 
olan Adem Çalış çok iyi 
bir Trabzonspor taraf-
tarıdır.Vakfıkebir 
İlçemizin yetiştirdiği 
önemli değerlerden 
birisi olan Hopa Baş-
savcısı Adem Çalış'ı bir 
kez daha kutluyor, 
başarılar diliyoruz.  

Artvin'in Hopa İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Vakfıkebir'li hemşehrimiz Adem Çalış'ı çok özel misafirler ziyaret etti.

BAŞKAN ZORLUOĞLU ÖGRENCİLERE MÜJDEYİ VERDİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere müjde.
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T
rabzonspor maça 
etkili başladı. İlk 
15 dakikada 

deyim yerindeyse tek 
kale oynayan Bordo 
Mavililer, son 
vuruşlarda etkili 
olamadı. Sahaya iyi 
yayılan ve güçlü bir 
duruş sergileyen 
Alanyaspor, ilk yarının 
ortalarına doğru 

oyunda dengeyi kurdu 
ve rakip kalede 
tehlikeler yarattı.  Emre 
Akbaba, 33. dakikada 
takımını gole 
yaklaştırırken; son 
haftaların formda ismi 
Uğurcan Çakır mutlak 
golü önledi. 3 dakika 
sonra ise Uğurcan 
çakır beklenmeyecek 
bir hata yaptı ve 
Diedhiou'nun 
vuruşunda topun 
ellerinin altından 
kaçırarak konuk ekibin 
1-0 öne geçmesine 
neden oldu. 
Trabzonspor eşitlik için 
fazla beklemedi. 42. 

dakikada Bakasetas'ın 
ortasında Cornelius, 
ceza sahası sağ içinde 
kafayı vurdu ve topu 
ağlarla buluşturdu. 
Skora eşitlik getiren 
Andreas Cornelius, 
Ocak 2020'den (Parma 
formasıyla) bu yana ilk 
kez üst üste iki lig 
maçında gol sevinci 
yaşadı. Taraftarların 

yeni Kuzeyin Kralı 
olarak tanımladığı 28 
yaşındaki Danimarkalı, 
Bordo Mavililer ile 4. 
golünü attı.
BAKASETAS KATKI 
VERMEYE DEVAM 
EDİYOR
Cornelius'un golünün 
asistini yapan 
Anastasios Bakasetas, 
Bordo Mavililer'e katkı 
yapmaya devam 
ediyor. Yunan oyuncu, 
7. lig maçında 3. 
asistini yaptı. 28 
yaşındaki oyuncu, 3 de 
gol atmıştı. İlk yarı 1-1 
sona ererken; ikinci 
yarıya da Trabzonspor 

etkili başladı. Oyunu 
rakip yarı sahaya yıkan 
Bordo Mavililer, 74. 
dakikada Gervinho ile 
mutlak gol 
pozisyonundan 
yararlanamadı. 
Gervinho, bir anda 
ceza sahası sol içinde 
kaleciyle karşı karşıya 
kaldı. Fildişili 
oyuncunun vuruşunda 
kaleci Serkan Kırıntılı 
gol izni vermedi. 
TRABZONSPOR YİNE 
10 KİŞİ
75. dakikada Aytemiz 
Alanyaspor ani 
atağında Hüseyin 
Türkmen, Babacar'ı 
ceza sahası sol ön 
çizgisi yakınında 
durdurmak istedi. 
Hakem, Hüseyin 
Türkmen'in hareketini 
faul olarak 
değerlendirdi ve bordo-
mavili oyuncuyu ikinci 
sarı karttan oyun 
dışına gönderdi. 
Trabzonspor'un bir 
diğer stoperi Vitor 

Hugo, geçen hafta 2-2 
sona eren Konyaspor 
maçının 8. dakikasında 
Skubic'e yaptığı 
hareket sonrasında 
kırmızı kartla oyun dışı 
kalmıştı. Alanyaspor, 
rakibinin 10 kişi 
kalmasının ardından 
oyuna tekrar ortak 
oldu. 84. dakikada 
Emre Akbaba net 
fırsattan 
yararlanamazken; 
Edgar Ie'nin 90 ve 
90+6'daki kafa 
vuruşlarında kaleci 
Serkan Kırıntılı mutlak 
golleri önledi ve 
karşılaşma, 1-1 sona 
erdi. Trabzonspor bu 
sonucun ardından 
puanını 15 yaptı. 
Bordo Mavililer, galip 
gelmesi halinde zirveye 
çıkacağı haftada 
fırsat tepti ve 
2. sıraya yükseldi. 3 
maçlık galibiyet serisi 
sona eren 
Alanyaspor ise puanını 
13 yaptı.

T
rabzonspor 
defansında Hugo 
ile Hüseyin'in kart 

cezaları yüzünden 
Kayserispor maçı öncesi 
sıkıntı yaşanırken, 
sakatlıkları geçen 
Trondsen ile Denswil'in 
bu karşılaşmaya 
yetişeceği 
belirtildi.Teknik direktör 
Abdullah Avcı'nın, 
Galatasaray ve 
Kasımpaşa maçlarında 
sol bekte forma verdiği 
Denswil'i hafta sonu 
Kayseri'de Edgar Ie ile 
birlikte defansın 
göbeğinde oynata-
bileceği vurgulandı.

Büyükliman
Postası 7 01.10.2021GÜNDEM

TRABZONSPOR EVİNDE ALANYASPOR
� L E  1 - 1  B E R A B E R E  K A L D I 

TRABZONSPOR KLÜBÜNDEN 
K A M U O Y U N A  D U Y U R U

ulübümüz; 7 Mart 2020 

KCumartesi günü 
oynadığımız Gaziantep 

FK karşılaşmasında Abdülkadir 
Ömür'ün nizami golünü iptal 
ederek futbolcularımızın 
emeğine, camiamızın sevincine 
ve kulübümüzün kasasına göz 
diken Halis Özkahya hakkında 
yaptığı açıklamada “Türk 
futbolunun yüz karası” 
nitelendirmesinde bulunmuş ve 
devamında “O başta olmak 
üzere, MHK içerisinde bir başka 
kişi, grup veya zümreye aidiyet 
hisseden herkes Türk 
futbolundan acilen el çektirilmeli 
ve def edilmelidir!” 
demiştir.Özellikle bilinmesini 
isteriz ki; yaklaşık 570 günlük 
sürenin ardından Halis 
Özkahya'yı yeniden 
Trabzonspor'umuzun maçına 
verme cüreti gösteren MHK 
utanmasa bile, bizler 
Trabzonspor Kulübü olarak 
yaptığımız bu açıklamanın 
doğruluğundan, haklılığından ve 
bir kez daha tüm Türkiye'nin 

gözleri önünde 
tescillenmesinden 
utanıyoruz!Futbola emek veren 
herkes adına, saha içi ve saha 
dışında alın teri döken tüm 
futbol ailesi adına 
utanıyoruz!Bizler için dün 
oynadığımız Alanyaspor 
karşılaşmasında Hüseyin 
Türkmen'i haksız bir kırmızı 
kartla oyun dışı bırakarak bir 
kez daha futbolcularımızın 
emeğine, camiamızın sevincine 
ve kulübümüzün kasasına göz 
diken “Türk futbolunun yüz 
karası Halis Özkahya” sadece 
bir gürandan başkası 
değildir.Kulübümüz; yine aynı 
tarihte yaptığı açıklamada 
“Trabzonspor Kulübü olarak 
mücadelemiz bu sistemle, bu 
sistemin ahlaksızlık çarkını 
döndürmeye çalışan odaklarla 
ve her bir çarkın içinde kendine 
yer edinmiş aşağılık ve asalak 
bireylerledir!” demiştir.Tekrar 
ediyoruz; Trabzonspor Kulübü 
olarak bizim kavgamız hırsızları 
barındıran, kollayan, 

güçlendiren ve kullanan bu 
zihniyetledir. Yüzüne 
tükürülmesine rağmen “Ya 
Rabbi Şükür” diyecek kadar 
yüzsüz insanlarla ve hâlâ bu 
insanları hakem camiası 
içerisinde barındıran karanlık 
odaklarladır.Bizler biliyor ve 
görüyoruz ki; Halis Özkahya bu 
sistem içerisinde yalnız değil. 
O'nu görevlendiren, O'nu 
harekete geçiren, O'nu yöneten 
ve yönlendiren birileri var. Bu 
karanlık sistem içerisinde 
kendine yer edinmiş, Trabzon-
spor'un yükselişine ket vurmaya 
çalışan ve kapalı kapılar ardına 
saklanıp alçakça planlar yapan 
birileri var.Ancak, onlar da 
bilmeli ki; Karşılarında 
yönetimiyle, teknik direktörüyle, 
futbolcusu ve taraftarıyla tek 
yürek şampiyonluk yolunda 
ilerleyen bir Trabzonspor 
camiası var!Herkesi büyük bir 
dikkatle bu gerçekleri 
anlamaya davet ediyor, 
kamuoyuna saygılarımızı 
sunuyoruz.

ARA VERMEDEN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI 

TRABZONSPORA ÇİFTE MÜJDE

üper Lig’in 8. haftasında 

Soynanacak Kayserispor 
maçı hazırlıkları başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı 
yönetiminde salı  saat 11.30’da 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 
yapılan antrenmanda 
oyuncularımız iki grup halinde 

çalıştı.
Birinci grupta yer alan 
oyuncularımızın rejenerasyon 
çalışması gerçekleştirdiği 
antrenmanda diğer oyuncuları-
mız ısınma hareketlerinin 
ardından core ve mobilizasyon 
çalışması gerçekleştirdi. 5’e 2 

ve dayanıklılık çalışmaları ile 
devam eden antrenmanımız çift 
kale maç ile son bulduYarını 
izinli olarak geçirecek olan 
takımımız, Perşembe günü 
yapacağı antrenmanla 
Kayserispor maçı hazırlıklarını 
sürdürecek.

Oynadığ ımız  Aytemiz  Alanyaspor  karş ı laşmasında futbolcumuz Hüseyin  Türkmen'e  k ı rmız ı  kar t
 göstererek müsabakanın seyrine doğrudan etki eden Halis Özkahya hakkında yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur.

Trabzonspor, zirve hesapları yaparak çıktığı Alanyaspor maçında bir puana razı oldu. 
Bordo Mavililer'in maç boyunca üstün oynadığı karşılaşma 1-1 sona erdi. Konuk ekip, 
36. dakikada Diedhiou ile 1-0 öne geçti. Maçın skorunu 42. dakikada Cornelius söyledi.



KAYMAKAM UZAN ;“BU GÜZEL İLÇEYE
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Vakfıkebir’in İncisi
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Kalite Asla

Tesadüf Değildir...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Avrupa Spor Haftası 
kapsamında düzenlenen "Ulusal Herkes İçin Spor ve 
Sağlık Günleri" etkinliği Vakfıkebir'de gerçekleştirildi.

> Sadık AYDIN 4'de > Abdulkadir Aynaci 2'de

Vakfıkebir Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir ve 
beraberindeki mahalle muhtarları ile birlikte İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

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 Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir Belediye Meclisi Üyeleri
ile birlikte yeni görevine başlayan Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan
Uzan'ı makamında ziyaret ederek, 'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

> Ahmet Kamburoğlu 4'de


