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> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından kapatılan 
Vakfıkebir Kapalı Ceza ve Tevkifevi, yaşam merkezine dönüşecek.

> Murat PANK 2'de

Vakfıkebir Fen Lisesi Öğrencileri 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü 
etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak adına ilçede yürüyüş düzenlediler.

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

ÜRETİCİLERİMİZİ ZİRAATLA VE 
TARIMLA İLGİLENMELERİ İÇİN 

TEŞVİK ETMEK GEREKİR

“

“
Kapatılan ve atıl durumdaki Kapalı Cezaevi, 

gençler ve yaşlılar için bir 
yaşam merkezi olacak

“

“

iLÇEMiZiN YENi KAYMAKAMINDAN BAŞKAN’A ZiYARET
Kısa bir süre önce Vakfıkebir İlçemize atanan Kaymakam Hacı Arslan Uzan,
Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti.

> Ahmet Kamburoğlu 3'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

“UÇTU GÝTTÝ”
Kömür yatları uçtu gitti…

Nisan ayında soba kömürü 195$, kalorifer 
kömürü 215$'dı...

Bu günkü yatlar ise; soba kömürü 335$, 
kalorifer kömürü 350$ oldu…

Bu hafta ise yine 40 $ çıvarı kömür 
yatlarına tekrar zam gelmiş oldu.

Kömür satışları için de yat artık 
verilmiyor…

Böyle bir kriz 2008 yılında olmuştu 
diyorlar…

Kömürde talep çok, üretim az olduğundan 
yatlar uçtu gitti.

Rusya'daki kömür üretimindeki belirsizlik 
nedeniyle, Türkiye'deki yatlar yerinde 
durmuyor…

Pandemi nasıl her yeri vurduysa, kömür 
yatlarını da allak bullak etti…

Kış ayı geldi çattı… 

Bu insanlar, nasıl ısınacak…

Bu insanlar, bu kömürü nasıl alacak…

Bu insanlar diyorum, çünkü olan yine 
bizlere olmaya devam ediyor…

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

Okullardaki belirsizlik devam ediyor…

Veli toplantıları başladı ve geçen 
haftalarda yazdığım gibi velilerden yardım 
talep edilmeye başlandı…

Piyasadaki belirsizlik ve yat artışlarıyla 
beraber veliler ne yapacak?

Veli artık her şeyi hesap ediyor…

Okullardaki hijyen ve temizlik durumları 
sıkıntılı…

Temizlik elemanları artık okul aile birliği 
tarafından karşılanmaya başlandı.

Okul aile birlikleri de velilerden ve ilçedeki 
işadamlarından yardım toplamaya 
başlayacak…

Bu gider başka nasıl karşılanacak…

Çocuklarımızı okullarına göndereceksin, 
aylık veya yıllık ücret ödeyeceksin…

Ödeyebilecek veliler varken birde 
ödeyemeyecek velileri de düşünmek 
gerekir…

Ödeyemeyecek veliler, ben bu parayı veya 
ücreti ödeyemem demez…

Onları da okul müdürleri belirleyip, hiçbir 
şekilde ödeme yapmaları için 
zorlanmaması sağlanmalıdır…

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

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 hari ve diğer 
zincir marketlerin üzerine gitmeye 
başladı…

Denetim ve cezalar kaçınılmaz oldu…

Ülkedeki yat artışlarının önüne geçilmesi 
bekleniyor…

Yeni bir kanun çıkması gündemde, bin 500 
metrekare'nin altındaki zincir marketler, 
artık bazı ürünleri satamayacak…

Aslında birde şöyle bir kanun çıkması 
gerekir…

Bir ilçede 3 hari marketlerden, 3'er adet 
açılmasının önüne geçilmesi şart oldu…

Bir kanun daha çıkacaksa, bunu da 
kapsaması gerekir…

İlçelerde bazı yerlerin açılışına ruhsat 
verilmiyor…

Fırın açacaksan, plaka alacaksan v.s…

Bu marketlere de bir kıstas getirilmeli…

Küçük esnaf iş yapamıyorum…

Zincir marketlerin aldıkları ürünleri, aynı 
yatlardan alamıyorlar…

Bu 3 hari ve zincir marketlerin önüne 
geçebilmek için, ilçeler de gross marketler 
açılmaya başlandı. Sırf bu marketlerle 
mücadele edebilmek için…

İnsanlar 3 hari marketlere gitmek yerine, 
gross marketlerden de aynı yatlara ürün 
alabiliyorlar…

V
akfıkebir Fen Lisesi 
Öğrencileri 3-4 Ekim 
Dünya Yürüyüş Günü 

etkinlikleri kapsamında Okul 
Müdürü Cengiz Kasımay, 
Okul Müdür Yardımcısı Fatih 
Birinci, Okul Öğretmenleri ve 
İlçe Emniyet Müdürlüğüne 
bağlı asayiş ve trak 
ekiplerinin eşliğinde Kemaliye 
Mahallesi Gülbaharhatun 
Caddesi ve Çarşı Mahallesi 
14 Şubat Kurtuluş Caddesi 
yol güzergahı boyunca 
yürüyüş etkinliği 
gerçekleştirdiler. Sağlıklı bir 
yaşam için yürümenin 
önemini vurguladıkları 
etkinlikte öğrenciler ellerinde 
sporun ve hareketli yaşamın 
önemini anlatan dövizler 
taşıyarak bu konuda 

farkındalık 
oluşturdular.Araştırmalara 
göre toplum genelinde 
düzenli egzersiz yapan 
nüfusun oranı sadece % 
3,5'tur. Yani ülkemizde her 
100 kişiden 96'sı ziksel 
aktivite yapmamaktadır. 
Hareketsiz toplum ve 
teknolojik bazı gelişmeler; 
hareket etmekten uzak 
nesillere neden olmuştur. 
Fiziksel aktivitenin, her yaşta 
sağlıklı ve kaliteli bir yaşam 
sürdürülebilmesinin yanı sıra 
kronik hastalıklara 
yakalanma riskini azalttığı 
açıkça bilinmektedir.
“KOŞ, YÜRÜ, OYNA, 
SAĞLIKLI YAŞA”
Vakfıkebir Fen Lisesi Okul 
Müdürü Cengiz Kasımay ise 

etkinlik ile ilgili olarak yaptığı 
değerlendirmede şu ifadelere 
yer verdi. Müdür Kasımay; 
"Günümüzde toplumun 
ziksel aktivite konusunda 
bilgi düzeyinin yetersiz 
olması, ziksel aktivitenin 
sağlık için öneminin 
yeterince 
anlaşılamaması ve 
giderek daha 
hareketsiz bir yaşam 
tarzının 
benimsenmesi, 
toplumda obezite, 
kalp damar 
hastalıkları, 
hipertansiyon, 
diyabet, osteoporoz 
gibi kronik 
hastalıkların görünme 
sıklığını artıran 

önemli nedenlerden birisi 
olmuştur. Fiziksel 
hareketsizlik dünya 
genelindeki ölümlerin 
dördüncü önde gelen risk 
faktörü olarak belirlenmiştir. 
Toplumun büyük bir 
çoğunluğunda ziksel 
aktivite, spor kelimesi ile eş 
anlamlı olarak algılanmak-
tadır. Oysa ziksel aktivite, 
günlük yaşam içinde kas ve 
eklemlerin kullanılarak enerji 
harcaması ile gerçekleşen, 
kol ve solunum hızını artıran 
ve farklı şiddetlerde 
yorgunlukla sonuçlanan 
aktiviteler olarak tanımlan-
maktadır. Bu kapsamda spor 
aktivitelerinin yanı sıra 
egzersiz, oyun ve gün içinde 
yapılan çeşitli aktivitelerde 
ziksel aktivite olarak kabul 
edilmektedir. Fiziksel 

aktivitenin sağlığın koruyucu 
ve geliştirici etkisinin 
görülebilmesi için günlük 
aktivitelerin yanı sıra yetişkin 
yaş grubunda haftanın beş 
günü en az 30 dakika 5-17 
yaş grubu için ise günde en 
az 60 dakika orta şiddette 
ziksel aktivite yapılmalıdır. 
Fiziksel aktivite-den daha 
fazla yarar elde edebilmek ve 
sağlığı koruyup geliştirebil-
mek için düzenli olarak yapıl-
malı ve yaşamın bir parçası 
haline getirilebil-melidir. Vak-
fıkebir Fen Lisesi olarak 
öğrencilerimizle birlikte far-
kındalık oluşturup bu konuya 
dikkat çekmek amacı ile 
ilçede yürüyüş düzenledik. 
Bu etkinliğin düzenlenmesin-
de emeği geçenlere ve katı-
lım sağla-yanlara teşekkür 
etmek istiyorum dedi."

KULEYiN,“HAYVANLARDA HAYATIMIZIN BiR PARÇASIDIR”

İ
lçe Müdürü Remziye 
Kuleyin yaptığı açıklamada 
şu sözlere yer verdi: 

"Hayvan haklarına ilişkin 
farkındalığı geliştirmek için 4 
Ekim Dünya Hayvanları 
Koruma Gününde 
gerçekleştirilecek her 
etkinliğin değeri büyüktür. 

Etkinlikler kimi zaman broşür 
ya da mama dağıtımı, kimi 
zaman sahiplendirme 
faaliyeti, kimi zaman güzellik 
yarışmaları olarak karşımıza 
çıkar. Hepsinin verdiği mesaj 
aynıdır. 4 Ekim'in amacı, 
aslında her günümüzü birlikte 
geçirdiğimiz hayvanları 

görünür kılmaktan ibarettir. 
Bakıp görmediğimiz okuyup 
anlamadığımız söyleneni 
algılamadığımız hayat 
akışında algılarımızı hayvan 
haklarına çekmeyi amaçlar 
tüm etkinlikler. Elbette o bir 
günde bütün sahipsiz 
hayvanların başını okşayıp 
sevgi göstermek mümkün 
olmadığı gibi, hayvan hakları 
da bundan ibaret değildir 
zaten. Ancak her yıl 4 
Ekim'de ne kadar çok kişi, 
kurum, kuruluş, hayvan 
haklarına dair insanların 
dikkatini çeken, algısını 
açan, bilinçlendiren 
faaliyetler yaparsa, bugün 
hemen etkisi olmasa da 
gelecek için umudumuz o 
kadar artar. Umutmayalım ki! 
Hayvanlarda hayatımızın ve 
yaşantımızın bir 
parçasıdırlar.Bu yüzden biz 

Veteriner Hekimler olarak, 
hayvan haklarına saygı için 
bir anlık durup düşünmeler 
dahil her türlü emeğe 
minnettarız. Hedef her 
zaman daha iyisine 
ulaşmaktır. Bıkmadan 
usanmadan hayvan 
haklarının sevgi koşullu 
olmadığını anlatmaya ve 
savunmaya devam edeceğiz. 
Dünyaya gelen her canlı 
kadar yaşam hakkına sahip 
tüm hayvanlarımız için, 
haklarının savunucusu 

olmaya devam edeceğiz. 
İnsanın da hayvanın da 
taşıdığının can, aldığının 
nefes olduğunun bilincinde 
Hayvanları Korumanın artık; 
yasal düzenlemeleri 
tamamlanarak hayvanları 
nesne olarak görmediği 
günler istiyoruz.Hayvanları 
Koruma Kanununun insan ya 
da hayvan öncelikli değil 
insanlık için en iyisi olması 
dileklerimizle. 4 Ekim Dünya 
Hayvanları Koruma Günü 
Kutlu Olsun"

MÜFTÜ KÜÇÜK, BAŞHEKİM'E BELGESİNİ TAKDİM ETTİ
akfıkebir İlçe 

VMüftüsü Şükür 
Küçük, 

beraberinde Şube 
Müdürü Halil Güneş ile 
birlikte Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Uzm. Dr. Aydın Kant'ı 
ziyaret ederek, Din 
Hizmetleri Genel Müdürü 
Bünyamin Albayrak'ın 
gönderdiği belgeyi takdim 
etti.İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, daha önce 
kendisine hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunan 
Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Uzm. Dr. Aydın Kant'a 
iade-i ziyarette bulundu. 

Hastanenin İdari ve Mali 
İşler Müdürü Yahya 
Sağıroğlu ve hastanede 
araştırmacı olarak 
çalışan Süleyman 
Soylu'nun da hazır 
bulunduğu ziyarette 
Müftü Küçük hastane 
yetkilileriyle bir süre baş 
başa sohbet etti, sağlık 
ve din hizmetleri 
konularında kir alış 
verişinde bulundular. 
İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük ziyarette, 
hastane mescidinin 
nezih bir şekilde ibadete 
hazır hale 
getirilmesindeki 
gayretleri, temizliğine ve 

bakımına gösterilen 
duyarlılık sebebiyle Din 
Hizmetleri Genel Müdürü 
Bünyamin Albayrak 
tarafından Başhekim Dr. 
Aydın Kant'a verilmek 
üzere gönderilen belgeyi 
kendilerine takdim 
etti.İlçe müftüsünün 
kendilerini ziyaretle-
rinden ve Din Hizmetleri 
Genel Müdürünün 
kendilerine layık 
gördüğü belgeyi 
almaktan onur 
duyduğunu ifade 
eden Başhekim Dr. Aydın 
Kant, Müftü Şükür 
Küçük'e teşekkürlerini 
ifade ettiler.



Büyükliman
Postası 3 08.10.2021HABER

B
üyükliman 
Bölgesinde 1953 
yılında hizmet 

vermeye başlayan 
ceza ve tevkifevi Adalet 
Bakanlığının 
tasarruarı 
kapsamında 
kapatılmıştı. 465 
Metrekare alan 
üzerinde 300 metre 
kare inşaat alanıyla 
yıllarca hizmet veren 
ve 2007 yılında 
kapatılan cezaevi, 14 
yıldır atıl vaziyette 
bekletiliyor. Birçok ünlü 
kabadayının kaldığı 
Vakfıkebir Kapalı 
Cezaevi'nin ne olacağı 

tartışılırken Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, “Cezaevini bir 
restorasyonla kültür 
merkezi olarak ilçemize 
kazandıracağız.” dedi. 
Milli Emlak'a ait olan ve 
Vakfıkebir 
Belediyesi'nin 
kullanımına tahsisli 
olan cezaevi için iki kez 
TOKA'ya, bir kez de 
Sanayi Bakanlığı'na 
proje yapıldığı ifade 
edildi.
“YAŞAM MERKEZİ 
OLACAK”
“Kapatılan ve atıl 
durumdaki Kapalı 
Cezaevi, gençler ve 

yaşlılar için bir yaşam 
merkezi olacak.” diyen 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, “Cezaevi Milli 
Emlak'a ait olan bir 
bina fakat Vakfıkebir 
Belediyesi'ne tahsisli. 
Binayı ilçemize 
kazandırmak için iki 
kere TOKA'ya proje 
verdik. Bölge halkının 
kullanımı için bir 
yaşam merkezi 
şeklinde tasarlıyoruz. 
Yaptığımız proje iki 
kez TOKA da 
yedeklerde kaldı. 
Ayrıca Sanayi 
Bakanlığı'na da bir 

proje yaptık, orada da 
yedeklerde kaldık. 
Cezaevinin bir 
restorasyonunu yapıp 
Kültür Merkezi olarak 
ilçemize kazandıraca-
ğız. İçerisinde 

kütüphane ve eğitim 
merkezi olacak. Genç-
lerin, yaşlıların ve kad-
ınların faydalanacağı 
bir yaşam merkezi 
olacak.” şeklinde 
konuştu.

VAKFIKEBiR CEZAEVi, YAŞAM MERKEZi OLACAK

BAŞARILI OLAN DİN GÖREVLİLERİNE PLAKET VERİLDİ

ısa bir süre önce 

KVakfıkebir 
İlçemize atanarak 

görevine başlayan 
Kaymakam Hacı Arslan 
Uzan ve Kaymakam 
Adayı Muhammed Ebrar 
Evsen ile birlikte 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında 
ziyaret 

ettiler.Belediyedeki 
makam odasında 
misarleri ağırlayan 
Başkan Muhammet 
Balta, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek,  "Sizinle 
uyum içinde ilçemize 
hayırlı hizmetler 
yapacağımıza 
inanıyorum. İlçemize 
tekrardan hoş geldiniz. 

Yeni görevinizde 
başarılar diliyorum." 
dedi.İlçenin sorunları, 
belediyenin çalışmaları 
ve projeleri konusunda 
Başkan Balta'dan bilgi 
alan Kaymakam Uzan 
ise görev süresince 
Vakfıkebir'e ve 
halkına yakışan hizmeti 
sunmak için 
çalışacaklarını belirtti. 

Başkan Balta ile 
sorunların çözümü ve 
ilçeye yeni projeler 
kazandırma 
noktasında ortak 
çalışmalara imza 
atacaklarını 
kaydeden Uzan, 
"İnşallah başkanımızla 
ilçemizi daha da 
geliştirecek hizmetlerle 
buluşturacağız." dedi.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce, son iki yıl içinde emekli olan din görevlileri ile Hafızlığı Muhafaza Kursuna katılan ve başarılı olan din görevlilerine "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla plaket verildi.

iLÇEMiZiN YENi KAYMAKAMINDAN BAŞKANA ZiYARET

V
akfıkebir İlçe 
Müftülüğü'nün Ekim ayı 
mutat din görevlileri 

toplantısı Hikmet Kaan Proje 
İmam Hatip Ortaokulu 
Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi. Toplantıda, 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğünde 
görevli iken son iki yıl içinde 

emekli olan din görevlileri ile 
Hafızlığı Muhafaza Kursuna 
katılan ve başarılı olan din 
görevlilerine "Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası" dolayısıyla 
plaket verildi.İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük başkanlığında 
gerçekleştirilen Ekim ayı din 
görevlileri toplantına, Şube 

Müdürü Halil Güneş, Şef Rek 
Altuntaş, Vaiz Nuri Dural ve 
ilçedeki camilerde görev yapan 
imam hatip ve müezzin 
kayyımlar katıldı.Toplantı, 
Emekli Din Görevlisi Osman 
Hacıahmetoğlu'nun Kur'an-ı 
Kerim tilâvetiyle başladı. 
Ardından İlçe Müftüsü Şükür 

Küçük, okunan âyet-i kerimelerin 
içerdiği mesajları paylaştı. Daha 
sonra gündeme ilişkin konulara 
geçen Müftü Küçük; 'Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası'nın ilk kez 
1986 yılında Diyanet İşleri 
Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç 
döneminde "Camiler Haftası" 
olarak kutlanmaya başlandığını, 

2003 yılı Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu 
döneminde ise din görevlilerinin 
de dahil edilmesiyle "Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası" olarak 
güncellendiğini, 2011 yılı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez döneminde 
de her yıl bir temanın 
belirlenmesinin kararlaştırıldığını 
ve belirlenen tema çerçevesinde 
hafta boyunca çeşitli etkinliklerin 
düzenlendiğini hatırlattı. Bu yıl ki 
'Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası'nın ana temasının 
"Cami, Din Görevlileri ve Vefa" 
olduğunu da hatırlatan Müftü 
Küçük, din görevlilerine, görev 
bilinci, sorumluluk duygusu ve 
hizmet aşkıyla çalışmaları ve 
insanlara faydalı olmaları 
tavsiyesinde bulundu.
EMEKLİ DİN GÖREVLİLERİ 
İLE HAFIZLIĞI MUHAFAZA 
KURSUNDA BAŞARILI OLAN 
DİN GÖREVLİLERİNE PLAKET 

VERİLDİ
Toplantı sonunda, Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'ne bağlı camilerde 
görevli iken son iki yıl içinde 
emekli olan din görevlileri ile 
geçtiğimiz yıl düzenlenen 
Hafızlığı Muhafaza Kursuna 
katılan ve başarılı olan din 
görevlilerine, "Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası" dolayısıyla 
plaket takdim edildi.Kendilerine 
(gelemeyenler için ise onların 
adına yakınlarına veya 
arkadaşlarına) plaket verilen 
emekli din görevlileri:
Ömer Bayraktar, Hakkı Yolcu, Ali 
Kılıç, Osman Hacıahmetoğlu, Ali 
Öztürk, Mustafa Albayrak, 
Mehmet Karaş, Harun Öztürk, 
Ömer Gür, Recep Yolcu ve 
Yusuf ÖzkulGeçtiğimiz yıl 
düzenlenen Hafızlığı Muhafaza 
Kursuna katılan ve başarılı olan 
din görevlileri: Hakan Özoğlu, 
Kemal Gedikli ve Ahmet Elbir

MÜFTÜ KÜÇÜK, BAŞKAN BALTA'YI ZİYARET ETTİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında z iyaret  e t t i ,  icazet  meras imine  davet in i  i le t t i .

akfıkebir İlçe 

VMüftüsü Şükür 
Küçük, berabe-

rinde İmam Hatip Mithat 
Güdü ile birlikte 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta'yı ziyaret etti. 
Başkan Balta ile bir 
süre baş başa sohbet 
eden Müftü Küçük, 09 
Ekim Cumartesi günü 

Vakfıkebir'de 50 hafız 
için düzenlenecek olan 
icazet merasimine 
davetini kendilerine 
iletti.İcazet merasimine 
davet ve ziyaretleri için 
İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'e teşekkürlerini 
ifade eden Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, Müftü Şükür 
Küçük ve onun 

şahsında tüm din 
görevlilerinin "Camiler 
ve Din Görevlileri 
Haftası"nı da tebrik 
ederek hayırlı 
hizmetlere vesile 
olması temennisinde 
bulundu.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 tertiplene-
cek olan icâzet töreni, 
09 Ekim 2021 Cumarte-
si günü saat 09:30'da 
Vakfıkebir Kapalı Spor 
Salonunda 
gerçekleştirilecektir.

Kısa bir süre önce Vakfıkebir İlçemize atanan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti.
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ahiy gizli, sessiz ve süratli bilgi akışı Vdemektir. Elektronik ve biyolojinin dili 

bilmeden vahyin ne olduğu anlamak çok 

zordu. Vahye emir ve ruh'ta denir. 

Kâinattaki işleri yöneten, varlığa canlılık 

ve ruh katan sessiz ve görünmez bir büyük 

yazılım, İlahî emir ve komut vardır. Bu 

evrensel bir gerçektir, bu gerçeğe fizik ilmi 

kuantum, biyolojide DNA komutları der. 

Biyolojik dünya, vahiyler gibi Allah'ın 

mucizevî yasaları ve kelimeleridir. Bir Allah 

olduğuna göre kâinattaki bütün yasalar ve 

yazılımlar aynı kalemle yazılmıştır. Kuran, 

Allah'ın gerçek isimleri olan fen ilimleri ile 

yazılan kâinat kitabının Arapça 

yazılımıdır. İlim demek yazılım demektir. 

Bir akıllı telefonun değeri onun 

kablosundan veya plastiğinden 

kaynaklanmıyor, değeri yazılımdan(ilim) 

kaynaklanıyor.  Bu evrensel hakikatin 

inanç âlemindeki ismi vahiy, ilim, emir ve 

ruhtur. Genelde Müslümanlar, 

soyut(maddi olmayan) ve somut(maddi 

olan) değerleri iyi bilmediğinden, Allah'ı 

uzaklarda, acımazız, despot bir kral, maddi 

bir varlık olarak algılayıp liderlerini 

Allah'la kıyaslıyorlar.  Bu durumda da 

vahyi kanatlı bir meleğin, zarf içinde bazı 

Arapça yazılı kâğıtları peygamberlere 

getirdiğin sanıyorlar. En güvenilir, en 

sağlam şey ilimdir, bilgi sağlam olmazsa 

ilim(din) hurafelere dönüşür. Kuru bir 

toprak, Allah'ın sonsuz ilmi sayesinde 

günden güne değişerek ilk zamandan 

kıyamete kadar milyonlarca çeşit canlıları 

meydana getirdi. Birbirine benzeyen iki 

yaprak olmadığı gibi iki kar tanesini bile 

bulamazsın. Aklı, ilmi ve suru olmayan 

toprak ve su gibi şeyler bu kadar mucizevî 

işler Allah'ın izni ile çıkardığı gibi 

peygamberin kalbinden de zamanı gelince 

derin manalar çıkıyor buna vahiy denir. 

Allah o manaları peygamberlerinin 

kalbinde açmadan önce kâinattaki ilahi 

yasalarla insanların aklına yanaştırır 

gözlerine gösterir. Kuran, ilim ve yasa 

olmakla beraber maneviyat ve irşat 

görevini de görüyor. Müslümanların, varlık 

ve hayatı anlaması ve aydınlanması bu 

mevcut ilmî seviye ile olmuyor ve Avrupa 

medeniyetine karşı alternatif de 

sunamıyorlar. Avrupa kıtasının Rönesans, 

Aydınlanma, Sanayileşme, Teknoloji ve 

iletişim çağı birikimlerini bırakıp; aslı 

doğru fakat fenni yorum isteyen kitapları 

yorumlamayıp hurafelere sapıp bizler 

dinimizi koruyoruz diyorlar. Din ve 

teknolojiyi doğru bilinmeden, Allah ve din 

doğru anlaşılamaz. Allah, sonsuz soyut 

varlığının, sonsuz denecek kadar gaye ve 

hikmetler içinde somutlaştırıyor yani 

yaratıyor ve zıtları çarpıştırarak kemale 

erdiriyor. Allah, âlim ve habirdir. İlim, 

teorik ve potansiyel bilgi demektir. Hibre 

ise, denenmiş, uygulanmış, somutlaşmış 

bilgi demektir. Müslüman'a lazım olanın 

soyut ve somut bilgileri birleştirip 

yorumlamaktır. Allah, fıtratımızdaki 

bütün yazılım ve yetenekleri inkişaf 

ettirerek somut hale getirecektir. Ahret, 

dünya hayatının bir inkişafıdır. Kuran, 

sonsuz İlahî ilmin ifadesidir. İnsanın sonlu 

zihni ise sonsuzu kuşatamaz, sadece 

ondan, kabiliyetleri kadar istifade edebilir.

Büyükliman
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SİYASİ PARTİLER, BİRLİK VE 
BERABERLİĞİN MİHENK TAŞIDIRLAR

BAŞARILI EMNİYET MÜDÜRÜ BEKAR TERFİ ALDI

B
eşikdüzü İlçe Emniyet 
Müdürlüğü görevini 
başarılı bir şekilde 

sürdüren ve bölgede örnek, 
çalışkan, babacan Emniyet 
Müdürü olarak gösterilen Ahmet 
Bekar, başarılı çalışmalarının 
karşılığı olarak ter aldı. 3 yıl 
önce Hakkari ili Yüksekova 
ilçesinden 2018 yılında geldiği 
Beşikdüzü ilçe emniyet 
müdürlüğünde polis merkezi 
amiri olarak göreve başlayan 
Müdür Ahmet Bekar, kısa 
sürede yaptığı başarılı 
çalışmalar sonucu bölgenin 
sevilen, sayılan, başarılı ve 
örnek alınan emniyet müdürü 
oldu. Yaptığı başarılı çalışmalar 
ve babacan tavırları ile hem 
emniyet personeli hem de ilçe 
halkının gönlünde taht kuran 
Müdür Bekar, ilçe ve bölge halkı 
tarafından çok seviliyor. Aldığı 
ter dolayısıyla bizlerde 
kendisini kutluyor, çalışmaların-
da başarılar diliyoruz.
“BEŞİKDÜZÜ ÇOK GÜZEL 
BİR İLÇE”
Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürü 
Ahmet Bekar ile yaptığımız 
söyleşide şu ifadelere yer verdi; 
”Beşikdüzü sakin ve güzel bir 
ilçemiz. Beşikdüzü ilçemizde 
halkımızın huzur ve güvenliğini 

sağlamak için teşkilatımızla 
birlikte var gücümüzle çalışarak 
görevimizi en iyi şekilde yapma-
ya çalışacağız. Beşik-düzü çok 
güzel bir ilçe. Tür-kiye'nin bir 
çok yerinde görev yaptım. Ama 
Beşikdüzü çok farklı ve güzel 
bir ilçe. İnsanları sıcakkanlı ve 
emniyet güçleri ile birlikte 
hareket eden bir ilçe. Emniyet 
güçlerine her zaman yardım ve 
destek olan Beşikdüzü halkına 
hizmet etmek bizler için büyük 
bir onurdur. İlçemizde emniyet 
olarak gerekli çalışmaları 
yapmaya devam ediyoruz" 
dedi.
“HALKIMIZLA BERABERİZ”
Emniyet Müdürü Ahmet Bekar, 
“Emniyet Teşkilatı`nın son 
dönemde sosyal projelere daha 
çok ağırlık verdiğini dile getirdi. 
Emniyet Teşkilatımızın vizyonu 
artık değişti. Ülkemizin 
gelişmesine paralel teşkilatımız-
da da büyük yapılanmalar ve 
sosyal projeler de ağırlık kazan-
dı. Bu kapsamda bir çalışma 
yaparken halkımızın ve esnaf-
larımızın da görüşlerini almak-
tayız. Yeni uygulamalardan 
esnaarımızı da bilgilendirerek 
onlarında memnuniyetliklerini 
kazanıyoruz.  İçişleri Bakanlı-
ğımızın talimatları doğrul-

tusunda Trabzon İl Emniyet 
Müdürümüz Sayın Kenan 
Aydoğan'ın emir ve talimatları 
ile yürüttüğümüz çalışmaları 
ilçemizde de aynen uygulaya-
rak sorunsuz bir Beşikdüzü 
ilçesi için mücadele ediyoruz. 
Yapılan çalışmalar neticesinde 
suç ve suçlu oranlarında bir 
hayli azalma 
gözlemlenmektedir. Ayrıca trak 
kurallarına uyulması noktasında 
hem ilçe halkı hem de 
esnaarımız bir hayli gayret 
göstermektedirler. Bizim 
amacımız ceza yazmak olsa 
ekiplere talimat veririz ve günde 
yüzlerce araca ceza keseriz. Bu 
çözüm değil, çözüm trak 
akışının sağlanması. İlçede 
hedemiz halkımızla ve 
esnaarımızla birlikte ilçede 
huzur içerisinde bir yaşam 
sürdürmek. Asayiş ve trak 
anlamında Beşikdüzü ilçemiz 
her geçen gün daha da iyiye 
gitmektedir. Sorunların kanun-
ların emrettiği şekilde diyalog 
yolu ile çözülmesinden yana 
olduğumuzu söyleyebili-rim. Bu 
ilçede ve bu havzada hep 
birlikte yaşıyoruz. Öncelikle bir 
ilçede huzur varsa insanlar 
dışarı çıkar alışveriş yapar, 
gezer ve ihtiyaçlarını görür. Biz 
de huzurun tesisi için ilçe halkı-
mızla ve ilçe esnaarımızla 
birlikte hareket ederek huzurlu 
bir ilçe sağlamaya çalışıyoruz. 
Huzurlu olan bir ilçede ekono-
mide canlanır, işlerde daha 
kolay hale gelir. Beşikdüzü 
ilçemizin Mahallelerinde ekip-
lerimiz devriye gezerek gerekli 
tedbirleri alıyorlar ve uygulama 
da yapıyoruz. İlçe halkımıza 
kurallara uydukları için teşekkür 
ediyoruz. Biz Emniyet Birimleri 
olarak halkımızın ve esnafımı-
zın yanındayız. Beşikdüzü 
ilçemiz her geçen gün huzur 
içerisinde güzelleşiyor. Sizler de 
basın olarak bizim bu çalışma-
larımızda yanımızda olduğunuz 
için teşekkür ediyorum”dedi

Osman KOYUNCU

    MÜSLÜMANLARIN VAHYE BAKIŞI

Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe 
teşkilatından Vakfıkebir 

Kaymakamlığı'na yeni atanan 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan'a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunuldu.Yeniden 
Refah Partisi Vakfıkebir ilçe 
teşkilatından Vakfıkebir 
Kaymakamlığı'na yeni atanan 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan'a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunuldu. Ziyaret 
sırasında Kaymakam Adayı 
Muhammed Ebrar Evsen de 
hazır bulundu. Vakfıkebir 
Kaymakamlık Makamında 
sıcak bir ortamda gerçekleşen 
ziyaret esnasında Başkan 
Çiçek; "Yeniden Refah Partisi 
olarak Milletimizin milli ve 
manevi değerlerimiz etrafında 
birleşmesi ve bölünmez bir 
bütün teşkil etmesini 
sağlayacağız. Hiçbir ayrım 
gözetmeksizin tüm 
vatandaşlarımızın temel hak 

ve hürriyetlerini tam manasıyla 
teminat altına alacağız. 
Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir teşkilatı olarak 
İlçemizin gelişmesine, 
ekonomik anlamda 
kalkınmasına, toplumsal 
faaliyetlerde yapılacak her 
türlü çalışmanın içerisinde 
olacaklarını ve destek 
vereceklerini belirtti.”
“TOPLUMDA BİRLİK 
VE BERABERLİK”
Başkan Çiçek, 
"Toplumda birlik, 
beraberlik ve kardeşliğini 
güçlendireceğiz, 
toplumsal huzur ve barış 
ortamını tam manasıyla 
tesis edeceğiz. 
Toplumun ve ülkenin 
teminatı olan, milli ve 
manevi değerlerimizin 
korunması ve yeni 
kuşaklara aktarılmasın-
da hayati öneme sahip 
olan aile kurumunun 

korunması ve 
güçlendirilmesi için 
çalışacağız. Devlet-
millet kaynaşmasını 
sağlayacağız" dedi.
“KAYMAKAM 
TEŞEKKÜR ETTİ”
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade 
eden Kaymakam 
Uzan teşekkür 
ederek, Yeniden 
Refah Partisine 
çalışmalarında 
başarılar diledi. 
Kaymakam Uzan, 
siyasi partilerin 
çözüm odaklı 

çalışmaları gerektiğini ayrıca 
siyasi partilerin birlik ve 
beraberliğin mihenk taşı 
olduklarını ve ilçedeki tüm 
siyasi partilere kapılarının açık 
olduğunu sözlerine 
ekledi.Yeniden 
Refah Partisi Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Sadettin Çiçek 
Kaymakam Uzan'a “DAVAMIZ” 
adlı kitabı hediye etti.

ORYANTASYON (UYUM) EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

T
rabzon Üniversitesi 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu'nda, ön 

lisans bölümlerine yeni 
yerleşen öğrencilere yönelik 
oryantasyon eğitimi 
düzenlendi.Trabzon 
Üniversitesi Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu'nda, ön lisans 
bölümlerine yeni yerleşen 
öğrencilere yönelik 
oryantasyon eğitimi 
düzenlendi. 29 Eylül-01 Ekim 
2021 tarihleri arasında her bir 
bölüm için ayrı ayrı oturumlar 
şeklinde toplamda beş (5) 
oturumda yüz yüze 
gerçekleştirilen eğitimde, 
bölüm başkanları tarafından 
yeni gelen öğrencilere il, ilçe 
ile yüksekokul ve 
programlarının işleyişi 
hakkında ayrıntılı bilgiler 
sunuldu. Trabzon Üniversitesi 
ve Vakfıkebir MYO'nun 
öğrencilere sunmuş olduğu 
imkanlar, akademik takvim, 
öğrenci ve öğretim elemanı 
sayıları, yüz yüze ve uzaktan 
eğitimde ders işleyiş süreçleri, 
sınav ve not uygulamaları ve 
derslik kapasiteleri gibi 
başlıkların ele alındığı 
oryantasyon eğitiminde, 

pandemi sürecinde dikkat 
edilmesi gereken hususlar ile 
geçmiş dönemlerde yapılan ve 
gelecekte yapılması planlanan 
bilimsel ve sosyal etkinlikler 
hakkında öğrencilere bilgiler 
verildi.
“ÖĞRENCİLERİMİZİN UYUM 
SAĞLAMASI ADINA BÜYÜK 
ÖNEM ARZ EDİYOR”
Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir 
Meslek Yüksekokul Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ergün 
konu ile ilgili yapmış olduğu 
açıklamada ise, oryantasyon 
eğitiminin öğrencilerin il, ilçe 
ve okula uyum sağlamaları ve 
gerekli olan bilgileri edinmeleri 
açısından büyük önem 
taşıdığını vurguladı. 
Ergün; “Toplamda bu 
sene yabancı uyruklu 
öğrenci ve yatay 
geçişle gelenler de 
dahil olmak üzere 260 
öğrenci 
yüksekokulumuz 
bölümlerine kazanma 
hakkı elde etti. Bu 
öğrencilerimiz 
Antalya'dan İstanbul'a, 
Kahramanmaraş'dan 
Artvin'e kadar 
ülkemizin çok farklı 

yerlerinden ilçemize geliyorlar. 
Bu bakımdan sadece Trabzon 
ve yöresi tarafından tercih 
edilen bir yüksekokulun 
ötesine geçmiş durumdayız. 
Bu bizler için büyük bir gurur 
ve mutluluk kaynağı. İl, ilçe ve 
okulumuzun yeni gelen 
öğrencilerimize tanıtımının 
yanı sıra, üniversitemizin 
öğrencilere sunmuş oldukları 
imkanlar ve öğrencilerimizin 
yeni ortamlarına uyum 
sağlaması ve eğitim-öğretim 
süreçleri boyunca ihtiyaçları 
olan bilgileri edinmeleri adına 
düzenlediğimiz oryantasyon 
yani uyum eğitimleri oldukça 
önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda, oryantasyon 
eğitimini gerçekleştiren bölüm 
başkanlarımıza verdiği 
emekler ve katkılarından 
dolayı kendilerine teşek-
kürlerimi sunuyorum.”dedi. Öte 
yandan Ergün, yüksekokula 
yeni gelen öğrencilerin güzel 
ve anlamlı bir ilçeye 
geldiklerini ileri sürerek, 
geçtiğimiz hafta itibariyle yüz 
yüze ve uzaktan eğitim şeklin-
de karma/hirbit olarak başla-
yan yeni eğitimöğretim döne-
minin hem yüksekokulumuz ve 
hem de Vakfıkebir ilçemiz 
adına hayırlı olmasını diledi.



V
akfıkebir ilçemizin 
sevilen, sayılan değerli 
ailelerinden merhume 

Şehriban ve merhum Halisağa 
Yıldız'ız kızları Sevilay ile 
Vakfıkebir ilçesinin sevilen, 
sayılan bir diğer değerli ailesi 

olan merhum Ayşe 
ve merhum Ali 
Türkmen'in 
Vakfıkebir Belediye 
personeli olan 
oğulları Ahmet mutlu 
beraberliklerini 
evlilikle noktaladılar. 
Vakfıkebir 

Belediyesinde kepçe operatörü 
olarak çalışan damat Ahmet 
Türkmen, çalıştığı JCB 
yükleyiciyi balonlarla süsleyerek 
gelin arabası yaptı. Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda Mevlit-i Şerif ile 

yapılan muhteşem düğün 
töreninde çiftlerin nikahlarını 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta kıyarken 
Sevilay ile Ahmet'e ömür boyu 
mutluluklar diledi. 
Sevilay ile Ahmet'in düğün 
törenine eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerde 
Sevilay ile Ahmet'e evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin 
kendilerine ve ailelerine sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 

V
akfıkebir Büyükliman 
Aile Sağlığı Merkezi Aile 
Hekimi Dr. Zafer 

Kamiloğlu yaptığı 
bilgilendirmede şu ifadelere yer 
verdi. Dr. Kamiloğlu; “Düzenli 
olarak yapılan yürüyüşler; kan 
akımını ve kan damarlarının 
miktarını artırarak, dolaşımı 
iyileştiriyor ve kalp-damar, 
beyin gibi damarsal 
hastalıkların riskini de 
azaltmaya yardımcı oluyor. 
Yürüyüş sayesinde kaslar 
kuvvetleniyor, şişmanlık ve 
stres oranı azalıyor, yaşlanma 
süreci gecikiyor. Sağlıklı ve 
kaliteli bir yaşam için düzenli 
yürüyüşleri yaşam biçimi haline 
getirmek büyük önem taşıyor 
dedi.”Dr. Zafer Kamiloğlu; Bu 
yıl 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş 
Günü Etkinliği, çocukluk çağı 
obezitesini ön plana çıkaracak 
konsept çerçevesinde 
hazırlanmıştır. Obeziteye 
neden olduğu bilinen çok 
sayıda faktör içinde, aşırı ve 
yanlış beslenme ve ziksel 
aktivite yetersizliği en önemli 
nedenler olarak kabul ediliyor. 
Bu faktörlerin yanı sıra genetik, 
çevresel, nörolojik, zyolojik, 
biyo-kimyasal, sosyo – kültürel, 
psikolojik pek çok faktör 
birbiriyle ilişkili olarak obezite 
oluşumuna neden oluyor. 
Şişmanlık yalnız vücutta aşırı 
yağ toplanması değil, çeşitli 
metabolizma ve kalp-damar 
hastalıklarına sebebiyet veren, 

şeker hastalığı için risk 
oluşturan bir durumdur. 
Bununla mücadele, bilinçli 
olma ve örgütlenmeyle 
mümkündür. Toplumun büyük 
bir çoğunluğunda ziksel 
aktivite, “spor” kelimesi ile 
eşanlamlı olarak 
algılanmaktadır. Oysa ziksel 
aktivite, günlük yaşam içinde 
kas ve eklemlerin kullanılarak 
enerji harcaması ile 
gerçekleşen, kalp ve solunum 
hızını artıran ve farklı 
şiddetlerde yorgunlukla 
sonuçlanan aktiviteler olarak 
tanımlanmaktadır. Bu 
kapsamda spor aktivitelerinin 
yanı sıra egzersiz, oyun ve gün 
içinde yapılan çeşitli aktiviteler 
de ziksel aktivite olarak kabul 
edilmektedir.
 “ YÜRÜYÜŞ YAPMAK 
KEMİKLERİ 
GÜÇLENDİRİYOR”
Dr. Zafer Kamiloğlu; Düzenli 
yürüyüşler, vücudun oksijeni 
kullanma kapasitesini artırır, 
büyük kas gruplarını dinamik 
ve ritmik olarak çalıştırır. 
Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam 
için yapılan düzenli yürüyüşler 
dakikada 6 kalori harcanmasını 
sağlar. Kilo almayı 
engelleyerek, vücutta yağ 
oranının azalmasına yardımcı 
olur. Yürüyüş kemikleri 
güçlendirir, kilonun 
korunmasını, kalp ve akciğer 
sağlığının kontrol altına 
alınmasını kolaylaştırır. Kırk 

yaş ve üstü kişiler mutlaka 
doktor kontrolünde yürüyüş 
programlarına başlamalıdır. 
Hipertansiyon, diyabet gibi 
hastalıkları olan kişiler sık 
sık doktor kontrollerini ihmal 
etmemelidir.
“YÜRÜYÜŞ YAPARKEN 
BUNLARA DİKKAT EDİN” 
Yürüyüş, haf bir yemekten 
en az iki saat sonra 
yapılmalıdır. Yürüyüş öncesi 
ve sonrasında bol su 
tüketilmelidir. Ağır bir yemek 
sonrası hızlı ve yorucu 
yürüyüşlerden kaçınılmalıdır. 
Yürüyüş için uygun olan özel 
tabanlıklı yürüyüş 
ayakkabıları kullanılmalıdır. 
Eğer yürüyüşler açık alanda 
yapılacaksa sabah erken 
saatler seçilmelidir. Yine kilo 

vermek amacıyla yürüyüş 
yaparken vücuda naylon, 
muşamba ve benzeri 
maddelerin sarılmasının bir 
faydası yoktur.
“DAKİKADA 6 KALORİ 
YAKABİLİRSİNİZ”
Yürüyüşe ısınma hareketleriyle 
yavaş yavaş başlanmalıdır. 
Saniyede bir adım atarak 
dakikada 2-6 kalori, iki adım ile 
dakikada 5-7 kalori 
harcanabilir. Aynı şekilde yine 
yavaş yavaş yürüyüş 
sonlandırılmalıdır. Bu yürüyüş 
programı ve düzenli bir 
beslenme planı ile yılda 5-6 
kilo verilmesi 
sağlanabilmektedir. Gün 
içerisinde yürürken, otururken, 
kalça kaslarının en az 30 kez 
kasıp, gevşetmek de oldukça 
faydalıdır.
“YÜRÜYÜŞÜN SAĞLIĞA 
YARARLARI “
Uykusuzluğu azaltır, Sindirimi 
kolaylaştırır, Kan basıncını 
düzenler, Yorgunluk hissini 
engeller, Solunum kapasitesini 
artırır, Kemiklerin sertleşmesini 
ve kuvvetlenmesini sağlar, 
Vücutta doğal keyif verici 
hormonların (endorn) salınımı 
sağlar, Beyine oksijen 
sağlanmasını artırarak, zihinsel 
keskinlik ve yaratıcı düşünce 
potansiyelini yükseltir, 
HDL/LDL (İyi huylu-kötü huylu 
kolesterol) dengesini düzenler. 
Kan yağlarının (trigliserid) 
düzeyini düşürür dedi.”

Büyükliman
Postası 5 08.10.2021HABER

TONYA'LI MERT, 10 BİN KAZANDIJCB'Yİ GELİN ARABASI YAPTI

A
TV' de 
yayınlanan "Kim 
Milyoner olmak 

ister" yarışmasında 
yarışan Tonya'lı 
hemşehrimiz Mert 
Bektaş sunucu Kenan 
İmirzalıoğlu'nu mest 
etti.ATV 

Televizyonunda 
yayınlanan "Kim 
Milyoner Olmak İster" 
yarışma programında 
KTÜ Maden 
Mühendisliği son sınıf 
öğrencisi Trabzon'un 
Tonya İlçesi'nden 
katılan Mert Bektaş, 

yarışma programına 
damgasını vurdu. Çok 
heyecanlı olduğu her 
halinden belli olan 
Mert Bektaş, yaptığı 
esprilerle yarışmaya 
damgasını vurdu. İlk 
üç soruda tüm 
jokerlerini kullanan 

Beltaş, yarışmadan 
çekilerek 10 bin Tl. 
kazandı. Son 
sorusunda kitap 
okumamanın 
azizliğine 
uğradığını 
söyleyerek 
"Hangisi, Jules 
Verne'in 
romanlarında 
geçen 
karakterlerden biri 
değildir?" 
sorusunun 
şıklarından A: 
Kaptan Nemo, B: 
Kaptan Grant, C: 
Kaptan Farragut, 

D: Kaptan Ahab 
sorusunu 
cevaplamayarak 
çekildi. Babasıyla 
yarışmaya katılan 
Bektaş, 6. soruda 
çekilerek 10 bin Tl 
kazandı.

DR. KAMİLOĞLU; “DÜNYA YÜRÜYÜŞ
GÜNÜ'NE ÖZEL YÜRÜYÜŞ ÖNERİLERİ”
Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu; “3-4 Ekim Dünya 
Yürüyüş Günü” nedeniyle düzenli yürüyüşlerin önemi hakkında bilgi verdi.

ATV' de yayınlanan "Kim Milyoner olmak ister" yarışmasında yarışan Tonya'lı 
hemşehrimiz Mert Bektaş sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu mest etti.

KAYMAKAM DR. UZAN'A TRABZONSPOR 
F O R M A S I  H E D İ Y E  E T T İ L E R

V
akfıkebir 
Trabzonsporlular Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

göreve başlayan ilçe 
kaymakamı Dr. Uzan'ı 
makamında ziyaret ederek 

Trabzonspor forması ve 
”Vakfıkebirli-ler” kaşkolü 
hediye ettiler.Ziyarete dernek 
başkanı Hasan Bahadır 
beraberinde yönetim kurulu 
üyeleri İlyas Bahadır, Bahadır 
Bekar, Olcay Bahadır, Taner 
Bahadır ve 
Yavuz Bahadır ile Kaymakam 
adayı Muhammed Ebrar 
Evsen hazır bulun-du.Dernek 
başkanı Hasan Bahadır 
tarafından Kaymakam Dr. 
Uzan'a adına yazılmış 
19 sırt numaralı 
Trabzonspor forması ile 
“Vakfıkebirliler” kaşkolü 

hediye ederek yeni 
görevinizde başarılar diliyoruz 
dedi.

AK GENÇLİĞE VAKFIKEBİR EKMEĞİ

K
aradeniz Bölge kampı 
için Ordu'ya giden AK 
Parti Trabzon İl Gençlik 

Kolları Başkanı Sefa Küçükali 
ve ilçe başkanlarına AK Parti 
Vakfıkebir Gençlik Kolları 

Başkanı Abdulkadir Kasım 
tarafından Vakfıkebir Ekmeği 
hediye edilerek ikramda 
bulunuldu.
Karadeniz Bölge kampı için 
Ordu'ya giden 
AK Parti Trabzon İl Gençlik 
Kolları Başkanı Sefa Küçükali 
ve ilçe başkanlarına AK Parti 
Vakfıkebir Gençlik Kolları 
Başkanı Abdulkadir Kasım 
tarafından Vakfıkebir Ekmeği 
hediye edilerek ikramda 
bulunuldu.  AK Parti Trabzon İl 
Gençlik Kolları Başkanı Sefa 
Küçükali ve beraberindekiler 
“Dünyaya nam salan Vakfıkebir 
Ekmeği dillere destan tadını 
biliyoruz. Hediyelere 
teşekkür ediyoruz” diyerek 
ilçeden ayrıldılar.

İLÇE MÜFTÜSÜNDEN, EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

V
akfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür 
Küçük, 

Vakfıkebir İlçe Emniyet 

Müdür vekili Merthan 
Çalikdağ'ı makamında 
ziyaret etti.İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, 

beraberinde 
Şube Müdürü 
Halil Güneş ile 
birlikte 
Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürü 
Merthan 
Çalikdağ'ı 
makamında 
ziyaret etti. 
Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğündeki 
görevine 
başlamasının 
ardından 

kendisine hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunan 
Vakfıkebir İlçe Emniyet 

Müdürü Merthan 
Çalikdağ'a iade-i 
ziyarette bulunan İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük. 
bir süre baş başa 
sohbet ettiler, ilçedeki 
aşayiş, emniyet ve din 
hizmetleri konularında 
kir alış verişinde 
bulundular.İlçe 
müftüsünün kendilerini 
ziyaretlerinden 
duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Vakfıkebir 
İlçe Emniyet Müdürü 
Merthan Çalikdağ, 
Müftü Şükür Küçük'e 
teşekkür etti.



V
akfıkebir İlçe 
Müftüsü 
Şükür 

Küçük, halı saha 
maçı sonrası 
gençlerle bir araya 
geldi.Vakfıkebir 
Şenocak Mahallesi 
Camii İmam Hatibi 
Davut Bayraktar'ın, 
mahalle gençleriyle 
organize ettiği halı 
saha maçının 
ardından ilçe 
müftüsü Şükür 
Küçük, gençlerle 
çay ocağında bir 
araya geldi ve 
birlikte çay içip 
sohbet ettiler.

B
üyükliman Bölgesine ilk kadın 
kaymakam olarak 2017 yılında atanan 
ve görev yapan Çarşıbaşı Kaymakamı 

Zerrin Çay Beşikçi' den sonra ilk kadın İlçe 
Jandarma Komutanı olarak Teğmen Gülsüm 
Bekiroğlu'nun atanması Çarşıbaşı ilçesinde 
ve bölgede memnuniyetle karşılandı.
Gülsüm Bekiroğlu Kimdir?
Aslen Nevşehirli olan Teğmen Gülsüm 
Bekiroğlu, Anadolu Üniversitesi İşletme 
Bölümünden mezun olduktan sonra 
Jandarma Okullar 
Komutanlığından 2015 yılında Astsubay 
Çavuş olarak mezun oldu. 
Astsubay olarak daha önce çeşitli illerde 
görev alan, Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisini geçtiğimiz aylarda başarıyla 
bitirdi.

V
akfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Hayrettin 

Deniz, beraberinde okul 
müdür yardımcısı Kadir 
Bekar ve meslek dersleri 

öğretmeni Murat Akyüz 
ile birlikte Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük'ü 

makamında ziyaret 
ettiler.Müftü Küçük'e 
yeni görevinin hayırlı 
olması temennisinde 
bulunan ziyaretçiler bir 
süre baş başa sohbet 
ettiler, okuldaki eğitim 
öğretim ve müftülüğün 
din hizmetleri 
konularında fikir alış 
verişinde 
bulundular.Okul 
yönetiminin 
kendilerini 
ziyaretlerinden oldukça 
memnun kalan İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
ziyaretçilerine 
teşekkür etti, 
görev ve hizmetlerinde 
başarılar diledi.

Büyükliman
Postası 6 08.10.2021HABER

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDEN İLÇE MÜFTÜSÜNE ZİYARET

Trabzon Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu, göreve başlaması nedeniyle 
Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan' a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİLER
Yeni göreve başlayan Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan 
beraberindekilerle birlikte Şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiler.

İ
lk olarak Vakfıkebir 
İlçesi Çamlık Sahil 
Mahallesinde ikamet 

eden Kore Gazisi 
Ahmet Bahadır, Ballı 
Mahallesinde ikamet 
eden Gazi Adem Yolcu 
ve Kirazlık Yeni 
Mahallesinde ikamet 
eden Şehit Mahmut 
Bilgin' in dedesi Rauf 
Bilgin ilçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan 
ve beraberinde 
Kaymakam adayı 
Muhammed Ebrar 
Evsen, Sosyal Hizmet 
Merkezi İlçe Müdürü 
Yaşar Saral, Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Müdürü İsmet Bank, 

Emniyet Müdür vekili 
Merthan Çelikdağ,  
Jandarma Karakol 
Komutanı Serdar 
Arslan ile ziyaret 
edildiler. Kaymakam 
Dr. Uzan, ziyaret 
sonrası yaptığı 
açıklamada 
şehit aileleri ve 
gazilerle sıcak 
ortamda sohbet 
ederek devletin 
temsilcileri 
olarak her 
zaman 
yanlarında 
olacaklarını 
ifade etti. 
Kaymakam Dr. 
Uzan ziyaret 
ettiği şehit ve 

gazi aileleri ile 
yakından ilgilenerek, 
ihtiyaç ve sorunlarını 
dinledi.Kaymakam Dr. 
Uzan; “Vatanımızın 
bölünmez bütünlüğü, 
milletimizin istiklali ve 

istikbali uğruna 
canlarını ortaya koyan 
şehitlerimize ve 
gazilerimize sonsuz 
minnet borçluyuz. Aziz 
vatanın toprakları 
şehitlerimiz ve 
gazilerimizin 
fedakârlıkları 
sayesinde bizlere 
vatan olmuştur. 
Şehitlerimizin hakkını 
ne yapsak 
ödeyemeyiz. 
Şehitlerimizin aileleri 
ve gazilerimiz 
milletimizin ve 
devletimizin en kutsal 
emanetleridir. 
Devletimizin bütün 
kapıları şehit 
ailelerimize ve 
gazilerimize sonuna 
kadar açıktır. Bizler her 
zaman şehit yakınları 
ve gazilerimizin 
yanındayız” dedi.

VALİ USTAOĞLU'NDAN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

V
ali İsmail 
Ustaoğlu ilçeye 
gelişinde 

Hükümet Konağının 
önünde karşılandı. 
Karşılamanın ardından 

Kaymakamlık 
Makamında Kaymakam 
Dr. Hacı Arslan Uzan ile 

görüşen Vali İsmail 
Ustaoğlu yeni görev 
yerinin hayırlı olması 
temennisinde 
bulunarak görevinde 
başarılar 
diledi.Ziyarette 
Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, Kaymakam 
adayı Muhammed 
Ebrar Evsen, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Merthan Çelikdağ, 
İlçe Karakol 
Komutanı Serdar  
Arslan, 
Kaymakamlık yazı 
işleri müdürü Şifa 

Karadeniz hazır 
bulundular.

HEP BİRLİKTE TOPYEKUN BİR
MÜCADELE VERMEMİZ GEREKİYOR

T
rabzon İl Emniyet 
Müdürlüğü 
tarafından yerel 

yönetimlerin 
'Uyuşturucu ile 
mücadelede etkin 
katılımın sağlanması' 
çalışmaları 
kapsamında 
farkındalığı artırmak, 
gençleri ve aileleri 
bağımlılık yaratan 
maddelerden uzak 
tutmak, toplumsal 
bilinci artırmak amacı 
ile gerçekleştirilen 
seminerde Narko 
Rehber görevlileri 
tarafından sunum 
geçekleştirildi.  
Sunumda, madde 
bağımlılığı nedir? 
Bağımlı olan kişilerin 
özellikleri nelerdir? 
Sokak satıcıları nasıl 
tanınır? Narkotik 
maddelerin sokak 
isimleri, şüpheli 
mekânların nereler 

olduğu, bağımlılık 
yapan madde 
kullanımının sonuçları 
ve zararlı maddelerin 
kullanımını engellemek 
için alınması gereken 
tedbirler personellere 
anlatıldı.
“HEP BİRLİKTE 
TOPYEKUN BİR 
MÜCADELE 
VERMEMİZ 
GEREKİYOR”
Verilen Seminer 
sonrası Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta 
yaptığı 
değerlendirmede şu 
ifadelere yer verdi. 
Başkan Muhammet 
Balta, "Yerel 
yönetimler hayatın her 
alanında 
vatandaşların iş ve 
işlemleri ile ilgileniyor. 
Dolayısıyla 
vatandaşlarımızın 
karşılaştıkları her türlü 

sorunla ilgileniyoruz. 
Vakfıkebir Belediyesi 
bu anlamda yeni bir 
belediyecilik anlayışına 
son derece kararlı bir 
şekilde devam etmekte 
ve üzerine düşen 
görevleri hakkı ile 
yerine getirmektedir" 
dedi.
Madde bağımlılığının 
son yıllarda arttığına 
dikkat çeken ve 
kararlılıkla mücadele 
edilmesi gerektiğini 

ifade eden Başkan 
Muhammet Balta, 
"Trabzon ve ilçelerinde 
son dönemlerde 
madde bağımlılığı ile 
ilgili etkin çalışmalar 
yapılıyor. Bu 
çalışmaları yürüten 
arkadaşlarımıza 
buradan teşekkürlerimi 
ve minnetlerimi 
iletiyorum. Madde 
bağımlılığı tüm 
dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de maalesef 
yaşamın bir parçası 
haline geldi. Madde 
kullanımının yaş 
ortalaması maalesef 
çok düştü ve kullanımı 
yaygınlaştı. Toplumsal 
sorunlarla mücadele 
ederken kararlı olmak 
gerekiyor. Ancak 
kararlı olmak kadar bu 
konuda bilgili 
de olmak gerekiyor. 
Madde bağımlılığının 
gelişme, yayılma, 
kullanma ve temin 
edilme gibi evrelerinde 
hep birlikte top-yekun 
bir mücadele vermemiz 
gerekiyor" diye 
konuştu.

BÖLGENİN İLK KADIN JANDARMA KOMUTANI
Çarşıbaşı İ lçesi Jandarma Komutanı olarak atanan 
Jandarma Teğmen Gülsüm Bekiroğlu ilçedeki görevine başladı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından, belediye çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele konulu bir seminer verildi.

MÜFTÜ KÜÇÜK, MAÇ SONRASI 
GENÇLERLE SOHBET ETTİ
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A MİLLİ TAKIMDA “KOLEJ” HAVASI VAR ! 

2
022 FIFA 
Dünya 
Kupası 

Avrupa 
Elemeleri'nde 8 
Ekim Cuma günü 
Norveç ile 
karşılaşacak A 
Millî Takımımız, 
bugün basına 
kapalı olarak 
yaptığı çift 
antrenmanla 
hazırlıklarını 
sürdürdü.
Fitness salonunda 

saat 11.00'de 
gerçekleştirilen 
sabah 
antrenmanının 
ardından, akşam 
idmanı ise saat 
17.00'de yapıldı.  
Teknik Direktör 
Stefan Kuntz ile 
Yardımcı 
Antrenörler Kenan 
Koçak, Jan-Moritz 
Lichte, Kaleci 
Antrenörü Michael 
Rechner ve 
Fiziksel 

Performans 
Antrenörü Axel 
Busenkell 
yönetimindeki 
günün ikinci 
antrenmanı 
koordinasyonlu 
ısınma ile başladı. 
Daha sonra ise 
pas ve şut 
çalışması ile geçiş 
oyunları üzerinde 
duruldu. Çift 
kalede yapılan 
taktik çalışma ile 
idman sona erdi.

Dünkü çalışmaya 
tedbiren 
katılmayan Cengiz 
Ünder ve Merih 
Demiral, bu 
akşamki 
antrenmanda yer 
aldı. TFF Başkan 
vekili Ali Düşmez, 
Millî Takımlardan 
Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Hamit Altıntop, 
Genel Sekreter 
Kadir Kardaş ve 
Futbol Gelişim 

Direktörü Yardım-
cısı Rüştü Reçber 
de idmanı izledi.  
A Millî Takımımız, 
yarın saat 17.00-
'de Norveç maçı 
öncesindeki resmî 
antrenmanını 
Hasan Doğan Millî 
Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesis-
leri'nde yapacak. 
Çalışmanın ilk 15 
dakikalık bölümü 
medyaya açık 
olacak.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR 
MAÇI NEFESLERİ KESTİ! 

eplasmanda 

DKayserispor'u mağlup 
eden Trabzonspor, 

zirvedeki yerini korudu. 
Özellikle maçın son 
bölümünde net fırsatlar 
harcayan ve farkı arttırma 
fırsatını tepen Trabzonspor'da 
Bakasetas maça damga 
vurdu. Hamsik'in akılalmaz 

golü geçerlilik 
kazanmadı.Süper Lig'in 8. 
haftasında Trabzonspor, 
deplasmanda Kayserispor'u 2-
1 mağlup etti. Bakasetas attığı 
iki golle takımını galibiyete 
taşırken, Kayserispor'un 
Emrah Başsan ile bulduğu gol 
puan için yeterli olmadı. 
Hamsik'in orta sahadan ağlara 

gönderdiği inanılmaz gol, 
geçerlilik kazanmadı. Ligde 
yenilmezlik serisini devam 
ettiren Trabzonspor, iki maçlık 
beraberlik sonrası aldığı üç 
puan sonrası zirvedeki yerini 
korudu. Kayserispor'un ise iki 
maçlık yenilmezlik serisi sona 
erdi. Yüksek tempoda 
oynanan ve bol pozisyonun 

yaşandığı karşılaşma, 
izleyenlerin gözünün pasını 
sildi. Maçta daha fazla gol 
olmasını kalecilerin 
performansı ve son 
vuruşlardaki yetersizlik 
engelledi.Kayserispor-
Trabzonspor maçının 70. 
dakikasında Trabzonspor'un 
yıldızı Hamsik, hakem 

atışında topu ayağına aldı. 
Hamsik, orta sahanın 
Trabzonspor yarı alanından 
yaptığı muhteşem aşırtma 
vuruşla topu ağlara gönderdi. 
Ancak Tugay Kaan 
Numanoğlu, hakem atışların-
da topun en az iki oyuncuyla 
temas etmesi gerektiği için 
golü geçersiz saydı.

HAMSIK'İN 

MUHTEŞEM GOLÜ 

İPTAL EDİLDİ ! 

rabzonspor'da kart 

Tcezalısı Vitor Hugo ile 
Hüseyin Türkmen'in yanı 

sıra, sakatlıkları bulunan 
Abdulkadir Parmak, Dorukhan 
Toköz ve Koita Kayserispor 

maçında forma giyemedi. Ligde 
son oynanan Aytemiz 
Alanyaspor karşılaşmasına göre 
Kayserispor karşısında zorunlu 
değişikliğe giden Trabzonspor 
Teknik Direktörü Abdullah 

Avcı'nın, Alanyaspor 
karşılaşmasında kırmızı kart 
gören Hüseyin'in yerine 
savunmada 18 yaşındaki genç 
stoper Ahmetcan Kaplan'a 
forma verdi. Savunmada sıkıntı 

yaşayan Karadeniz 
temsilcisinde stoper bölgesinde 
sakatlığı geçen Denswil'in 
oynaması bekleniyordu. Fakat 
Avcı sürpriz yaptı ve formayı 
genç Ahmetcan Kaplan'a verdi.

ABDULLAH AVCI'DAN SÜRPRİZ

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim Cuma günü Norveç ile karşılaşacak 
A Millî Takımımız, bugün basına kapalı olarak yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
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K U L E Y i N , “ H A Y V A N L A R D A 
HAYATIMIZIN BİR PARÇASIDIR”
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Lüx Odalar
Süit Odalar
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

VAKFIKEBiR’DE TiCARi 
ARAÇLAR DENETLENDi

BAŞARILI EMNİYET MÜDÜRÜ
B E K A R  T E R F İ  A L D I
Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini 
başarılı bir şekilde sürdüren Ahmet Bekar, Komiser 
Yardımcısı rütbesinden Komiserliğe terfi etti.

> Sadık AYDIN 4'de > Abdulkadir Aynaci 7'de

Vakf ıkebir  İ lçe Tar ım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, 
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir açıklama yayınladı. 

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 ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik 
Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ticari araçlar denetlendi.

> Ahmet Kamburoğlu 2'de
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KEBAP ÇEŞiTLERi

Adana  - Urfa Kebap - Ciğer Şiş - Beyti- Et Şiş - Akçaabat Köfte - Kuzu Şiş
İskender - Dana Bonfile - Pirzola - Kaşarlı Köfte Balık Çeşitleri - Haydari

Acılı Ezme -  Adana Paça - İşkembe - Haşlama
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