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> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

ULUDÜZ, ADAYLIK
ÝÇÝN MÜRACAAT ETTÝ

Vakfıkebir ilçemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan işadamı Emin Uludüz,
yapılacak olan genel seçimler için milletvekilliği aday adaylığı müracaatında bulundu. 

ÝKLÝM MÜHENDÝSLÝK HÝZMETE AÇILDI
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi (Müftülük Karşısı) Tonya Caddesinde “İKLİM MÜHENDİSLİK”
adı ile doğalgaz alanında faaliyet gösterecek olan yeni işyeri dualarla hizmete açıldı. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

Vakfıkebir İlçe Tarım Orman Müdürü Remziye Kuleyin, Şap hastalığı görülen ülke
genelindeki 8 işletmede kordon-karantina dâhil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır dedi. 

“20 YILLIK YAYIN SERÜVENÝNÝZ
BÝZLERÝ GURURLANDIRMAKTADIR”
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Büyükliman Postası Gazetesini ziyaret ederek
Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu nezdinde gazetenin 20. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.

“20 YILLIK YAYIN SERÜVENÝNÝZ
BÝZLERÝ GURURLANDIRMAKTADIR”
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Büyükliman Postası Gazetesini ziyaret ederek
Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu nezdinde gazetenin 20. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.

> Sadık AYDIN 3'de

ÞAP HASTALIÐINA DÝKKAT

akfıkebir Belediye Başkanı 

VMuhammet Balta ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada; “Gündeme 

taşıdıkları konularla Bölgenin ve 
Vakfıkebir'in gelişip kalkınmasında 
kendilerinin destekçisi olan Büyükliman 

Postası Gazetesi'nin 20. kuruluş yıl 
dönümünü canı gönülden kutladığını dile 
getirdi. Kurulduğu günden bu yana tarafsız 
ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla çalışan 
Büyükliman Postası Gazetesi Bölgenin ve 
Vakfıkebir'in göz bebeği yayın 

organlarından biri olduğunu aktaran 
Başkan Balta, “Büyükliman Postası 
Gazetesi, meslek ilkelerinden ödün 
vermeden objektif haberciliği ile bölgemizin 
ve ilçemizin güvenilir ve güçlü sesi olmayı 
başarmış bir gazetemizdir.> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de



V
akfıkebir İlçesi 
Kemaliye Mahallesi 
(Müftülük Karşısı) 

Tonya Caddesinde “İKLİM 
MÜHENDİSLİK” adı ile 
doğalgaz alanında faaliyet 
gösterecek olan yeni işyeri 
dualarla hizmete açıldı. Açılış 
törenine Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Daire 
Amirleri, Siyasi Parti İlçe 
Başkanları, Muhtarlar, İş 
Adamları, esnaflar ve 
vatandaşlar katıldı. İşyeri 
Sahibi Serdar Musaoğlu 
yaptığı selamlama 
konuşmasında, “Vakfıkebir 
ilçemiz yakın bir zamanda 
doğal gaz ile buluşacak 
olması münasebetiyle bizde 
bu yatırımı ilçemize 
kazandırmayı düşündük. 
Makine mühendisimiz, aksa 
yetkimiz ve ustalarımız ile 
birlikte profesyonel bir ekiple 
vatandaşlarımıza hizmet 
etmek istiyoruz. Aslında bu iş 
yerinin ilçemize açılmasının 

asıl mimarı eşim Hicran Yeşil 
Musaoğlu'dur. Kendisine de 
huzurlarınızda çok teşekkür 
ediyorum. İnşallah bu yatırım 
ilçemize ve bölgemize hayırlı 
olur. Katılımlarınızdan dolayı 
tüm paydaşlarımıza teşekkür 
ediyorum dedi.”
“YENİ İŞYERLERİ İLÇENİN 
VE ÜLKENİN 
EKONOMİSİNE KATKI 
SUNUYOR”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta yaptığı 
konuşmasında, “Evet şuanda 
farklı bir işyerinin 
açılışındayız. Bölgemizi 
yakından ilgilendiren 
doğalgaz ile ilgili bir işyerini 
daha hizmete açıyoruz. Bu 
yatırımı yaptıkları için Serdar 
Bey ve eşi Hicran hanımı 
tebrik ediyorum. Bu 
yatırımlar önemli 
yatırımlardır. Bu işyerini 
arkadaşlarımız bu ilçemizde 
açmamış olsalardı, 
vatandaşlarımız bu hizmetleri 
başka yerden almak için 
arayış içerisinde olacaklardı. 

Dolayısı ile bu işyerlerinin 
teknik elemanlar tarafından 
ve işi bilenler tarafından 
açılıyor olması sevindirici 
tarafıdır. Bu caddemiz 
ilçemizin gözde 
caddelerinden bir tanesidir. 
Aynı zamanda bu tür işyerleri 
bu caddelerin 
güzelleşmesine katkı 
sunuyor. Ayrıca ilçenin ve 
ülkenin ekonomisine katkı 
sunuyor. Henüz abonelik 

olmasa dahi vatandaşımızın 
doğalgaz kombilerini 
aldıklarını çok rahatlıkla 
gözlemliyoruz. Diğer tesisatı 
yaptırmak ancak AKSA'nın 
onayından sonra mümkün 
olacak. Aksanın 
onaylamadığı projeler işleme 
konulamıyor. Kombi alımında 
bir sakınca yok. Fakat diğer 
konularda işlem 
yaptırmamalarını ve ilgili 
firmalarla irtibata geçmelerini 
tavsiye ediyoruz. Ben bu 
işyerinin hayırlı uğurlu 
olmasını diliyor, kendilerine 
başarılar diliyorum dedi. 
“ESNAF BİR ŞEHRİN 
LOKOMOTİFİDİR”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan ise 
açılışta yaptığı konuşmada,  
“Kıymetli hemşerilerim. Yeni 
bir işletmemizin açılışında 
daha birlikteyiz. Bu doğal gaz 

ile ilgili süreç devam 
etmektedir. İnşallah bu 
işletmelerde işleyen sürecin 
hızlandırılmasına vesile 
olacaktır. Vakfıkebir bu 
bölgede yine ticaret merkezi 
olamaya devam ediyor. Bu 
bölgede ticaretin kalbi 
Vakfıkebir ilçemizde atıyor. 
Bu anlamda çok güçlü 
işyerlerimiz ve firmalarımız 
var. Esnaflarımızdan Allah 
razı olsun. Esnaf bir şehrin 
lokomotifidir. Şehrin 
Kalkınmasında öncü rol 
oynamaktadır. Bu anlamda 
esnaflarımızın sayısının 
artması, buralarda istihdam 
edilen personellerin 
çoğalması ilçe adına önemli 
bir gelişmedir. Bu işyerinde 
kendilerine hayırlı bol 
kazançlar diliyorum. Rabbim 
utandırmasın, hayırlı 
mübarek olsun dedi.”

İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU
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İKLİM MÜHENDİSLİK HİZMETE AÇILDI
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi (Müftülük Karşısı) Tonya Caddesinde “İKLİM MÜHENDİSLİK”
adı ile doğalgaz alanında faaliyet gösterecek olan yeni işyeri dualarla hizmete açıldı. 

Ahmet KAMBUROĞLU

“SÜREÇ BAÞLADI"
Aday adaylık başvuruları son sürat devam 

ediyor…
Gönül veren insanlar partilerine milletvekili 

aday adaylığı için müracaat ediyor…
Şuan da aday adaylık başvuruları 

alınmaya devam ediyor.
Her partinin şartları farklı, başvuru 

sırasında ödeyecekleri miktarı partiler 

kendi tarafından hazırladı.
Bu süreç bu günden sonra bitecek ve 

yakın bir tarihte parti genel başkanları 

adayları açıklayıp, sahada çalışmalar 

hızlandırılacak…
Bu dönem her şey çok zor…
Bu dönem kimsenin işi kolay değil…
Bu dönem çok çalışmak gerekir…
Her partide kırılmış, darılmış olan insanlar 

var.
İnsanlar şahsi işleri olmadığında 

darılıyor/kırılıyor.
Herkes kendi işini yapma peşinde, ama 

olmadığında ise gönül konuluyor…
Bu yüzden ilçe başkanları ile çıkacak olan 

milletvekili adaylarının işleri biraz daha 

zor…
Herkese ulaşıp oy isteyecekler ve ilçelerde 

bu çok daha zor olacak…
Herkes kendine yapılanı değerlendirecek, 

yardım yapılmışsa sorun yok, 

yapılamamışsa sorun var…
Seçim takvimi açıklandıktan sonra kulisler 

yoğunlaştı.
Nasıl ki başvurular hızlı başladı, 

kulislerdeki isimlerde bir o kadar daha 

yoğunlaştı…
*************************
Yüzyılın felaketinin ardından bir buçuk ay 

gibi bir zaman geçti…
Halen daha toparlanamamışken, sel 

felaketi yaşandı…
Bize 2023 hiç iyi gelmedi…
Felaket üzerine felaket yaşıyoruz…
Sel felaketinden dolayı yaşamını yitiren 

vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, 

yaralılarımıza da geçmiş olsun dileklerimi 

iletiyorum…
Üzülüyoruz, insanoğlu yok olup gidiyor…
Hiçbir zaman isyan etmiyoruz… 
Her şeyin Allah'tan geldiğini biliyoruz ve 

unutmuyoruz…
*************************
Vakfıkebir'de barınak yapan kazanır…
Vakfıkebir'de sokak hayvanlarını rahat 

ettirmek adına yapılacak olan barınak 

onları kurtarır…
Hem sokak hayvanları huzura kavuşacak 

hemde insanlarımız…
Vakfıkebir'de problem olmaya devam 

ediyor ve hiç kimse rahat değil…
Sorun varsa çözülmeli, sorun yok 

deniliyorsa açıklama yapılmalı…
*************************
Vakfıkebir'de işgaliye kalkmalı…
Marketler ve diğer yerler için kaldırımı/yolu 

kapatan işgal eden yerlerin işgaliyeleri 

kalkmalı…
Vakfıkebir'de vatandaşlar 

kaldırımlardan/yollardan yürümez hale 

geldi…
Büyük marketlerin bazıları kaldırımları 

işgal ediyor, kamyonla malzeme geldiğinde 

de yollar kapanıyor. İnsanlar 

kaldırımlardan/ yollardan geçemez hale 

geliyor…
Belediyeye bir ücret karşılığında işgaliye 

yatırılıyor…
Onlar da istediği gibi kullanıyor…
Ama insanlar bu durumdan rahatsız…
Kaldırımlarda/yollarda yürüyemez hale 

geldiklerini sürekli dile getiriyorlar.

VAKFIKEBİR 'DE BİR İLKE İMZA ATTILAR
Öğrenciler DNA (Deoksiribonükleik++ asit) Eğitim Kiti sayesinde kendi hücre çekirdeklerini çıkararak kolye yaptılar. 

V
akfıkebir Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi 
öğrencileri, Biyoloji 

dersinde Eğitim Kiti 
sayesinde yaptıkları deneyle 
DNA moleküllerini çıkararak 
kolye yapıp boğazlarına 
astılar.
Bir canlıyı oluşturan tüm 
bilgiler DNA molekülünde 
kayıtlıdır. DNA molekülü 
hücre çekirdeğinde bulunur 
ve tüm proteinlerin oluşumu 

için gerekli bilgileri kodlar. 
DNA'nın boyutu nanometre 
ile ölçülür. Nanometre 
metrenin milyarda biri 
olduğundan DNA çıplak gözle 
görülemez. Yıllardır okullarda 
DNA konusu teorik olarak 
anlatılır. Dolayısıyla 
öğrenciler tarafından 
anlaşılmaz. Tek bir DNA 
hücresi çıplak gözle 
görülemez ama çok sayıda 
hücre izole edildiğinde artan 

hücre nedeniyle DNA pamuk 
ipliği şeklinde çıplak gözle 
görülebilmektedir. Bu deney 
sayesinde öğrenciler Gen 
Mühendisliği ve Biyoteknoloji 
gibi alanların temelini 
oluşturan DNA molekülünün 
yapısı hakkında bilgi sahibi 
oldular. Daha sonra da 
tükürük örneği vererek kendi 
DNA'larını çıkarıp kolye 
şeklinde boğazlarına astılar.
“ABİYOTİK EĞİTİM 

KİTLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ”
Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi Öğretmeni Yasemin 
Tosun : "Gençleri yaratıcılığa, 
yaparak ve kavrayarak 
öğrenmeye teşvik etmek 
geleceğimiz açısından 
oldukça önemlidir.  
Uygulamalı eğitim-öğretimin 
kalıcılığı ve her öğrencinin 
kendi başına 
uygulayabilmesinin olumlu 
katkısı oldukça yüksektir. Bu 
doğrultuda Abiyotek 
tarafından hazırlanan çeşitli 
deney setleri (DNA eğitim kiti, 
Şeker eğitim kiti, pH eğitim 
kiti, Enzim eğitim kiti, Klorofil 
eğitim kiti) ve sunulan eğitim 
ile öğrencilerimiz Gen 
mühendisliği ve Biyoteknoloji 
gibi alanlarda,  her gün 
karşılaştığımız çeşitli 
maddelerin kimyasal 

karakterleri hakkında bilgi 
sahibi olurken aynı zamanda 
öğrencilerde erken yaşlarda 
glisemik indeks ve şeker 
bilinci oluşacaktır. Öğrenciler 
ilgi çekici ve eğlenceli bir 
şekilde yaptıkları deneyler ile 
ezberci eğitim yerine yaparak 
ve kavrayarak öğrenmeye 
alışacaktır.

DEPREMZEDELER TRABZONSPOR'LA MORAL BULDU
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen illerden Trabzon'a gelen depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla
Ataman, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Trabzonspor-Adana Demirspor maçına davet edilen yaklaşık 250 depremzedeyi karşılaşma öncesi ziyaret etti. 

B
u akşam Akyazı 
Stadyumu'nda 
oynanan Trabzonspor-

Adana Demirspor maçının 
çok özel misafirleri vardı. 

Gençlik Spor İl 
Müdürlüğünün daveti üzerine 
maça gelen, aralarında 
çocukların da olduğu 
yaklaşık 250 depremzede, 

ellerinde Türk bayrakları ve 
üzerlerinde Trabzonspor 
formasıyla renkli görüntüler 
oluşturdu. Trabzon'a gelen 
depremzedeleri ilk günden 
itibaren konaklama 
merkezlerinde ziyaret ederek 
yalnız bırakmayan 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Atilla Ataman, 
stadyumda da misafirlerle 
özel olarak ilgilendi. 
Bulundukları tribünde ziyaret 
ettiği depremzedelerle maç 
başlayana kadar sohbet 
eden Ataman, bir istekleri 
olup olmadığını sordu. 
Başkan Vekili Ataman daha 
önce de Trabzonspor-Basel 

maçında Büyükşehir'in 
locasını depremden 
etkilenen şehirlerden 
Trabzon'a gelen çocuklara 
tahsis etmişti.  
“BAŞKAN 
ZORLUOĞLU'NUN 
SELAMINI İLETTİ”
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi olarak depremin 
yaralarını sarmak için tüm 
güçleriyle çalıştıklarını 
belirten Başkan Vekili 
Ataman, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Zorluoğlu; 
Kahramanmaraş, Elbistan, 
Gaziantep, Hatay arasında 
adeta mekik dokuyarak 

depremzedelerin sıkıntılarıyla 
ilgileniyor. Biz de depremin 
ardından Trabzon'a yerleşen 
kardeşlerimizi bir an olsun 
yalnız bırakmıyoruz. 
Talepleriyle, sıkıntılarıyla 
yakından ilgileniyoruz. Bu 
akşam da Gençlik Spor İl 
Müdürlüğümüzün davetlisi 
250 vatandaşımızı maç 
izleyecekleri tribünde ziyaret 
ettim. Trabzon'da olmaktan 
çok mutlu olduklarını görünce 
biz de mutlu oluyoruz. 
Kendilerine Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Murat 
Zorluoğlu'nun selamlarını 
ilettim” ifadelerini kullandı.



V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta ziyaret sırasında 

yaptığı açıklamada; “Gündeme 
taşıdıkları konularla Bölgenin 
ve Vakfıkebir'in gelişip 
kalkınmasında kendilerinin 
destekçisi olan Büyükliman 
Postası Gazetesi'nin 20. 
kuruluş yıl dönümünü canı 
gönülden kutladığını dile 
getirdi. Kurulduğu günden bu 
yana tarafsız ve ilkeli yayıncılık 
anlayışıyla çalışan Büyükliman 
Postası Gazetesi Bölgenin ve 

Vakfıkebir'in göz bebeği yayın 
organlarından biri olduğunu 
aktaran Başkan Balta, 
“Büyükliman Postası Gazetesi, 
meslek ilkelerinden ödün 
vermeden objektif haberciliği ile 
bölgemizin ve ilçemizin 
güvenilir ve güçlü sesi olmayı 
başarmış bir gazetemizdir. 20 
yıldır bölgemizde tarafsız bir 
şekilde gerçekleri yazmaktan 
vazgeçmeyen, Büyükliman 
Postası Gazetesi'nin kuruluş yıl 
dönümünü tebrik ederim.  
Basın kuruluşları toplumu 

bilinçlendiren, ülkenin 
büyümesi ve gelişmesinde 
büyük bir role sahiptir. 
Büyükliman Postası 
Gazetesi'nin de bu bilinç ve 
anlayış içerisinde 20 yıldan bu 
yana yapmakta olduğu faydalı 
ve başarılı hizmetlerin artarak 
devam edeceğine yürekten 
inanıyorum. Kuruluşundan bu 
yana bölgemizde kamuoyuna 
en sağlıklı bilgiyi en hızlı 
şekilde ulaşmasını sağlayan, 
yenilikçi, dinamik, saygın ve 
cesur gazetecilik rotasında 

durmadan 
ilerliyorsunuz dedi.”
“20 YILLIK YAYIN 
SERÜVENİNİZ 
BİZLERİ 
GURURLANDIRMAK
TADIR”
Başkan Muhammet 
Balta sözlerine şöyle 
devam etti; “İleri 
demokrasilerin 
vazgeçilmez 
kurumlarından olan 
basın ve medya 
kuruluşları, toplumun 
gözü, kulağı ve sesi 
olmakla kalmayıp; 
aynı zamanda 

devletle toplum arasında köprü 
görevi gören önemli birer sivil 
toplum örgütleridir. Bu 
çerçevede; Vakfıkebir'de 
gazetecilik mesleğine yakışır 
habercilik anlayışını başarıyla 
temsil eden Büyükliman 
Postası Gazetesi'nin 20 yıllık 
yayın serüveni bizleri 
gururlandırmaktadır. 
Büyükliman basınının gerek 
kamuoyu oluşturmada, gerekse 
kamu adına görevlerini yerine 
getirirken ilkeli ve objektif 

duruşunu devam ettirmesi en 
büyük dileğimizdir. Sosyal ve 
kültürel yaşantısında 
halkımızın duygularına 
tercüman ve düşüncelerine ses 
olması büyük bir başarıdır. 
Kuruluşundan bu yana 
bölgemiz basın sektörüne 
öncülük eden ve sıra dışı 
haberlerle okura farklı bir 
habercilik anlayışı yaşatan 
Büyükliman Postası Gazetesi, 
saygın ve cesur gazetecilik 
rotasında durmadan ilerliyor.  
Çağın en dinamik 
mesleklerinden birisinin de 
gazetecilik olduğunu 
unutmayalım. Bu mesleğin de 
insanlara haber ve bilgi 
sağlamak gibi çok yönlü bir 
görevi olduğunu ifade etti.
“EMEĞİ GEÇENLERİ VE 
GAZETE ÇALIŞANLARINI 
KUTLARIM”
Başkan Muhammet Balta, 
“Basın kuruluşları toplumu 
bilinçlendiren, ülkenin 
büyümesi ve gelişmesinde 
büyük bir role sahiptir. 
Gazetenizin de bu bilinç ve 
anlayış içerisinde 20 yıldan 
buyana yapmakta olduğu 

faydalı ve başarılı hizmetlerinin 
artarak devam edeceğine 
yürekten inanıyorum. Tüm 
kesimlere tarafsız kalarak 
doğru ve ilkeli habercilikten 
asla ödün vermeyen 
Büyükliman Postası Gazetesi, 
20 yıllık süreçte çok zorlu 
koşullarda halkın sesi ve nefesi 
olma çabasının içindedir.  
Büyükliman bölgesinde yerel 
basın olarak pek çok konuya 
öncülük yaparak ilklere imza 
atmış ve halkın yararını 
gözeterek tutarlı yayınlarıyla 
her kesimin haklı beğenisini 
kazanan Büyükliman Postası 
Gazetesi'nin 20. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle başta 
merhum Ekrem Kamburoğlu 
ağabeyimiz olmak üzere tüm 
emeği geçenleri ve gazete 
çalışanlarını kutlar, başarılarla 
dolu nice yıllar dilerim” 
ifadelerine yer verdi.
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Başkan Muhammet 
Balta'ya nazik ziyaretleri ve 
düşünceleri için teşekkür etti.

Büyükliman
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Toplum için Adalet

Öyküye göre, 'Prusya Kralı II. 

Frederick 1750 yılında 

Postdam'dan geçerken, bir 

yeri çok beğenir ve 

adamlarına orada kendisine 

bir saray yapmaları emrini 

verir. Kralın adamları 

gösterilen yere gidince, saray 

yapılacak yerde bir değirmen 

olduğunu görürler. Saray için, 

o değirmenin oradan 

kaldırılması gereklidir. Bunun 

üzerine gidip değirmenin 

kapısını çalarlar. Karşılarına, 

değirmenin sahibi yaşlı adam 

çıkar. Kralın adamları yaşlı 

değirmenciye, kralın değirmeni 

satın alacağını söyleyip kaç 

para istediğini sorarlar. Fakat 

değirmenci satmayı kesin bir 

dille reddeder. Değirmen için 

ederinin çok üstünde teklif 

yapılsa da çabaları boşunadır.

Adamları kralın yanına döner 

ve durumu krala anlatırlar. 

Kral, adamlarını geri çeviren 

değirmenciyle bir de kendisi 

konuşmak ister. Yaşlı 

değirmenci kralın huzuruna 

çağrılır. Sorarlar anlatır;

“Değirmen bana atadan kaldı, 

ben de onu çocuklarıma 

bırakacağım”. Kral için bile 

olsa, değirmen satılık değildir. 

Fakat kral da kararlıdır;

Kral, Unutma ki ben Kralım, 

inat etme” istesem değirmenini 

para vermeden de alabilirim 

deyince, Değirmenci buna 

karşılık o unutulmaz cevabı 

verir: 

“Asıl sen unutma! Berlin'de 

hakimler var. Alamazsınız. 

Hiçbir güç, hiçbir siyaset, 

hiçbir iktidar Kral bile olsa 

adaletten üstün değildir.”

Bu 'haddini bilmez' söze karşı 

tüm gözler krala çevrilir, çok 

hiddetleneceği düşünülür. 

Fakat o, bu sözden hoşnut 

olur. Zira mahkemeleri ıslah 

etmek için öteden beri çok 

çalışmaktadır ve çabalarının 

meyvelerini verdiğini görmek 

onu mutlu eder. Krala karşı 

bile olsa, mahkemelerin 

adaletine güvenilmektedir. 

Bunun üzerine kral tarihe 

geçen şu sözünü söyler:

“Hiçbir güç, hiçbir siyaset, 

hiçbir iktidar kral bile olsa 

adaletten üstün değildir. Hiç 

kimse adaletin üstüne 

çıkamaz.”

Kral II. Frederick, Prusya 

Krallığı ayakta kaldıkça, bu 

değirmenin korunmasını ister. 

Değirmenin yanına sarayını 

yaptırır. Uzun yıllar burada 

kalan kralın bir keresinde 

şöyle dediği söylenir: “Adalet 

bana her sabah, sıcak bir 

ekmek kokusuyla gelirdi.”

Berlin'in gösterişinden uzak, 

sakin olan bu saray, uzun 

yıllar yazlık olarak 

kullanılmıştır. Bu meşhur öykü, 

gerçek midir değil midir 

bilinmez, fakat II. Frederick; 

bilgiye, fikre ve adalete önem 

veren bir kraldı. Prusya'nın bir 

hukuk devleti haline gelmesini 

istiyordu. Bunun için de, 

güçlünün değil, haklının 

mahkemelerde galip gelmesi 

gerektiğine inanıyordu ve 

şöyle diyordu: “Mahkemeler 

konuşmalı, krallar sessiz 

kalmalı.”

O değirmen, hala bir adalet 

simgesi olarak orada, sarayın 

yanında duruyor. Bugün 

Almanya'da insanlar, rahatlıkla 

'Berlin'de hakimler' var 

diyebiliyor. Halen, Potsdam'da 

Sanssouci Sarayı ile bu 

değirmen yan yanadır.

Bu öyküden de anlaşılacağı 

üzere bir ülkede, şehirde, 

köyde veya kasabada 

adaleti tahsis etmek 

öncelikleo bölgenin yönetici 

ve idarecilerine 

düşmektedir. Üzerlerinde 

yöneticilerin ağır baskılarını 

hisseden hâkim ve 

savcılardan bağımsız karar 

vermelerini beklemek onlara 

büyük haksızlık olur. Bazen bir 

veya birkaç kişinin çıkarlarını 

korumak yöneticiler ve 

idareciler için kısa vadede 

kazanç gibi görünebilmektedir 

ancak bu davranışlarla halkın 

içine atılan şüphe tohumları 

adalete güvensizlik olarak geri 

dönecektir ki bu da uzun 

vadede büyük kayıptır. 

Diğer yandan bu durumun 

hakimler ve savcılar 

üzerindeki sorumluluğu 

kaldırmadığı da bir gerçektir. 

Yapılan yargılama ya da 

soruşturmanın adil bir şekilde, 

hak ve adalet neyi 

emrediyorsa ona göre 

yapılması gerektiği temel 

düşünce olduğu gibi bazen 

uygulanacak etkili bir 

tedbirin verilecek cezadan 

çok daha caydırıcı 

olabileceği de 

unutulmamalıdır. Aksi 

durumda yine insanların 

adalete olan güveni ve inancı 

sarsılacaktır. 

Adalet toplumun 

oksijenidir; adalet 

olmazsa toplum nefes 

alamaz, gelişemez.

“Toplum İç�n
Adalet”

Av. Gürbüz KAMBUROĞLU

HUKUKTA BU HAFTA

avukatgurbuzkamburoglu
www.gurbuzkamburoglu.av.tr

avgurbuz@gurbuzkamburoglu.av.tr

“20 YILLIK YAYIN SERÜVENİNİZ BİZLERİ GURURLANDIRMAKTADIR”
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Büyükliman Postası Gazetesini ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu nezdinde gazetenin 20. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.

ULUDÜZ ADAYLIK
İÇİN MÜRACAAT ETTİ

Vakfıkebir ilçemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan işadamı Emin Uludüz,
yapılacak olan genel seçimler için milletvekilliği aday adaylığı müracaatında bulundu. 

akfıkebir ilçemizin 

Vyetiştirdiği önemli 
değerlerden biri olan 

işadamı Emin Uludüz, 
yapılacak olan genel seçimler 
için milletvekilliği aday adaylığı 
müracaatında bulundu. 
Vakfıkebir ilçemizde 
esnaflıktan yetişen, siyasi parti 
ilçe başkanlığı görevi ve 

Trabzon Ticaret Sanayi 
Odasında önemli görevlerde 
yer alan Siyasi anlamda güçlü 
bir isim olan Emin Uludüz, 14 
Mayıs 2023 tarihinde 
yapılacak olan genel 
seçimlerde Trabzon 
Milletvekilliği için aday adaylığı 
müracaatında bulundu. 
Vakfıkebir Cumhuriyet Halk 

Partisi'nin önemli isimlerinden 
biri olan Emin Uludüz, ilçenin 
ve bölgenin sevilen önemli 
işadamlarının başında geliyor. 
Millet İttifakının değer verdiği 
İşadamı Emin Uludüz, 
Cumhuriyet Halk Partisinden 
Trabzon Milletvekilliği için aday 
adaylığı başvurusunda 
bulundu. 

ZAYİ İLANI
İstiklal Savaşı Gazisi dedem Yusuf Birinci’ye ait İstikalal Savaşı Beratı kaybolmuştur. Yenisini
çıkaracağımdan dolayı eskisi hükümsüzdür.                                Abdulmutalip Birincioğlu
 Büyükliman Mah. Vakfıkebir

V
akfıkebir İlçe Tarım 
Orman Müdürü Remziye 
Kuleyin konu ile ilgili 

olarak yaptığı açıklamada; 
“Çevre ülkelerde ortaya çıkan 

Şap Hastalığı sonucu, 
hastalığın ülkemize 
sıçramasının engellenebilmesi 
için sahada titizlikle yürütülen 
çalışmalar neticesinde, SAT-2 
serotipi şap hastalığını taşıyan 
vakalar tespit edilmiştir. 
Hâlihazırda hastalık görülen 
ülke genelindeki 8 işletmede 
kordon-karantina dâhil olmak 
üzere tüm tedbirler alınmıştır. 
Şap Enstitü Müdürlüğümüz 
tarafından yürütülen çalışmalar 
neticesinde ise SAT-2 
serotipine karşı aşı üretilmiş ve 
9 Mart 2023 tarihi itibarıyla 
kullanıma hazır hale 
getirilmiştir. Bu gelişmeler 
üzerine toplanan Ulusal 
Hastalık Kontrol Merkezi 
tarafından hastalığın 

yayılmasını önleyici tüm 
tedbirler alınmış olup, kesim, 
ithalat ve ihracat amaçlı yapılan 
sevkler dışında, şap hastalığına 
duyarlı tüm hayvan hareketleri 
(il içi ve il dışı) ilkbahar şap 
aşılama kampanyası süresince 
ülke genelinde durdurulmuştur. 
SAT-2 serotipi şap hastalığına 
ilişkin tüm gelişmeler ilk andan 
itibaren Bakanlığımızca 
yakından takip edilmekte olup 
gerekli tüm önlemler 
alınmaktadır. Ülkemizde ilk defa 
görülen bu serotipe karşı 
ivedilikle aşı üretimini 
tamamlayan Bakanlığımız, 
büyükbaş hayvan varlığımızın 
tamamının aşılanması için 
gerekli çalışmaları süratle 
yürütmektedir dedi. 

ŞAP HASTALIĞINA DİKKAT
Vakfıkebir İlçe Tarım Orman Müdürü Remziye Kuleyin, Şap hastalığı görülen ülke
genelindeki 8 işletmede kordon-karantina dâhil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır dedi. 



İ
stiklal Marşımızın Kabulünün 
102. Yıldönümü dolayısı ile 
düzenlenen programına 

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, İlçe 
Emniyet Müdür Vekili Merthan 
Çelikdağ, İlçe Jandarma 
Komutanı J. Ütğm. Mert 
Oğuztarhan, Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın, daire amirleri, okul 
müdürleri, siyasi parti ilçe 
başkanları, öğrenciler ve veliler 
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması ile başlayan 
törende günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı 
Cumhuriyet İlkokul/Ortaokul sınıf 
öğretmeni Özlem Uslu Coşkun 
yaptı. Mumcu konuşmasında;  
İstiklal marşımızın kabulünün 
102.yılını kutluyoruz. Vatan ve 
Millet sevgisinin, bağımsızlık ve 
hürriyet aşkının en güzel ifadesi 
olan İstiklal Marş'ımızı bize 
armağan eden milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla 
anıyoruz dedi.
İSTİKLÂL MARŞI'NI SEVMEK, 
ÜLKEMİZİ SEVMEKTİR
Sınıf Öğretmeni Özlem Uslu 
Coşkun yaptığı konuşmada, 
“Bayrağımız ve onun hürriyetini 
ebedileştiren İstiklal Marşımız; 
milletimizin ruhunu, tarihini ve 
ideallerini aksettiren ölmez bir 
şaheserdir. İstiklâl Marşı'nı 

sevmek, ülkemizi sevmektir, 
İstiklal Marşı'nı coşkuyla 
söylemek, ülkemize sahip 
çıkmaktır, İstiklâl Marşı'nı vakur 
bir şekilde okumak, 
bağımsızlığımıza sahip 
çıkmaktır. Bağımsızlığınıza 
sahip çıkmak ise, onurumuza 
sahip çıkmaktır. İstiklal Marşı'nı 
anlayabilmek için, Mehmet Akif'i 
iyi bilmek, onun bütün yönleriyle 
şahsında topladığı “milli 
mücadele ruhunu” yakından 
tanımak, bu ruhu, hakkı ile 
hissetmek gerekir. Mehmet Akif 
milli bir şair, ideal bir öğretmen, 
branşına hâkim bir veteriner, 
cesur bir gazeteci, Kurtuluş 
Savaşı'nda iyi bir asker, Türk 
gencine ufuk çizen fikir adamı 
bir politikacı, bir gönül insanı, 
hayatı vatan hasreti ile biten ve 
vefa beklediği gözlerden cefa 
çeken bir garipti. Hayata veda 
edeceği anda ''Hocam kalk, bir 
İstiklal Marşı daha yaz ki 
kıymetini anlasınlar.'' diye 
haykıran talebesine “Allah bir 
daha bu millete İstiklal Marşı 
yazdırmasın.” diyen kutlu bir 
vatanperverdir o. Ve Mehmet 
Akif, vatanın geleceği olan 
sizlere olan inancıyla da, 
bundan sonra sonsuza kadar 
Türk bayrağına ve Türk milletine 
yok olma, yere düşme, 
yeryüzünden silinme şeklinde bir 

tehlike yoktur. Türk bayrağı 
ezelden beri hür yaşamıştır, 
bundan sonra da hür yaşamak 
hakkıdır. Hakk'a tapan Türk 
milleti de istiklali hak etmiştir, 
anlamına gelen İstiklal Marşı'nın 
şu son dizelerini yazmıştır: 
“Dalgalan sen de şafaklar gibi 
ey şanlı hilâl! Olsun artık 
dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok 
izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, 
bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, 
Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.” 
Konuşmamın sonunda hem bu 
yüce destanı yazan ustayı, hem 
de bu destanı yazdıran sayısız 
kahramanı rahmetle anıyor ve 
şanlı bayrağımızın göklerde, 
İstiklal Marş'ımızın dillerde, 
vatan sevgisinin iman dolu 
göğsümüzde ebediyen var 
olmasını diliyorum dedi.
Günün anlamını belirten 
konuşmanın ardından 
öğrencilerin Şiir, Oratoryo, 
Tiyatro ve öğrencilerin gösterileri 
ile devam etti. Program hafta 
dolayısı ile düzenlenen Resim, 
Şiir ve kompozisyon 
yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilere ödüllerinin 
verilmesinin ardından sona erdi.

Büyükliman
Postası 4

Osman KOYUNCU

KUTSAL METİNLEREDE GÖRÜNEN ZAHİRİ ZITLIKLAR
uran veya hadis okurken bazen 

Kbirbirine zıt gibi görünen ayet ve 

hadislerle karşılaşırsınız. Bazıları 

ya kasıtlı veya bilmeyerek bu konuları 

kafalarına takıp kurcalıyorlar. Kuran'da 

muhkem ayetler vardır, yani ayetlerin 

manasını herkes anlar, yanlış anlamalara 

mahal kalmaz, fazla yorum gerektirmez. 

Allah'ın birliği, Hz. Muhammed'in (asm) 

Allah'ın elçisi olduğunu anlatan ayetler gibi. 

Doğuda batıda Allah'ındır. Nereye 

dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır gibi 

ayetlere müteşabih ayetler denir, kişilere 

göre bu ayetlerin manaları farklı 

yorumlanabilir. Bu farklı yorumlar 

hadislerde de oluyor, âlimler bunların 

manasını tevil ediyor. Müteşabih ayetlerin 

gerçek manasını tam olarak Allah bilir, 

fakat dinî konularda derinleşmiş âlimlerde 

bu konuları yorumlar ve Kuran ve 

hadislerin güncelliğini gösterirler.

   İslam, akıl ile nakil (ayetler ve hadisler) 

zıtlaştıkları zaman, akla uyun, nakli tevil 

ediniz yorumlayın der. Fakat o aklın gerçek 

akıl olması gerektiğini vurgular. Bu durum 

İslâm'ın güzelliklerindendir. Allah 

düşüncelerin önünü açıyor, tefekkür edip 

yorum yapmamızı, geniş ve değişik 

düşünmemizi istiyor. Her ilim adamı farklı 

düşünür, biri diğerine tabi olmak zorunda 

değildir. Taklit kelimesi ile kilit kelimesi aynı 

kökten gelir, birbirlerini taklit edenler 

kafalarını kilitlerler, artık daha farklı 

düşünemezler, bunlara mukallit denir. 

Mukallitler hiçbir şey üretemezler. 

Osmanlılın son dönemlerinde âlimlerin 

çoğu birbirini taklit ederek, yazılan aynı 

eserlere yüzlerce şerhler yazdılar derin 

düşünceye dayalı müstakil eserler 

veremediler, onun için koca Osmanlı 

dağıldı. Osmanlının dağılmasının asıl 

nedeni ilimdeki gerilemedir, diğer sebepler 

bahanedir.  İlmem gelişmek için siyaset 

yolu ile dine hizmetten vazgeçilmeli, okul, 

kışla ve camilere siyaset sokulmamalı. 

Eğitimde, sevgi ile akıl ve kalplere inilmeli, 

ülke huzura kavuşturulmalıdır. 

   Allah, ilme teşvik etmek ve düşüncenin 

yolunu açmak için bu ayetleri indirdi. İlim 

bir dürbün olsun, onunla maddî ve manevî 

âlemin en uzak köşelerini görelim, farklı 

yorumlar yapalım diye. Müteşabih 

ayetlerde(çeşitli yorum isteyen ayetlerde), 

ayet haktır ve Allah'ın murat ettiği manada 

haktır demelidir. Bir âlim bence Allah'ın 

irade ettiği mana şudur, başka bir âlim 

muradı İlahî budur diyebilir, bu onların en 

tabi hakkıdır. Bir velinin sözünde 70 mana 

olabilir derler. Ayetlerde ve 

Peygamberimizin sözünden de yüzlerce 

mana çıkarılabilir Yorum farklılıkları ilmin 

güzelliğindendir, bir bahçede ne kadar fazla 

çeşitli renklerde çiçekler bulunursa o bahçe 

o kadar güzel olur. Bir âlim bu konuyu 

yorumlar ve kendi anladıkları ile amel 

edebilir. 

İstiklal Marşımızın Kabulünün 102. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
dolayısıyla, Vakfıkebir Cumhuriyet İlkokul/Ortaokul Salonunda program düzenlendi.

HABER

İSTİKLAL MARŞI'NI SEVMEK,
ÜLKEMİZİ SEVMEKTİR

BAŞKAN ZORLUOĞLU ŞEHİR ŞEHİR
GEZEREK DEPREMZEDELERLE BULUŞUYOR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, depremin ilk gününden itibaren Bölge Koordinatörü
olarak görev yaptığı Kahramanmaraş ve Elbistan'daki çalışmalarına devam ederken, depremden etkilenen
diğer şehirleri ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor. Yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren Başkan
Zorluoğlu, Gaziantep ve Hatay'daki depremzedelerle de bir araya gelerek taleplerini dinledi.  

B
ölge koordinatörü olarak 
görev yaptığı 
Kahramanmaraş ve 

Elbistan'daki çalışmaları her 
kesim tarafından takdir edilen 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, 
depremzedelerin rahat etmesi 
için tüm imkânlarını seferber 
etmeye devam ediyor. Vaktinin 
büyük bölümünü görev alanı 
olan Kahramanmaraş ve 
Elbistan'daki çalışmalara ayıran 
Başkan Zorluoğlu, eşi Sevcan 
Zorluoğlu ile birlikte diğer 
şehirlerdeki depremzedeleri de 
ihmal etmiyor. Nerede bir 
depremzede varsa, orada 
olmaya özen gösteren Başkan 
Zorluoğlu ve eşi Sevcan 
Zorluoğlu, Gaziantep ve Hatay'ı 
da ziyaret etti.  
“ÇALIŞMALAR MASAYA 
YATIRILDI”  
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu 
çalışmaları kapsamında AK 
Parti Yerel Yönetimler Başkanı 
Mehmet Özhaseki'nin 
Başkanlığında 
Kahramanmaraş'ta 
gerçekleştirilen Koordinasyon 
Toplantısı'na katıldı. Toplantıda 

Kahramanmaraş başta olmak 
üzere depremin vurduğu illerde 
ilk andan itibaren belediyelerin 
ne tür çalışmalar yürüttüğü ve 
bundan sonraki dönemde neler 
yapılacağı masaya yatırıldı. 
“HATAY'DA AFET 
KOORDİNASYON 
TOPLANTISINA KATILDI”
Daha sonra Gaziantep ve 
Hatay'a giden Başkan 
Zorluoğlu, oradaki 
depremzedeleri ziyaret ederek, 
taleplerini dinledi. Başkan 
Zorluoğlu daha sonra İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ve 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
başkanlığında Hatay Afet 
Koordinasyon Merkezi'nde 
gerçekleştirilen Afet 
Koordinasyon ve 
Değerlendirme Toplantısı'na 

katıldı.   
“BAYRAKLAR DİKKAT 
ÇEKTİ” 
Geç vakte kadar Hatay'da 
çalışma yürüten Başkan 
Zorluoğlu, gecenin ilerleyen 
saatlerinde Siirt Belediyesi 
şantiyesinde kurulan Trabzon, 
Denizli ve Bilecik 
belediyelerinin ortak kullanım 
alanında Siirt Valisi Osman 
Hacıbektaşoğlu ile bir araya 
geldi. Belediyelerin ortak 
yürüttükleri çalışmaların 
değerlendirildiği görüşme 
sırasında, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi çalışanlarının 
konaklama yerlerine astıkları 
Türk bayrağı ve şampiyon 
Trabzonspor bayrağı dikkat 
çekerken, bir süre sohbet 
konusu oldu.

17.03.2023

Özlem Uslu COŞKUN
Sınıf Öğretmen�
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BEŞİKDÜZÜ'NDE İLYAS AL KAZANDI
Beşikdüzü Ziraat Odası seçimlerinde mevcut Başkan İlyas Al yeniden başkanlığa seçildi. İki adayın
yarıştığı seçimler sonucunda İlyas Al 20 oy alarak başkan seçilirken diğer aday Sabri Taşdemir 14 oy aldı.  

GÖNÜLLERE DOKUNMAYA
DEVAM EDİYORLAR
Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev
yapan gençlik liderleri ve gönüllü gençler gönüllere dokunmaya devam ediyor.

D
epremden etkilenen 
illerden Vakfıkebir 
ilçemize gelen 

misafirlerimizin çocuklarına 
yönelik çeşitli etkinlikler 
Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi 
Müdürlüğü personelleri yalnız 
bırakmıyorlar. Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürlüğü 
tarafından Gençlik Çalışanları 
ve Gönüllü Gençler tarafından 
organize edilen çocuk 
şenliğinde misafirlerimiz 
doyasıya vakit geçirdiler.
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan ve Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürü Yunus Ali 
Civil etkinliğe katılarak bu 

anlara tanıklık ettiler. Müdür 
Yunus Ali Civil, "Belirli 
zamanlarda bu etkinliklerimiz 
devam edecek, tüm 
misafirlerimizi Gençlik 
Merkezimize davet ediyoruz." 

ifadelerini kullandı. Ayrıca 
kurumumuzun resmî 
Instagram hesabında ise 
etkinliğe özel olarak yapılan 
video izlenme rekoru kırmıştır 
dedi.

17.03.2023

lyas Al başkanlığında 

İoluşturulan listede; 
Gürer Baykan, Şenol 

Demirci, Hüseyin 
Demirbaş, Ali Atalar, İsmet 
Ateş, Ahmet Gören, Özdinç 
Öncü, Mehmet Uzun, 
Aydın Turgut, Yakup Kırcı, 
Mehmet Turgun, Sadık 
Yayla, Ömer Kılıç, Zeki 
Dinçer, Bekir Karagöz ve 
İsmail Kandemir yer aldılar. 
Beşikdüzü Ziraat Odası 
Yönetim Kurulu ise şu 
isimlerden oluştu; İlyas Al, 
İsmet Ateş, Ali Atalar, 

Gürer Baykan, Hüseyin 
Demirbaş, Şenol Demirci 
ve Ahmet Gören.
Yeniden seçimi kazanarak 
Beşikdüzü Ziraat Odası 
Başkanlığı görevine 
seçilen İlyas Al, kendisine 
güvenerek destek veren 
herkese teşekkür etti. İlyas 
Al, “Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonrada 
çiftçilerimize yeni projelerle 
en iyi hizmeti verebilmek 
için tüm gücümüzle 
çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi.

İLKER MUTLU'LUĞU YAKALADI

iresun İli eşraflarından 

GAyşe ve Sabri Güler'in 
oğulları Vakfıkebir İlçesi 

Halk Bankası Müdürü İlker Güler 
hayatını Giresun ilinden Sevim 
ve Harun Öztürk'ün kızları Mutlu 
ile birleştirdi. Vakfıkebir 
Uygulama Otelinde düzenlenen 
nikah töreninde çiftlerin 
nikahlarını Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta kıydı. 
Her iki aile mensuplarının ve 
arkadaşlarının katıldıkları nikah 
töreninde Mutlu ile İlker evliliğe 
adımı attılar. Çiftlere bu nikah'ın 
sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

AKSOY, BAŞVURUYU YAPTI
Ferhat Aksoy, 2023 Türkiye Genel Seçimleri kapsamında 28. Dönem Milletvekili
adayı olmak için adaylık başvurusunu AK Parti Trabzon İl Başkanlığına yaptı. 

ksoy şöyle devam etti; 

AÖncelikle asrın felaketi 
olarak nitelendirilen 6 

Şubat günü meydana gelen 
Kahramanmaraş merkezli 
depremlerde ve bugünlerde 
yaşanan sel felaketinde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza 
Allahtan rahmet yakınlarına 
başsağlığı yaralılara acil şifalar 
diliyorum. Milletimizin başı sağ 
olsun. 
1990 yılında Trabzon'da dünyaya 
geldim. KTÜ Bilgisayar 
Programcılığı üzerine eğitim 
hayatımı tamamladıktan sonra 
Ticarete olan ilgimden dolayı 
birçok farklı alanda ticaretle 
uğraştım. 
Halen aktif olarak devam eden 
şirketlerimiz bünyesinde birçok 
kişiyi istihdam ettirmekteyim. 
Aktif siyasette bazı önemli 
görevlerde bulundum. Birçok sivil 
toplum kuruluşunda ve sosyal 
sorumluluk projelerinde gerek 
üye gerek yönetici gerekse 
gönüllü olarak görev aldım. 
Trabzonspor sevdalısı, 
Karadeniz kültürü aşığı ve bu 
kültürü gerek yöresel müzik 
icrasıyla gerek yöresel 
oyunlarıyla, tam manasıyla zevk 
alarak yaşayan bir kişiyim. 
Karadeniz'in ta kendisiyim. Evli 
ve bir çocuk babasıyım. Aslında 
ben kimim biliyor musunuz? 
Hayatında hiçbir şeyi kolay 
kazanmamış her şeye bedel 
ödemiş her bedelden bir ders 
çıkarmış ve hiçbir zaman 
vazgeçmemiş bir kardeşinizim. 
Hani adımda Ferhat ya ismimle 
büyüdüm diye düşünüyorum. 
Daha önce Sayın 
Cumhurbaşkanımız söylemişti ya 
“kader gayrete aşıktır” sanırım 
benim için söylemiş. İşte bu 
yüzden dert etmiyor, zevk alıyor 
ve sürekli gayret ediyorum. 

Hayatımın hiçbir döneminde 
birileri beni beğensin diye hesap 
yapmadım. Tek yaptığım hesap 
topluma daha fazla faydalı 
olmak. Biraz önce kendimi 
tanıtırken evliyim birde çocuk 
babasıyım dedim. Allah herkese 
iyi bir iş iyi bir eş nasip eylesin. 
Mutlu ve huzurlu bir yuva gibisi 
yok. Ancak; evlatlarımızın 
geleceğini düşünmek hepimizin 
ortak sorunu. Gelecek nesillere 
Huzurun, Barışın, Sevginin ve 
Güvenin hakim olduğu bir ülke 
bırakabilmek hepimizin ortak 
hedefidir diye düşünüyorum. 
Siyasi konularda ve devlet 
meselelerinde yeterli bilgisi 
olduğunu iddia eden herkesin 
siyasi arenada bu çabayı 
göstermesi gerektiğine 
inanıyorum. Bu vesileyle 
ülkemizin kaderini belirleyecek 
olduğuna inandığım 14 Mayıs 
2023 seçimleri için “Doğdu 
üstümüze nazlı hilali doğruya 
döndürdük kalplerimizi Türkiye 
Yüzyılı geliyor tam vakti yarın 
değil hemen şimdi” diyerek Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur 
İttifakına bir oydan daha fazlasını 
verebilmek adına Adalet ve 
Kalkınma Partisinden 28. Dönem 
Trabzon Milletvekilliği aday 
adaylığı başvurumu yapmış 
bulunuyorum. Trabzon'umuza ve 
Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun 
inşallah.
 Cumhuriyetin ilanından bugüne 
başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve 1. Dönem Trabzon 
mebusumuz hemşehrimŞehid-i 
Muazzez Ali Şükrü Bey olmak 
üzere bu memlekete hizmet 
etmiş ve ahirete irtihal etmiş tüm 
büyüklerimizi saygı ve şükranla 
anıyor, hepsine Allahtan gani 
gani rahmet diliyorum. Geride 
kalanlara sağlıklı uzun ömürler 

diliyorum. Tabii tüm aday adayı 
arkadaşlarımıza da gönülden 
başarılar diliyorum. Memleketinin 
dertleriyle dertlenen meydana 
çıkıp ben varım diyen herkesi 
çok kıymetli buluyorum. Bende 
bu süreçte naçizane 
kampanyamda her şeyimi 
kendim hazırlıyorum, kimseyle 
anlaşmadım,  kampanyamı 
kendim yönlendirmek istiyorum. 
Ailem, arkadaşlarım ve 
çalışanlarım çok destek oluyor, 
bende hizmet etmek istiyorum. 
Gençliğim var diyorum, enerjim 
var diyorum kapı kapı 
dolaşabilecek günde 25 km yol 
yürüyebilecek gücüm olduğuna 
inanıyorum. Seçimlerin aranan 
adamıyım. 
Aday gösterileyim veya 
gösterilmeyeyim sonuna kadar 
mücadele edeceğimden, Türkiye 
Yüzyılı vizyonunda yerimi 
alacağımdan kimsenin şüphesi 
olmasın. 
Kurulduğu günden bugüne Ak 
Partinin seçimlerde ve ülkeye 
hizmet noktasında ortaya 
koyduğu başarı takdire şayandır. 
Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz 
gençlere düşen görevin 
bilincinde olduğumun altını 
çizmek isterim ve sözlerimi 
teşkilatlarımıza örnek olması 
adına şu cümlelerle bitirmek 
isterim. 
Başarı, ulaşılabilecek liman, son 
durak veya varış noktası değil; 
sürekli olarak mücadele etmek , 
ayakta kalıp yoluna devam 
etmektir… 
Bu duygu ve düşüncelerle; 
Yapılacak olan seçimlerin 
ülkemize, milletimize ve gazi 
meclisimize hayırlı sonuçlar 
getirmesini temenni ediyorum. 
Hepinizi saygılarımla 
hürmetlerimle selamlıyor Allah'a 
emanet ediyorum. Dedi.

EĞİTİMCİLER İSPANYA'DA
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerimiz Yetişkin Eğitimi Akreditasyonu
kapsamında İspanya Grenada'da işbaşı gözlem faaliyetlerini gerçekleştirildiler.

T
ürkiye Ulusal Ajansı 
tarafından desteklenen, 
Trabzon İl “MEM ARGE” 

koordinatörlüğünde yürütülen KA 
121 Yetişkin Eğitimi Erasmus 
Akreditasyonu kapsamında 5-11 
Mart 2023 tarihleri arasında 
Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Müdürlüğü katılımcı 
öğretmenlerimiz İspanya'nın 
Granada şehrinde "Dezavantajlı 
Yetişkin Öğrencilere Yönelik 
Yenilikçi Yöntem ve Yaklaşımlar" 
başlıklı İşbaşı Gözlem faaliyetini 
gerçekleştirdiler.
Yapılan eğitim hakkında verilen 
bilgiye göre; Eğitime, “Of Halk 
Eğitim Merkezi'nden 3 öğretmen 
ve Vakfıkebir Halk Eğitim 
Merkezi'nden 5 öğretmen katılım 
gösterdiler. 5 gün süren eğitimde 
katılımcılarımız ders 

kazanımlarına Yenilikçi Yöntem 
ve Teknolojileri entegre 
edebilecekleri araçları 
öğrendiler. Eğitimi başarıyla 
tamamlayan katılımcılarımız, 
katılım sertifikalarını almaya hak 

kazandılar. Tüm katılımcılarımıza 
teşekkür eder, edindikleri 
kazanımları ve öğrendikleri 
yenilikçi uygulamaları ilimize ve 
kurumlarımıza taşımalarını 
temenni ederiz denildi.”
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V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük' ün de 
katıldığı program Akşam 

namazının kılınması ile 
başlayan program Yasin 
Suresinin ve mevlidi şerifin 
okunması ile devam etti. 
Ardından Müftü Küçük hazır 
bulunan cemaate vaazı 
nasihatte bulundu. Ortaköy 

Mahalle Camii İmam Hatibi 
Kerim Kocaman'ın yaptığı 
hatim duası ve Yatsı namazının 
kılınması ile program sona erdi. 
Müftü Küçük geleneksel hale 
gelen hatim ve sohbet 
programları dolayısıyla İmam 
Hatip Ahmet Sağlam'a katılım 
sağlayan din görevlilerine ve 
cemaate teşekkür etti.

İmam Hatip Sağlam yatsı 
namazından sonra programa 
katılım sağlayan cemaatine 
cami müştemilatında ikramda 
bulundu. Sağlam yaptığı 
konuşmada "gelenek haline 
getirdiğimiz her ay bir hatim 
uygulaması halk tarafından 
yoğun ilgi ile karşılandı. Her ay 
bir hatim sloganı ile yola çıktık. 
Şuan gelinen noktada her ay 
onlarca hatim yapıyoruz. Hatim 
okuyan cemaatimizden Allah 
razı olsun. Kur'an-ı Kerim 
okuyan, okuyamayan 
programlarımıza destek veren 
vermeyen tüm cemaatimizin 
geçmişlerinin ruhlarına 
düzenlediğimiz Kur'an tilaveti 
ve sohbet programları ile 
okunan hatimlerin sevabını 
bağışlıyoruz” dedi. Programa 
katılan başta İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük e, Din 
görevlilerine ve Cemaatine 
teşekkür etti.

HACI ALİ GÜVEN RAHMETLE 
VE DUALARLA ANILDI
Rıdvanlı Mahallesi Yeni Camii'nde Merhum Hacı Ali Güven'in ruhuna
ithafen Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Sohbet Programı düzenlendi.
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TTSO GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
İş Adamı Ferhat Aksoy, Trabzon Ticaret Sanayi Odasındaki görevinden affını istedi
ve sonrasında 28. Dönem Milletvekili aday adayı olmak için başvurusunu yaptı.

TSO'mızın kıymetli 

TBaşkanı, değerli yönetim 
kurulu üyeleri ve çok 

kıymetli yol arkadaşlarım. 
Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Trabzon'umuza 
ve iş dünyasına hizmet etmek 
için bundan 6 ay kadar evvel 
çok anlamlı bir yolu birlik 
beraberlik ve kardeşlik içinde 

hep birlikte el ele yürüdük. 
Göreve geldiğimizden bugüne 
odamızın başarıları takdire 
şayandır. Başta Erkut 
başkanım ve cesur abim olmak 
üzere sizlerle aynı çatı altında 
görev alabilmek gerçekten çok 
gurur vericiydi. Ancak şimdi 
benim yeni hayallerim var. Bu 
vesileyle odamızdaki 

görevlerimden affımı istiyor, 
bundan sonraki çalışmalarınızı 
gönülden destekliyor ve mutlak 
başarıya ulaşacağınıza 
inanıyorum. Bunun bir veda 
olmayacağı ve yolumuzun yine 
Trabzon'umuza hizmet 
noktasında kesişmesi 
umuduyla saygılarımı 
sunuyorum.

GÜREŞ TAKIMININ BÜYÜK ZAFERİ
Vakfıkebir Cumhuriyet Ortaokulu Güreş Takımı, Okul sporları müsabakalarında 10 altın ve
1 gümüş madalya alarak takım halinde il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attılar.

kul sporları kapsamında 

Oyapılan Trabzon 
Gençler Güreş A-B 

yıldız kızlar ve erkekler İl 
birinciliği şampiyonasında 
Vakfıkebir Cumhuriyet 
Ortaokulu Güreş takım İl 
birincisi oldu. Serbest dalda 
erkekler kategorisinde ilçemizi 
temsilen şampiyonaya katılan 
Vakfıkebir Cumhuriyet 
Ortaokulu güreş takımı, 10 altın 
ve 1 gümüş madalya alarak 
takım halinde il birincisi olarak 
büyük bir başarıya imza attılar. 

Samsunda yapılacak olan bölge 
şampiyonasında Trabzon ilimizi 
temsil etmeye hak kazandılar. 
Vakfıkebir Cumhuriyet 
Ortaokulu Okul Müdürü Hasan 
Algan, “Başta İlçe 
Kaymakamımız Sayın Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet 
Balta ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Ahmet Altın olmak 
üzere emeği geçen herkese 
desteklerinden dolayı teşekkür 
etti. Takım Antrenörü ve 
Cumhuriyet Ortaokulu Beden 

Eğitimi Öğretmeni Emrah Evcil 
ise ilimizi Samsun'da yapılacak 
bölge finallerinde en iyi şekilde 
temsil edeceklerini ve bölge 
şampiyonasından da iyi bir 
derece alarak döneceklerini 
söyledi. Bölge finalleri için 
şimdiden sıkı bir çalışmaya 
girdiklerini aktardı. 
Cumhuriyet Ortaokulu Güreş 
takımını bu büyük başarısı için 
kutluyor, Samsun ilinde 
yapılacak olan bölge 
yarışmalarında başarılar 
diliyoruz. 

VAKFIKEBİR VETERANLAR YARI FİNALDE
2022-2023 Kenan Kahraman sezonunda A Grubunu şampiyon olarak tamamlayan Vakfıkebir
Veteranlar takımı play-off turu çeyrek final maçında Rize Fındıklı Veteranlar'ı mağlup etti.

2022-2023 Kenan Kahraman 
sezonunda A Grubunu şampiyon 
olarak tamamlayan Vakfıkebir 
Veteranlar takımı play-off turu 
çeyrek final maçında Rize 
Fındıklı Veteranlar'ı 2-1mağlup 
ederek yarı finale yükseldi. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'da maça 
giderek takımımıza destek verdi.
“YARI FİNALE YÜKSELDİK”
2022-2023 Kenan Kahraman 
sezonunda A Grubunda 
mücadele eden Vakfıkebir 
Veteranlar takımı ligi şampiyon 
olarak tamamlayarak play-off 
maçları oynamaya hak 
kazanmıştı. Türkiye de yaşanan 
yüzyılın büyük felaketi deprem 
dolayısı ile ara verilen liglerin 
yeniden başlamasının ardından 
Veteranlar ligi de kaldığı yerden 
devam ediyor. Vakfıkebir 
Veteranlar takımı play-off turu 
çeyrek final müsabakasında 
geçtiğimiz hafta sonunda 
Trabzon'un Yomra İlçe 
stadyumunda karşılaştığı Rize 
Fındıklı Veteranlar takımını 
Zafer Dilek ve Oğuzhan 
Atmaca'nın ayağından bulduğu 
iki golle 2-1 yenmeyi başararak 
yarı finale yükseldi. Vakfıkebir 
Veteranlar takımı maçın henüz 
3. Dakikasında kazandığı penaltı 
atışından yararlanamadı. Takım 
kaptanı Halil Haliloğlu penaltı 
atışını gole çeviremeyince 
karşılıklı ataklarda gecen maçın 

ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona 
erdi. Müsabakanın ikinci 
yarısına hızlı ve tempolu 
başlayan Vakfıkebir temsilcisi 
Zafer Dilek'in ayağından 
bulduğu golle 1-0 öne geçti. 
İlerleyen dakikalarda bir penaltı 
kazanan Fındıklı Veteranlar bu 
atışı gole çeviremedi. Penaltı 
atışını Kalecimiz Serkan 
Değirmenci kurtarma başarısı 
gösterdi. Maçta üstünlüğü ele 
geçiren Vakfıkebir Veteranlar 
skor avantajının verdiği güvenle 
rakibinin üzerine gitmeye 
başladı. Oğuzhan Atmaca'nın 
attığı golle 2-0 üstülüğü 
yakalayan Vakfıkebir temsilcisi 
ne yazık ki maçın son 
dakikalarında rakibin attığı gole 
engel olamadı ve müsabaka 2-1 
sona erdi. Bu sonucun ardından 
Vakfıkebir Veteranlar takımı yarı 
finale yükseldi.
“YARI FİNALDEKİ RAKİBİMİZ 
BELLİ OLDU”
Pazartesi günü yapılan kura 
çekiminin ardından Vakfıkebir 
temsilcimizin yarı finaldeki rakibi 
Ardeşen Veteranlar Takımı oldu. 
Bu hafta sonu 19 Mart 2023 
Pazar günü saat: 14.00'da 
Trabzon'un Yomra ilçe 
stadyumunda oynanacak olan 
yarı final müsabakasında 
Vakfıkebir temsilcimize başarılar 
diliyoruz. 
“HEDEF TÜRKİYE 
ŞAMPİYONLUĞU”

Takım yöneticileri yaptıkları 
açıklamada; “Bugün Trabzon'un 
Yomra ilçesinde Rize Fındıklı 
Veteranlar takımı ile 
oynadığımız Veteranlar ligi play-
off çeyrek final maçını 2-1 
kazanarak yarı finale yükselme 
başarısı gösteren Vakfıkebir 
Veteranlar takımımızı 
kutluyoruz. Bu müsabakada 
bizleri yalnız bırakmayan Sayın 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'ya teşekkür 
ediyoruz. Vakfıkebir İlçemizin ve 
Büyükliman bölgemizin adının 
duyurulması adına büyük 
başarılara imza atan Vakfıkebir 
Veteranlar takımımıza sponsor 
olan KEBİR SÜT, KEBİR 
BETON, CEMSAN, VEİTO, ilçe 
Kaymakamımız sayın Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta, 
Esnaf Odası Başkanımız Kadem 
Sağlam, İş Adamlarımız, ilçe 
Esnaflarımız, İlçedeki spor 
tesislerini kullanmamıza 
müsaade eden Sayın İlçe Spor 
Müdürümüz Yunus Ali Civil, 
özellikle özveri göstererek 
maçlara çıkan bütün takım 
oyuncularımıza ve bütün 
paydaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Hedef final oynayıp 
Türkiye şampiyonluğuna 
ulaşmaktır. Hafta sonu tüm 
halkımıza maça davet ediyoruz 
ve takımımıza başarılar diliyoruz 
dediler.”



Büyükliman
Postası 7 HABER

BURAK TRANSFER OLDU
Vakfıkebir Büyükliman Belediyespor'un başarılı genç kalecisi
Burak Sabri Bahadır, 3. Lig takımlarından Eynesilspor'a transfer oldu. 

ŞENOCAK MAHALLESİ GENÇLERİ ABİLERİ
İLE HALI SAHA MAÇINDA BULUŞTULAR
Vakfıkebir Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Davut Bayraktar'ın organizasyonu ile Vakfıkebir
Şenocak Mahallesi gençleri, aynı mahalle sakini abileri ile halı sahamaçı etkinliğinde buluştular.

akfıkebir Büyükliman 

VBelediyespor bu sezon 
2. Amatör ligde aldığı 

başarılı sonuçlarla dikkatleri 
üzerine çekiyor. Başarılı 
sonuçlar alan Vakfıkebir 
temsilcisinin futbolcularına da 
transfer teklifleri gelmeye 
başladı. Bu yılki başarılı 
performansı ile dikkatleri 
üzerine çeken Büyükliman 
Belediyespor'un genç kaleci 
Burak Sabri Bahadır, Trabzon 
bölgesindeki takımlarında 
yakından ilgilendikleri bir 

isimdi. Geçen yıldan beri 
transferin gündeminden hiç 
düşmeyen başarılı genç file 
bekçisi Burak Sabri Bahadır, bu 
yılda gösterdiği başarılı 
performans ve yükselen formu 
ile transferin önemli 
isimlerinden biri oldu. 
Vakfıkebir Büyükliman 
Belediyespor'un başarılı genç 
kalecisi Bahadır, yapılan 
transfer tekliflerini 
değerlendirerek bu konuya son 
noktayı koydu. Yapılan transfer 
tekliflerinin ardından başarılı 

genç kaleci Bahadır tercihini 3. 
Lig takımlarından 
Eynesilspor'dan yana 
kullanarak Eynesilspor'a 
transfer oldu ve imzayı attı. 
Genç kaleci Bahadır imzayı 
attıktan hemen sonra yeni 
takımı ile ilk maçına çıktı. İlk 
maçında başarılı bir 
performans sergileyen Bahadır, 
spor otoriteleri tarafından tam 
not aldı. Bizlerde başarılı genç 
kaleci Burak Sabri Bahadır'ı 
kutluyor, başarılarının artarak 
devam etmesini diliyoruz. 

akfıkebir Şenocak 

VMahallesi Camii İmam 
Hatibi aynı zamanda 

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü gençlik 
koordinatörü olanDavut 
Bayraktar, görev yeri olan 
Şenocak mahalle gençlerinive 
abilerini ramazan öncesi halı 
saha etkinliği düzenleyerek bir 
araya getirdi. Vakfıkebir'deki bir 
halı sahada yapılan etkinliğe 
katılan gençler abileri ilekeyifli 
dakikalar yaşadırlar.Halısahada 
düzenlenen maçtan sonra 
Koordinatör Bayraktar etkinliğe 
katılan gençlere çay ikramın da 
bulundu. Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü gençlik koordinatörü 

İmam Hatip Davut Bayraktar; 
“Yaptığı açıklamada zaman 
zaman yaptığımız ve devamını 
planladığımız halı saha 
etkinliğinde amacımız Mübarek 
Ramazan ayı öncesi Şenocak 
Mahallemiz gençleri ve abilerini 
halı saha maçını vesile ederek 
bir araya getirmekti. Birlik 
beraberlik kardeşlik, cami 
gençlik buluşması amacı ile 
yaptığımız bu etkinlik ile 
ramazan boyunca inşallah bu 
organizasyona güzellik katan 
kardeşlerimizle teravih 
namazlarımızda da buluşacağız. 
Ramazan-ı şerifin manevi 
atmosferin den, gerek 

iftarlarımızla, gerek sahur 
programlarımızla, teravih öncesi 
sohbet programlarımızla bir 
araya gelmeyi hedefliyoruz. 
Davetimizi kırmayıp 
etkinliğimize katılan, mazeretleri 
sebebi ile katılamayan tüm 
kardeşlerimize teşekkür ederim” 
dedi.
Mahalle gençleri de bu güzel 
organizasyonu tertip eden 
mahalle camii İmam Hatibi 
Davut Bayraktar a teşekkür 
ettiler. İnşallah bu etkinlikte 
toplandığımız gibi ramazan 
boyunca mahalle camimizi, 
Davut hocamızı yalnız 
bırakmayacağız dediler. 

TRABZONSPOR 4 - 1 ADANA DEMİRSPOR
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

17.03.2023

4 1

arşılaşma hakem 

KAbdülkadir Bitigen'in 
düdüğüyle başlarken ilk 

dakikalara Adana Demirspor 
etkili bir başlangıç yaptı. 
Younes Belhanda ve Emre 
Akbaba ile girdiği 
pozisyonlarda ev sahibi ekibin 
kalecsi Uğurcan Çakır'ı 
geçemedi. Adana 
Demirspor'un baskısını kıran 
Trabzonspor'da sahneye çıkan 
Yusuf Yazıcı dakikalar 8'i 

gösterdiğinde takımını 1-0 öne 
geçirdi. Yusuf ceza sahasında 
Kevin Rodrigues ile ikili 
mücadele halinde yaptığı 
vuruşu ağlarla buluşturdu.
BELHANDA KIRMIZI 
KARTLA OYUN DIŞI
Dakikalar ilerledikçe Adana 
Demirspor oyunu dengelese 
de 22. dakikada VAR kontrolü 
sonrasında Younes Belhanda, 
Trabzonspor'da Bruno Peres'e 
yaptığı hareket nedeniyle 

kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. 
Eksik Adana Demirspor'da 
teknik direktör Vincenzo 
Montella hemen oyuna 
müdahale ederken, Cherif 
Ndiaye ve Jorge Model'i oyuna 
aldı. Üçlü defansa dönen 
deplasman ekibi etkili ataklar 
geliştirirken 45+1. dakikada 
eski Trabzonsporlu Badou 
Ndiaye harika bir gole imza 
attı. Jonas Svensson'un 
asistinde Badou Ndiaye ceza 

sahası yayından çok sert bir 
vuruş yaptı ve kaleci 
Uğurcan'ın müdahalesine 
rağmen top ağlarla buluştu. İlk 
yarı 1-1 eşitlikle sona ererken, 
ikinci yarıya Trabzonspor'da 
teknik direktör Orhan Ak, 
Gaziantep FK'dan yeni transfer 
Lazar Markovic'i Doğucan 
Haspolat'ın yerine alarak 
başladı.
VİSCA'DAN ÖNCE ASİST 
SONRA GOL

Karşılaşmanın ilerleyen 
dakikalarında sakatlığını 
atlatan Marek Hamsik ve Edin 
Visca oyuna dahil olsa da 
Trabzonspor 10 kişi Adana 
Demirspor karşısında kurduğu 
baskıdan 77. dakikada gol 
çıkardı. Korner vuruşunda 
Visca'nın ortasına harika 
yükselen Vitor Hugo sert bir 
kafa vuruşuyla takımını 1-0 
öne geçirirken, ligde de ilk 
golünü attı. Sadece 3 dakika 

sonra frikik kazanan 
Trabzonspor'da topun başına 
geçen Edin Visca harika bir 
vuruşla skoru 3-1 yaptı. 90+4. 
dakikada sol kanattan hızlı 
çıkan Trabzonspor'da Eren 
Elmalı'nın yerden ortasına 
keskin bir vuruş yapan Umut 
Bozok skoru belirleyen golü 
attı. 4-1 kazanan Trabzonspor 
puanını 41'e yükseltti. Adana 
Demirspor ise 5 maç sonra 
kaybederek 42 puanda kaldı.
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

SATILIK LÜX DAİRELER

0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADADÜZÜ EVLERİ DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

Her türlü kazı, dolgu, hafr�yat nakl�,

yen� yol açma, yol bakım ve onarım �şler�.

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

M�mar�, Stat�k, Elektr�k, tes�sat proje �şler�.

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

Öğrenciler DNA (Deoksiribonükleik++ asit) Eğitim Kiti
sayesinde kendi hücre çekirdeklerini çıkararak kolye yaptılar.

> Sadık AYDIN 2'de > Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

ÝSTÝKLAL MARÞI'NI SEVMEK,
ÜLKEMÝZÝ SEVMEKTÝR
İstiklal Marşımızın Kabulünün 102. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
dolayısıyla, Vakfıkebir Cumhuriyet İlkokul/Ortaokul Salonunda program düzenlendi.

İKLİM MÜHENDİSLİK’TE

MÜHENDİSLİK

0533 073 7313
0462 616 0061

SERDAR MUSAOĞLU

1 Günde İş Tesl�m�
Doğalgaz Tes�satı
Petek Tes�satı
Proje & Gaz Açma
Ücrets�z Keş�f

UZMAN KADRO İLE VAKFIKEBİR’DE HİZMETİNİZDE
Adres: Tonya Yolu Üzer� Müftülük Karşısı - Vakfıkeb�r

VAKFIKEBÝR 'DE BÝR
ÝLKE ÝMZA ATTILAR

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM,

BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN

HİZMETİNİZDEYİZ.

“ “


