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VAKFIKEBÝR MYO'YA YENÝ BÖLÜM

Trabzon Üniversitesine bağlı Vakfıkebir Meslek Yüksekokuluna Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil
Havacılık Kabin Hizmetleri Programı açılması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.
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Trabzon'da Gazeteciler Cemiyeti genel kurulu Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

ÇOBANOÐLU BAÞARILI
ÖÐRENCÝLERÝ UNUTMADI!
TÜBİTAK'ın ortaokullar arasında Erzurum ilinde düzenlediği proje yarışmasında bölge birincisi olan
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu öğrencileri İşadamı Yusuf Ziya Çobanoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.
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“SORUNLARI BİLEN VE ÇÖZÜM ARAYAN EKİBİZ”

FINDIKTA "KOZALAK AKARI"
ZARARLISIYLA MÜCADELE ZAMANI
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, fındık bahçelerinde zarara yol açan kozalak akarı
zararlısıyla mücadele zamanının başladığını belirterek, özellikle biyolojik mücadele çağrısında bulundu.
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Trabzon Üniversitesine bağlı Vakfıkebir Meslek Yüksekokuluna Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı açılması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.
Ahmet KAMBUROĞLU

“ÇOCUKLARIMIZ”
Çocuklarımız herkes için önemlidir…
Doğru mu?
Çocuklarımızı okullarına gönderirken,
öğretmenleri anne-baba yerine koyarız ve
eğitim almalarını isteriz…
Her işi başı sağlık diye söylenir, bir diğer
söyleyişle eğitimdir.
Eğitim olmadan olmaz diye bilinir.
Öğretmenlerimiz anne-baba yerine konulur
ve çocuklarımızı gönül rahatlığıyla
okullarına göndeririz. Burunları bile
kanasa, öğretmenleri sahip çıkar ve ne
yapılması gerekiyorsa onu yapar
öğretmenlerimiz…
***************
Vakfıkebir MYO'ya bir bölüm daha
açılmasına YÖK karar verdi…
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil
Havacılık Kabin Hizmetleri bu yıl açılıyor…
Okulumuzda bölümlerin açılması ilçe
içinde büyük bir veli nimet…
Bölüm açılması demek daha fazla
öğrencilerin ilçemize gelmesi demek…
Öğrenci kalabalığı daha fazla iş demek,
esnafa daha fazla katkı sunmak demek…
Bu bölümün açılmasında TBMM Çevre
Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon
Milletvekili Muhammet Balta başta olmak
üzere, Trabzon Üniversitesi Rektörümüz
Sayın Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve İlçe
Başkanı Ahmet Uzun'a, Vakfıkebir halkı
adına teşekkür ediyoruz…
Her şey Vakfıkebir için olduğunu
unutmayalım…
Kim Vakfıkebir için elini taşın altına
koyuyorsa, ona minnettarız…
***************
Boş laf mide bulandırır…
Ben onu yapacağım, bunu yapacağım
söyleyen insan hiçbir şey yapamaz…
Hiçbir şey söylenmeden yapılan her şey
daha makbuldür…
İnsanoğlunda vardır poh pohlanmak…
İnsanoğlu hoşlanır, bu tür söylemlerden…
Önemli olan icraattır.
Yapmak istediğini yapacaksın sonra da
insanlara bırakacaksın taktir etmeyi…
***************
Vakfıkebir'in en önemli ürünleri Bir Dünya
Klasiği Vakfıkebir Ekmeği ve Tereyağı'dır.
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve
Milletvekilimiz Muhammet Balta ile İlçe
Belediye Başkanı Muhammet Balta, büyük
uğraş vermiştiler, coğra işareti almak
için…
Mücadele kazanılmış ve Vakfıkebir'de
yapılan Ekmek Festivali'nde, Vakfıkebir
Ekmeği'nin Coğra işareti belgesini
almıştık…
Ne güzel değil mi?
Değerlerimize ve ürünlerimize sahip
çıkarsak, sonucu da güzel oluyor. Hiç
sahip çıkmazsak eğer o ürün heba olup
gidiyor…
Bu işaretin ardından neler oldu, Görele
almak için uğraştı, aldı. Sonrasında dava
açıldı halen devam ediyor…
Bu hafta ulusal bir kanalda Vakfıkebir
Ekmeği, anlatıldı. İnsanlar Vakfıkebir'de
yapılan o ekmeğin geçmişten günümüze
uzanan o macerasını ve yapılışını
dinledi…
Bu değere sahip çıkılmalı…
İlk önce isim değişikliği ve Vakfıkebir Taş
Fırın ibaresinin yazılması, sonrasında
diğer illerde bulunan fırınların bu sisteme
dahil edilerek bir yön çizilmesi gerektiğini
düşünüyorum…
Fason üretimin önüne geçilmesi…
Herkesin Vakfıkebir Ekmeği ibaresini
kullanmaması, değerimizin bir o kadar
daha artacağını düşünüyorum…

Kuruluşu : 5 Mart 2004
Sayı
: 943
Tarih : 22.04.2022

K

onu ile ilgili olarak bir
açıklama yapan AK
Parti Vakfıkebir İlçe
Başkanı Ahmet Uzun,
“Vakfıkebir Meslek
Yüksekokulumuzun
gelişimini ve büyümesini çok
önemsiyor, bunun için yoğun
bir gayret gösteriyoruz. Bu
gelişimin sağlanabilmesi
içinde yeni bölümlerin

Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

elemanlar yetiştirilerek bu
alandaki ihtiyaca cevap
verilmiş olacak.Ulaştırma
Hizmetleri Bölümü Sivil
Havacılık Kabin Hizmetleri
Programınınokulumuza ve
ilçemize hayırlı olmasını
diliyor,büyük emek veren,
TBMM Çevre Komisyonu
Başkanı, AK Parti Trabzon

Milletvekilimiz Sayın
Muhammet Balta'ya,Trabzon
Üniversitesi Rektörümüz
Sayın Prof. Dr. Emin
Ȃşıkkutlu'ya, Vakfıkebir
Meslek Yüksekokul
Müdürümüz Sayın Dr. Öğr.
Üyesi Tolga Ergün'e ve katkı
yapan herkese ilçemiz adına
teşekkür ediyorum” dedi.

TÜBİTAK'ın ortaokullar arasında Erzurum ilinde düzenlediği proje yarışmasında bölge birincisi olan Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu öğrencileri İşadamı Yusuf Ziya Çobanoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.
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ortaokullar arasında
düzenlenen proje
yarışmasında Trabzon İlini 4
.kez üst üste temsil eden
Vakfıkebir Atatürk ortaokulu
bu yıl Erzurum ilinde yapılan
bölge yarışmalarında
birincilik ipini göğüsledi.
Bölge birincisi olan
öğrencilerimiz Sena Semin
Yıldız ve Alara Şafak
öğretmenleri Adem Albayrak
ile birlikte Vakfıkebir ilçemizin
yetiştirdiği önemli
işadamlarından olan Ziya

Mağazacılık şirketinin sahibi
Yusuf Ziya Çobanoğlu'nu
makamında ziyaret ettiler.
“BAŞARMAK İÇİN ÖNCE
KENDİNİZ
İNANMALISINIZ”
Ziya Mağazacılık Şirketinin
sahibi Yusuf Ziya Çobanoğlu
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ve mutluluğu
dile getirerek çocuklarımızın
başarısı bizleri
gururlandırmıştır dedi.
Çobanoğlu sözlerine şöyle
devam etti; “Başarmak için
önce kendiniz inanmalısınız.

Hayal ettim, inandım, çok
çalıştım ve başardım. Siz de
inanırsanız inandığınız kadar
da çalışır ve cesaretli
olursanız,
başaramayacağınız hiçbir
şey yoktur. Yaşadığımız
coğrafyaya baktığımız
zaman eğitimin ne kadar
önemli olduğunu hepimiz
bilmekteyiz. Bizim gayemiz
sizlerin gelecekte bu vatana
bu millete hayırlı bir bireyler
olarak yetişmenizdir.
İlçemizde diğer alanlarda
olduğu gibi eğitimde de

başarılar elde eden güzel bir
nesil yetişiyor. Bu genç
çocuklarımız başarı elde
eden öğrencilerimizden ikisi.
Bu anlamda kendilerini
yürekten kutluyorum dedi.
Ziya Mağazacılık şirketi
olarak eğitime her zaman
katkı sunmaya çalıştıklarının
altını çizen Çobanoğlu,
“Öğretmen ve
öğrencilerimizin güzel bir
ortamda eğitimlerine devam
edebilmeleri için bizlerde
elimizden gelen her türlü
çabayı harcıyoruz.
Okullarımıza ve
öğrencilerimize maddi ve
manevi her türlü desteğimiz
devam ediyor, bundan sonra
da devam edecektir.
Hedemiz geleceğimizin
teminatı olan çocuklarımızın
her alanda başarı elde
ederek, ülkesine ve
memleketine birer hayırlı
birey olmalarına katkı
sunmaktır. Bu çerçevede
başarı elde eden her
öğrencimizi ödüllendirerek

yanlarında olmaya devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.
“TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ
SİZLERSİNİZ”
Sizleri böyle başarılı görmek
beni çok mutlu etti. Henüz
Ortaokul öğrencilerisiniz ama
geleceğin Lise ve üniversite
öğrencileri olacaksınız. Yıllar
içerisinde bilim ve teknoloji
yarışmalarının ne kadar
yükseldiğini görünce çok
mutlu oldum. Türkiye'nin
geleceği sizlersiniz.
Türkiye'nin milli teknoloji
hamlesinin geleceği
sizlersiniz. Gelecek sizlere
emanet. Bu tabloyu görünce
daha mutlu oldum.
Cumhurbaşkanımızın ifade
ettiği gibi dünyada ilk 10 ülke
arasına girmek istiyorsak bu
sizlerin sayesinde olacak.
Sizler bunu yapacaksınız.
Çok ümitliyiz. Geleceğe
ümitle bakıyoruz. Hepinize
Türkiye nallerinde başarılar
diliyor, bölge birincisi
olmanız dolayısı ile teşekkür
ediyorum" diye konuştu.

FINDIKTA "KOZALAK AKARI" ZARARLISIYLA MÜCADELE ZAMANI
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, fındık bahçelerinde zarara yol açan kozalak akarı zararlısıyla mücadele zamanının başladığını belirterek, özellikle biyolojik mücadele çağrısında bulundu.

K

ozalak akarının,
mantar benzeri bir
asalak olduğunu dile
getiren Başkan Kılıç,
"Kozalak akarı fındık
tomurcuklarında, fındığın
meyvesinin içine girerek
kendine yer ediniyor ve bu
da verimsizliğe neden
oluyor. Fındık bölgelerinde
yapmış olduğumuz
çalışmalarda her yıl yüzde
10-15 arasında bir ürün
kaybının kozalak akarına
bağlı olduğunu öngörüyoruz"
ifadesini
kullandı.
Ziraat Odası
Başkanı
Muhammet
Kılıç, bu yıl
daha

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

oldu.Yeni bölüm ile
okulumuzda uluslararası sivil
havacılık organizasyonları ve
kuralları, kabin memuru
görev ve sorumlulukları,
uçuşta servis, normal
emniyet usulleri, ekip kaynak
yönetimi, yolcu ilişkileri, acil
durum kuralları, ilk yardım
gibi konularda bilgi sahibi

ÇOBANOĞLU BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI!

Büyükliman
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

açılması büyük önem
taşıyor. Yeni bölümler
açılırkenöğrencilerimizin
okulu tamamlayıp
diplomalarını aldıklarında iş
bulabilecekleri bölümler
olsun istiyoruz. Bu tarife
uygun olarak Vakfıkebir
Meslek Yüksekokulumuzda
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Sivil Havacılık Kabin
Hizmetleri Programı'nın
açılması YÖK tarafından
onaylandı. Yeni bölümün
onay alması ile birlikte
Meslek Yüksekokulumuzda
halen eğitim-öğretime devam
eden Bankacılık ve
Sigortacılık, Halkla İlişkiler
ve Tanıtım, Maliye, İşletme
Yönetimi ile Muhasebe ve
Vergi Uygulamaları ile birlikte
bölüm sayısıaltıya yükselmiş

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ
e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

fazla görülen kozalak
akarıyla mücadelenin
kimyasal ve biyolojik olarak
yapılabildiğine dikkati çekti.
Kimyasal mücadelenin
fazlasıyla kolay olduğunu
belirten Kılıç, "Kimyasal
mücadele son derece kolay
ama önerimiz kimyasal değil,
biyolojik mücadelenin ön
planda olması. O da kasım
aylarında eğer daldaki
kozalak akarları elle
toplanırsa çok daha iyi
sonuçlar elde edilebiliyor."
diye konuştu.
“BU AYLARIN KOZALAK
AKARIYLA MÜCADELEDE
ETKİN DÖNEMDİR”
Başkan Kılıç, “Kışı kozalak
içinde geçiren larvalar
ilkbahar aylarında açılan ve
kurumakta olan
kozalaklardan sağlam
tomurcuklara göç etmeye
başlar. Tomurcuklara giren
larvalar gelişmelerine burada
devam ederek
tomurcuklarda deformasyon
oluşmaya başlar. Zamanla
tomurcuklar irileşir ve
kozalak meydana gelir.

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
buyuklimanpostasi@gmail.com
0533 495 07 20

Fındık kozalak akarları gözle
gözükmeyen fındığın sürgün
tomurcuklarında, erkek ve
dişi çiçeklerinde beslenerek
büyük ekonomik kayıplara
neden olurlar. Kozalakların
beslenmesi sonucunda dişi
ve erkek çiçekler,
tomurcuklar ve kozalaklar
dökülerek kuru sürgünler
oluşmaktadır.”
Kültürel (Biyolojik)
Mücadele:
En iyi mücadele yöntemi kış
aylarında fındık ocaklarının
yapraksız olduğu dönemde
elle kozalakları toplayıp
bahçenin bir kenarına
atmaktır. Böylece kozalak
içindeki akarların baharda
yayılmaları önlenmiş olur.
Kimyasal Mücadele:
Kimyasal mücadeleye karar
vermek için yaklaşık 10
dekarlık bir bahçede karışık
10 ocak da ve 10 ocağın her
bir dalında bulunan
kozalaklar sayılır. Ortalama
dal başına 5 kozalak
bulunursa o bahçede
ilaçlamaya karar verilir.
Kimyasal mücadele nisan

sonuna doğru yeni
tomurcuklar toplu iğne
başının yarısı kadar olduğu,
uç sürgünler 4-5 yapraklı ve
yeni gelişen meyveler
mercimek iriliği (3 mm
çapında) dönemde
yapılmalıdır. Kimyasal
mücadele tam bir kaplama
gerekir. Mücadelede kükürtlü
ilaçlar kullanılır. Kükürtlü
ilaçlar aynı zamanda
külleme hastalığına karşın
koruyucu amaçlı olarak
kullanılmış olur dedi. Bu
ayların kozalak akarıyla
mücadelede etkin dönemler
olduğuna işaret eden Kılıç,

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mahallesi Deniz Sokak No:11A Zemin Kat
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON
Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

şu değerlendirmelerde
bulundu: "Piyasada kozalak
akarına yönelik ruhsatlı
çeşitli ilaçlar söz konusu. Bu
zamanlar tam onun
uygulamasının yapılacağı
zamanlar. Geride kalan
ürünlerinin verim ve kalitesi
açısından mutlak suretle
üretici tedbirlerini almalı. Son
yıllarda ürüne zarar veren bu
tür zararlıların miktarı
artmaya başladı.
Devletimizin de mutlaka
üreticiyi bilgilendirip olumlu
yönde tedbirleri alacak
altyapıyı oluşturması
gerekiyor dedi."

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................3.000 TL
Yarım Sayfa Reklam...............1.500 TL
1/4 Reklam................................750 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............3.500 TL
Kongre.......................................500 TL
Zayi...........................................150 TL
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TRABZON GAZETECİLER CEMİYETİ
BAŞKANI ERSEN KÜÇÜK GÜVEN TAZELEDİ
Trabzon'da Gazeteciler Cemiyeti genel kurulu Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

G

enel kurula, Türkiye Gazeteciler
Konfederasyonu (TGK) Genel
Başkan Yardımcısı ve
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu
Genel Başkanı Erdoğan Erişen, TGK
Genel Sekreteri Ergun Ata, TGC'nin
önceki dönem başkanları ve üyeler
katıldı. Kongre, Divan Kurulunun
oluşturulmasının ardından Saygı
Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
ile başladı. Toplamda 338 üyesi
bulunan Trabzon Gazeteciler
Cemiyetinin Genel Kurulunda, Divan
Başkanlığını Murat Taşkın yaptı. 2 liste
ile gidilen seçimde 224 oy kullanıldı.
Mevcut Başkan Ersen Küçük 176 oy
alarak yeniden başkan seçildi. Başkan
adayı Osman Şişko ise 45 oy aldı.
“BÖLGENİN EN BÜYÜK ÖRGÜTÜ”
Kongrede konuşan Karadeniz
Gazeteciler Federasyonu Genel
Başkanı Erdoğan Erişen, “Bölgemizin
en önemli basın kuruluşlarından biri
olan TGC'nin kongresinin öncelikle
camiamıza ve tüm Trazon'a hayırlı
olmasını diliyorum. TGC Büyük bir
örgüt. Bölgemizin en büyük basın
örgütü. Salonda bulunan kişi sayı
aldatmasın. 300'ü aşkın üyesi olduğunu
biliyorum. Belki oy kullanma zamanı bu
sayı daha da artacaktır. Türkiye
Gazeteciler Konfederasyonu Genel
Başkanı Nuri Kolaylı'nın sizlere
selamlarını iletiyorum. Sonucunda
camiamıza hayırlı olması dileğiyle”
dedi.
“SORUNLARI BİLEN VE ÇÖZÜM
ARAYAN EKİBİZ”
Başkan adaylarından Osman Şişko,
“Seçim sürecinde birçok meslektaşımızı
ve kurumu ziyaret ettim. Üyelerimizi
Ramazan nedeniyle fazla sıkmamaya
özem gösterdik. Benim için başkanlık
bir hırs değil idealdir. Makam elde
etmek amacında değiliz. Hizmete
talibiz. Gazetecilik mesleği zor günler
geçiriyor. Daha sosyal bir cemiyet için
çalışacağız. Üyeleri daha fazla

sahiplenen yeniliklere uyum sağlayan
şeffaf ve tarafsız bir cemiyet vaat
ediyoruz. Medya kuruluşlarının
sorunlarını bilen ve çözüm arayan bir

üyelerimize maddi manevi
desteklerimiz olacak” ifadelerini
kullandı.
“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN

Trabzon'un önerilerini basın ilan genel
GAYRET SARF ETTİK”
ekibiz. Basın evi projesi. Cemiyetin
Mevcut Başkan ve Başkan adayı Ersen müdürlüğüne anbean iletiyoruz.
temsil binası haricinde bir binaya
Bayram gazetemizi çıkararak
Küçük ise, "Biz görevimizi Yusuf
ihtiyaç var. Basın müzesi. Proje ne
aşamada bilmiyorum ama elimizden
geleni yapacağız. Basın sitesi. Önceki
verimli olmadı yeniden çalışma
yapılmalı. Basın tarihi. Mutlaka basılı
eser hale getirilmeli. Sosyal etkinlikler...
Daha sosyal olmamız lazım. Mesleki
gelişim olmazsa olmazımız. Yeni
gazetecilerin eğitim alması lazım.
Manşet gazetemizi daha kıymetli ve
daha sık kullanmak istiyoruz. Yurt
dışındaki medya birimlerine
meslektaşlarımızı götüreceğiz. Hizmet
aracına ihtiyacımız var. Ödül
törenlerimiz çok kısıtlı geçiyor. Yerel
medyanın desteği tanıtım anlamında
olacak. CV bankası... Burayla
istihdama ihtiyaç olan herkes cemiyete
başvuracak. Üniversite ile köprü
olacak. Maddi destek... Evlenen,
askere giden, çocuğu olan gibi

ŞENOCAK
MAHALLESİ'NDE
İFTAR
PROGRAMI
Vakfıkebir Şenocak Mahallesi Camii İmam Hatibi Davut Bayraktar'ın öncülüğünde ve mahalle
halkının katkılarıyla, gerçekleştirilen programda, iftardan önce Kur'an-ı Kerim ve Mevlîd-i şerif okundu.

C

Bayraktar, programa okuyucu
olarak katılan din görevlilerine
ve misafirlere de ayrıca
teşekkürlerini ifade etti. Daha
sonra hep birlikte iftar yapıldı.
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün
ilçe dışında bulunması
nedeniyle katılamadığı
programa; din görevlileri Ahmet
Sağlam, Ahmet Özoğlu,

Süleyman Büyük, emekli İmam
Hatip Seyfettin Demirci, mahalle
muhtarı Avni Özoğlu, Fevziye
Mahallesi Muhtarı Mustafa
Afyon, Eczacı, Rıfat
Yavuzyılmaz ve mahalle
sakinleri katıldı. Program,
akşam namazı ve daha sonra
yatsı ve teravih namazlarının
kılınmasıyla sona erdi.

üyelerimize destek olmaya gayret
ediyoruz. Gece gündüz düşünüyor,
üretiyor ve faaliyete geçiriyoruz. Fiziki
olarak cemiyet yıpranmıştı. Restore
ettik ve içini döşedik. Alttaki iki kurumu
boşaltarak üyeler ve misarlerimizin
hizmetine sunduk. Cemiyetimizin
yaklaşık yıllık 150 bin lirayı bulan gideri
için anlaşmalar imzaladık. Özel
hastaneler ile ilgili üyelerimize indirim
sağladık. Askere giden, evlenen,
çocuğu olan gibi üyelerimize maddi
manevi destek verdik. Drone eğitimi
almayan meslektaşlarımıza indirimli
eğitim alma imkanı sunduk.
İmkanlarımızı maksimum şekilde
değerlendiriyoruz. Yapılan her eleştiriyi
olumlu değerlendiriyoruz. Yüzümün akı
ile ilk dönemimi tamamladım. Eksik
projeleri tamamlamak ve yenilerini
yapmak için bir dönem daha talibim"
diye konuştu.
ERSEN KÜÇÜK'ÜN YÖNETİMİ
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Fatih
Doğan, Ahmet Kamburoğlu, İpek
Cansel Şahin, Selahattin Özcan,
Atakan Tok, Erhan Esaspehlivan,
Tuncay Lakot, Serkan Genç.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Sonay Çaluk, Cemil Bıyıklı, Tuncay
Şükür, Ali Çil, Emrah Paça.
Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Kenan
Nadi Özbay, Özgür Özdemir, Hasan
Bahadır.
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Duygu Karahasanoğlu, Fikren Başkan,
Tayfun Çöpçü.
Onur Kurulu Üyeleri: Hasan Kurt,
İhsan Öksüz, Faruk Ata.
Onur Kurulu Yedek Üyeleri: Emel
Akyurt, Bekir Koca, İsmail Fandaklı.
Disiplin Kurulu Asil Üyeleri: Kamil
Anahar, Ömür Ramiz Avcı, Erkan
Şahinbaş,
Üst Kurul Delegeleri: Osman
Çavuşoğlu, Yusuf Turgut, Halil
Ayyıldız.

BAŞKAN ZORLUOĞLU HEYELAN
BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesinin Oylum
Mahallesi'nde meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulundu.

B

aminin avlusunda
düzenlenen programda
kısa bir konuşma yapan
İmam Hatip Davut Bayraktar, bu
ve buna benzer programların
birlik beraberlik ve dayanışma
rûhu açısından önemli olduğunu
belirterek, katkı ve
katılımlarından dolayı mahalle
halkına teşekkür etti. Davut

Turgut'tan devraldık. Bayrağı yukarı
çıkarmak için çok emek berdik.
Layıkıyla yapmaya gayret gösterdik.
Meslektaşlarımıza ve cemiyetimize
nasıl destek oluruzun hesabından
başka hesap olmazdı. Güzel işler
çıkardığımıza da inanıyorum.
Kurduğumuz komisyonlardan meslek
büyüklerimizden önderlik aldık.
Geçmişten gelen bazı sorunların
çözümü için gayret sarf ettik.
Mesleğimizin yarınlarını konuşmak
buranın birinci maddesi olması gerek.
Pandemi beklenmedik zamları
beraberinde getirdi. Basın ilam
gelirlerine yüzde 70 civarında zam
yapılması yazılı basına merhem
olmuştur. Sadece gazeteler değil yerel
televizyonlar da kapanma durumuna
gelmiştir. Global müzik uygulamalar
medeniyle de radyolar da sıkıntıdadır.
İnternet haber siteleri kanun eksikliği
nedeniyle sıkıntı yaşamaktadırlar.

üyükşehir Belediye
Başkanı Murat Zorluoğlu,
Sürmene ilçesi Oylum
Mahallesi'nde yaşanan
heyelanın ardından bölgeye
giderek afetzedelere geçmiş
olsun dileklerini iletti. Başkan
Zorluoğlu'na incelemeleri
sırasında Sürmene Belediye
Başkanı Rahmi Üstün,
Köprübaşı Kaymakamı Hulusi
Teke, TİSKİ Genel Müdürü Ali
Tekataş, DSİ ve AFAD yetkilileri
eşlik etti.
“NE GEREKİYORSA
YAPACAĞIZ”
2 okul binası, 1 lojman, 3 ev, 2

değirmen ve 1 ahırın hasar
gördüğü bölgede incelemelerde
bulunan Başkan Zorluoğlu,
“Heyelanda can kaybı
olmaması en büyük
tesellimizdir. Devletimiz tüm
gücüyle buradadır. Şu anda
hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi olarak
ne gerekiyorsa yapacağız.
Heyelandan dolayı su hattımız
zarar gördü. Ancak ekiplerimiz
hemen duruma müdahale
ederek eski hattımızı devreye
aldılar. Suyun yeterli olmadığı
yerlerde ise tankerlerimiz
takviye yapmaktadır” ifadelerini

kullandı.
“MUHTAR AKYASAN
TEŞEKKÜR ETTİ”
Başkan Zorluoğlu'nun
ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Oylum
Mahalle Muhtarı Niyazi
Akyasan ise, “Devletimiz sağ
olsun heyelanın meydana
geldiği ilk andan itibaren
varlığını bize göstermiştir. Can
kaybının olmaması bizler için
sevindiricidir. Meydana gelen
hasarımızı devletimizin
karşılayacağına inanıyor, bu
konuda endişe duymuyoruz”
şeklinde konuştu.
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BİLGİ
YARIŞMASINDA
GÜLBAHAR
HATUN
BİRİNCİ
OLDU
Vakfıkebir İlçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe
genelindeki liseler ve ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Osman KOYUNCU
VATAN SEVGİSİ ÜZERİNE BİR YORUM

R

usya Ukrayna savaşı nedeni ile
hakkında ihtilaf olan, vatan sevgisi
imandandır hadisi aklıma takıldı.
Müslümanların çoğu, bizim imanımız
kuvvetli olduğu için vatanımızı kokusuzca
savunuruz, Hıristiyanların imanı ya yoktur
veya zayıftır onun için ölümden korkarlar
vatanlarını savunamazlar, dünyayı çok
severler ölümü kolayca göze alamazlar
derler. Irak ve Suriye'de yıllardan beri
savaşlar sürüyor, genelde o ülkelerdeki
Müslümanlar, ya yabancı askerlerle iş birliği
yaptılar veya Türkiye gibi ülkelere kaçarak
rahatça yaşamayı tercih ettiler. Irak'taki
halk, ABD askerleri ile birlikte törenle
Saddam'ın heykellerini indirdiler. Suriye'de
ise halkın bir kısmı, yabancılardan para alıp,
paralı asker olarak, yabancılarla birlikte
kendi hükümetlerine kaştı savaştılar.
Rusya dünyanın en büyük ve en kuvvetli
ordularından birine sahipti. Savaş
başlamadan, Rus ve diğer askeri uzmanları
ve siyasi gözlemciler, Rusya karşısında
Ukrayna'ya bir hafta dayanamayacağını
hemen teslim olacağını ön gördüler. Fakat
olaylar bu şekilde gelişmedi, dünyanın en
kuvvetli ordularından bir olarak görünen
Rus ordusunun kâğıttan bir kaplan olduğu
görüldü. Halk kadını erkeği ile
teşkilatlanarak büyük bir direniş gösterdi,
Rus'lara büyük kayıplar verdirip geri
çekilmelerini sağladılar.
Yaklaşık yirmi yıl önce Trabzon'un
girişime “ ey oğul insanı yaşat ki devlet
yaşasın” yazılı bir levha asili idi. Bu söz,
Osman Gazi'nin kayın babası Şeyh
Edebali'ye aittir. İlmen ilerlemiş, kalkınmış

ve gelişmiş ülkeler, insanına değer verir,
insanı yüceltir ki devlet büyüsün. Onun
için gelişmiş ülkelerin anayasaları insan
merkezlidir. Buna mukabil geri kalmış
ülkelerin anayasaları devlet merkezlidir,
kanunlar ve hukuk devleti kutsal sayar,
devleti korumak asıl görev bilir. Kuran,
insana vurgu yapar, ey insan ve insanlar
der, devlete vurgu yoktur. Bir insan
kâinatın özü ve çekirdeği gibidir, kâinat
küçülse insan, insan büyütülse kâinat
olur. Kutsallık aranacaksa bu insanda
olmalı. Geri kalmış bütün ülkeler ve
bilhassa İslam ülkeleri, devlete çok önem
verir, sen öl ki devlet yaşasın der. İslam
ülkelerinin büyük kısmı, kişilerin keyfi
idarelerine göre yönetiliyor. Suriyeli gibi
halklar, devlet için ölsen ne olacak, Esad,
ailesi ve yalaka çevresi keyif sürecek,
onlar yiyeceğine istilacılar yesin diyor.
Bilim adamları, uzun yıllar iktidarda kalan
liderlerin halklarının zekâ, ilim ve kültür
seviyeleri araştırmalıdır derler. Baba
lider, sonra oğlu geldi, şimdi ise o da
kendi oğlunu hazırlıyor. Sanki gökten
zembille indiler. Bütün kutsalları
suiistimal ederek saltanatları için
kullanıyorlar. Mal, mülk, tüysüz yetimin
hakkını yemekte kendi aile ve çevresi
önde, vatan için ölmeye sıra gelince,
şehitlik büyük makamdır yedi sülalesine
şefaat edeceksin, cehennemden
kurtaracak der, bunu fakir fukaraya
uygun görür. Mal ve mülk yakın çevrenin,
şehitlik fakir fukaranın. Bu şekilde olursa
Rus askeri tankını satar, Suriyeliler,
Iraklıklar işgalcilerle birlik olur vatanlarını
satarlar. Hiçbir diktatör ülkesini düzlüğe
çıkaramamıştır.

M

TAL Turizm Otelcilik
(Uygulama Oteli)
Salonunda
"Geleneksel Turizm Şenliği"
Kutlama Programı Kapsamında
Ortaokullar ve Liseler arası
Bilgi Yarışması düzenlendi.
Yarışmaya İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Altın, Milli
Eğitim Şube Müdürü Şeref
İçoğlu, Okul Müdürleri ve
öğretmenler katıldı. Vakfıkebir
İlçesinde Turizm Haftası
etkinlikleri kapsamında ilçe
genelindeki liseler ve
ortaokullar arası bilgi yarışması
düzenlendi. Yapılan Bilgi
yarışmalarında Liseler
kategorisinde Gülbahar Hatun
Anadolu Lisesi, Ortaokullar
kategorisinde Cumhuriyet
Ortaokulu birinci oldular.
Turizm Haftası Etkinlikleri

kapsamında 18 Nisan 2022
Pazartesi günü MTAL'de
yapılan Turizm Konulu
Liselerarası Bilgi Yarışmasında
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi
birinci, Anadolu İmam Hatip
Lisesi ikinci ,Fen Lisesi

Üçüncü, MTAL dördüncü oldu.
21 Sorunun sorulduğu
yarışmada 5.10 ve 15.sorular
özellikli tutuldu. Sorular
Karadeniz Turizmini ilgilendiren
konuları kapsadı. Tarihi
Mekânlar, giyim, mimarı, doğal
mekânlar, yemekler, başlıca
sorular oldu. Yarışmada 194
Puanla Gülbahar Hatun
Anadolu Lisesi birinci olurken
Anadolu İmam Hatip Lisesi 192
puanla ikinci sırada yer aldı.
LİSELER ARASI YARIŞMA
SONUÇLARI
1. Gülbahar Hatun Anadolu
Lisesi, 2. Anadolu İmam Hatip
Lisesi, 3. Fen Lisesi oldu.
ORTAOKULAR ARASI
YARIŞMA SONUÇLARI
1. Cumhuriyet Ortaokulu,
2.Yalıköy İmam Hatip O., 3.
Yalıköy Ortaokulu ve Fevziye
Ortaokulu oldu.

KURUM AMİRLERİ ÖĞRENCİLERLE İFTAR YAPTI
Vakfıkebir Adnan Demirtürk Kredi Yurtlar Kurumu'nda, kaymakam ve kurum amirleri öğrencilerle birlikte iftar yaptılar.

“BİR
ŞİİR
BİR
NEFES”
İL
FİNALLERİ
YAPILDI
“Bir Şiir Bir Nefes” İl Finalleri Trabzon'da yapıldı. Vakfıkebir'den Gökçenur Şahin İl birincisi oldu.

G

ençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından Sezai
Karakoç anısına Türkiye
genelinde gençlik merkezleri
arasında düzenlediği gençler
arası şiir okuma yarışması “Bir
Şiir Bir Nefes” İl Finalleri
Trabzon'da yapıldı. Vakfıkebir
Mustafa Turupçu Gençlik
Merkezini Gençler Arası Şiir
Okuma İl Birinciliği
Yarışmasında 18-25 yaş kızlar
kategorisinde temsil eden
Gökçenur Şahin il birincisi
olarak Mustafa Turupçu Gençlik
Merkezi adına Samsun'da
yapılacak olan bölge
yarışmasında Trabzon'u temsil
edecek. Ayrıca gençler arası şiir
okuma il birinciliği yarışmasında
Vakfıkebir Mustafa Turupçu
Gençlik Merkezi adına 18-25
yaş erkekler kategorisinde
temsil eden Enes Taş İl 3. sü

kültürümüzü en iyi şekilde
anlatan Türk müziği, tiyatro ve
şiirin yaşatılması, gençlerimiz
arasında yaygınlaşmasının
sağlanması, benimsenmesi ve
gençlerin serbest zamanlarının
değerlendirilmesine katkıda
bulunmak amacıyla Gençlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz
tarafından düzenlenen
yarışmalarda dereceye giren ve
yarışmaya katılma cesareti
göstere bütün gençlerimizi tebrik
olma başarısı gösterdi.
ediyorum. Vakfıkebir ilçemizden
“VAKFIKEBİR'Lİ GENÇLER
il birincisi ve il üçüncüsünün
BAŞARILI”
çıkması ayrıca bizleri fazlasıyla
Vakfıkebir Mustafa Turupçu
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus mutlu etmiştir. Vakfıkebir'in ve
ilçedeki gençlerimizin ne kadar
Ali Civil; Gençlik ve Spor
başarılı olduğunu ortaya
Bakanlığı tarafından Türkiye
geneli yapılan 'Gençler Arası Şiir koymuştur. Gençlerimizi canı
gönülden kutluyor, İlimizi bölge
Okuma Yarışması'na
Vakfıkebir'de gençlerin fazla ilgi yarışmalarında temsil edecek
göstermesinden mutlu olduğunu olan arkadaşlarımıza başarılar
belirterek, "Milli duygularımızı ve diliyoruz" dedi.

V

akfıkebir Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan,
Belediye Başkanı
Muhammet Balta, Jandarma
Astsubay Şükrü Derinyar ve İlçe
Müftüsü Şükür Küçük,
Vakfıkebir Adnan Demirtürk
Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan
öğrencilerle birlikte iftar
yemeğinde bir araya geldiler.
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü Şube

Müdürleri Ali Adanur ve
Hayrettin Köse, Trabzon
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Yatırım İnşaat ve İşletmeler
Birimi Şube Müdürü Bekir
Pişiren, Vakfıkebir Adnan
Demirtürk Kredi Yurtlar Kurumu
Müdürü Ömer Gül, Yurt Eğitim
Sorumlusu Mustafa Öztürk ve
Manevi Danışman İmam Hatip
Rıdvan Açıkgöz'ün de katıldığı
iftar yemeğinin ardından yurdun

mescidinde akşam namazı edâ
edildi. Daha sonra öğrencilerle
tanışan ve bir süre kendileriyle
baş başa sohbet eden
Kaymakam Dr. Hacı Arslan
Uzan, Belediye Başkanı
Muhammet Balta ve diğer
katılımcılar, iftar programını
organize eden KYK yönetimine
teşekkürlerini ifade ettiler ve
öğrencilere de derslerinde
başarılar dilediler.

VAKFIKEBİR EKMEĞİNİN BELGESELİ YAYINLANDI

Vakfıkebir Ekmeğimizin konu alındığı Coğrafyadan Kültüre Bağ Programı Çarşamba günü akşamı 20.00'de TRT 2'de yayınlandı.

ELEMAN İLANI
Hukuk Bürosunda çalıştırılmak üzere
bayan eleman alınacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
İletişim: 0533 768 88 42
Çarşı Mah. Ay Sok. No:1 Kat:1
VAKFIKEBİR

P

rogramda Vakfıkebir
Ekmeğinin yapım
hikayesi, tarihsel
gelişimi ve kültürle olan
bağlantısı konu anlatıldı.
Programa; Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta,
Vakfıkebir Esnaf ve
Sanatkârlar Odası Başkanı
Kadem Sağlam, Vakfıkebir
Fırıncılar Derneği Başkanı
Davut Kutoğlu ve Araştırmacı Yazar: İsmail Hacıfettahoğlu
konuşmacı olarak katıldılar.
Vakfıkebir Taş Fırın Ekmeği
geçmişi, fırını, pişirilmesi, şekli,
tadı ve bayatlamayan özelliği

ile yalnızca Türkiye'de değil
dünyada da eşi olmayan ve
dilimle satılan tek ekmektir.
Yayla kültürü gereği
hayvancılıkla uğraşan ve
ilkbaharda yaylaya çıkan aileler
2-3 gün süren yayla yolculuğu
yapmaktaydılar. Bunun doğal
sonucu olarak 2-3 gün
boyunca bayatlamayan
ekmeğe duyulan ihtiyaç taş
fırın ekmeğinin icadına yol
açmıştır. Yayla kültürünün
hakim olduğu her yerde buna
benzer ekmekler üretilmesine
rağmen hiçbirisi Vakfıkebir Taş
Fırın Ekmeği kadar ihtiyacı

karşılamamıştır. Geçmişi
yüzyıllar öncesine dayanan bu
ekmek bugün ülkemizin her
yanında üretilmesine ve
Trabzon Ekmeği olarak
bilinmesine rağmen aslına
uygun üretimin yapıldığı tek yer
Vakfıkebir'dir. Taş fırın
ekmeğini özel kılan pişirildiği
fırın başta olmak üzere, suyu,
odunu, unu, mayası, havası,
şekli, ağırlığı ve pişiren
ustasıdır. Bu nedenledir ki
ülkemizin her yanında
üretilmesine rağmen Vakfıkebir
standardı hiçbir zaman
yakalanamamaktadır.
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BU PROJE ALKIŞLANIR ÇOCUKLARINIZIN HAYATININ
Beşikdüzü Atatürk Anaokulu öğretmenlerinden Burcu Aksu ve Halime Yurteri'nin hazırlayıp uyguladıkları
'Kodlayarak Öğren, Kod ile Eğlen 'isimli HOPO projesi ön elemeler sonrası saha değerlendirmesine kalmayı başardı.

T

kullanılmasını sağlamak ve
rabzon İl Milli Eğitim
farklı öğrenme stillerine hitap
Müdürlüğü
koordinatörlüğünde, Tüm
Kalkınma ve İşadamları
Girişimciler Derneği
(TÜMKİAD) Trabzon
Şubesi'nin ortaklığında
yürütülen HOPO proje
yarışmasında Beşikdüzü
Atatürk Anaokulu
öğretmenlerinden Burcu Aksu
ve Halime Yurteri'nin hazırlayıp
uyguladıkları 'Kodlayarak
Öğren, Kod ile Eğlen 'isimli
HOPO projesi ön elemeler
sonrası saha
değerlendirmesine kalmayı
başardı. Proje ile ilgili bilgi
veren Okul Öğretmenleri Burcu
Aksu ve Halime Yurteri
'projenin amacının okul öncesi
dönemde kodlamanın bir
öğretim yöntemi olarak

etmek, çocuklara teknolojinin
bir öğrenme aracı olarak nasıl
kullanılabileceği konusunda
rehberlik etmek, farklı yeterlilik
düzeylerindeki öğrencileri
kodlama ile buluşturmak,
kodlamayı günlük yaşamla
bağdaştırarak kodlamanın
problem çözme yöntemi olarak
kullanılmasını sağlamak'
olduğunu söylediler. Bunun için
kodlama diliyle erken yaşta
tanışıp teknolojiyi tüketen değil,
üreten bireyler yetiştirmek
gerektiği düşüncesiyle projeyi
uyguladı. Beşikdüzü Atatürk
Anaokulu müdürü Turgay Çakır
ise, “Proje kapsamında
öğretmenlerimiz Burcu Aksu ve
Halime Yurteri başta olmak
üzere katkı sağlayan tüm ekip
arkadaşlarımıza teşekkür
ediyoruz 'dedi.

KAYMAKAM UZAN, ÖĞRENCİLERLE İFTAR AÇTI
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'ndaki öğrencilerle iftarda buluştu.

V

akfıkebir Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan'ın, İlçe
Müftülüğüne bağlı Bölge
Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda
hafızlık yapan öğrencilerle bir
araya geldiği iftar yemeğine
ayrıca İlçe Müftüsü Şükür
Küçük, Jandarma Astsubay
Serkan Salcı ve bazı jandarma
personeliyle kurs Yöneticisi
Fatma Kopal ve bazı kurs
hocaları katıldı. Kaymakam Dr.
Hacı Arslan Uzan ve
beraberindekiler, iftardan önce
kursun bölümlerini gezdiler. İlçe
Müftüsü Şükür Küçük, kurstaki
eğitim öğretim ve öğrencilerin
durumlarıyla ilgili Kaymakam
Uzan'ı bilgilendirdi. Kursun

yemekhanesinde öğrencilerle
sohbet eden Kaymakam Uzan
ve beraberindekiler daha sonra
birlikte iftar açtılar. İlçe Müftüsü
Küçük, yemek sonrası yaptığı
duanın ardından Kaymakam
Dr. Hacı Arslan Uzan ve diğer
katılımcılara teşekkür etti.
Kaymakam Uzan da yemekten
sonra yaptığı konuşmasında,
öğrencilerin ve herkesin
Ramazan ayını tebrik etti ve
hayırlara vesile olması
dileğinde bulundu. İlçe
Müftülüğü'nün himayelerinde
ve hayırseverlerin de
katkılarıyla, kursta her türlü
imkanın sağlandığını ve
öğrencilerin hizmetine

sunulduğunu belirten
Kaymakam Uzan; öğrencilere,
kendilerine sağlanan bu
imkanların kıymetini bilerek
daha büyük bir azim ve
kararlılıkla çalışmaları
tavsiyesinde bulundu. Kursta
hafızlığa hazırlanan ve hafızlık
yapan öğrencilerin eğitim
öğretimlerine maddi manevi
katkı sağlayan tüm hayır
sahipleriyle, öğrencilerin
başarısında emeği olan Kur'an
kursu öğreticileri ve
öğrencilerin velilerine de
teşekkür eden Kaymakam Dr.
Hacı Arslan Uzan, tüm
öğrencilere de derslerinde
başarılar diledi.

YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARA ZİYARET

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret ederek dualarını aldı.

lçe Müftüsü Şükür Küçük, bir
grup personel ile birlikte;
Vakfıkebir merkez Kemaliye
Mahallesinde ikamet eden
engelli vatandaşlar; Emre Salih
ve Yunus Salih ile Çavuşlu
Mahallesinde ikamet eden

İ

yaşlı vatandaş Emine Bekçi ve
engelli vatandaş Kemal
Bekçi'yi evlerinde ziyaret etti.
Yaşlı, hasta, engelli
vatandaşlara ve aile
yakınlarına moral ve manevi
destek amacıyla

gerçekleştirilen ziyaretlerde,
Müftü Küçük yaşlı ve engelli
vatandaşlarla yakından
ilgilendi. Kendileriyle ve aile
yakınlarıyla bir süre sohbet
edip hâl ve hatırlarını soran
Müftü Küçük, tedavileri, bakım
hizmetleri ve sağlık
durumlarıyla ilgili de
kendilerinden bilgi aldı. Kur'anı Kerim tilâvetinde bulunulan
ziyaretlerde Müftü Küçük, yaşlı
ve engelli vatandaşlarla aile
bireylerine bol bol duâ etti.
Ailelerin Ramazan ayını da
tebrik eden Müftü Küçük, tüm
hastalara Allah'tan âcil şifâlar,
sabır ve metânet, yakınlarına
da kolaylıklar, sağlıklı ve
bereketli ömürler temennisinde
bulundu.

ÇIKMAZA GİRMESİNE İZİN VERMEYİN!
Başkan Ahmet Bahadır, “Buradan ailelere sesleniyorum; çocuklarımızın ve gençlerimizin bir köşeye çekilerek
bilgisayar başında ve telefon ekranında “bağımlı ve asosyal” bir hayatın çıkmazına girmelerine izin vermeyelim.”

B

üyükliman Güvercin
Severler Birliği tarafından
organize edilen iftar
programında bir araya gelen
güvencin severler birliği
üyelerine ve Büyükliman
bölgesinde yaşayan
vatandaşlara hitaben konuşan
Birlik Başkanı Ahmet Bahadır,
Çağımızın hastalığı olan
teknoloji bağımlılığıyla
mücadele kapsamında tüm
halkımızı hayvan beslemeye ve
özellikle de güvercin
yetiştirmeye davet ediyorum
dedi. Bahadır, Çok Değerli
misafirler ve Büyükliman
Sakinleri; Ramazan ayı
toplumsal dayanışma,
paylaşma, kardeşlik ve sevgi
bağlarının yoğunluk kazandığı,
manevi duyguların arttığı,
milletçe birlik ve beraberliğin
daha da güçlendiği bir aydır.
Biz de BÜYÜKLİMAN
GÜVERCİN SEVERLER
BİRLİĞİ olarak bu manevi ayda
bir araya gelerek; hem birlikte
iftar açıp hem de birliğimizin
faaliyetlerini kamuoyuna
tanıtma amacıyla 1ncisini
düzenlemiş olduğumuz iftar
yemeğimiz için burada
toplanmış bulunuyoruz.
“KUŞ YETİŞTİRMEK VE
KUŞLA YAŞAMAK BİR
SEVDADIR, BİR TUTKUDUR”
Kıymetli Büyükliman sakinleri,
birliğimizin önemini hatırlatarak
konuşmama başlamak

istiyorum. Herkesin bildiği
üzere, bizim açımızdan kuş
yetiştirmek ve kuşla yaşamak
bir sevdadır, bir tutkudur. Tarihin
ilk zamanlarından günümüze
kuş ile insanoğlu arasında sıkı
ilişkiler hep devam etmiştir. Bu
bağlılık atalarımızın genlerinden
bizlere aktarılmıştır. Öyle ki;
Peygamber efendimizi Sevr
dağındaki mağarada
saklanırken onu müşriklerden
koruyan mağaranın girişine
yuva yapmış güvercindi. Öte
yandan Hz. Nuh
Peygamberimize tufanın bittiğini
ağzında zeytin dalıyla gelerek
haber veren güvercindir.
Dolaysıyla güvercin; umudun,
barışın ve yaşam sevincinin
sembolü olmuştur. Ne yazık ki
bizler “Güvercin Yetiştirmeyi ve
onun sevgisini” topluma tam
anlamıyla ifade edemedik.
Toplumun büyük kısmı halen
güvercinle ilgilenmeyi “boş iş”
olarak değerlendiriyor. Oysa
güvercin beslemek insanlara
hayvan ve çevre sevgisi
kazandırıyor. Bireyler arası
arkadaşlık, psikolojik rahatlık,
paylaşım ve dayanışma
duygusunu geliştiriyor. Özellikle
çocukların sosyalleşmesine
büyük katkı sağlıyor. Çağımızın
hastalığı olan teknoloji
bağımlılığıyla mücadele
kapsamında tüm halkımızı
hayvan beslemeye ve özellikle
de güvercin yetiştirmeye davet

ediyorum.
“UNUTMAYALIM Kİ; HAYVAN
SEVMEYEN İNSANI HİÇ
SEVEMEZ”
Buradan ailelere sesleniyorum;
çocuklarımızın ve gençlerimizin
bir köşeye çekilerek bilgisayar
başında ve telefon ekranında
“bağımlı ve asosyal” bir hayatın
çıkmazına girmelerine izin
vermeyelim. Kendi kabuğu
içinde yaşayan, toplumundan
ve kültüründen kopuk gençler
yetiştirmeyelim. Geleceğimizi
emanet edeceğimiz gençlerin
sağlıklı gelişimleri için doğa ve
çevre sevgisini, hayvan
sevgisini onlara öncelikle
öğretelim ve destekleyelim.
Unutmayalım ki; hayvan
sevmeyen insanı hiç sevemez.
Huzurunuzda sosyal sorumluluk
çerçevesinde tüm topluma çağrı
yapıyorum: Sevgi dolu, yaşam
dolu, Üreten, çalışan, başarılı
çocuklar yetiştirmek için her
aileyi “evde bir hayvan
beslemeye” davet ediyorum.
Konuşmama son verirken,
Aramızda ağırlamaktan şeref
duyduğumuz ve istişareler
kurduğumuz TRABZON
ORTAHİSAR GÜVERCİN
SEVERLER DERNEĞİ
BAŞKANI Sn. Dinçer Kalaycı
beyede çok teşekkür eder
tekrar bu camiada olan herkese
saygı ve sevgiyle esenlikler
diliyorum, hayırlı ramazanlar
diliyorum.

ŞEHİDİMİZ
KABRİ
BAŞINDA
ANILDI
Vakfıkebirli Şehidimiz Piyade Komando Çavuş Erdal Baştan, şehâdetinin
yıl dönümünde, Ballı Mahallesindeki kabri başında duâlarla anıldı.

1996 Yılı Nisan ayının 10'unda
Bingöl'de terörle mücadele
ederken şehit olan, Piyade
Komando Çavuş Erdal
Baştan'ın, şehâdetinin yıl
dönümü dolayısıyla, Ballı
Mahallesi Yukarı Camii yanında
bulunan kabri başında anma
programı düzenlendi.
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul
ve Yetimler Derneği Trabzon
şubesince gerçekleştirilen anma
programına Vakfıkebir
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan, İlçe Müftüsü Şükür

Küçük, Jandarma Astsubay
Şükrü Derinyar ve jandarma
personeliyle, Vakfıkebir Sosyal
Hizmetler Merkezi Müdürü
Yaşar Saral, bazı din görevlileri
ve şehidimizin aile yakınları
katıldı. Anma programında, din
görevlilerinin Kur'an-ı Kerim
tilâvetinin ardından İlçe Müftüsü
Şükür Küçük, Şehit Erdal
Baştan ve tüm şehitlerimiz için
duâ etti. Programın sonunda;
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul
ve Yetimler Derneği Trabzon
Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan

ve Kaymakam Dr. Hacı Arslan
Uzan tarafından şehidin
annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk
Bayrağı hediye edildi.
Şehidimizin annesi Hacer
Baştan ile yakından ilgilenen
Kaymakam Dr. Hacı Arslan
Uzan, bir süre kendisiyle sohbet
etti ve her hangi bir istek ve
ihtiyacının olup olmadığını
sordu. Şehit annesi Hacer
Baştan, ilgi alakalarından dolayı
Kaymakam Uzan'a ve anma
programına katılan herkese
teşekkür ve duâ etti.
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BAKANI
MUŞ
BÜYÜKŞEHİR'İ
ZİYARET
ETTİ
KULEYİN'DEN ZİRAİ İLAÇLAMADA TİCARET
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüştü.
“ARI” HASSASİYETİ UYARISI
Vakfıkebir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Remziye Kuleyin, zirai ilaçlama
sırasında arıcılık yapanların zarar görmemesi hususunda çiftçilere uyarılarda bulundu.

V

akfıkebir İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü
Remziye Kuleyin, zirai
ilaçlama sırasında arıcılık
yapanların zarar görmemesi
hususunda çiftçilere uyarılarda
bulundu. Çiftçilerden zirai
ilaçların arılara zarar
vermemesi için bazı tedbirler
almasını isteyen Müdür
Remziye Kuleyin, “Tarımsal
üretimde hastalık ve zararlılara
karşı zirai mücadele
yapılmaktadır. Zirai
mücadelede kullanılan ilaçlar,
önemli bir gelir kaynağımızı
oluşturan bal arılarına karşı
zehir etkisi yapmakta ve bazen
arı ölümlerine sebebiyet
vermektedir. Bu nedenle
çiftçilerimizin zirai ilaç
kullanırken bazı hususlara
dikkat etmesi ve arılara
zararsız zirai ilaç kullanması
önem taşımaktadır. Mevcut
imkânlar ölçüsünde arı
kovanlarını ilaçlama yapılan
alanlardan uzak yerlerde
bulunmasına özen
gösterilmelidir. Bu uzaklığın ise
en az 6 kilometre olmasına
dikkat edilmelidir. Zirai
mücadele yapılacak yerlerdeki
ve çevresindeki arıcılara
mücadele yapacak kuruluş ve
şahıslar tarafından 7 gün
önceden haber verilmelidir.
Ayrıca arıcılar Bakanlık İl/İlçe
Müdürlüklerinden bulundukları

yöredeki mücadele programları
hakkında bilgi almalıdırlar.
Bilhassa bu aylarda
bölgemizde başlayan fındık
ilaçlamalarında ve tarımsal
ilaçlamalarda artış
olacağından dolayı
arıcılarımızın dikkatli olmaları
noktasında” uyarıyoruz dedi.
“ÖNERİLEN İLAÇLARIN
KULLANILMASINA ÖZEN
GÖSTERİLMELİDİR”
İlaçlamaların, arıların faal
olmadığı zaman dilimlerinde
yapılmasına özen gösterilmesi
gerektiğinin altını çizen Müdür
Kuleyin, şöyle konuştu:
“İlaçlamadan belirli bir süre
önce, ilaçlama programına
alınan bölgenin genişliği,
kullanılacak ilacın cinsi, atılma
zamanı, etki süresi ile bal
arılarına olan etkisi kitle iletişim
araçları ile arıcılara
duyurulmalıdır. İlaçlamaların
kültür bitkilerinin çiçek açtığı

dönemden önce veya sonra
yapılmasına özen gösterilmeli
ve çiçek açma döneminde
ilaçlama yapılmamalıdır. Eğer
bu devrede ilaç atma
zorunluluğu varsa kısa
sürede parçalanabilen ve
arılara en az düzeyde etkili
olan ilaçlar seçilerek, arıların
aktif olmadığı zamanlarda
uygulanmalıdır. İlaçlanan
meyve ağaçları altında veya
tarla kenarında bulunan
çiçekli yabancı otları arı
zayiatını önlemek için
ilaçlamadan önce imha
edilmelidir. Gerek havadan
gerekse yer aletleri ile yapılan
ilaçlamada ilaçlanan sahanın
dışına ilaç bulaştırılmamalıdır.
İlaç buharlarının
sürüklenmemesi için rüzgarsız
havada ilaçlama yapılmalıdır.
İlaçlamalar sırasında arıların
su içtiği kaynaklara ilaç
bulaştırılmamalıdır. Ayrıca
boşalan ilaç ambalajları ya
yakılmalı ya da derin bir çukura
gömülmelidir. İlaçlamalar
akşamüzeri veya sabahları
erkenden arıların uçuş
yapmadıkları, faal olmadıkları
zamanlarda uygulanmalıdır.
Bütün ilaçlar, arılara aynı
oranda zarar vermediği için
arılara daha az zarar veren
fakat hastalık ve zararlıya karşı
etkili olan ve önerilen ilaçların
kullanılmasına özen
gösterilmelidir dedi.”

B

ir dizi temas ve
incelemede bulunmak
üzere Trabzon'a gelen
Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
Büyükşehir Belediyesini ziyaret
ederek Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu ile bir araya
geldi. Bakan Muş'a ziyareti
sırasında Trabzon Valisi İsmail

VAKFIKEBİR MYO'DA SEVİNDİREN HABER

Trabzon Üniversitesi tarafından Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması teklif edilen “Ulaştırma
Hizmetleri Bölümü, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri” Programı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.

POLİS HAFTASI'NDA, ŞEHİTLERİMİZ DUALARLA ANILDI
Vakfıkebir'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla,
tüm şehitlerimizin ruhlarına ithâfen Kur'an-ı Kerim tilâveti ve Mevlid-i şerif programı icrâ edildi.

E

mniyet Genel
Müdürlüğümüzün
Kuruluşunun 177. Yıl
Dönümü ve Polis Haftası
dolayısıyla, Vakfıkebir İlçe
Emniyet Müdürlüğü tarafından
Kur'an-ı Kerim tilâveti ve
Mevlid-i şerif programı
düzenlendi. Merkez yeni
camide düzenlenen
programda, görevleri başında
şehit düşen emniyet

teşkilatımızın tüm mensupları
başta olmak üzere bütün
şehitlerimiz için, din görevlileri
tarafından Kur'an-ı Kerim
tilâveti, Mevlid-i şerif, tekbir,
salât-ü selâm, ilâhi ve
kasideler okundu. Program,
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün
konuşmasını müteakip yaptığı
duâ ve ikindi namazının
kılınmasıyla sona erdi.
Program çıkışı vatandaşlara,

ilçe emniyet müdürlüğünce
ikramda bulunuldu. Programa;
Kaymakam Dr. Hacı Arslan
Uzan, Belediye Başkan Vekili
Özer Aktaş, İlçe Emniyet
Müdürlüğü personeli,
Jandarma Astsubay Serkan
Salcı, Astsubay Cengiz
Durnagöz ve Astsubay İbrahim
Korkmaz ile bazı kurum
amirleri ile din görevlileri ve
vatandaşlar katıldı.

Ustaoğlu, AK Parti Trabzon
Milletvekilleri Muhammet Balta,
Adnan Günnar, Salih Cora,
Bahar Ayvazoğlu ile AK Parti
Yerel Yönetimler Başkan
Yardımcısı Ayşe Sula
Köseoğlu, AK Parti Trabzon İl
Başkanı Sezgin Mumcu ve
bürokratlar eşlik etti.

“BAŞKAN ZORLUOĞLU
BİLGİ VERDİ”
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Başkan Zorluoğlu, Trabzon'da
yapılması düşünülen ve
yürütülen projelerle ilgili Bakan
Muş'a bilgi verdi. Başkan
Zorluoğlu, ayrıca Büyükşehir
Belediyesi ve ilçe
belediyelerinin sorunları ile ilgili
de açıklamalarda bulundu.
Çalışmaları ilgiyle dinleyen
Bakan Muş, Trabzon'da
gerçekleşen hizmetler
nedeniyle Başkan Zorluoğlu'na
teşekkür etti.
“HATIRA FOTOĞRAFI
ÇEKTİRİLDİ”
Trabzon Büyükşehir
Belediyesini ziyaret eden
Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
anı defterini imzaladı. Başkan
Zorluoğlu, Bakan Muş'a günün
anısına hediye takdiminde
bulundu. Ziyaret, hatıra
fotoğrafı çektirilmesinin
ardından sona erdi.

T

rabzon Üniversitesi
tarafından Vakfıkebir
Meslek Yüksekokulu
bünyesinde açılması teklif
edilen “Ulaştırma Hizmetleri
Bölümü Sivil Havacılık Kabin
Hizmetleri” Programı,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından onaylandı. Buna
göre; yeni açılan program ile
birlikte Meslek Yüksekokulun
program sayı 6'ya yükselmiş
oldu.
VAKFIKEBİR MYO'DA
BÖLÜM SAYISI 6'YA
YÜKSELDİ
Vakfıkebir'e Müjdeli Haberi
MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Tolga Ergün Duyurdu; Konu ile
açıklamada bulunan Vakfıkebir
Meslek Yüksekokul Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Tolga Ergün şunları
söyledi; “Vakfıkebir Meslek
Yüksekokulu olarak, mevcut 5
programımızla eğitim-öğretim
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu
programlar; Bankacılık ve
Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Maliye, İşletme
Yönetimi ile Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları Programlarıdır.
Üniversitemiz Rektörlüğü

tarafından Meslek
Yüksekokulumuz bünyesinde
açılması için Ulaştırma
Hizmetleri Bölümü Sivil
Havacılık Kabin Hizmetleri
Programı teklif edildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından değerlendirilerek
programın açılması uygun
görüldü ve böylece program
sayımız 6'ya yükselmiş oldu.
Meslek Yüksekokulumuzun
gelişimi noktasında büyük
önem arz eden bu karar, bizleri
ziyadesiyle mutlu etti.”
“BÖLGEDE İLK DEFA
AÇILAN YENİ BİR BÖLÜM”
“Yeni programın kurulması ile
ilimizde ve bölgemizde
havacılık sektöründeki
firmaların ihtiyaç duyduğu
yetişmiş kabin hizmetleri
personeli talebinin karşılanması
amaçlanmaktadır.” Müdür
Ergün; “Sivil Havacılık Kabin
Hizmetleri programı, dünyada
ve ülkemizde büyük bir ivme ile
gelişmekte olan havacılık
sektörünün ihtiyaç duyduğu
donanımlı ve nitelikli kabin
hizmetleri personeli talebini
karşılayabilecek bireyler
yetiştirmektedir. Bu anlamda,
küreselleşme ile sınırların
ortadan kalktığı ve zaman
kavramının daha da önem
kazandığı günümüzde hızlı ve
güvenilir kabul edilen havacılık
sektörü de olağanüstü bir
şekilde gelişmeye devam
etmektedir. Bu gelişmeler ve
yapılan düzenlemeler, giderek
daha çok sayıda havayolu
şirketinin sivil havacılık
sektörüne katılmasını teşvik
etmektedir. Buna paralel olarak
havayolu yolcu taşımacılığında
yurt içi, yurt dışı uçuş noktaları
hızla artmaktadır. Bu programın
Yüksekokulumuz bünyesinde

kurulması ile ilimizde ve
bölgemizde sektördeki
firmaların ihtiyaç duyduğu
yetişmiş kabin hizmetleri
personeli talebinin karşılanması
amaçlanmaktadır.”
“YENİ HAVA ALANLARI
İSTİSTAM ALANI OLACAK”
“Bölgemizdeki havaalanları yeni
bölümümüz için önemli bir
uygulama ve istihdam alanı
oluşturmaktadır.” Müdür Ergün;
“Bölgemizde bulunan Trabzon
Havaalanı, Ordu-Giresun
Havaalanı ve Rize-Artvin
Havaalanları Sivil Havacılık
Kabin Hizmetleri programı için
staj ve devamında istihdam
açısından önemli bir potansiyel
oluşturmaktadır. Bu program ile
uluslararası sivil havacılık
organizasyonları ve kuralları,
kabin memuru görev ve
sorumlulukları, uçuşta servis,
normal emniyet usulleri, ekip
kaynak yönetimi, yolcu ilişkileri,
acil durum kuralları, ilk yardım
gibi konularda bilgi sahibi
elemanların yetiştirilmesi
hedeflenmektedir. Söz konusu
program, hem teorik hem de
pratik bilgilerle donatılmış ara
elemanı yetiştirmek konusunda
gerek ülke açısından gerek
bölge ve üniversitenin gelişmesi
açısından önemli katkılar
sağlayacaktır. Bu vesileyle;
Meslek Yüksekokulumuz
bünyesine kazandırılan yeni
programın öğrencilerimize,
meslek yüksekokulumuza,
üniversitemize, ilçemize, ilimize
ve ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum. Bu önemli kararın
alınmasında önemli katkıları
bulunan Rektörümüz Sayın
Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu
Hocamız başta olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
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ÇÝFTE KUPA TRABZONSPOR'A GÖZ KIRPIYOR!
Ziraat Türkiye Kupası yarı ﬁnal ilk maçında Kayserispor'u Cornelius'un tek golü ile mağlup ederek tur için avantajlı bir sonuç elde eden Trabzonspor moral buldu.
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SÜPER TOTO SÜPER LİG
PUAN TABLOSU

Z

iraat Türkiye Kupası'nda
heyecan yarı nal karşılaşmaları
ile devam etti. Trabzonspor
sahasında Kayserispor'u konuk etti.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan
zorlu mücadeleyi Fırtına, Andreas
Cornelius'un 87. dakikada attığı golle
1-0 kazandı. Trabzonspor rövanş
karşılaşması öncesi skor avantajını
cebine koydu. Süper ligde son dört
haftada galibiyete hasret kalan BordoMavili ekip, üzerindeki kazanamama
baskısını atmış oldu. Ligdeki
şampiyonluğunu matematiksel olarak
ilan etme adına Cumartesi günü
deplasmanda Adana Demirspor ile
oynayacağı müsabakaya büyük önem

veren Trabzonspor, kupa galibiyetinin
morali ile çıkacağı zorlu
karşılaşmadan da 3 puan almanın
mücadelesini verecek.
ABDULLAH AVCI: "MUTLU SONA
AZ KALDI”
Ziraat Türkiye Kupası yarı nal ilk
maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup
eden Trabzonspor'da teknik direktör
Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi anlatan Avcı,
"Kayserispor, buraya gelirken ligde
rahatlamış, kupayı hedef koymuş ve
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı elemiş bir
takım. Burada da çok fantastik bir maç
oynadık. 2-0'dan geri döndüğümüz
maça göre hazırlandık. Beni mutlu

eden şu; Karagümrük maçında da
böyle olmuştu, oyunu domine eden,
forse eden, oyunun hep içinde olarak
kazanılması beni mutlu etti. Çok geçiş
vermedik, faullerden, duran toplardan
rakip bir şeyler yapmaya çalıştı ama
hep oyunun içinde kaldık. Hiç
sallanmadan devam etmek çok güzel.
Lig, kupa 42. maçı oynadık. Oyun
olarak hiç sallanmadık" dedi.
Deneyimli teknik adam, "Taraftara
teşekkür ediyorum. Bu oyuna sadakat
gösteriyorlar. Destekliyorlar, sabırlılar.
Bu yolculuğa beraber çıktık. İki kupa
da bizim için hedef ve ikisine de
birlikte gidiyoruz. Genelde birlikte
sevindik, üzüntümüz yok gibi, koskoca

bir sezonda. Mutlu sona az kaldı."
ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı,
"Taraftara destekleri için teşekkür
ediyorum. Desteklerine devam
etsinler. En ufak bir kaygıları olmasın.
Onların düşüncelerini biliyorum.
Burada hep birlikte sevineceğiz. Yolun
sonuna doğru geldik." diye konuştu.
Avcı, 2 ay sakatlıkla boğuştuklarını
ancak şimdi kadro derinliklerinin
oluştuğunu ifade ederek, "Bugün
itibarıyla iki ayaklı maçın bir ayağı bitti.
İyi bir takıma karşı kazandık ama
rövanşı var. Biz yarın antrenman
yapıp, ertesi gün dinlenip, hafta
sonuna hazırlanacağız."
açıklamasında bulundu.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak
şampiyonluk yolunda kayıp yaşadı. Lider Trabzonspor, Süper Lig'deki son 6 maçında 1 galibiyet alabildi.

S

por Toto Süper Lig
'de 33. haftanın açılış
mücadelesinde
şampiyonluğa adım adım
ilerleyen Trabzonspor 'la,
Volkan Demirel'in
çalıştırdığı VavaCars Fatih
Karagümrük karşı karşıya
geldi. Son 3 maçında
galibiyet alamayan
Trabzonspor kötü gidişatını
Karagümrük karşısında
bitirmeyi hedeiyordu.
Ancak Fırtına için işler yine
pek istenildiği gibi gitmedi.
İlk devre tam 'bitti' denirken,
45+5'te Lucas Biglia harika
bir frikik golüyle
Karagümrük'ü soyunma
odasına 1-0 önde götürdü.
İkinci yarıya hamlelerle
başlayan Abdullah Avcı'nın

Trabzonspor'u oyunu rakip
sahaya yıktı. 58'de aranılan
gol, Vitor Hugo'yla bulundu
ve skora denge geldi: 1-1.
Bu dakikanın ardından
Karadeniz devi tüm
hatlarıyla rakip kaleye
yüklendi, stoperleri Denswill
ve Hugo dahil olmak üzere
rakip kalede gol arayan
Bordo-Mavililer amacına
ulaşamadı, karşılaşma 1-1
sona erdi. Bu sonuçla
Trabzonspor puanını 73'e
yükseltse de galibiyet
hasreti 4 maça çıktı.
İstanbul ekibi de puanını 47
yaparak, Avrupa iddiasını
devam ettirdi. İkinci yarıda
Trabzonspor etkili
oynarken, iki takımın da iki
topu direkten döndü.

Trabzonspor ligde üst üste
3. beraberliğini aldı, bordomavililerin galibiyet hasreti
4 maça çıktı.
Trabzonspor, 57. dakikada
Vitor Hugo ile skoru eşitledi.
Brezilyalı savunmacı bu
sezon ilk golünü attı. 45+4.
dakikada Lucas Biglia,
frikikten attığı gol ile
Karagümrük'ü öne geçirdi.
Karagümrük Teknik
Direktörü Volkan Demirel,
futbolculuk ve teknik
direktörlük kariyerinde
Trabzonspor'a rakip olduğu
25 Süper Lig maçında
mağlubiyet yüzü görmedi.
Trabzonspor, Süper Lig'de
kalan 5 maçında 4 puan
alması halinde şampiyon
olacak.
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